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Syfte: Jämställdhet har varit på tapeten i många år nu och verkar alltid vara ett aktuellt 

ämne på ett eller annat sett. Vad gäller arbetslivet så har några av de senare debatterna 

handlat om varför vi inte har kommit längre än vad vi gjort, att det verkar ta för lång tid 

att få till en förändring. Det påstås att revisionsbranschen är jämställd så tillvida att lika 

många kvinnor som män arbetar inom denna bransch. Trots detta så tillhör de högsta 

positionerna och delägarskap flest män. Därför är syftet med vår uppsats att belysa varför 

det finns så få kvinnor på de högre posterna inom revision, alltså auktoriserade revisorer 

och högre. Vi vill skapa en förståelse för hur kvinnor och män som själva innehar dessa 

poster ser på jämställdheten i den egna organisationen och branschen för att se om det 

kan finnas någon förklaring. 

 

Metod: I vår uppsats har vi använt oss av en kvalitativ ansats. Intervjuer har genomförts 

med sex auktoriserade revisorer (tre kvinnor och tre män) som arbetar på två olika 

revisionsbyråer i Gävle. Litteratur till den teoretiska referensramen har vi hämtat från 

böcker och artiklar som på något vis behandlar jämställdhet, karriär och revision. I 

reflektionskapitlet ställer vi empirin mot den teoretiska referensramen för att slutligen landa 

i kapitlet om vilka lärdomar studien gett.  

 

Resultat & slutsats: Den här studiens syfte innebär inte att vi ska komma fram till några 

direkta slutsatser, utan istället att belysa och ge lärdomar. En lärdom studien gett oss är att 

ett skäl till att det är så få kvinnor på höga positioner i revisionsbranschen kan vara att det är 

svårare för kvinnor att ta sig in i de rätta nätverken. Som kvinna blir man utestängd från 

både sociala och arbetsrelaterade nätverk av en eller annan orsak. En annan lärdom vi tar 

med oss från studien är att barnafödande faktiskt påverkar kvinnors karriärer i stor 

utsträckning och att det skapar ett glapp mellan kvinnors och mäns karriärer som gör det 

svårt att komma ifatt. Att traditionella könsroller sitter så pass hårt förankrade än idag är 

även det en lärdom som studien gett. Många upplever att kvinnor är på ett sätt och män på 

ett annat sätt och att män därför passar bättre ute på marknaden och kan ta för sig mer. Det 

verkar vara väldigt svårt att förändra attityder och de förändringar som faktiskt skett har 

tagit väldigt lång tid att åstadkomma. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi skulle tycka att det vore intressant att fördjupa oss i 

frågorna vi berört. Intressant vore att utvidga denna studie med fler respondenter i fler 

städer och att inkludera fler revisionsbyråer. Ett annat förslag är att på djupet undersöka de 

underliggande hinder som vi funnit kan motverka kvinnors möjlighet att göra karriär på lika 

villkor som männen och vad som kan göras för att nå en förändring.  

 



 

 

Uppsatsens bidrag: Vi har kommit fram till att för att uppnå jämställdhet helt i 

revisionsbranschen krävs även att samhället förändras. Revisorns viktigaste roll är att träffa 

kunder och verka ute på marknaden. Finns det attityder som inte stöder jämställdhet där ute 

så är det svårt att införliva det inom branschen.  

 

Nyckelord: Jämställdhet, kvinnor och män, karriär och revisorer  
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Aim:. Equality between the sexes has been discussed for many years now and still is of 

current interest in one way or other. In the working life some of the resent discussions has 

been about why we haven´t gotten any further than we have, that change seems to be too far 

away. It is said that there is equality between the sexes in the auditing business, that is that 

the same number of men and women work there. In spite of this most of the higher positions 

and ownerships within the firms belongs to men. The purpose is to illuminate why there are 

so few women on the higher positions within the auditing business, that is authorized 

auditors and higher. We want to create an understanding for how women and men who 

themselves work as autorized auditors experience the equality in their own organization as 

well as in the business to see if there is an explanation. 

 

Method: We have used a qualitative approach. We interviewed six authorized auditors 

(three women and three men) who work at two different auditing firms in Gävle. For the 

theoretical element we have used relevant books and articles. In our reflection chapter we 

have compared our empirical study with the theory chapter to finally end in the chapter 

about which lessons this study has given us. 

 

Result & Conclusions: This studys aim is not to come up with any direct conclusions, 

instead we want to elucidate and give lessons. One lesson that this study has given us is why 

there are so few woman at the highest positions in the auditing business. We believe that 

one reason is that it is harder for women to get contacts in the right networks. As a woman 

you get excluded from the social and work related networks for one or another reason. 

Another lesson we bring from this study is that given birth to children actually affects 

womans careers in a wide extent and that it creates a gap between womens and mens careers 

that makes it harder for women to catch up with later. Many people believe that women and 

men act in different ways and that men therefor is better than women for example out on the 

market. It seems to be very difficult to change these attitudes and the changes that actually 

has been done has taken a very long time to achieve.  

 

Suggestions for future research: We would find it interesting to delve deeper into the 

questions we have touched upon. It would be interesting to extend this study with more 

interviews and in other towns and to include other auditing firms. Another proposal is to 

examine more deeply the underlying obstacles that we have found can counteract womens 

possibilities to a career on equal terms as men and investigate what can be done to reach a 

change. 

 

Contribution of the thesis: We have found that to achieve equality between the sexes in 

the auditing buisness it is necessary that the hole society changes. An auditors most 



 

 

important role is to be out on the market and meet a lot of people. If it exists attitudes that 

doesn´t support the equableness it will be difficult to fully incorporate it in the auditing 

business. 

 

Keywords: Equality between the sexes, women and men, career and auditors 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel berättar vi om bakgrunden till vårt ämnesområde. Här beskrivs även det 

syfte som ligger till grund för studien och de avgränsningar vi väljer. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Bilden av kvinnan som står vid spisen är nog i dagens samhälle väldigt förlegad enligt de 

flesta. Jämställdhet på livets alla områden blir mer och mer självklart för de flesta.  

 

Jämställdhet har varit på tapeten i många år nu och verkar alltid vara ett aktuellt ämne på 

ett eller annat sett. Vad gäller arbetslivet så har några av de senare debatterna handlat om 

varför vi inte har kommit längre än vad vi gjort, att det verkar ta för lång tid att få till en 

förändring. Dessa uttalanden grundar sig bl.a. i en redovisning av hur många kvinnor som 

finns i börsbolagens styrelser. Det visade sig nämligen att efter så många år som detta 

med att få in fler kvinnor i styrelserummen har diskuterats så har vi inte kommit speciellt 

långt. I en artikel på e24:s hemsida (www.e24.se/branscher/bankfinans/artikel_352669 

.e.24) skrivs det om en sammanställning från SIS ägarservice, som varje år sammanställer 

fakta om börsbolagen, som visar att endast marginella förändringar har skett sedan förra 

året. Andelen kvinnor på styrelseposterna är drygt 18 procent nu som då. Sedan hotet om 

inkvotering försvunnit från dagordningen så har de märkt att kvinnornas frammarsch på 

styrelseposterna har bromsats upp. Företagen borde tänka till vad gäller detta, inte bara av 

jämställdhets och rättviseskäl därför att enligt en artikel på Dagens Nyheters hemsida 

(www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=604789&previousRenderType=2) visar en 

forskningsrapport nämligen att företag med kvinnor i styrelsen ökar sin lönsamhet 

snabbare. Det innebär att företag tjänar ekonomiskt på att rekrytera fler kvinnor till 

styrelserna. Enligt rapporten är de börsbolag som har flest kvinnliga styrelseledamöter 

mer lönsamma än de företag som helt saknar kvinnor i styrelserna. 

 

Några aktörer som finns i den finansiella världen och som man även hittar i 

styrelserummen är revisorerna. Revisorer räknas som ett av fem jämställda yrken i 

Sverige med en fördelning av 55 procent kvinnor och 45 procent män (Statistiska 

centralbyrån, 2006). De uppfyller alltså det kvantitativa jämställdhetsmålet med att ett 

företag ska ha fördelningen 40/60 mellan kvinnor och män för att ses som jämställt (SOU 

2004:43 s. 41-42). Dessa siffror visar dock bara att det anställs ungefär lika många 

kvinnor som män på revisionsbyråarna, men inte till vilka tjänster. Vid en närmare titt så 

visar det sig att det är stora skillnader mellan könen när det handlar om de högre 

positionerna och tittar man på hur stor andel kvinnor som är påskrivande revisorer i de 

stora börsbolagen så är den siffran ännu lägre än andelen kvinnor i styrelserna. Mindre än 

en tredjedel av de auktoriserade revisorerna är kvinnor (se figur 3). 

 

Som arbetsgivare och ägare av en revisionsbyrå borde det vara självklart att utnyttja den 

kompetens man har i företaget fullt ut, om inte annat rent ekonomiskt sett. Vi vill inte 

som kvinnor bli bortvalda av arbetsgivaren vid tillsättning av tjänster eller när det handlar 

om att klättra i karriären. Enligt oss är det självklart att det ska vara kompetens som styr, 

inte vilket kön man har. 

 

http://www.e24.se/branscher/bankfinans/
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1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att belysa varför det finns så få kvinnor på de högre posterna 

inom revision, alltså auktoriserade revisorer och högre. Vi vill skapa en förståelse för hur 

kvinnor och män som själva innehar dessa poster ser på jämställdheten på den egna 

revisionsbyrån och i branschen för att se om det kan finnas någon möjlig förklaring. 

 

 

1.3 Avgränsning 
 

Studien begränsas till att endast avse kvinnor och män som är auktoriserade revisorer på 

revisionsbyråerna Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och Grant Thornton i Gävle. Vi är 

medvetna om att den här studien inte speglar hela dessa organisationer och det är inte 

heller vårt syfte. 

 

 

1.4 Disposition 
 

Följande kapitel ingår i uppsatsen: 

 

Metod: I metodkapitlet beskriver vi hur vi går tillväga i arbetet med 

uppsatsen. Här beskrivs vilka val av ansatser och metoder vi gör 

och vad dessa val grundar sig i. Arbetet med uppsatsen utgår 

ifrån en kvalitativ ansats där vi intervjuar sex auktoriserade 

revisorer och hämtar teori och bakgrundsfakta från publicerade 

böcker och artiklar. 

 

Teoretisk referensram: Här redovisas vad andra redan har skrivit om ämnet. Vi har 

delat upp kapitlet i tre delområden, Jämställdhet, Revisorsyrket 

och Kvinnor och män i revisionsbranschen. Första delen handlar 

om jämställdhet i arbetslivet. Därefter kommer ett avsnitt som 

beskriver revisorsyrket både historiskt och vad det innebär idag. 

Slutligen knyts de två första delarna ihop i kvinnor och män i 

revisionsbranschen. 

 

Empiri: Här redovisar vi våra intervjuer med de auktoriserade revisorer 

som genomfördes under våren 2008. Respondenternas åsikter om 

karriär, jämställdhet och hur det är att vara kvinna eller man i 

revisionsbranschen är det som återges här. Vi väljer även ut en 

del intressanta citat för att belysa respondenternas svar. 

 

Reflektion: Här belyser vi viktiga delar från vår studie och reflekterar över 

dessa. Vi väljer att dela upp kapitlet i två delar, i den första 

delen ställer vi empiri mot empiri, vad respondenterna säger och 

vilka reflektioner vi gör av det. Denna del förtydligar den 

empiriska studien och belyser det som vi ser som mest intressant. 
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Därefter ställs empirin mot den teoretiska referensramen, vad 

säger respondenterna och kan det kopplas till det vi skriver om i 

den teoretiska referensramen?  

 

Lärdomar: I det här kapitlet redovisar vi de lärdomar som den här studien 

har gett oss och vad andra har att lära av den. Vi tar även upp 

hur man kan gå vidare och ger förslag till fortsatt forskning 
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2 Metod 
 

I metodkapitlet beskriver vi hur vi går tillväga i arbetet med uppsatsen. Här beskrivs 

vilka val av ansatser och metoder vi gör och vad dessa val grundar sig i. 

 

 

2.1 Teoretisk ansats  
 

Den ansats som ligger till grund för denna studie och som vi arbetar efter benämns enligt 

metodläran som kvalitativ. Tillvägagångssättet som används i denna ansats är intervjuer i 

olika former eller observationer. Vi använder oss därför av personliga intervjuer för att 

samla in primär data till studien. Efter att ha läst in oss i metodlitteraturen så har vi 

upptäckt att det är vissa begrepp som används i samband med den kvalitativa ansatsen. Vi 

har därför plockat ut de begrepp som vi anser som viktiga för vår studie och som även är 

återkommande i olika metodböcker.  

 

Förståelse är ett viktigt begrepp som i metodlitteraturen kopplas samman med den 

kvalitativa ansatsen. Trost (Trost, 2005, s. 14) skriver t.ex. att en kvalitativ studie skall 

göras om frågeställningen handlar om att förstå eller hitta mönster. Kunskapssyftet med 

den kvalitativa studien är primärt förstående, inte förklarande, skriver Andersen 

(Andersen, 2000, s. 31). Ett annat viktigt begrepp som vi har utgått ifrån är det som i 

metodläran kallas aktörssynsättet. Arbnor och Bjerke (Arbnor, Bjerke, 1994, s. 192) 

skriver att antagandet om en social verklighet är den centrala utgångspunkten för 

aktörssynsättet. Enligt dem innebär detta att verkligheten inte är oberoende av oss. 

Repstad (Repstad, 2006, s. 12) skriver om detta synsätt innebär att forskaren så riktigt 

och autentiskt som möjligt skall fånga upp ”the actor´s point of view”, aktörens egna 

verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt så lojalt återgivet som någonsin är möjligt. 

Intresset för aktörernas subjektiva upplevelsevärld skall enligt Repstad ligga till grund 

och han kallar detta förstående sociologi. Att tänka på med aktörssynsättet är det som 

Arbnor och Bjerke (Arbnor, Bjerke, 1994, s. 174-176) skriver, att aktörssynsättet vilar på 

att de begrepp som används i den sociala verkligheten är flertydliga och omtolkas 

löpande. Enligt dem är det vanliga talesättet att ”man ser det man vill se” enligt 

aktörssynsättet i högsta grad relevant. Arbnor och Bjerke skriver att vi ska rikta vår 

uppmärksamhet mot att försöka förstå ”intentionalitetens rötter”, för att kunna förstå och 

beskriva aktörers subjektiva logik och verklighetsbilder. De skriver även att det föreligger 

en risk med synsättet och det är att vi endast uppmärksammar eller noterar sådana 

upplevelser av andra som passar in i vår egen verklighetsbild (s. 182) och detta är ju 

otroligt svårt att komma ifrån. Men Arbnor och Bjerke menar att ett sätt att förebygga 

denna risk kan vara genom att man gör en historisk studie av de aktörer och den 

organisation som undersöks och att det är först mot bakgrund av en sådan studie som vi 

kan uppnå en förståelse av de verklighetsbilder som styr aktörerna. Vi menar därför att 

två viktiga faktorer som speglar vårt tillvägagångssätt är förståelse och aktörssynsättet 

och att vi försöker skapa just en förståelse genom att se det ur aktörens vinkel. Vi vill 

genom denna studie öka eller få en förståelse för revisorernas verklighet, så verklig den 

nu kan bli. Detta försöker vi nå genom att se det ur aktörens ögon, det primära i studien är 

alltså revisorernas egna tankar och upplevelser. Men enligt Arbnor och Bjerke (Arbnor, 

Bjerke, 1994, s. 222) kan vi inte enligt aktörssynsättet vara helt objektiva. Enligt dem så 
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har vi enligt aktörssynsättet ansvar för hur data konstrueras och uppstår och det kan inte 

isoleras i ett slags utvändigt förhållande till det vi studerar.  

 

Det för oss in på begreppet tolkning som är ett återkommande begrepp i metodlitteraturen 

och som på ett eller annat sätt tas upp och kännetecknar vår ansats. Johannessen och 

Tufte (Johannessen, Tufte, 2003, s. 72) skriver om just detta begrepp och menar att 

tolkning innebär att man betraktar materialets olika delar i ljuset av andra delar och i den 

helhet som framträder i datamaterialet. Enligt dem så är tolkning att sätta in företeelser i 

ett sammanhang, i en helhet som gör att vi förstår vilken mening eller betydelse som kan 

tillägnas det som undersöks. I detta sammanhang nämner de även att data därför är något 

vi skapar och som utgör förbindelsen mellan verkligheten och analysen av den. Andersen 

(Andersen 1998, s. 207) skriver att på grund av att insamlingen av informationen och 

bearbetningen av denna bygger på tolkningar i den kvalitativa undersökningen så finns 

det alltid en risk med denna typ av undersökningar. Därför bör vi enligt Andersen vara 

kritiska till vårt material och tillvägagångssätt. Just tolkningsmomentet beskrivs i många 

metodböcker som en orsak till att många är kritiska till den kvalitativa ansatsen. Detta 

kan enligt vissa på ett eller annat sätt påverka trovärdigheten i studien som vi återkommer 

till i kapitel 2.5. Men just tolkningsmomentet är något som vi aldrig kommer undan ifrån 

och därför är det viktigt att nämna som ett viktigt begrepp som speglar vår studie. 

Andersen skriver vidare att det är en vetenskaplig dygd att vi aldrig ska vara helt säkra på 

att det som vi som undersökare kommer fram till är det enda riktiga. Enligt Andersen 

måste vi alltid ifrågasätta, vara kritiska och försöka använda konkurrerande och 

alternativa förklaringar till och tolkningar av vårt material. Detta tar vi med oss in i 

reflektionskapitlet och vi vill här tydliggöra att det är vi som författare som tolkar 

materialet efter våra referensramar. 

 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

Viktigt att nämna är även hur vi arbetar med uppsatsen, alltså själva arbetsprocessen. 

Detta tillvägagångssätt benämns i metodläran som den abduktiva ansatsen och hör i 

litteraturen samman med den kvalitativa metoden (Starrin och Svensson, 1994, s. 23). 

Konkret innebär ansatsen att vi börjar med att göra en litteraturstudie för att få en grund 

att stå på och för att veta lite mer om hur det ligger till med jämställdheten i 

revisionsbranschen. Vi har även i detta stadium hjälp av vårt tidigare arbete med vår c-

uppsats där vi behandlade jämställdhet. Enligt Andersen (Andersen, 2000) ger 

litteraturstudien värdefull information om rådande teorier, andras erfarenheter, 

undersökningar, tankar osv. Grundliga teoristudier kan enligt honom dessutom förhindra 

onödigt arbete eftersom många andra redan kan ha utformat tankar om det aktuella 

ämnet. Bryman (Bryman, 1997, s. 105) däremot höjer ett varningens finger vad gäller 

inläsning av teori innan intervjuerna. Han skriver att bearbetningen av teori innan en 

kvalitativ undersökning startar kan störa forskarens förmåga och möjligheter att se 

världen genom aktörernas ögon. Vårt val blir ändå att utföra en litteraturstudie innan 

intervjuerna eftersom detta ger oss möjlighet att redan från början veta vad vi vill veta 

mer om och kunna ringa in viktiga delar och det förhindrar det dubbelarbete som 

Andersen skriver om. Efter litteraturstudien utför vi våra intervjuer för att ta reda på vilka 

erfarenheter och åsikter auktoriserade revisorer har om ämnet. För att hitta verktyg till 

reflektionerna återvänder vi slutligen till teorin efter intervjuerna, för att följa upp om 

någon viktig aspekt som vi inte tänkt på innan kommit upp. I reflektionskapitlet jämförs 

respondenternas uttalanden med varandra och kopplas till den teoretiska referensramen.  
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Tillvägagångssättet som vi använder i arbetet med studien visas i figuren nedan. Vilken 

även belyser att vi börjar i teorin och går vidare till intervjuerna, för att komma tillbaka 

igen till teorin och återvända till empirin. Allt knyts sedan samman i de sista faserna av 

studien, där vi reflekterar och ser vilka lärdomar studien ger oss. 

 

Figur 1 Modell som visar hur vi gått tillväga i arbetet med uppsatsen. 

 
 

 

2.3 Intervjuerna 
 

Vi vill skriva om revisorer och jämställdhet och vi vill ta reda på vad kvinnor och män 

som är auktoriserade revisorer eller som innehar högre poster anser om jämställdhet inom 

revisionsbranschen. Vi väljer denna yrkesgrupp eftersom de har kommit långt i karriären 

och själva har de posterna där könsfördelningen är snedfördelad. Ett annat val vi gör i och 

med detta är att intervjua revisorer som tillhör någon av de stora byråerna och alltså inte 

arbetar på en liten byrå med bara några få personer. Detta eftersom vi tror att det finns 

mer att säga om ämnet om man har flera arbetskollegor av båda könen och tillhör en stor 

organisation. Vi kontaktar därmed revisorer på Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 

Grant Thornton i Gävle via e-post och telefon. Vi bestämmer oss i samband med detta att 

vi vill intervjua tre kvinnor och tre män från dessa två byråer. Det visar sig att det inte är 

alldeles enkelt att få tag i respondenter, att revisorer är väldigt upptagna så här på våren. 

Vi väljer även att inte helt slumpvis välja respondenter utan kontaktar personer som vi 

anser har de relevanta erfarenheterna, i det här fallet, att de minst arbetar som 

auktoriserade revisorer. Repstad (Repstad, 2007, s. 67) skriver att huvudkriteriet för att 

komma med i urvalet i denna typ av studier alltid skall vara att forskaren räknar med att 

de aktuella personerna har viktig och relevant information att ge vad gäller studiens 

frågeställning, det kan enligt honom vara attityder, åsikter, kunskap och erfarenheter och 

annat som man är ute efter. Enligt Johannessen och Tufte (Johannessen, Tufte, 2003, s. 

84) är avsikten med kvalitativa ansatser att generera överförbar kunskap och inte att göra 

statistiska generaliseringar. Enligt dem bör forskaren därför medvetet välja vem som ska 
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delta i studien och att utgångspunkten för dessa bör vara lämplighet. Vi är främst ute efter 

personernas attityder, åsikter och erfarenheter och kontaktar därför dessa personer, 

eftersom vi anser att de kan tillföra något till vår studie. 

 

Intervjuerna genomförs på respondenternas arbetsplats för att underlätta för dem så 

mycket som möjligt tidsmässigt. I metodlitteraturen skrivs det mycket om just val av 

plats för intervjun och hur detta kan påverka utfallet. Repstad (Repstad, 2007, s. 72) 

sammanfattar det hela med att skriva att man ska välja ett ställe där man kan vara ostörd 

och att det främst är den aspekten som påverkar om resultatet av en intervju blir bra eller 

dåligt. Trost (Trost, 2005, s.44-45) tillägger att det är vikigt att den intervjuade känner sig 

trygg i miljön och att de flesta platser har för- och nackdelar, därför är det viktigt att man 

för en diskussion om vilken inverkan platsen kan ha haft för trovärdigheten. Att valet av 

intervjuplats blir respondenternas arbetsplats är som sagt på grund av att det för dem är 

tidseffektivt och att det är vad de väljer. Positivt med platsen är att respondenterna kan 

känna sig trygga och bekväma. Dock så är det vissa intervjuer som störs av ringande 

telefoner och av kunder som tittar förbi, men inte till en sådan grad att vi känner att det 

påverkar själva intervjun. Vi väljer även att genomföra intervjuerna med var och en för 

sig. Ett annat alternativ är att intervjua alla i grupp, men då misstänker vi att inte alla 

skulle våga säga vad de tycker. Trost (Trost, 2005, s. 26) skriver om just detta och anser 

att gruppintervjuer inte bör användas för att komma åt attityder och åsikter eftersom det 

är lätt att de språksamma och dominantas åsikter är de enda som kommer fram.  

 

Ingen av respondenterna får se frågorna innan vi träffas men de har blivit informerade om 

vad uppsatsen i huvuddrag skall handla om. Detta eftersom vi vill ha deras spontana svar 

och en mer direkt dialog. Att visa frågorna innan kan i och för sig vara bra på grund av att 

vi kanske skulle få mer genomtänkta svar, men det är inte det vi är ute efter. Vi väljer att 

använda vad metodlitteraturen beskriver som en låg grad av standardisering av intervjun. 

Enligt Trost (Trost, 2005, s. 19) innebär den metoden att man t.ex. formulerar sig efter 

den intervjuades språkbruk, man tar frågorna i den ordning de passar och följdfrågor 

formuleras efter tidigare svar. Enligt Trost är variationsmöjligheterna stora vid denna 

metod. Till intervjuerna har vi därför med oss färdiga intervjufrågor (se bilaga 2) med 

möjlighet till öppna svar. Vi väljer att ha färdigt formulerade frågor för att inte glömma 

bort att fråga om något och för att känna oss mer säkra i situationen. Intervjufrågorna tar 

vi fram genom att utgå från de teorier som redan finns om ämnet. Vi väljer även att 

utveckla frågorna utifrån de svar vi får och vi går alltså inte enbart efter frågestrukturen. 

Fördelarna med denna typ av intervju är enligt Johannessen och Tufte (Johannessen, 

Tufte, 2003, s. 97) att svaren till viss del kan jämföras mellan de olika respondenterna. 

Dessutom skriver de att denna typ av intervju, alltså till viss del standardiserad, är mer 

fokuserad och tidsmässigt mer effektiv. Enligt dem blir även analysarbetet enklare och 

mindre tidskrävande eftersom forskaren kan analysera fråga för fråga och jämföra de 

olika svaren. Nackdelarna som de ser är att forskaren inte kan skräddarsy intervjun för 

den enskilde respondenten, alltså att flexibiliteten begränsas. Med främst tidsaspekten i 

beaktande anser vi att en viss standardisering av intervjun är bäst för vår studie. Vi vill 

kunna jämföra fråga för fråga och inte störa våra respondenter för länge med en lång 

intervju. 

 

För att dokumentera intervjuerna använder vi bandspelare och stödanteckningar. Vi 

garderar oss med anteckningar utöver bandspelaren eftersom vi inte fullt ut litar på 

tekniken, så vi inte behöver stå handfallna efter intervjun om det skulle visa sig att 

bandspelaren inte fungerar. Repstad (Repstad, 2007, s. 70-71) skriver att de flesta erfarna 

forskare starkt rekommenderar att man använder sig av bandspelare vid förberedda 
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kvalitativa intervjuer. Han skriver att situationen ändå är en smula konstlad och att en 

bandspelare därför vanligtvis varken gör till eller från och att denna ofta glöms bort av 

respondenten. Repstad beskriver flera fördelar med bandspelare, som att intervjuaren kan 

koncentrera sig på vad respondenten säger och slipper ägna tiden åt att skriva och att det i 

analysdelen är en stor fördel att ha en ordagrann återgivning av intervjun, utan den 

filtrering som anteckningar och minne innebär. En Nackdel som Repstad tar upp med 

bandspelare är att vissa respondenter inte alls tycker om det och att de därför blir 

hämmade och att hela situationen blir mycket konstlad. Även Trost (Trost, 2005, s. 54) 

tar upp liknande fördelar med att använda bandspelare vid intervjun med tillägget att 

bandspelare möjliggör att man kan lyssna på tonfall och ordval upprepade gånger efteråt. 

Han skriver även att en nackdel med bandspelare förutom att vissa respondenter kan bli 

hämmade är att det tar en himla massa tid att lyssna igenom och att det är besvärligt att 

spola fram och tillbaka för att finna en detalj. Efter att ha vägt dessa fördelar och 

nackdelar mot varandra så anser vi att bandspelare är det bästa alternativet för oss, för att 

kunna få ut det vi vill av intervjuerna. Vi tror inte heller att någon av respondenterna blir 

hämmade eller känner sig obekväma med bandspelaren då dessa personer är vana vid 

liknande situationer i sitt yrke och är vana att kommunicera på olika sätt. För att kunna 

reflektera och jämföra intervjuerna med varandra så lyssnar vi igenom banden och skriver 

ordagrant ned varje intervju, detta är väldigt tidskrävande men har enligt oss flera 

fördelar som väger upp detta, främst till reflektionsdelen. Men detta möjliggör även att vi 

kan redovisa hela citat och på så vis göra hela arbetet mer levande. Enligt Repstad 

(Repstad, 2007, s. 121) kryddar citat framställningen och gör den mer spännande för 

läsaren. Citaten gör enligt Repstad att läsaren får en mer direkt kontakt med aktörernas 

begreppsvärld och kan på så vis jämföra forskarens tolkningar med delar av materialet. 

 

Intervjuerna redovisas tematiskt i empiriavsnittet i en sammanhängande text där vi väver 

samman respondenternas svar med varandra och belyser likheter, olikheter och 

avvikelser. De tre teman som delar upp empirin är ”karriär”, ”jämställdhet i 

revisionsbranschen” och ”att vara kvinna eller man i revisionsbranschen”. Varför vi 

väljer att använda just dessa tre teman är beroende av att de ses som intressanta och 

beskrivs i den teoretiska referensramen och att det just är dessa delar vi vill gå in mer 

ingående på. Citaten som redovisas speglar ibland en åsikt som representerar vad de 

flesta svarar, ibland belyser olikheter mellan svar eller visar ett utmärkande svar som kan 

vara intressant för studien. Med andra ord väljs citaten ut för att vi ser dem som 

intressanta och talande för det avsnittet som behandlas. Vi väljer även att hålla 

respondenterna så anonyma som möjligt och benämner dem med Lena, Lotta, Alva, 

Håkan, Bernt och Charles, detta är alltså ej deras riktiga namn. Respondenterna blir 

informerade om detta innan intervjun påbörjas. Vi väljer att mörka identiteterna på detta 

vis eftersom vi tror att detta kan öka frispråkigheten och att studien inte vinner något på 

att skriva ut deras riktiga identiteter. Det är ju inte vad en viss person anser som studien 

syftar till, utan det är vad en kvinna eller man anser som vi ser som intressant. I kapitlet 

reflektioner belyser vi det som vi ser som inressant som framkommer av intervjuerna och 

ställer uttalanden mot varandra och redovisar vilka funderingar svaren ger oss. Vi har valt 

att dela upp kapitlet i en del där vi jämför olika uttalanden med varandra och i en annan 

där vi ser om kopplingar mellan empirin och den teoretiska referensramen finns. 

 

Slutligen vill vi ta upp att det enligt Czarniawska (Czarniawska, 2004, s. 49) är viktigt att 

vara medveten om att en intervju endast representerar själva intervjun och ingenting 

annat och att en intervju inte är ett helt fönster till den sociala verkligheten, utan endast 

en del av den verkligheten. Vi är medvetna om att vi inte vet om respondenterna delar 
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med sig av sina verkliga åsikter om ämnet eller om det bara är något som de säger, det 

enda vi vet är att de säger vad de säger och det är det som vi i studien kan utgå ifrån. 

 

 

2.4 Val av litteratur 
 

Till den teoretiska referensramen använder vi litteratur i form av böcker och artiklar som 

på något vis behandlar jämställdhet, revisionsyrket och kön. Dessa ord har vi använt för 

att på så vis söka efter böcker och artiklar i bibliotekets databaser på högskolan i Gävle. 

Vi beställer även böcker från andra bibliotek i landet och kontaktar forskare inom ämnet 

för information. I den teoretiska referensramen använder vi bland annat allmänna 

könsstrukturteorier och jämställdhetsfrågor, branschspecifika fakta om kvinnor och män 

och fakta om revisionsyrkets historia och innebörd.  

 

En sak vi upptäckte när vi läste in oss på litteraturen var att vissa forskare använder 

benämningen ”kvinnliga och manliga revisorer” medan andra använder ”kvinnor och 

män som är revisorer”. Vi har valt att använda begreppet ”kvinnor och män som är 

revisorer” när vi skriver, detta för att förtydliga att det är själva könet vi syftar på. Enligt 

oss kan det nämligen vara en man som är ”kvinnlig” och en kvinna som är ”manlig” och 

det är inte det som denna studie avser. 

 

 

2.5 Trovärdighet 
 

Enligt Andersen (Andersen, 1998, s. 207) är kvalitativa undersökningar särskilt utsatta 

för kritik av trovärdigheten på grund av det personliga momentet vid insamlingen och att 

bearbetningen av informationen bygger på tolkningar. Enligt honom ska vi därför vara 

kritiska till vårt förhållningssätt och material och alltid ifrågasätta och försöka använda 

konkurrerande och alternativa förklaringar och tolkningar av vårt material. Andersen 

benämner det som ”en vetenskaplig dygd” att vi i den kvalitativa undersökningen aldrig 

kan vara säkra på att det vi kommer fram till är det enda riktiga. Därför har vi förstått att 

det är svårt att tala om vilken tillförlitlighet resultatet av en kvalitativ studie har och att 

det inte riktigt hör dit. 

 

Merriam (Merriam, 1994) diskuterar i sin bok om begreppen trovärdighet och 

tillförlitlighet och om svårigheterna med att koppla samman kvalitativa studier med 

tillförlitlighet, att vi istället ska se till trovärdigheten. Hon skriver att istället för att kräva 

av utomstående att de ska få samma resultat som vi, om de utför studien, ska vi beskriva 

och förklara världen utifrån hur de människor som lever i den uppfattar den. Enligt 

Merriam så finns det inte något intresse med dessa studier att vid upprepade gånger mäta 

en företeelse och på så vis skapa en reliabel mätning i traditionell betydelse, eftersom det 

går att göra olika tolkningar av vad som sker. Vi är medvetna om att om en annan person 

genomfört studien så kanske denne hade fått andra resultat än vi, beroende på vilka 

referensramar man själv har och vilket perspektiv som används. Vidare så är tolkning en 

stor del av den kvalitativa studien och att vi som undersökare inte kan vara helt 

subjektiva, som vi tidigare i detta kapitel behandlat. Enligt Merriam (s. 194) kan 

trovärdigheten stärkas genom att man tydligt klargör för vilka utgångspunkter och vilket 

teoretiskt perspektiv som styrt undersökningen samt hur man fått fram slutsatserna från 

den tillgängliga informationen. Så det vi kan göra för att öka trovärdigheten är att 
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beskriva de utgångspunkter och ansatser som vi använder i denna studie, vilket just vår 

ambition med detta metodkapitel är. Enligt Merriam (s. 183) ska vi i den kvalitativa 

studien sträva efter att en oberoende bedömare ska kunna ”följa i samma fotspår” för att 

på så vis kunna bedöma resultaten av studien. Därför måste vi enligt Merriam i detalj 

beskriva hur informationen samlas in, hur kategorierna utvecklas och vilka beslut som 

fattats under olika skeden av undersökningen. 

 

En annan sak som Merriam beskriver (Merriam, 1994, s. 177) är att det i fråga om 

trovärdighet även är viktigt att tänka på att informationen aldrig talar för sig själv, att det 

alltid finns en uttolkare eller översättare. Därför skriver Merriam att validiteten måste 

bedömas via tolkningar av forskarens erfarenheter istället för i termer av verkligheten. 

Det är alltså viktigt att läsaren får veta vilka våra erfarenheter av ämnet är för att öka 

förståelsen och på så vis trovärdigheten. Därför ska du som läsare få en kort presentation 

av oss som utför studien. Vi är två studenter som snart har gått fyra år på 

ekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och revision på högskolan i Gävle. 

Båda två har arbetat före och under vår studietid på tvåkönade arbetsplatser, dock inte 

inom revision. Våra förkunskaper är därför företagsekonomi varav en kurs med 

genusinriktning och egna erfarenheter i arbetslivet. Vidare handlade vår C-uppsats om 

jämställdhet i arbetslivet, vilket vi upplever har gett oss en bra grund att stå på inför 

denna studie. Det bör även nämnas att vi är två kvinnor, eftersom det kan påverka studien 

då vi kanske har andra referensramar än män och kanske tolkar informationen på olika 

sätt. Bäst för studien hade kanske varit om vi hade haft olika kön, men nu är inte så fallet. 

För att få bukt med tolkningsproblemet har vi en fördel av att vi i alla fall är två olika 

personer som har hört intervjuerna och att vi använder bandspelare. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Här redovisas vad andra redan skrivit om ämnet. Vi har delat upp kapitlet i tre 

delområden, Jämställdhet, Revisorsyrket och Kvinnor och män i revisionsbranschen. 

Första delen handlar om jämställdhet i arbetslivet. Därefter kommer ett avsnitt som 

beskriver revisorsyrket både historiskt och vad det innebär idag. Slutligen knyts de två 

första delarna ihop i kvinnor och män i revisionsbranschen. 

 

 

3.1 Jämställdhet 
 

I Jämställdhetslagen regleras bland annat att en arbetsgivare aktivt ska arbeta för 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetslagen 1 §: ”Denna lag har till 

ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och 

andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.” 

 

Enligt Bladh m.fl. (Bladh et al., 1997, s. 179-180) bedöms Sverige i internationella 

jämförelser ofta som ett av världens bästa länder för kvinnor att bo och leva i. 

Bedömningen av landet som kvinnovänligt grundas enligt dem bland annat på att 

kvinnorna är starkt representerade i riksdagen, att kvinnorna har högt deltagande på 

arbetsmarknaden, vilket innebär en egen inkomst för dem och att Sverige ses som en 

stark välfärdsstat eftersom kvinnorna befrias från en del obetalt arbete i hemmet och från 

det totala ansvaret för omsorgen av barn och gamla. Enligt Bladh m.fl. är det lättare för 

kvinnor att leva i Sverige än i många andra länder eftersom Sverige är ett land som är 

influerat av ”kvinnliga värderingar”. 

 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina 

egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla 

områden (Statistiska Centralbyrån, 2006). Sverige kan trots vårt rykte inte klassas som ett 

land där jämställdhet råder mellan kvinnor och män enligt Bladh m.fl. (Bladh, et al., 

1997, s. 180). Enligt dem så har välfärdsstaten t.ex. endast delvis befriat kvinnorna från 

de obetalda omsorgsutgifterna om man jämför med tidigare generationer och andra 

länder. De skriver att det tycks som att ansvaret för hem och familj ligger fast förankrat 

hos kvinnorna. De tar vidare upp att Sverige inte kan klassas som jämställt eftersom 

arbetsmarknaden är strikt könssegregerad både vertikalt och horisontellt och att yrken 

och positioner som innehas av mest kvinnor systematiskt värderas lägre än motsvariga 

som mest innehas mest av män. På grund av detta menar Bladh m.fl. att det finns ett 

uppenbart behov av fortsatta jämställdhetsinsatser i Sverige. 

 

 

3.1.1 Könssegregering 

 

I diskussionen om jämställdhet talas det om könssegregering och att denna förekommer i 

flera dimensioner, horisontell-, vertikal- och intern könssegregering, enligt en rapport av 

Statens Offentliga Utredningar (SOU 2004:43). I den statistiska definitionen av 

segregering benämns enligt rapporten arbetsplatser som består av mer än 60 procent 
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kvinnor eller män som könssegregerade medan de arbetsplatser som samlar mellan 40 

och 60 procent av antingen kvinnor och män som könsintegrerade.  

 

Den vanligaste formen av könssegregering, enligt rapporten (SOU 2004:43 s. 41), är den 

horisontella, det är oftast den som avses i den allmänna diskussionen. Den horisontella 

könssegregeringen innebär att kvinnor och män har olika yrken, arbetsgivare eller arbetar 

i skilda branscher. Vertikal könssegregering handlar om problemet att kvinnor och män 

inte når lika långt i sina karriärer. Enligt rapporten avancerar kvinnor generellt inte i de 

flesta branscher inom yrket på samma sätt som männen. På senare tid har vertikal 

könssegregering uppmärksammats på grund av diskussionen om varför det finns så få 

kvinnor representerade på de högre posterna i företag och organisationer. Enligt en artikel 

i Dagens Industri så är könsfördelningen i styrelser och ledningsgrupper i de största 

handelsbolagen 70 procent män och 30 procent kvinnor, detta trots att majoriteten av de 

anställda inom detaljhandeln är kvinnor (Dagens industri, 2008-03-06). 

 

Den tredje dimensionen av könssegregering kallas enligt rapporten (SOU 2004:43 s. 42) 

intern könssegregering. Den innebär att kvinnor och män som innehar samma yrke inte 

tilldelas lika arbetsuppgifter eller att de väljer olika specialiteter och inriktningar inom sitt 

yrke. Ett yrke kan enligt rapporten därför verka könsintegrerat, dvs. att det är en jämn 

fördelning av kvinnor och män, men i själva verket vara väldigt könssegregerat. Detta 

beror på att den interna segregeringen medverkar till att arbetsuppgifter och specialiteter 

verkar ”följa kön”. Civilekonomer är en av de yrkesgrupper som idag innehar en 

balanserad könsfördelning, alltså består av 40-60 procent kvinnor eller män. Men enligt 

rapporten (Ibid., s. 55) finner man vid en närmare granskning att flera av dessa yrken i 

gruppen är internt könssegregerade. 

 

Att segregering förekommer förklarar Blomqvist (Blomqvist, 1994, s. 22-23) med hjälp 

av den så kallade preferensteorin som innebär att manliga anställda föredrar segregering. 

Enligt Blomqvist och denna teori måste arbetsgivare som placerar kvinnor och män i 

samma arbete kompensera männen ekonomiskt för denna ”olägenhet” som detta innebär 

för dem. Därför menar Blomqvist att det i alla fall tidigare har varit så att arbetsgivaren 

segregerar kvinnor och män på arbetsplatsen för att undvika den extra kostnaden och 

därför får segregeringen att framstå som rationell. Enligt Blomqvist kan dock 

segregeringen minska genom en tillväxt av yrken med mer jämn fördelning av kvinnor 

och män eller genom att kvinnor respektive män går in i yrken som normalt domineras av 

det motsatta könet. Minskningen av segregeringen som på senare år skett beror enligt 

Blomqvist på att kvinnor och män mer än tidigare gjort otraditionella yrkesval. Blomqvist 

skriver att ökningen av andelen kvinnor i yrken som domineras av män har varit störst 

inom yrken som kräver en hög utbildning. Därför menar Blomqvist att segregeringen är 

lättare att bryta inom kvalificerade välbetalda yrken, alltså i de hierarkiska 

arbetsorganisationernas övre delar. 

 

Enligt en internationell studie av Dreber och Wallace (Dreber, Wallace, 2004, s. 24) så 

har Sverige en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i västvärlden. Att kvinnor 

väljer fel yrke är ett argument som ofta används för att förklara varför det finns då få 

kvinnor på ledningsposter. Kvinnor arbetar ofta i yrken med få hierarkiska steg och i 

dessa yrken behövs ofta inte samma egenskaper som efterfrågas hos en chef. Författarna 

skriver att kvinnor utgör en stor del av vårdpersonal, socialarbetare och lärare och att 

typiska chefsjobb utgörs av flest män. Enligt en rapport gjord 2007 av Civilekonomerna 

(www.civilekonomerna.se) söker idag nästan lika många män som kvinnor till någon av 

de 26 ekonomprogram som finns i Sverige.  

http://www.civilekonomerna.se/
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3.1.2 Att göra karriär 

 

En fråga som enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU 2004:43, s. 54) dyker upp med 

jämna mellanrum är om kvinnor verkligen vill göra karriär eller ej. Enligt rapporten har 

dagens och gårdagens arbetsliv utformats efter normen att det är män som gör karriär 

medan kvinnorna möjligen kan göra en karriär som går bra att förena karriären med barn 

och familj. Just barn- och familjesituationen uppges som något som fortfarande påverkar 

kvinnors beslut mer än männens. Enligt rapporten är barn och familj sällan något hinder 

för männen i karriären, snarare tvärtom. Medan kvinnors förmåga att bli mödrar långt 

upp i åldrarna kan medföra att många arbetsgivare tvekar att ge erfarna och kompetenta 

kvinnor alltför ansvarsfulla poster. 

 

Att vissa kvinnor utan att avstå från barn och familj ändå lyckas göra karriär kan enligt 

rapporten (SOU 2004:43, s. 54) förklaras av ”selektion”. Många kvinnor är naturligtvis 

bättre än många män inom sitt yrke oavsett det antal barn hon har, vilket även 

arbetsgivarna är medveten om. En annan förklaring till varför vissa kvinnor lyckas göra 

karriär med familj kan enligt samma rapport vara att de lever jämställt i sin familj, alltså 

att de har en partner som är minst lika aktiv i hemarbetet och med barnen som de själva 

är. Rapporten visar även att en tredje förklaring kan vara att framgångsrika kvinnor är 

större konsumenter av servicetjänster än andra. De köper in många tjänster till hemmet, 

som till exempel tvättning, städning och barnpassning, vilket medför att de har mer tid att 

lägga på arbetet och i sin tur på att göra karriär. 

 

Enligt en internationell studie av Dreber och Wallace (Dreber, Wallace, 2004, s. 22-23) 

har det generella könslönegapet i Sverige varit relativt lågt sedan 1970-talet, om man 

jämför med övriga länder. I USA har könslönegapet varit betydligt högre än i Sverige. 

Under de senaste årtionden har detta lönegap i USA dock minskat kraftigt medan 

utvecklingen i Sverige nästintill stått stilla. Under 1990-talet ökade dessutom 

könslönegapet i Sverige. En anledning till att Sverige har ett relativt lågt könslönegap 

beror enligt studien på den lagstiftning vi har och på de kollektivavtal som finns avtalade. 

Anledningen är alltså inte att kvinnor har bättre karriärmöjligheter eller blir mindre 

diskriminerade om könslönegapet är lågt. Orsaken är att arbetsmarknadsregleringen och 

avtalen lett till att de lägst betalda fått högre löner och att de högst betalda fått lägre löner 

än vad de har i USA. Om man istället fokuserar på könslönegapet bland de högst betalda 

så visar studien att detta gap är betydligt mindre i USA än i Sverige. I Sverige är 

könslönegapet minst bland de med lägst inkomst. Detta visar på att det finns ett glastak i 

Sverige men att detta problem inte är lika allvarligt i USA. Enligt samma studie (Ibid. s. 

28) så är den möjlighet till barnsomsorg som samhället erbjuder av stor vikt för kvinnors 

karriärmöjligheter. Det är inte arbetsgivarnas diskriminering som leder till att lika 

kvalificerade kvinnor och män hamnar på olika positioner, det beror snarare på det 

huvudansvar som kvinnor än idag har för barn och familj. I början av karriären är 

skillnaderna inte särskilt stora, men ju längre tiden går så ökar skillnaderna mellan 

kvinnor och män. Det minskade ansvar för familj och barn som följer när barnen blir 

äldre eller vid en skilsmässa leder till förbättrade möjligheter att göra karriär. 

 

Idag förvärvsarbetar nästan lika många kvinnor som män, att andelen kvinnor som är 

chefer på toppnivå därför är så låg som den är känns väldigt förbryllande. Göransson 

(Göransson, 2004, s. 15-17) skriver om att det finns kvinnor som är chefer idag, 

framförallt inom den offentliga sektorn. Glastaket inom offentlig sektor och politik sitter 

högre upp än inom den privata sektorn. Inom den privata sektorn finns flest kvinnor som 

chefer bland de större företagen, förmodligen för att det inom dessa företag finns många 
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hierarkiska nivåer vilket innebär att det inom dessa företag behövs fler chefer, både på 

lägre och mellan nivåer. Det finns även stora skillnader enligt Göransson om man ser till 

olika branscher. Andelen män som är chefer är större inom mansdominerade branscher så 

som byggnadsindustrin och andelen kvinnor som är chefer är störst inom de 

kvinnodominerade branscherna så som hälso- och sjukvård. Att många kvinnor hamnar 

inom denna sektor skriver Göransson beror bland annat på val av utbildning samt att 

deras möjligheter till karriär är störst inom denna sektor. Figur 2 visar på hur andelen 

kvinnor och män som är chefer varierar bland de olika sektorerna. 

Figur 2 Andel kvinnor och män i chefspostioner 

 

Förvärvsarbetande anställda 16-64 år efter sektor, år 2006. 

 
Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK 96). 

Källa: SCB 

 

När det handlar om ålder på chefer, så skriver Göransson (Göransson, 2004, s. 25-26) att 

andelen kvinnor är högre bland yngre chefer än bland äldre. Av chefer under 35 år så är 

25 procent kvinnor. Detta kan jämföras med att det i åldern 50-64 år endast är 15 procent 

av cheferna som är kvinnor. Det är ju oftast inom denna ålders kategori som toppcheferna 

finns. Författaren påpekar dock att även om det finns kvinnor bland de yngre cheferna, så 

har vi ännu inte sett vad som kommer hända när dessa kvinnor närmar sig de högre 

chefsposterna senare i livet. Finns där kanske ett glastak? Både kvinnor och män som är 

toppchefer inom näringslivet förespråkar en jämn könsfördelning bland toppcheferna, en 

del av dessa uttrycker också att det är mycket viktigt att könsfördelningen blir någorlunda 

jämn. Göransson påpekar dock att det nuförtiden knappt är legitimt att inte förespråka 

jämställdhet, något som kan ha påverkat toppchefernas svar. Betydligt fler yngre 

toppchefer, med en gräns dragen vid 50-års ålder anser att det är viktigt med jämställdhet. 

Yngre kvinnor anser det viktigare än äldre kvinnor och yngre män anser att jämställdhet 

är viktigare än vad äldre män anser. Sammanlagt så anser dock fler kvinnor att 

jämställdhet är viktigare än vad männen anser.  

 

Enligt samma undersökning som ovan (Göransson, 2004, s. 31-37) anser både kvinnor 

och män som är chefer inom näringslivet att det är en positiv resurs i karriären att vara 

man. Kvinnor anser det som mycket positivt medan männen anser det som ganska 

positivt. Det finns dock en del män som menar att det varken är positivt eller negativt att 

vara man. Vid en jämförelse med toppchefer inom alla samhällsområden visar det sig att 
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näringslivscheferna anser det som mer positivt att vara man än chefer i allmänhet. I 

verkligheten är det ju nästan så också att man måste vara man för att nå framgång inom 

näringslivet. Några andra viktiga resurser för att nå framgång inom näringslivet är enligt 

samma undersökning utbildning och personliga kontakter. Dessa resurser anses som 

mycket viktiga. Släktförhållanden anses som betydelselösa, framförallt av kvinnorna. 

Detta skriver Göransson att hon ser som mycket märkligt då de få kvinnor som innehar 

topp positioner, har dem just på grund av sin familjebakgrund. Arv har och spelar än idag 

stor roll i svenskt näringsliv. Många av dagens chefer har pappor som också har haft 

ledningsansvar i sitt arbete, detta gäller särskilt kvinnornas pappor. Väldigt många av 

cheferna har vuxit upp i hem där mamman inte har förvärvsarbetat. Bland männens 

mammor som har förvärvsarbetat var de arbetare eller lägre tjänstemän. Kvinnornas 

mammor var i större utsträckning högre tjänstemän eller fria yrkesutövare och hade också 

i större utsträckning ledningsansvar. Det verkar alltså som att en del av de kvinnor som är 

chefer enligt Göransson har haft en förebild i sin mamma. 

 

I Göranssons undersökning (Göransson, 2004, 40-42) framkommer att den offentliga 

barnomsorgen ses som en viktig anledning till att de kvinnor som är chefer också har 

barn. De flesta kvinnor i hennes undersökning har varit föräldralediga, men endast en 

tredje del av männen. Vanligast var att kvinnorna var hemma i ca 15 månader och 

männen i ca tre månader. Göransson skriver att det vanliga är att kvinnors och mäns 

karriärbanor separerar i 30-35-års ålder. Då tappar kvinnor fart i jämförelse med männen 

därför att de satsar på familjebildning. En förutsättning för att männens karriär ska kunna 

fortsätta i samma takt som tidigare är enligt Göransson att deras fruar går ner i tid eller 

har möjlighet att arbeta hemifrån. Däremot är det mer sällsynt att kvinnornas makar gör 

samma sak så att kvinnornas karriärer kan fortsätta i samma takt. Författaren drar 

slutsatsen att de kvinnor som nått toppen har gjort karriär på männens villkor. 

Internationella jämförelser visar att det är den offentliga barnomsorgen och det delade 

familjeansvaret som gjort det möjligt för kvinnor att kombinera familj och karriär i de 

nordiska länderna.  

 

En rapport gjord 2008 av Civilekonomerna (www.civilekonomerna.se) visar att en större 

andel män än kvinnor tog ut en magisterexamen i ekonomi år 2004. Andelen män var 68 

procent och andelen kvinnor 61 procent, övriga tog ut en kandidatexamen. Dessa siffror 

var ungefär likadana som Civilekonomernas tidigare rapport som presenterades 2006. Tre 

år efter examen har dock fler män än kvinnor en tillsvidare anställning, fler kvinnor än 

män har tidsbegränsade anställningskontrakt, fler män än kvinnor är egna företagare och 

fler kvinnor än män har varit föräldralediga. När det handlar om vilka positioner de 

utexaminerade har tre år efter examen så skiljer det väldigt mycket mellan könen. 

Betydligt fler män än kvinnor (25 procent och 18 procent) tillhör företagsledningen eller 

innehar en chefspost. Fler kvinnor än män arbetar som assistenter, här är fördelningen 31 

procent kvinnor och 16 procent män.  

 

 
Koppling mellan status och kön 
 

Enligt en artikel publicerad på e24:s hemsida (http://www.e24.se/pengar24/jobbkarriar/ 

artikel_41187.e24), så har Ulfsdotter Eriksson kommit fram till i sin doktorsavhandling 

att kvinnor i högstatus yrken ger yrket lägre status. Lågstatusyrken har däremot låg status 

oavsett könsfördelning. Yrken med stark manlig dominans ligger i topp när det gäller hög 

status, till exempel läkare, advokater och professorer. Yrken med små kvalifikationskrav 

ligger i botten, exempelvis kassörskor och hamnarbetare. Faktorer som påverkar yrkets 

http://www.civilekonomerna.se/
http://www.e24.se/pengar24/jobbkarriar/
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status är bland annat utbildning, inkomst och förmågan att påverka och synas offentligt. 

Enligt Ulfsdotter Eriksson finns det en koppling mellan status och kön. Yrken som 

uppfattas ha låg status är alla starkt könssegregerade medan det i mitten är väldigt 

jämlikt. Högstatusyrken tappar dock i status ju fler kvinnor som finns i yrket. Ylva 

Ulfsdotter Eriksson spekulerar i att egenskaper som uppfattas som kvinnliga inte ses som 

lika användbara i högstatusyrken. Att förändra denna syn på olika yrken tror hon kommer 

att bli svårt. För att få en undersköterska att få samma status som en professor krävs det 

att strukturer förändras helt. Hon säger att ta ansvar för liv har ingen status idag. Status 

fås av pengar och resurser.  

 

 

Diskriminering 
 

Diskriminering ser vi som ett hinder mot att göra karriär. Enligt Jämställdhetslagen 15 §: 

”En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare genom att 

behandla henne eller honom sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller 

skulle ha behandlat någon i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med 

kön.” 

 

Wahl (Wahl, 2003, s. 282-283) har i en studie med kvinnor som är civilekonomer och 

civilingenjörer fått fram att 55 procent av de tillfrågade upplevt direkt diskriminering i 

arbetslivet. De tre vanligaste typerna av diskriminering uppgavs vara relaterade till 

lönefrågor, befordran och att inte få erkännande för sitt arbete. Det är övervägande män 

som uppfattas som diskriminerande. Vanligast är att män som är chefer upplevs som 

diskriminerande, därefter kollegor som är män och minst vanligt är att underställda män 

upplevs som diskriminerande. När istället kvinnor uppfattas som diskriminerande är 

mönstret det omvända, vanligast är då diskriminering av underställd kvinna. Upplevelser 

av diskriminering av personer utanför den egna organisationen är enligt Wahls studie 

vanligt förekommande, i ordning näst efter diskriminering av män som är chefer. Den 

vanligaste reaktionen på dessa olika diskrimineringar är att inte reagera öppet. Att 

ignorera eller skämta bort diskriminering visade sig vara vanligare än att protestera.  

 

Könsfördelningen i organisationen har enligt Wahl (Wahl, 2003, s. 283) betydelse för 

upplevelsen av direkt diskriminering. Det finns en tendens att ju fler kvinnor det finns på 

samma nivå, desto mindre upplevelser av direkt diskriminering. De kvinnor som har mest 

eller endast kollegor som är män upplever enligt Wahl direkt diskriminering i större 

utsträckning än de kvinnor som har lika många eller fler kollegor som är kvinnor. Enligt 

Wahl finns även en tendens att de kvinnor som har en kvinna som chef upplever mindre 

direkt diskriminering än de som har en man som chef. Wahls studie (Ibid., s. 326) visade 

även att kvinnor som har en uttalad önskan att bli befordrad i högre grad upplevt direkt 

diskriminering. Att det alltså finns ett samband mellan önskan om att bryta 

könsstrukturens hierarkiska utseende, dvs. att det huvudsakligen finns män på högre 

positioner, och upplevelsen av motstånd. Detta motstånd behöver dock inte vara av 

personlig karaktär, utan kan enligt Wahl vara strukturellt anlagt även då det handlar om 

den direkta diskrimineringen.  

 

Indirekt diskriminering kan enligt Wahl (Wahl, 2003, s. 283) benämnas som annorlunda 

behandling allmänt och ”andra villkor”. Den indirekta diskrimineringen kan även ha att 

göra med arbetstider och möjligheter till karriäravbrott. De mönster som finns är enligt 

Wahl ofta anpassade för män (Ibid., s. 323). Enligt Wahl är både direkt och indirekt 

diskriminering strukturellt betingad, på grund utav att det betraktas som normalt. Även då 
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en person uppfattas som diskriminerande kan detta vara ett uttryck för en struktur i 

organisationen snarare än för ett personligt ställningstagande (Ibid., s. 324). I 

organisationer finns enligt Wahl en könsneutral ideologi som innebär att det inte är 

legitimt att hävda betydelsen av kön (Ibid., s. 325) 

 

Enligt en artikel publicerad av Jämställdhets Ombudsmannen (www.jamombud.se) kan 

ett företags organisering innebära indirekt diskriminering för småbarnsföräldrar. Det 

skrivs att oregelbundna arbetstider, tidiga eller sena möten, krav på övertid eller 

kvällsarbete kan göra det mycket svårt för föräldrar att klara av både arbete och familj. 

Barn skall hämtas och lämnas på dagis och de kräver mycket tid av föräldrarna. Artikeln 

tar upp att enligt jämställdhetslagen är alla arbetsgivare skyldiga att underlätta 

kombinationen av familj och arbete både för kvinnor och för män. Detta innebär en 

trygghet för de anställda men även arbetsgivarna har att vinna på detta. I samma artikel 

nämns en undersökning som tidigare gjorts av Jämställdhets Ombudsmannen, i 

undersökningen publicerades vilka arbetsgivare som underlättar för sina anställda i 

föräldralivet. Dessa arbetsgivare hade infört flextid, anpassat mötes- och konferenstider, 

infört begränsning av övertidarbete och gav möjlighet till att arbeta hemifrån. Några 

arbetsgivare gav dessutom de anställda betald tid för hämtning och lämning av barn på 

dagis.  

 

 

Positiv särbehandling 
 

Att utsättas för positiv särbehandling kan enligt oss vara både positivt och negativt i 

samband med ens karriär. Wahls studie (Wahl, 2003, s. 284-285) av kvinnor som är 

civilekonomer och civilingenjörer visade att mer än hälften av kvinnorna uppgav att de 

blivit positivt särbehandlade i jobbet på grund av kön. Den vanligaste situationen är enligt 

studien att få större uppmärksamhet. Denna synlighet kan enligt Wahl innebära ett större 

intresse för vad kvinnor gör eller säger. Andra konsekvenser är enligt henne att det som 

kvinna på mansdominerade positioner är lättare att bli igenkänd eller ihågkommen, vilket 

underlättar kontakter i arbetet. Positivt enligt studien är även att vara kvinna i sociala 

sammanhang i arbetet. Kvinnor kan alltså därmed enligt studien lättare komma i kontakt 

med ”viktiga” personer. Bakomliggande strukturer till den positiva särbehandlingen av 

kvinnor på mansdominerande positioner är enligt Wahl främst minoritetssituationen och 

kvinnors underordning. Andra bakomliggande strukturer är könsrelationers utseende, 

jämställdhetsideologi och uppfattningar om kvinnlighet.  
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3.2 Revisorsyrket 
 

Vår studie handlar om jämställdhet inom revisionsbranschen och därför har vi med detta 

kapitel för att tydliggöra för läsaren vad revisorsyrket innebär. Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR förlag, 2006, s. 12-13) har satt upp en del riktlinjer gällande revisorer. 

Bland annat står det att vem som helst får kalla sig revisor, titeln är inte skyddad. 

Däremot är det straffbart att utge sig för att vara auktoriserad eller godkänd revisor om 

man inte är det. För att få kalla sig det krävs att man uppfyller krav på en viss teoretisk 

och praktisk utbildning. 

 

 

3.2.1 Revisorsyrkets framväxt 

 

För att få en större inblick i revisorsyrket vill vi ta reda på en del om revisorsyrkets 

framväxt och historik. Cosserat (Cosserat, 2000, s. 4) skriver i sin bok att det redan i 

slutet av medeltiden i England fanns revisorer som hade till uppgift att ”höra” och sedan 

undersöka räkenskaper som till exempel berörde den statliga inkomstskatten. Han skriver 

att ordet revision (auditing på engelska) kommer från det latinska ordet “audire”, som 

betyder “att höra”. Vidare tar Cosserat upp att det i samband med spridningen av den 

dubbla bokföringen, som först beskrevs av Luca Pacioli 1494, bildades flera 

revisionsföreningar som etablerade revisionen som en viktig roll. Artsberg (Artsberg, 

2005 s. 106) berättar i sin bok att den första revisionsföreningen bildades i Skottland 

1853 och följdes kort därefter upp i England. Artsberg skriver att bakgrunden till att man 

organiserade sig var en önskan om att öka sitt inflytande över lagstiftningen och ta 

tillvara sina intressen vid konkursarbeten.  

 

Johansson m.fl. (Johansson, et al., 2005, s. 25-32) berättar i sin bok att det i mitten av 

1800-talet hölls intensiva debatter om behovet av självständiga revisorer i Sveriges 

riksdag, detta för att man ville komma tillrätta med det stora antalet förskingringar som 

hade följt med industrialiseringen. De berättar att en ny Aktiebolagslag antogs 1895 efter 

flera turer. I Aktiebolagslagen stod det att styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper 

skulle granskas av en eller flera revisorer och att ett skriftligt utlåtande av dessa skulle 

ges. Sverige blev enligt Johansson m.fl. det första landet i världen där revisorn skulle 

granska styrelsens förvaltning och inte bara räkenskaperna. Men det fanns dock ingen 

föreskrift i lagen att revisorn måste ha en särskild utbildning. Johansson m.fl. skriver att 

Stockholms handelskammare år 1912 bildade Revisorsnämnden som samma år började 

auktorisera revisorer. Året efter sände man ut en vädjan till myndigheter och företag att i 

”förekommande fall anlita någon av de revisorer som prövats kompetenta och lämpliga 

för auktorisation”. Johansson m.fl. skriver att det skulle dröja till 1944 och utformningen 

av den då nya Aktiebolagslagen för att auktoriseringen av revisorer skulle få verklig 

betydelse. Titeln auktoriserad revisor fick nu användas enbart ”av handelskammare i riket 

auktoriserad revisor” och det blev även obligatoriskt för börsbolag och andra stora bolag 

att anlita auktoriserade revisorer. Styrelsen och VD:n fick inte längre välja revisor och en 

minoritet av aktieägarna kunde nu fordra att en auktoriserad revisor utsågs.  
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3.2.2 Revisorns uppgift 

 

Nu vet vi hur revisorsyrket kom till och varför och vi vill därför kort gå in på vad en 

revisor egentligen gör. Peter Öhman (Öhman, 2004, s. 34-35) beskriver i en avhandling 

att revisorns uppgift handlar om att kvalitetssäkra den redovisningsinformation som 

företagen lämnar ut. Denna information menar han kan delas in i tre områden, 

räkenskapsrelaterad, förvaltningsrelaterad och verksamhetsrelaterad revision. Den 

räkenskapsrelaterade revisionen består enligt Öhman av att revisorn gör en bedömning 

och granskning av räkenskapernas relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Exempelvis 

hur kundfordringar, varulager och inventarier har värderats i balansräkningen. Detta 

kräver enligt Öhman att revisorerna är uppdaterade och insatta i de redovisningsprinciper 

och regler som gäller kring detta. Den förvaltningsrelaterade revisionen skriver han 

innebär att revisorn granskar och bedömer hur verksamheten bedrivs. Granskningen kan 

inriktas på produktiviteten och hur produktiviteten påverkar företagets resultat. Öhman 

menar att det kan underlätta för revisorerna om de har förståelse för företagets 

verksamhet och den bransch företaget arbetar inom då de gör sina bedömningar. Om 

revisorerna undviker att granska verksamheten kan det enligt Öhman leda till att de inte 

upptäcker brister i företagets räkenskaps information, vilket förväntas av en revisor. Den 

verksamhetsrelaterade revisionen skriver Öhman är av stor vikt då revisorn gör en 

bedömning av företagets förmåga att fortleva. I revisorns bedömning ingår enligt honom 

bl.a. affärsmässiga förutsättningar och framtidsplaner för företaget, baserat på 

information från företagsledningen. Inom detta område menar Öhman att revisorerna 

saknar förmåga att göra bra bedömningar om företagets framtid. Enligt honom kan det 

bero på att revisorerna även i denna bedömning tar hänsyn till den räkenskapsrelaterade 

informationen. 

 

 

3.2.3 Auktoriserad revisor 

 

På Revisorsnämndens hemsida (www.revisorsnamnden.se) skrivs det att 

Revisorsnämnden är en statlig myndighet som bland annat beslutar om vad som krävs av 

en person för att bli auktoriserad revisor. Denna myndighet har beslutat att det krävs en 

universitets- eller högskoleutbildning om minst 160 poäng och minst fem års praktisk 

utbildning för att kunna bli auktoriserad revisor. För att få ut sin titel som auktoriserad 

revisor krävs dessutom att man har klarat Revisorsnämnden teoretiska prov (prov för 

revisorsexamen och högre revisorsexamen). Därefter ansöks om förnyad auktorisation 

vart 5:e år och detta sker genom Revisorsnämnden. I Revisorsnämndens föreskrifter 

(RNFS 2001:3) anges vad som krävs för att få sin auktorisation förnyad, dessa 

föreskrifter anges nedan.  

 

Särskilda villkor för godkännande och auktorisation 
 

1 § För att bli godkänd eller auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt godkännande 

eller auktorisation skall sökande under de fem år som närmast föregår ansökan har utövat 

revisionsverksamhet omfattande minst 1500 timmar. Mer än hälften av dessa timmar 

skall ha avsett juridiska personer som enligt lag skall ha godkänd eller auktoriserad 

revisor och uppdragen skall ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher. 

 

2 § Den som meddelats godkännande eller auktorisation som revisor enligt äldre 

bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen eller högre revisorsexamen och vars 

http://www.revisorsnamnden.se/
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godkännande eller auktorisation upphört kan bli godkänd eller auktoriserad på nytt utan 

att avlägga revisorsexamen eller högre revisorsexamen förutsatt att: 

1. Ansökan om godkännande eller auktorisation inkommit till Revisorsnämnden 

inom fem år från det att den omständighet inträffade som föranledde att godkännandet 

eller auktorisationen upphörde och 

2.  Verksamhetskravet i 1§ är uppfyllt. 

 

Ansökan om godkännande, auktorisation och registrering 
 

5 § Ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation och registrering skall ges in till 

Revisorsnämnden senast tre månader före utgången av pågående giltighetstid. 

 

Förutom detta krävs blanda annat enligt revisorslagen 2001:883 4 § att revisorn 

yrkesmässigt utöver revisionsverksamhet.  

 

 

3.3 Kvinnor och män i revisionsbranschen 
 

Leth uppger i en artikel (Leth, 1997) att det enligt en undersökning gjord av Föreningen 

Auktoriserade Revisorer och Demoskop på ett urval av kvinnor som är auktoriserade 

revisorer så ansåg nästan 40 procent att det fanns mer eller mindre diskriminering på det 

egna kontoret. Kvinnorna framhävde enligt denna undersökning att de ansåg sig behöva 

ha högre kompetens än männen och att män kommer längre med en likvärdig kompetens.  

 

 

3.3.1 Könsfördelning av revisorer 

 

Yrsjö Collin m.fl. (Yrsjö Collin et al., 2007) skriver i en artikel att det påstås att 

redovisnings- och revisionsbranschen är jämställd så tillvida att lika många kvinnor som 

män arbetar inom denna bransch. Trots detta så tillhör de högsta positionerna och 

delägarskap flest män. 2002 tillhörde endast 8 procent av de högsta positionerna hos ”the 

Big four” (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young och KPMG) kvinnor. 

Uppenbarligen så händer något längs karriärvägen enligt Yrsjö Collin m.fl. Enligt en 

artikel av Leth (Leth, 1997) så utgjorde år 1997 kvinnorna 23 procent av de auktoriserade 

revisorerna, idag är siffran 27 procent enligt statistik från Revisorsnämnden (se Bilaga 1). 

Figur 3 visar på andelen kvinnor som är godkända och auktoriserade revisorer samt 

andelen män som är godkända och auktoriserade revisorer. 100 procent är alla godkända 

samt auktoriserade revisorer ihop. Andelen kvinnor som är auktoriserade revisorer är 

alltså 26 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
http://en.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
http://en.wikipedia.org/wiki/KPMG
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Figur 3 Könsfördelning av revisorer 

 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/statistik/konsfordelning_080102.jpg 

 

En studie av Elg m.fl. (Elg et al., 2004) visar att rekryteringen av kvinnor till 

revisionsbyråerna har ökat de senaste åren. Könsfördelningen bland revisorsassistenterna 

är relativt jämn fördelad. På högre nivåer i organisationerna ser situationen dock helt 

annorlunda ut. Andelen kvinnor är då mindre än 10 procent. Denna situation är enligt Elg 

m.fl. inte unik för revisionsbranschen, så här ser det ut i många andra branscher. Vad 

detta kan bero på har diskuterats under en väldigt lång tid. I sin studie nämnder de bland 

annat att Elisabeth Ross Kanter 1977 kom ut med en studie som handlade om kvinnor i 

organisationer. Ett av hennes argument till att få kvinnor tar sig till toppen har att göra 

med att det existerar ett glastak. Enligt Drake och Solberg (Drake, Solberg, 1996, s. 21) 

är ett glastak något man talar om då man anser att det finns barriärer som hindrar kvinnor 

från att ta sig högst upp i hierarkin. Glastaket består av synliga, osynliga och medvetna 

mekanismer inom en organisation, vilket upprätthålls av både kvinnor och män.  

 

 

3.3.2 Det råder ej lika villkor för kvinnor och män 

 

Enligt en studie av Chia (Chia, 2003) i Hong Kong arbetade 75 procent av kvinnorna som 

var revisorassistenter hos de stora revisionsbolagen och övriga 25 procent kvinnor 

arbetade hos mindre revisionsbolag. Detta kan jämföras med att 57 procent av männen 

som var revisorsassistenter arbetade hos de stora revisionsbolagen, övriga 43 procent 

arbetade hos mindre revisionsbolag. Detta menar Chia indikerar att sannolikheten att ha 

en kvinna som förebild på företaget ökar ju större revisionsbolaget är. Detta hör ihop med 

det som Kanter (Kanter, 1993) benämner som möjlighetsstrukturen. Möjlighetsstrukturen 

handlar om vilka möjligheter man har att förflytta sig och utvecklas i en organisation. 

Enligt Kanter så är ett skäl till att få kvinnor klättrar i karriären att ju högre upp i 

hierarkin de kommer, desto färre jämlikar (kvinnor) finns det. P.g.a. detta är det enligt en 

studie av Elg m.fl. (Elg et al, 2004) troligt att kvinnor som nyligen har kommit in i en 

organisation kommer att ha nått en lägre hierarkisk nivå än män i samma situation. 

Samma studie nämner fler saker som gör det svårare för kvinnor att nå toppen inom 

revisionsbranschen, t.ex. så belönas anställda som arbetar långa arbetsdagar och som 

klarar av att inte låta privatlivet påverka arbetet. Detta är ofta ett handikapp för kvinnor 

då de tenderar att ha ett större ansvar för familjen, vilket i sin tur begränsar kvinnors 

möjlighet att tävla på lika villkor. P.g.a. detta förväntas kvinnor ha lägre ambitionsnivå då 

det gäller deras karriärer. Enligt Elg m.fl. är det möjligt att kvinnor känner till att de har 
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en svårare situation än männen och att de därför sänker sin ambitionsnivå gällande 

karriären, men det kan å andra sidan vara så att kvinnor behöver en längre tidsperiod för 

att uppnå en viss hierarkisk nivå. Nätverkens betydelse spelar ofta en stor roll och 

kvinnor har svårare att få tillgång till dessa p.g.a. att dessa är så mansdominerande. Detta 

bidrar även till att unga män har lättare att skapa ett stort nätverk. 

 

Enligt en artikel i Balans (Balans nr 11, 2005) anser Holgersson att den tydliga 

mansdominansen på högre positioner inom revisionsbranschen tyder på att det inte råder 

lika villkor för kvinnor och män. Men enligt Holgersson upplever sig inte kvinnor som är 

nyauktoriserade revisorer som diskriminerade, trots att de inte uppnår samma positioner 

som männen. Denna inställning ändras dock enligt henne i takt med antal år i branschen. 

Efter några år i karriären menar Holgersson att kvinnorna upptäcker att de inte får samma 

befordringsmöjligheter eller inte lika fina uppdrag som männen och inser i och med detta 

att kön spelar roll. Insikten om könets betydelse kan då enligt Holgersson hanteras på två 

olika sätt. Hon beskriver dessa som att vissa individer tar fasta på det positiva med att 

vara kvinna och framhåller kvinnors annorlunda egenskaper som värdefulla. Medan 

andra antar ett förhållningssätt som förklarar orättvisorna i karriären med att det ser ut så 

i samhället och att kvinnor inte gör samma karriär som män inte har att göra med en 

enskild person. Holgersson menar även att kvinnor i toppen har det tufft och stöder sig på 

tidigare forskning om minoriteter. Enligt henne är en kvinna kanske inte beredd att ta 

samma risker beroende på att hon i minoritet blir väldigt synlig. Holgersson skriver att 

mycket beror på kulturen i organisationen om revisionsbranschen ska kunna bli helt 

jämställd. Arbetar organisationen aktivt med att få in fler kvinnor som chefer och partners 

så kanske det enligt henne inte behöver ta så lång tid. Men Holgersson anger även att 

kvinnor måste identifieras som potentiella chefer så att de får uppdrag med tillgång till 

den uppåtgående ”karriärspiralen”. Hon tror dock inte att jämställdhetsfrågan kommer att 

lösa sig själv i och med att nya generationer kommer ut på arbetsmarknaden. Enligt 

hennes studier krävs det istället att människor aktivt arbetar för att uppnå en förändring i 

branschen. 

 

 

3.3.3 Ett exempel ur verkligheten 

 

För att få förnya sin auktorisation krävs ett visst antal arbetstimmar per år. 

Revisorsnämndens uppfattning om detta är att man skall arbeta minst halvtid (800 timmar 

om året) för att man skall anses som yrkesmässigt verksam. Enligt en artikel i Balans 

(Balans nr 12, 1997) skriver Leth att Revisorsnämnden 1996 avslog en ansökan om 

auktorisation för en kvinna som blev föräldraledig under perioden då Revisorsnämden 

skulle fatta sitt beslut. Kvinnan uppfyllde alla krav men hennes arbetstimmar det året 

uppkom till 400. Kvinnan skulle under sin föräldraledighet hålla sig uppdaterad med 

nyheter inom området och delta i utbildningar, trots detta avslog Revisorsnämden hennes 

ansökan om auktorisation. Leth skriver att Länsrätten å andra sidan ansåg kravet på 

yrkesmässig verksamhet uppfyllt och beslutade att auktorisation skulle beviljas. Leth 

avslutar med att Revisorsnämnden i sin tur överklagade. På revisorsnämndens hemsida 

(www.revisorsnamnden.se Referatnummer Ö 6/96) går att läsa att Kammarrätten gick i 

linje med Länsrätten och beslutade att kvinnan skulle beviljas auktorisation. Vi 

kontaktade Revisorsnämnden och fick reda på att de nu anpassat sin praxis till 

Kammarrättens dom, dvs. om en person är föräldraledig vid ansökningstillfället anses 

man vara yrkesverksam.  

http://www.revisorsnamnden.se/
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3.3.4 Revisionsbranschen har traditionellt varit ett mansominerat yrke 

 

Enligt Jonnergård och Stafsudd (http://www.auditingresearch.net/papers/Jonnergard.doc) 

har revisionsbranschen traditionellt varit ett mansdominerat yrke. Även om det under de 

senaste decennierna rekryterats många kvinnor till branschen så verkar det vara svårt för 

kvinnor att nå högre positioner inom revisionsföretagen. Jonnergård och Stafsudd har i 

samband med detta gjort en undersökning av nyauktoriserade revisorer och fått fram att 

en majoritet av revisorerna anser att det finns skillnader mellan att vara kvinna eller man 

som revisor. Enligt Jonnergård och Stafsudd hänförs dessa skillnader till strukturella 

faktorer eller till teman som har med relationer att göra snarare än till genusstereotyper 

och individuella faktorer. Bilden som deras undersökning ger av branschen är att den är 

manlig till sin struktur både vad gäller kunder och ledningsstruktur. Den ger även en bild 

av en kvinnlig yrkesroll som är mindre aktiv och modern och som de menar 

överensstämmer med traditionella könsroller. Enligt Jonnergård och Stafsudd visar 

undersökningen att om man får barn som kvinna är man utestängd från klienter, företaget 

och den professionella utvecklingen. Något som de ser som intressant här är att detta 

stärks från statligt håll, eftersom man måste uppnått vissa krav för att få behålla licensen 

som auktoriserad revisor, däribland ett visst antal timmar aktiv revision under en 

femårsperiod. De senare årens utveckling inom branschen har enligt dem endast gynnat 

kvinnors etablering så till vida att den utöver den manliga normen gett utrymme åt en 

kvinnlig yrkesroll. Enligt Jonnergård och Stafsudd är det uppenbart att en hel del måste 

göras i branschen vad gäller jämställdhet. 
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4 Empiri 
 

Här redovisar vi våra intervjuer med de auktoriserade revisorer som genomfördes under 

våren 2008. Respondenternas åsikter om karriär, jämställdhet och hur det är att vara 

kvinna eller man i revisionsbranschen är det som återges här. Vi har valt ut en del 

intressanta citat för att belysa respondenternas svar. 

 

 

4.1 Karriär 
 

I den här delen redovisas bland annat hur respondenterna resonerar kring karriärfrågor, 

vad det var som lockade med revision, hur mycket tid de är beredda att lägga på sina 

karriärer idag och vad det bästa och sämsta är med att vara revisor. Respondenterna heter 

egentligen något annat. 

 

 

Det var slumpen som avgjorde 
 

De flesta av respondenterna har arbetat som auktoriserad revisor i många år. Lena är den 

som har arbetat minst antal år som auktoriserad revisor. Hon blev auktoriserad 2002. 

Charlie är den av respondenterna som har arbetat som auktoriserad längst, 1982 blev han 

auktoriserad revisor. Håkan är den enda av respondenterna som har någon i sin familj 

som har arbetat inom revisions/redovisningsbranschen. I övrigt berättar tre av 

respondenterna att deras pappor har arbetat med ekonomi, dock ej som revisor.  

 

 ”Jag hade en svåger som var revisor och det kanske 

påverkade lite, men ingen i den närmaste familjen.” 

(Håkan) 

 

De flesta av respondenterna berättar att det var en slump att de valde att bli revisorer. 

Omständigheter som gjort att de blivit revisorer är bland annat val av studentstad, det 

jobb som erhölls efter ekonomistudierna samt brist på sysselsättning. Lotta berättar att 

hon efter studietiden i Uppsala flyttade tillbaka till Gävle och sökte tre jobb, Korsnäs, 

Sparbankens revision och Skatteverket och vid sittande möte med sparbankens revision 

så erbjöds hon jobbet.  

 

 ”Jag hade bokat en resa med några kompisar till 

Gotland när jag egentligen skulle på den sista 

intervjun som var på Skatteverket, så jag sa att då tar 

jag jobbet, för det innebar att jag ju kunde åka på den 

där resan, så det var ju egentligen lite grann slumpen 

som avgjorde.” (Lotta) 

 

Lena å andra sidan berättar att hon var helt inställd på att blir revisor därför att hon tyckte 

att det var roligt att läsa kurserna som handlade om revision och redovisning. Men vad 

yrket egentligen innebar visste hon nog inte riktigt. Alla respondenter berättar att de 

ansåg det som viktigt att bli auktoriserad när de väl hade beslutat sig för att satsa på 
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yrkesrollen som revisor. Alva berättar att det var väldigt viktigt att bli auktoriserad 

revisor för att vara kvar i yrket.  

 

 ”Det ger en helt annan roll och andra utvecklings-

möjligheter och helt andra klientkontakter så det blir 

ju lite annorlunda.” (Alva) 

 

Lotta berättar att titeln även var en bidragande orsak till varför hon valde att bli 

auktoriserad. Bernt berättar att efter att han fått anställning på en revisionsbyrå så kändes 

det viktigt för honom att bli auktoriserad. Han uppger att det på den tiden inte fanns lika 

många auktoriserade revisorer som det gör idag.  

 

 ”Det kändes som att när jag ändå var på en revisionsbyrå 

och hade de formella kraven i princip så skulle jag ju 

såklart bli auktoriserad. Det kändes som viktigt.” (Bernt) 

 

Lena berättar för oss att auktorisationen är en kvalitetsstämpel som man har väldigt stor 

nytta av när man ska ut och träffa kunder och få nya uppdrag. Det upplevs på ett annat 

sätt från kundens sida när man har en kvalitetsstämpel som de vet ungefär vad den 

innebär.  

 

 ”Jag hade ju pluggat på ett sånt sätt så att jag hade den 

teoretiska bakgrunden och då var det ganska naturligt att 

jag ville få en auktorisation och det var ju målet hela 

tiden.” (Lena) 

 

 

Fruktansvärt mycket tid 
 

En sak som alla respondenter uppger är att de arbetar väldigt mycket. Revisorsyrket är 

inget 8-17 arbete, normalt blir det ett par timmar extra varje dag. Våren är extra intensiv 

då de flesta företag har kalenderbokslut och det blir en hel del helgarbete under den 

perioden. Sen är det en lugnare period under sommaren och hösten har en normal 

arbetsbelastning. Lena berättar att arbetet som revisor innebär en del övertid och att hon 

försöker att ta ut övertiden i ledighet så mycket det går. Huruvida det är möjligt beror på 

hur arbetsbelastningen ser ut, vilket varierar mellan åren. 

 

 ”Det är en hel del övertid. Samtidigt så de kundföretag som jag jobbar med så 

ser jag att det är mycket övertid på många håll och kanter. Jag vet egentligen 

inte om vi totalt sett över året jobbar mer övertid på en revisionsbyrå än på 

andra platser.” (Lena) 

 

Lotta berättar att hon ägnar för många timmar åt arbetet i förhållande till vad många 

andra människor gör.  

 

 ”Jag har lagt fruktansvärt med tid. Jag har jobbat jätte 

jätte mycket i alla år. Enligt kompisar så jobbar jag 

alldeles för mycket.” (Lotta) 

 

Hon berättar också att när hon valde att satsa på sin karriär fick hennes man stå tillbaka.  

 



 
26 

 ”I vår familj är det tvärtom mot i många andra familjer. 

Det är jag som jobbar mycket och sliter och han som är 

hemma mycket mer.” (Lotta) 

 

Å andra sidan medger hon att det här är det roligaste hon kan hålla på med, inte en enda 

dag sedan 1986 har hon tyckt att det har varit tråkigt att gå till jobbet. Det är ett 

fantastiskt yrke säger hon, det finns inget roligare än det här.  

 

 ”Jag ångrar inte att jag arbetat så mycket, fast det ska man 

väl säga att man gör som kvinna.” (Lotta) 

 

Även Håkan instämmer med att arbetet är så pass roligt att han inte ser det som någon 

uppoffring att han spenderar så många timmar på arbetet. Lena berättar att yrket har både 

bra och dåliga sidor, men eftersom hon fortfarande är kvar i yrket så har det mest varit 

positivt. Det bästa med yrket säger hon är friheten under ansvar. Hon har stor möjlighet 

att styra sitt arbete och det säger hon är en stor fördel. Även Bernt och Alva ser friheten 

under ansvar som en stor fördel med revisorsyrket. Charlie berättar att det bästa med 

yrket är att man träffar så mycket folk och att man blir uppskattad. Man blir som en ”allt i 

allo” för en del. Flera av respondenterna nämner även variationen i yrket som en fördel. 

Det kan handla om nya kunder, nya verksamheter, nya lagar eller att man får en ny roll på 

kontoret eller inom organisationen. Många nämner att det jobbigaste med yrket är 

debiteringsklockan och tidredovisningen. Som revisor handlar det om att sälja timmar. 

Dessa timmar skall redovisas och faktureras, vilket många tycker är jobbigt. Alva å andra 

sidan berättar att det som är mest negativt med revisionen är att den på senare år mer 

utvecklas mot den amerikanska standarden. 

 

 ”Om man ska fundera över något som är mest negativt så 

är det, vilket känts väldigt markant under senare tid, så är 

det att revisionen fått en utveckling med amerikanska 

influenser där på något vis revisionen handlar mer om att 

göra en revision som ska stå sig mot en 

efterhandsgranskning snarare än att man kanske kan ägna 

sig åt att vara mer proaktiv och hjälp kunderna.” (Alva) 

 

 

Mycket tid på karriären även i fortsättningen 
 

När vi kommer till frågan hur mycket tid de är beredd att lägga på sina karriärer idag och 

vad nästa steg i deras karriärer är, blir svaren väldigt olika. Lena, som varit auktoriserad 

kortast tid berättar att hon är beredd att lägga ganska mycket tid på sin karriär idag. Hon 

har två saker som hon gärna skulle vilja uppnå säger hon. Det ena är att bli partner i 

byrån så småningom och det andra är att ha kundansvar för större kunder. Bernt och 

Charlie å andra sidan berättar att deras nästa steg i karriären inträffar om några få år, då 

det är dags att gå i pension. Övriga respondenter har inga klara mål över vad nästa steg i 

deras karriärer är. De har kommit väldigt långt i deras karriärer redan som auktoriserade 

revisorer och partner. De medger dock att de är beredda att lägga ned mycket tid på sina 

karriärer även i fortsättningen.  
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Det är egentligen a och o 
 

En annan stor del inom revisorsyrket handlar om att skaffa sig nätverk. Alla respondenter 

är rörande eniga om att nätverk är jätteviktigt. Följande citat visar på hur viktigt nätverk 

är enligt respondenternas svar. 

 

 ”Det är väldigt viktigt” (Lena) 

 ”Oerhört viktigt, oerhört viktigt” (Bernt) 

 ”Jätte viktigt, jätte viktigt är det.” (Lotta) 

 ”Nätverk är viktigt.” (Alva) 

 ”Det är egentligen a och o.” (Håkan) 

 ”Det är otroligt viktigt att man känner folk” (Charlie) 

 

Anledningen till att nätverk är så viktigt för revisorer beror på en rad aspekter. Håkan 

berättar att allting är så komplicerat numera, det finns ingen som kan allting, därför är det 

viktigt att ha de rätta kontakterna så att man kan få hjälp med det man behöver. Det kan 

vara allt från bankmän, advokater till skattekonsulter. Charlie säger att han inte tror att 

det går att överleva i den här branschen om man inte har ett nätverk. Han säger också att 

han tycker sig se att män har lättare att skaffa sig detta nätverkt jämfört med kvinnor. 

Bernt berättar att han har en nära kontakt med flera redovisningsbyråer, vilket genererar 

att när de ska hjälpa sina kunder att utse en revisor brukar de föreslå honom. Detta leder 

till att han får in fler uppdrag utan att anstränga sig så mycket. Nätverket leder till fler och 

nya kunder. Lotta berättar att de personer hon skapade nätverk med när hon var ganska 

ung och ny, flera av dom sitter som chefer för många av företagen och bankerna i Gävle 

idag. De flesta av respondenterna uppger att ca 90-95 procent av deras kunder är män.  

 

 

Stressad över att inte vara på jobbet 
 

När vi kommer in på frågor om föräldraledighet så visade det sig att endast en av männen 

hade varit föräldraledig. Men då endast för det ena barnet. En av männen hade dock inga 

egna barn. Bland kvinnorna så hade alla varit föräldralediga, dock olika mycket. Två av 

kvinnorna hade dessutom arbetat en del under sin föräldraledighet medan den tredje 

kvinnan inte alls hade arbetat under sin föräldraledighet. Lena berättar att när hon fick sitt 

första barn så kände hon sig lite stressad över att hon inte skulle vara på jobbet, att hon 

skulle missa väldigt mycket, så första föräldraledigheten blev kort ca 9 månader. Efter 

hennes två föräldraledighetsperioder gick karriären inte lika fort framåt, därför att hon 

hade bestämt sig för att i de situationer hon blev tvungen att prioritera, skulle hon 

prioritera barnen, vilket hon också gjorde.  

 

 ”Karriären har gått lite långsamt, så det är väl därför jag 

är lite sugen nu på att göra karriär, sent om sides.” (Lena) 

 

Lotta berättar att hon var hemma 12 månader med sitt barn, men att hon inte var helt 

ledig ifrån jobbet under denna period. Hon fick sitt barn i juli och från och med januari 

började hon arbeta hemma. 

 

 ”Dom körde hem en massa material till mig och så satt jag 

hemma och jobbade medan min son sov.” (Lotta) 
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Förslaget om de nya reglerna om skattelättnader för pappor som är hemma mer med 

barnen tror ingen av kvinnorna skulle ha påverkat deras karriärer särskilt. Charlie berättar 

att han inte tror att män som är revisorer skulle vara hemma mer på grund av det. Han 

säger att de är alltför karriärinriktade och därför inte vill vara borta så mycket från jobbet. 

Dock så svarar Bernt att han tror att det hade gjort skillnad för honom. 

 

 ”Jag tror att jag hade försökt vara lite duktigare och 

utnyttjat det här.” (Bernt) 

 

 

4.2 Jämställdhet i revisionsbranschen 
 

Här redovisas hur respondenterna resonerar om jämställdhet i revisionsbranschen och på den 

egna byrån, samt och i så fall hur de märker av att den egna byrån arbetar med dessa frågor. 

 

 

Branschen ses ej som jämställd 
 

De flesta respondenterna berättar att de inte tycker att revisionsbranschen är jämställd. Alva 

säger rakt ut att revisionsbranschen inte är jämställd men kan se att detta kommer att 

förändras av sig själv på sikt. Hon bygger detta resonemang på att hon tror att det t.ex 

kommer att bli fler kvinnliga styrelseproffs som i sin tur kommer att efterfråga fler kvinnor 

med relevant kompetens och på så vis skapa förändring. Alva uppger att det är väldigt viktigt 

att branschen aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor för att uppmärksamma de problem som 

finns.  

 

”Revisionsbranschen är inte jämställd. Det är på väg att 

ändras men det tar väldigt lång tid.” (Alva) 

 

Håkan berättar att revisionsbranschen enligt honom inte är jämställd om man tittar på vilka 

som blir auktoriserade, kontorschefer eller partners och säger att han tror det bara är 15-20 

procent tjejer på dessa nivåer. Att det generellt inte är en jämställd bransch om man ser till de 

högre posterna svarar även Bernt. Lena berättar däremot att hon inte ser någon skillnad mellan 

olika branscher utan kan se problem med jämställdheten överallt, att de högre posterna 

innehas av mest män. 

 

 ”Jag upplever det nog att vår bransch är jämställd i lika 

hög grad som andra branscher. Det som är problem på det 

där området, det finns ju hos oss också.” (Lena) 

 

Charlie berättar att han har intrycket av att det finns fler kvinnor än män i branschen och att 

det är ganska jämställt i alla fall på hans nivå. Han säger att revisorsyrket i viss mån har blivit 

förknippat med kvinnor nu för tiden.  

 

”Tjejer är i majoritet om man går ut här. Det har blivit ett 

tjejyrke, det har det blivit.” (Charlie) 

 

De respondenter som idag inte ser branschen som jämställd är dock övertygade om att 

branschen kommer att förändras över tiden och släppa fram fler kvinnor. Men Håkan 

resonerar att det är det faktum att kvinnor föder barn som skapar denna ojämlikhet och att det 
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även är det att kvinnorna mest är hemma med sjukt barn som kan ses som en bidragande 

faktor. Enligt Håkan tappar kvinnorna 2 - 3 år jämfört med männen på grund av 

mammaledighet och ännu mer senare på grund av vård av sjukt barn. Håkan säger att tjejerna 

halkar efter då de dels är borta mer och att de dels lägger mycket energi på familjen, vilket gör 

att de inte orkar lägga ner den energi som kanske behövs på jobbet, medan killarna möjligtvis 

har den möjligheten. Men Håkan berättar att han inte ser någon skillnad mot övriga branscher 

utan att detta problem finns överallt. Lotta är däremot optimistisk och berättar att hon är 

övertygad om att det inom 10 – 15 år finns lika många kvinnor på de högre posterna inom 

revisionsyrket som män, om inte fler. Lotta förklarar att varför ojämlikhet finns och har 

funnits i branschen är på grund av att män utser män och att kvinnor inte har varit i 

revisionsbranschen lika länge som männen varit. Men enligt vad Lotta säger är 

ojämställdheten enbart en tidsfråga i branschen som inom kort kommer att förändras.  

 

 

Den egna byrån är inte bättre 
 

Att det inte är helt jämställt på den egna byrån och att det inte skiljer sig så mycket från 

branschen i övrigt är något som de flesta respondenterna uppger. Alva berättar att det 

fortfarande är övervägande män som innehar ledningsfunktioner och som sitter med i 

styrelsen.  

 

”Jag kan inte säga att det är jämställt på byrån. Men man 

har kommit så långt att det finns en medvetenhet om att det 

faktiskt är så.” (Alva) 

 

Lena berättar att hon inte tror att det är någon stor skillnad mellan den egna byrån och andra i 

branschen vad gäller jämställdhet, hon säger att hon upplever att samma problem finns på 

byrån som hon arbetar för. Men hon uppger att det faktum att de har en förhållandevis ung 

VD kan vara positivt för saken. Lena berättar att hon tror att han på grund av åldern är mer 

lyhörd och tänker på de här aspekterna när högre poster ska tillsättas. Bernt säger att det 

kontoret som han arbetar på nog är mer jämlikt än vad det generellt sett är om man tittar på 

byrån över hela landet. Han tillägger att det dock skulle kunna vara fler kvinnor men tror att 

det kommer. Han har redan sett viss förändring i utnämningar av partners osv. Vad gäller den 

egna byrån så berättar Håkan att när man som nyanställd först kommer in, är det nog ganska 

jämställt. Han syftar på att om man ser till antalet så är det lika många av varje kön, om inte 

fler kvinnor som nyanställs. Men sedan berättar han att tjejerna tappar i karriären även på den 

egna byrån på grund av mammaledigheter och annat. Håkan uppger att byrån inte är bättre här 

än resten av branschen.  

 

”Jag tycker att i läge ett, när man kommer in som 

nyanställd så är det ganska jämställt. Men sedan är det ju 

så, naturligtvis, att på vägen så blir ju tjejerna 

mammalediga rätt som det är. Och även killarna tar ju 

föräldraledigt, men det blir inte i samma utsträckning. Så 

tjejerna tappar ju någon form av tempo under en viss 

period.” (Håkan) 

 

Charlie berättar däremot att han upplever att den egna byrån har kommit långt vad gäller 

jämställdhet. Han förklarar att han tror det beror på att chefen på byrån verkar vara för 

jämställdhet. Charlie säger att chefen pushar mer på tjejerna än på killarna. Lotta berättar även 

hon att hon tror att byrån som hon arbetar för har kommit väldigt långt när det gäller 



 
30 

jämställdhet. Hon uppger att det på byrån är fler män än kvinnor som är auktoriserade 

revisorer eller som innehar högre poster, men att det finns speciella program som utformats 

för att pusha fram tjejer som är på väg uppåt och ge dem bättre förutsättningar. Lotta berättar 

även att det på byrån är stor skillnad mot för bara fem år sedan och att andelen kvinnor på 

högre poster har ökat de senaste åren.  

 

”Jag tror att vår byrå är väldigt långt fram när det gäller 

jämställdhet.” (Lotta) 

 

Håkan uppger dock tillskillnad från Lotta att han inte tror att det är någon särskild skillnad nu 

mot för 5 – 10 år sedan för tjejerna. Han berättar att han tror att tjejerna har det lika tufft nu 

som det var då att ta sig fram och att de speciella program som tagits fram för att pusha 

tjejerna nog inte gett någon speciell effekt.  

 

 

Små saker, som att inte säga han om revisorn, kan göra stor skillnad 
 

Lena berättar att hon inte vet hur hennes byrå arbetar med jämställdhet men säger att hon tror 

att man arbetar efter en jämställdhetsplan men att hon inte har sett den eller vet vad den 

innehåller.  

 

”Jag vet faktiskt inte hur man jobbar med jämställdhet. Jag 

antar att man har en jämställdhetsplan, för det ska man ju 

ha enligt lagen, men jag har inte sett den.” (Lena) 

 

Charlie säger att även han inte har någon koll på hur byrån arbetar med jämställdhetsfrågor. 

Han uppger även att han inte vet om det finns en jämställdhetsplan och ännu mindre vad som 

står i den. Men han tillägger att han tycker att det verkar fungera bra eftersom han inte har 

märkt att något skulle vara fel. 

 

”Det vet jag inte, ska det finnas dokument på sådant eller? 

(Charlie) 

 

Bernt som arbetar på en annan revisionsbyrå berättar att han inte heller märker av 

jämställdhetsarbetet speciellt mycket mer än på vissa sammankomster där cheferna 

presenterar för alla hur duktiga de är i sina jämställdhetsfrågor. Bernt tillägger att han inte vet 

om det bara är på pappret det ser bra ut eller om det verkligen sprids ned på ett riktigt sätt i 

hela organisationen. Men han berättar att han vet att det i alla fall jobbas mycket med frågan 

eftersom han hör det och av vad som presenteras på sammankomsterna. Bernt säger även han 

att byrån säkert har en jämställdhetsplan men att han inte har sett den och kan inte presentera 

vad som står i den.  

 

”Det hörs ju och det presenteras. Vad det sedan blir av det 

i slutändan, i verkligheten, om de här visionerna och 

besluten leder till någon rejäl förändring, det vette katten. 

Men jag tycker ändå att det är väldigt mycket tjejer.” 

(Bernt) 

 

Håkan säger att han vet att byrån ska ha en jämställdhetsplan som man ska jobba efter men att 

han inte vet riktigt vad den innebär mer än att det i den finns en gräns för hur många anställda 

av varje kön som byrån ska ha. Han berättar även att man på byrån pratar om att det är viktigt 



 
31 

det här med jämställdhet och att man ska försöka pusha tjejerna. Håkan uppger att han även 

vet att byrån har särskilda program för tjejer i karriären där man samlar dem och försöker 

peppa dem. Alva berättar att det har tagit lång tid men att det nu känns som att byrån arbetar 

mer aktivt med jämställdhetsfrågor. Hon säger att hon upplever att man nu verkligen försöker 

fundera när det ska utses chefsposter eller poster som kan leda framåt i karriären på om man 

har någon tjej. Bara att man fått det sättet att tänka på byrån känns bra berättar Alva. Vidare 

delger Alva, som Bernt, att man på byrån även arbetar med mentorprogram för kvinnor på 

olika nivåer. Ett annat sätt som byrån arbetar med för mer jämställdhet är att ge en förstärkt 

ersättning för kvinnor och män som vill vara föräldralediga berättar Alva och säger att det är 

ett sätt för kvinnor och män att vara lediga utan att kanske ekonomiskt förlora på det. Alva 

berättar även att byrån har en jämställdhetsplan som är ganska generell men som är kopplad 

till mer konkreta aktiviteter, som har att göra med vad vi gör i vardagen för att plocka fram 

tjejer och försöka få arbetsplatsen mer jämställd och det säger Alva att hon ser som det 

viktigaste. Här berättar Alva även att hon märkt en förändring i och med deras nuvarande VD, 

hon säger att det märks att han tänker på jämställdhet och att det så klart genomsyrar hela 

organisationen. Alva uppger att det handlar om små saker som att han i sina tal inte säger 

”han” om revisorn utan ”hon eller han”, hon säger att det annars är otroligt lätt att benämna 

revisorn som en han och att sådana små saker kan göra en otrolig skillnad.  

 

”Det har tagit tid men nu känns det som vi faktiskt är där, 

man jobbar mer aktivt med jämställdhet åtminstone inom 

vår byrå.” (Alva)  

 

Även Lotta berättar att byrån har en jämställdhetsplan och att den innehåller aktiviteter och 

mål som ska uppnås, t.ex. ska ett visst antal partners vara kvinnor och att sådana 

målsättningar finns på alla nivåer. Lotta uppger även hon att byrån erbjuder stödprogram och 

annat för att få fram fler tjejer och arbetar på så vis aktivt för att öka jämställdheten på olika 

vis.  

 

 

Måste våga släppa fram oprövade kort 
 

Att fler kvinnor måste få plats i byråns ledande positioner är något som de flesta respondenter, 

både kvinnor och män, är överens om. Lena säger att hon inte riktigt vet vad hennes byrå kan 

förbättra i sitt arbete med jämställdhet eftersom om hon inte vet hur de arbetar med dessa 

frågor. Då är det så klart svårt att kommentera vad som borde förbättras för att kunna få in fler 

kvinnor på dessa höga poster. Alva berättar att det som hennes byrå kan förbättra är att 

fortsätta arbeta med frågan och inte hamna i ett läge där man inte har några kvinnor som kan 

ta de högre posterna när det blir aktuellt. Byrån måste arbeta underifrån och hela tiden se till 

att man även tänker på kvinnor när en tjänst ska tillsättas som innebär ett steg uppåt i 

karriären säger hon. Alva säger att det är just att tidigt jobba med att se till att det finns 

kvinnor som på sikt kan ta chefsroller som byrån kan jobba ännu mer med än vad de redan 

gör, att det är det som är det viktigaste för att få bukt med dessa problem.  

 

”Det som kan förbättras är att jobba vidare och framförallt 

att inte hamna i ett läge där man ska utse högsta cheferna 

och säga att det inte finns några kvinnor.” (Alva) 

 

Lotta säger att det som byrån kan förbättra är att få in någon kvinna i den högsta ledningen, 

alltså i den operativa ledningen, eftersom det inte finns någon där idag. Hon berättar att hon 

här vill understryka att hon inte tycker att det är någon nackdel idag att ledningen enbart 
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består av män eftersom de är oerhört kompetenta och innehar en erfarenhet som ingen annan 

kan slå, Lotta benämner dem som ”riktigt vassa män”. Men enligt Lotta gäller det att slussa 

fram kvinnorna i lagom takt, i och med det så kommer fler kompetenta kvinnor att så 

småningom ta plats i ledningen. Håkan berättar även han att byrån kan bli bättre på att släppa 

fram fler kvinnor till ledande positioner. Han uppger att han ser att byrån skulle kunna bli 

bättre på den biten och säger att byrån mer måste våga satsa på kvinnorna.  

 

”Rent spontant så tycker jag att man nog ska våga släppa 

fram tjejer, t.ex. till kontorschefsrollen. Jag menar att man 

måste kunna släppa fram några oprövade kort ibland.” 

(Håkan) 

 

Bernt börjar med att berätta att han inte riktigt har koll på den här frågan och inte riktigt vet 

vad byrån bör förbättra men uppger att styrelsen, högsta ledningen och kontorschefsposterna 

borde kunna fördelas på ett bättre sätt. Men han säger även att det enligt honom bör vara 

vilken person man är som ska avgöra vilken post man ska ha. Bernt berättar att han inte tycker 

att det ska vara en precis jämn fördelning mellan könen utan att det bör vara kvalifikation och 

lämplighet är det som avgör. Bernt uppger att han inte bryr sig om vilket kön personen har, 

bara det är rätt person på rätt plats, den som kan leda bäst ska vara den som leder osv.  

 

”Det måste inte vara 50 procent kvinnor och 50 procent 

män, utan ibland känns det lite smårätt att kvalifikationen 

och lämpligheten också borde ha ett visst inflytande på vem 

man tillsätter.” (Bernt) 

 

 

Fler kvinnor på topp i företag ger hopp 
 

I samband med resonemanget om vad som kan förbättras med byråns arbete med 

jämställdhet ovan så berättar kvinnorna om deras tankar på en lösning av dessa problem och 

vad de tror dessa problem grundar sig i. Lena berättar att hon tror att det är kulturen i 

branschen som kan vara hämmande för kvinnor och till viss del en orsak till att det ser ut som 

det gör. Hon uppger att hon känner att man inte riktigt räknas i den här branschen om man 

inte bara helt plötsligt kan stanna kvar till klockan nio på kvällen. Lena berättar att hon ser 

det som ett ”kvinnligt beteende” att inte kunna stanna kvar och säger att hon tror att det är 

därför som det inte är riktigt okej att säga nej. Hon berättar att man enligt henne inte gör ett 

mer effektivt jobb för att man stannar kvar sent på kvällarna, enligt henne kan man planera 

sin dag och sin tid så att man kan få ihop det ändå. Men hon säger att hon tror att om fler 

kvinnor får ledande positioner i branschen så skulle den här kulturen med att det är status att 

ha mycket övertid kunna dämpas, till fördel för alla kvinnor. Lena fortsätter med att berätta 

att hon tror att man som kvinna måste arbeta hårt och vara duktig, lite duktigare än männen 

för att komma uppåt i revisionsbranschen. Hon säger att man som kvinna har ett litet 

motstånd redan från början att ta sig upp för. Detta motstånd berättar Lena att hon känner 

finns från början i samhället som stort och inte bara i revisionsbranschen och att det alltid 

finns folk som vill trycka ned en, mycket på grund utav att man är kvinna.  

 

”Om vi säger att vi skulle få fler styrande kvinnor så tror jag 

att den här kulturen som i viss mån funnits i branschen, med 

att det är status att ha så mycket övertid som möjligt, skulle 

dämpas betydligt.” (Lena) 
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Alva kommer i samband med branschens och byråns jämställdhetsarbete in på frågan om 

kvotering (s.k. positiv särbehandling). Hon berättar att hon är kluven till kvotering eftersom 

hon kan se en övergångsperiod där man som kvinna får leva med att vara ”inkvoterad” och 

inte inne på kompetens, som en lösning på problemen med få kvinnor på högre poster, men 

att det så klart inte vore så kul att vara den som är det. Alva berättar även att hon ser det som 

en överlevnadsfråga på sikt för byrån att verkligen ha kvinnor som kan ta högre poster 

eftersom hon uppger att hon tror att man kan tappa marknadsandelar om fler kvinnor i 

framtiden efterfrågas. Detta resonemang bygger hon på att företagsvärlden troligtvis i 

framtiden kommer att bestå av fler kvinnor på höga poster som i sin tur enligt henne mer 

kommer att efterfråga kvinnor som revisorer.  

 

”Jag kan se en övergångsperiod där man som kvinna får leva 

med att vara inkvoterad och inte inne på kompetens.” (Alva) 

 

Lotta är av en annan åsikt.  

 

”Jag tycker inte att man ska kvotera in kvinnor, man ska 

vara med i styrelser och ledningar på grund av kompetens 

och inget annat.” (Lotta) 

 

Så det här med positiv särbehandling är ingen bra lösning enligt Lotta.  

 

 

Traditionens makt behåller greppet 
 

Att det är så pass mansdominerat på de högre posterna inom revisionsbranschen kan enligt 

respondenternas resonemang bero på lite olika faktorer. Lotta och Bernt uppger bägge att de 

tror att det har att göra med tradition medan andra uppger samhällsstrukturen och att män 

väljer män som möjliga förklaringar. Bernt berättar att han tror att traditionens makt 

fortfarande ligger kvar i branschen och hämmar kvinnorna, han tillägger att han inte tror att 

det är speciellt för revisionsbranschen utan att det ser ut så i samhället i övrigt. Att det finns 

få kvinnor på höga poster i affärsvärlden säger Bernt dock att han tycker är lite konstigt. Han 

berättar att han i alla fall inbillar sig att inga hinder finns i dagens samhälle, om man som 

kvinna innehar de rätta kvalifikationerna, att ta sig hela vägen upp på karriärstegen. Bernt 

tillägger att det dock finns en del ”gamla stötar” som inte vill se en kvinna som ledare men 

att de är på väg att försvinna nu. Att skillnaderna mellan könen på de höga posterna kommer 

att jämna ut sig säger Bernt att han ser på sikt, men att det kommer ta tid eftersom det inte 

var så väldigt länge sedan som kvinnorna var mer hemma och skötte barn och familj. Bernt 

berättar att dessa problem enligt honom inte kommer att lösas inom 10-30 år eftersom det har 

med tradition att göra. Men han tillägger att han absolut inte upplever att det finns hinder för 

någon att ta sig fram bara för att man är kvinna. Lotta berättar att även hon tror att orsaken 

har med historisk att göra när det gäller varför det finns så få kvinnor i toppen. Lotta uppger 

att revisionsyrket hade nästan inte några kvinnor om man går långt tillbaka i tiden. Hon säger 

att revisorn då var en man och att den bilden är svår att ändra på. Men Lotta berättar att 

eftersom det är mer än hälften kvinnor som idag arbetar på byrån så förefaller det enligt 

henne naturligt att kvinnorna därför kommer att vara nästa generations ledare, det säger Lotta 

att hon är helt övertygad om.  

 

”Jag tror att det är historiskt betingat. Det här yrket hade ju 

nästan inga kvinnor överhuvudtaget om du går tillbaka långt 
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i tiden. Det var en man som kom där med hatt och rock och 

det tar tid att ändra på.” (Lotta)  

 

Att det är en generationsfråga är något som även Håkan uppger som en trolig förklaring. 

Håkan berättar att det ju är företagarna som anlitar dem och att många av dem är 40-talister 

som snart ska gå i pension. Han säger att det kan vara så att det inte är naturligt för dessa 

kunder att de söker en kvinna istället för en man som revisor, enligt Håkan kommer de ifrån 

en mansdominerad värld. Håkan berättar att han tror att ju yngre företagarna blir desto mer 

naturligt blir det att även välja en kvinna som revisor, att det är personen i sig som spelar roll 

och inte om det är en man eller kvinna. Håkan uppger även som han tidigare svarat att 

orsaken till att kvinnor inte har fler höga poster kan vara att de tappar tempo på grund av 

barnafödande och familjeliv. Lena är inne på att orsaken att det ser ut som det gör beror både 

på samhällsstrukturen och på kvinnorna själva. Hon berättar att kvinnor enligt henne kanske 

inte satsar på karriären lika mycket som männen, att kvinnor inte tycker att det är lika viktigt 

eller att kvinnor inte vågar i samma utsträckning. Lena uppger att hon tror att kvinnor i 

allmänhet har sämre självförtroende än männen och kanske inte tror att man har möjlighet att 

göra karriär. Hon berättar att hon hoppas att det sker en förändring både vad gäller 

samhällsstrukturen och vad gäller kvinnornas sätt att se på sig själva men att det kommer att 

ta lång tid eftersom det bottnar i en attitydfråga, både hos byråns personal och hos kunder i 

samhället. Lena uppger att attityder tar lång tid att förändra, men att hon tycker att det är en 

skillnad mellan äldre medarbetare och yngre. Hon säger att hon upplever att äldre män har 

större fördomar mot kvinnor och att äldre kvinnor mer tvekar inför att satsa på en karriär än 

vad yngre kvinnor gör, baserat på detta tror hon att förutsättningarna för kvinnorna kommer 

att förändras till det bättre i framtiden.  

 

”Dels så tror jag att det beror på den här samhällsstrukturen 

som vi nyss pratade om men jag tror även att det finns hos 

kvinnor själva, att kvinnor kanske inte satsar på karriären på 

samma sätt.” (Lena) 

 

Alva berättar att hon tror att orsaken till att det ser ut som det gör på de höga posterna inom 

revisionsbranschen har att göra med att män väljer män. Att det från början satt män i 

ledningen och att de väljer en som är så lik dem som möjligt när någon ska utses till något, 

ofta då en man. Alva berättar att detta även gäller henne, att hon måste tänka till när hon ska 

utse en grupp till ett uppdrag, annars så kanske hon enbart väljer ett gäng tjejer eftersom de är 

de första som hon tänker på. Grundat i detta säger Alva att det inte är så konstigt att det ser ut 

som det gör. Charlie säger däremot att mansdominansen på de högre posterna enligt honom 

generellt kan bero på att männen tar för sig mer och jobbar mer med kontakter på marknaden. 

Kvinnor säger han rent allmänt jobbar mer med pappersarbete och blir duktiga på det och att 

de ofta innehar en assistent befattning medan killarna då drar vidare. Alltså att det enligt 

Charlie handlar om egenskapsskillnader. Charlie fortsätter med att berätta att han tror att det 

kan vara svårt för kvinnor att nå de högre posterna, alltså i ledningen eller som kontorschefer. 

Han säger att det är på grund av att vissa män inte vill arbeta under en kvinna och att det är 

ett stort hinder som kan orsaka problem. 

 

”Jag tror att vissa killar har svårt att vara underställd åt 

tjejer, om de då ska vara ledare då blir det ju konflikter, det 

är vad jag tror.” (Charlie) 
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Färre auktoriserade kvinnor förklaras med historik 
 

Några av respondenterna berättar att de inte upplever att det är färre kvinnor än män som är 

auktoriserade revisorer. Charlie berättar att han inte upplever att det är färre kvinnor som är 

auktoriserade revisorer och att det på hans byrå i alla fall inte är så. Han säger att han tror att 

mycket har rättat till sig de senaste åren. Lena uppger att hon inte tror att det är någon stor 

skillnad i antal av dem som blir auktoriserade idag men att skillnaden i totala antalet beror på 

en ålderspuckel. Hon menar att bland de äldre revisorerna så finns en större skillnad än bland 

de yngre. Bernt är även han inne på att han inte tror att det är en så stor skillnad i antal mellan 

könen. Han berättar att han tror att det är ganska jämnt på botten av åldersskalan om man 

tittar nu. Men en förklaring till att kvinnor kanske inte i lika stor utsträckning som män blir 

auktoriserade säger Bernt kan vara att kvinnor inte vill ha så stort ansvar och att det är så 

mycket som är omgärdat av regler, men också att kvinnor kanske är mer intresserade av att 

enbart arbeta med redovisning. Det är i alla fall enligt honom vad han har upplevt, att kvinnor 

inte vill gå hela vägen på grund av det. Bernt berättar även att han kan tänka sig att om man 

som kvinna har småbarn hemma, inte vill eller kan sitta över till åtta – nio om kvällarna de 

perioder som arbetet faktiskt kräver det. Bernt tillägger att även män så klart borde vilja vara 

hemma med familjen men att det är en skillnad där som han ser det. Alva berättar som de två 

föregående att hon tror att det generellt beror på historik att fördelningen.  

 

”Generellt tycker jag att detta har en historik och att det är 

därför procentsatserna på totalen ser ut som de gör. När man 

kollar på vilka som nu blir auktoriserade hos oss så upplever 

jag inte att det är mindre andel kvinnor än män.” (Alva) 

 

Lotta berättar att en anledning till att det finns färre auktoriserade kvinnor generellt kan vara 

att kvinnor oftare än män väljer att hålla en låg profil och att man tar småbarnsåren som en 

anledning till att man väntar med sin karriär, lite som det som Bernt även var inne på. Enligt 

Lotta måste man därför som byrå acceptera att kvinnor gör karriär senare är män och arbeta 

efter det. Håkan berättar att han ibland märker av att det är färre kvinnor än män som är 

auktoriserade revisorer.  

 

”ja rent praktiskt så märker man ju att det är färre kvinnor 

som är auktoriserade. Om man är ute på någon kurs för 

erfarna revisorer så visst märks det.” (Håkan) 

 

Alla respondenterna är dock överens om att det inte är någon nackdel om fler kvinnor blir 

auktoriserade och att de tror att en jämn fördelning av könen bara för med sig fördelar. 

Håkan berättar dock att han inte riktigt vet vad som bör göras för att uppnå detta eftersom 

hans byrå under flera år försökt pusha unga tjejer i karriären men att han inte ser att det 

inneburit någon större skillnad. För Alva är det självklart att låta fler kvinnor komma fram 

hon säger att det annars är att säga nej till en massa kompetens och det måste branschen 

förstå. Bernt som uppger att han inte märker av någon speciell skillnad i antal berättar att han 

tror att kvinnorna själva känner att de måste prestera mer än männen och skaffa sig positioner 

som har varit mansdominerade för att lyckas i karriären. Han säger att han märker att 

kvinnorna kan bli lite mycket ”bror duktig” i vissa lägen för att försöka bevisa att de är bättre 

än männen och att det ju naturligtvis är fel om det ska vara så.  
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Ryggdunkningar, fördomar och klaner  
 

Respondenterna uppger att det är väldigt få kvinnor som sitter som valda revisorer i 

börsbolagen och de flesta respondenter förklarar detta med hjälp av traditionsfaktorer. Lotta 

berättar att det har med historiken att göra att det ser ut som det gör på det området. Hon 

uppger att detta enligt henne beror på att männen först skapat sig ett namn för att komma åt 

de här uppdragen och sedan även fört fram en kommande revisor som kan ta över efter 

honom, som också är en man. Lotta berättar att man nämligen måste jobba ganska länge för 

en person innan de riktigt stora bolagen går med på en ny revisor.  

 

”Det har väl också lite grann med historiken att göra. 

Männen har skapat sig ett namn och fört fram kommande 

revisor som också är en man.” (Lotta) 

 

Bernt svarar i likhet med Lotta att det är flest män som är revisorer i börsbolagen eftersom de 

av tradition har funnits i toppen av byrån och därför får de bästa uppdragen. Han berättar 

vidare att tjejerna måste kämpa utöver det vanliga för att kunna slå sig in på dessa poster. 

 

”Om tjejerna ska kunna slå sig in där måste de jädrar i mig 

visa framfötterna utöver det vanliga, och det tycker jag 

självklart är fel.” (Bernt) 

 

Håkan berättar att han tror det ser ut som det gör på grund av att det sitter ett antal gubbar 

och beslutar, han kallar dem 40-talisterna. Ett annat skäl uppger han är att de stora 

börsbolagen gärna vill visa upp ett namn på en betydande person, inte bara revisorsmässigt 

utan även i den byrå som de representerar. Håkan berättar att bolagen dels vill ha en stor byrå 

som revisor och att de vidare vill ha någon av topparna i den byrån som påskrivande revisor. 

Han säger att som det är nu, alltså flest 40-talister i bolagen, så vill bolagen alltså ha en man, 

men även på grund av att det är ytterst få tjejer i toppen på byrån.  

 

”Det är väldigt prestigefyllda uppdrag som de som verkligen 

satsar på sin karriär kan få. Och det är ju fler män som gör 

det.” (Lena) 

 

Lena uppger även att de som väljer revisor till bolagen ofta är män som har kommit lite till 

åren och att de har lite fördomar mot kvinnor, t.ex. att en kvinna inte kanske alltid kan ställa 

upp när de behöver henne för att hon ska hem till sina sjuka barn. Alva säger att hon tror att 

det ser ut som det gör genom att kortfattat uppge att hon tror det beror på att män väljer män 

och att det varit och även är så nu. Charlie berättar att det beror på att det ryggdunkas på 

chefsnivå. Han säger att de som sitter i börsbolagen gör det för att de känner VD:n och 

ekonomidirektörerna och att det hela handlar om klaner och nätverk. Charlie uppger att om 

man inte förstår hur det där är uppbyggt så kommer man aldrig in i det och att man måste ta 

sig in i det där nätverket. Han berättar vidare att han tror att kvinnor har svårare att få de 

kontakterna men att det är lika svårt för en vanlig kille på ett landsortskontor, eftersom även 

han står utanför det centrala nätverket som man måste ingå i.  

 

”Det har ju med det där ryggdunkandet på chefsnivå att 

göra.” (Charlie) 

 

Lena berättar att hon tror att om man som kvinna ska komma åt posterna som påskrivande 

revisor i börsbolagen så måste man vara beredd på att jobba jämt och redan från början ha 
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siktet inställt på detta och även berätta det för omgivningen. Bernt uppger att han tror att 

även detta problem på sikt kommer att rätta till sig men att han inte tror att det bara är att 

knäppa fingrarna och få en idealsituation på en gång. Han berättar att det har att göra med 

traditionens makt och därför kan ta lång tid. Lotta säger att hon upplever att det börjar hända 

saker även på det här området, att kvinnor börjar kliva fram, men att man måste ha tålamod 

med att det kan ta tid.  

 

 

Diskriminering svår att peka på 
 

Som avslutning på denna del om jämställdhet i revisionsbranschen uppger de flesta 

respondenter att de inte upplevt direkt diskriminering själva eller av någon annan, att de i alla 

fall inte på rakt arm kan komma på en sådan situation. Alva berättar att när det handlar om 

indirekt diskriminering så är det klart hon upplevt sådan och att det handlar om 

chefstillsättningar och val av personer som ska ha ansvar för ett uppdrag. Men hon säger att 

det ofta är svårt att peka på att det verkligen är könet som spelar roll.  

 

”Det är klart att ibland kan man fundera om det är kön som 

spelar roll eller inte, men det är ju alltid svårt att peka på att 

det faktiskt är så. Sedan har jag väl haft mina misstankar 

ibland.” (Alva) 

 

Lena svarar att hon är övertygad om att hon sett eller upplevt indirekt eller direkt 

diskriminering om man går tillbaka i tiden men att hon tror att man då tyckte att det bara var 

normalt och inte reflekterade särskilt mycket över det. Men hon berättar att hon i alla fall inte 

varit med om trakasserier eller mobbning eftersom det är så märkbart och att hon därför 

skulle komma ihåg något sådant. Charlie säger att han har sett både kvinnor och män som har 

frysts ut av chefer och andra, men vet inte om det riktigt kan ses som direkt eller indirekt 

diskriminering av kön.  

 

 

4.3 Att vara kvinna eller man i revisionsbranschen 
 

I den här delen redovisas hur respondenterna resonerar om att vara kvinna eller man som 

revisor. Om de upplever att könet har betydelse hur de blir behandlade eller om det finns 

olikheter mellan kvinnor och män i egenskaper eller annat som påverkar själva 

yrkesutövningen. 

 

 

Den gråa kostymklädde mannen försvunnen 
 

Bilden av revisorn som en äldre kostymklädd man är väldigt förlegad, det är något som alla 

respondenter är överens om. Lotta berättar att även hon tidigare hade den uppfattningen, innan 

hon började arbeta som det. Hon tillägger att hennes bild av revisorer dessutom var att de var 

ganska tråkiga. Denna bild berättar Lotta att hon snabbt reviderade när hon började arbeta i 

branschen även om det fortfarande finns ett antal grånande äldre herrar kvar men hon tillägger 

att det är positivt att man är olika och att man kan lära sig mycket av dessa herrar om man ser 

till att ta till sig av det som de har att säga. Lotta säger även att hon tycker att revisionsyrket 

inte alls är så där stelt som många tror.  
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”Den uppfattningen hade jag också innan jag började i yrket. 

Och inte bara det utan dessutom ganska gråa, trista och 

tråkiga var min uppfattning.” (Lotta) 

 

Bernt svarar att han tror att bilden av revisorn som en äldre kostymklädd man till viss del 

finns kvar, i synnerhet hos äldre människor. Alva berättar att hon tror att bilden av revisorn 

som en grå man i kostym finns i samhället och att det har blivit urtypen för en revisor med en 

slags tråkighetsstämpel, även om hon inte alls tycker att det överensstämmer med henne och 

hennes kollegor. Alva tillägger att hon tror att filmer och böcker mycket bidrar till den bilden 

och att hon faktiskt aldrig stött på en rollfigur som varit revisor och kvinna. Men Alva berättar 

att hon inte tror att kunderna förväntar sig en äldre kostymklädd man, de har oftast haft 

kontakt med revisorer förr och vet att det inte är en helt homogen yrkesgrupp.  

 

”På något vis har det blivit urtypen för en revisor. I filmer 

och böcker har jag inte stött på en rollfigur som är revisor 

och kvinna.” (Alva) 

 

 

Tjejer är duktiga på revision 
 

Bernt berättar att inte ser någon egentlig skillnad mellan att vara kvinna eller man som 

revisor. Han säger att det istället handlar om att kunna ta folk och kunna tala med bönder på 

bönders vis och de vise på latin, att det handlar lite om att spela teater. Bernt berättar att han 

inte tror att det spelar någon roll om man är kvinna eller man, utan om att istället kunna vara 

flexibel. Att vara kvinna eller man säger Bernt har mindre betydelse, det är hur man är som 

människa som spelar roll i yrket.  

 

”Ser ingen skillnad egentligen. Jag tror inte att det spelar 

roll om man är kvinna eller man, det handlar om att kunna 

anpassa sig i den situation som man just befinner sig i.” 

(Bernt) 

 

Lotta säger även hon att hon inte uppfattar någon skillnad mellan att vara kvinna eller man 

som revisor. Hon berättar att hon är revisor i några bolag som bara har män i styrelserna, men 

att hon inte känner att de i de sammanhangen ser henne som kvinna, utan att de enbart ser 

henne som revisor. Lena säger att hon tycker att det är svårt att säga om det är någon skillnad 

mellan att vara kvinna eller man som revisor. Men hon berättar att hon tror att det mest har att 

göra med att man som revisor måste kunna tala samma språk som de man möter och att 

personkemin är väldigt viktig. Lena uppger att hon tror att man upplevs väldigt olika beroende 

på vem man möter, att det istället för kön mer är upp till vilken person man är. Håkan berättar 

att när man väl blivit revisor så upplever inte han att det är någon skillnad mellan att vara 

kvinna eller man. Håkan berättar att han inte tror att det är någon skillnad mellan en tjej och 

kille med lika erfarenheter och som är lika duktiga, det är ju bara det att vägen dit är svårare 

för kvinnorna.  

 

”Det borde inte vara någon speciell skillnad egentligen. Det 

är bara det att det är svårare för tjejer att komma dit.” 

(Håkan) 

 

Alva däremot svarar att om man generaliserar så tror hon att en kvinna som är revisor mer får 

diskutera kundernas privatliv och inte enbart det som rör själva revisionen. Alva berättar att 
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hon upplever att kunder pratar mer med en revisor som är kvinna om hur det är i t.ex. 

situationer när man är mammaledig eller annat. Det är en generell skillnad som hon uppger att 

hon ser mellan att vara kvinna och man som revisor. En annan sak som Alva berättar att hon 

ser en skillnad i är att kvinnor som revisorer har ett större kontrollbehov är män.  

 

”Jag tror att kvinnliga ansvariga revisorer har ett större 

behov av att kontrollera att något faktiskt är gjort.” (Alva) 

 

Charlie berättar att kvinnor är mer förvaltande, de sitter och gör revisionsjobbet bra och 

dokumenterar på ett bra sett och att de trivs med den rollen. Han uppger att om han 

generaliserar så slarvar män mer med pappersarbetet men är duktigare på att skapa nätverk. 

Charlie berättar att han upplever att kvinnor inte verkar vilja ta för sig riktigt. En annan 

skillnad som han nämner är att eftersom hans kunder mest är karlar så upplever han att han 

som man kan tala mer öppet med dem om både det ena och det andra på ett sätt som han inte 

tror att kvinnor kan göra, att man kan skämta mer karlar emellan. Men han berättar att det så 

klart finns undantag, men att han överlag tror att män är bättre på att vara offensiva på 

marknaden och att det är det som är så otroligt viktigt som revisor idag.  

 

”Tjejer är duktiga på revision. Killar är kanske mer 

kontaktsökande, mer offensiva och utåt och kan dra in mer, 

det är min erfarenhet.” (Charlie) 

 

 

Klapp på huvudet och lillastumpan attityd  
 

Bernt och Lotta berättar båda två att de inte ser några fördelar eller nackdelar med att vara 

man respektive kvinna i sin yrkesroll. De uppger istället att det som betyder något är hur du 

tar folk och att du är utåtriktad och trivs med att umgås med olika människor. Håkan däremot 

berättar att han tror att män har en fördel då man bildar familj, att män har lättare att kunna 

satsa mer på karriären eftersom kvinnan kanske är hemma lite mer och tar hand om barnen. 

Han säger att kortsiktigt så är det därför positivt att vara man eftersom männen får en större 

chans än vad kvinnorna får beroende på detta, men att man på sikt så klart har nytta av att 

arbeta med både kvinnor och män, på alla nivåer. Någon nackdel med att vara man säger 

Håkan att han ej har upplevt, eller att han i alla fall inte kan komma på något konkret.  

 

”Jag tror att fördelen är just det här att killar har det lättare 

i det läget då man bildar familj, att kunna satsa lite hårdare 

på karriären, eftersom tjejen kanske är hemma lite mer och 

tar hand om barnen när de blir sjuka osv. Jag bara tror det.” 

(Håkan) 

 

Lena berättar att hon tror att en fördel som man har som kvinna är att man inte upplevs som 

lika skrämmande. För en del personer har en väldigt stor respekt för revisorn säger Lena och 

vågar kanske inte därför ställa de frågor som de egentligen funderar över. Lena berättar att 

man kanske inte har en lika stor respekt för en kvinna som är revisor, vilket i sig inte är 

någon fördel, men att det kan ha den effekten. Vad gäller nackdelar med att vara kvinna säger 

Lena att det ibland kan vara att vissa män inte tror att de kan samarbeta lika bra eller vill 

samarbeta med kvinnor och att det kan vara ett problem. Men hon tillägger att hon inte direkt 

tycker att det finns någon konkret nackdel som hon ser det.  
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”Jag tror att den fördel man kan ha som kvinna, som kvinnlig 

revisor, är att man inte upplevs som lika skrämmande av en 

del personer.” (Lena) 

 

Alva berättar att hon ser det som en fördel, som hon även tidigare var inne på, att kunderna 

oftast har lättare att berätta privata saker för kvinnor som är revisorer och att man därför 

lättare får reda på saker om personen och förtaget som man har stor nytta av, och att man får 

en väldigt bra kontakt med kunderna. En annan fördel som Alva nämner är att det finns en 

viss fördel med att vara lite exotisk och udda, att man som kvinna i syns i olika sammanhang. 

Hon berättar att det är klart att hon syns på ett annat sätt då det oftast är hon och femton 

karlar för att ta ett exempel. Nackdelarna med att vara kvinna säger Alva är det vanliga 

”könsrollssättet”, att man som kvinna kan komma lite på sidan när det blir aktuellt för något 

eftersom man tänker på en man istället. Men hon uppger att hon inte har haft problem med att 

få kunderna att göra som hon säger eller att hennes kompetens blir ifrågasatt på grund av att 

hon är kvinna. Alva berättar att hon dock ibland blir tvungen att sätta stopp när det går i den 

riktningen, att det ibland kan vara lite ”klappa på huvudet”- och ”lilla stumpan attityd”. Alva 

berättar att hon upplever att hon oftare har ett bättre samarbete med äldre män, utan det där 

tjafset om att hon är kvinna, de förutsätter att bara att hon kan sitt jobb. Hon uppger att hon 

tror det beror på att äldre män på dessa positioner oftast är väldigt trygga i sig själva och att 

de kanske därför inte behöver markera mot någon annan. Alva berättar att det till yngre 

kvinnor kan vara lite mer ”lilla stumpan attityd” och att hon upplever att man som yngre 

kvinna ibland är tvungen att visa att man faktiskt kan. 

 

”Ibland kan man vara tvungen att markera, för det är ibland 

lite klappa på huvudet och lilla stumpan attityd. Det händer 

faktiskt oftare med jämnåriga män än de som är lite äldre.” 

(Alva) 

 

 

Män har en förmåga att alltid låta så duktiga 
 

Ingen av respondenterna uppger att de upplever att deras kön påverkar hur omgivningen ser 

på dem i deras yrkesroll. Inte mer än den traditionella biten som vi tidigare i kapitlet varit inne 

på. När det gäller att kategorisera olika egenskaper som kvinnor respektive män har som 

revisorer ser de flesta inga speciella skillnader. Håkan berättar att han inte tror att det finns 

några direkta skillnader mellan kvinnor och män. Han säger att det däremot kan vara stora 

skillnader mellan olika personer men att han inte upplever att dessa kan generaliseras till det 

ena könet. Håkan berättar att han aldrig i alla fall tänkt på det, men att det däremot kan skilja 

mellan olika revisorer oavsett kön.  

 

”Jag tror inte att det finns några specifika skillnader mellan 

kvinnor och män. Det är stora skillnader mellan personer 

men jag tror inte att det spelar någon roll om det är en man 

eller kvinna.” (Håkan) 

 

Lotta är inne på samma linje som Håkan och berättar att det säkert finns egenskapsskillnader 

mellan könen men att det även finns det mellan kvinnor och kvinnor och män och män. Hon 

uppger att hon är övertygad om att könet egentligen inte har betydelse utan att det är som hon 

tidigare sagt att det snarare beror på hur man är som person, något som även Bernt berättar att 

han tycker. Charlie berättar att det finns egenskapsskillnader mellan kvinnor och män, som 

han tidigare varit inne på. Han säger att det handlar om det där att män är mer offensiva och 
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kvinnor mer sitter inne med papper. Lena berättar även hon att hon kan se vissa egenskaper 

som kvinnor generellt mer innehar än män och vice versa. Hon säger att män t.ex. har en 

förmåga att alltid låta som att de är proffs på det de håller på med medan en kvinna är mer 

försiktig och kanske säger att hon måste läsa på lite mer först, även om det i själva verket 

kanske är kvinnan som kan mest. Det är en egenskap som Lena berättar att hon tror kan 

påverka negativt för kvinnor i yrkeslivet i jämförelse med männen. Men Lena tillägger att det 

så klart är beroende på vem man möter, är det en person som genomskådar mannen så är det 

klart att det inte är vidare positivt. Lena berättar att hon upplevt många gånger just detta, att 

en kollega som hon vet inte kan en sak helt plötsligt kan låta som värsta experten. Vidare 

berättar Lena att kvinnor kan vara mer noggranna i det de gör, att de ska göra ett så noggrant 

arbete som möjligt och att det kan vara både en fördel och nackdel så klart. Det är enligt 

henne inte alltid bäst ekonomiskt sett att vara väldigt noggrann.  

 

”Ja det gör det. T.ex. den här förmågan som män har att 

alltid låta som om de är jätte duktiga på det som de håller på 

med, medan en kvinna är lite mer försiktig och säger att det 

där måste jag läsa på lite mer om. Fast i själva verket kanske 

det är kvinnan som kan mest.” (Lena)  

 

 

Trög utveckling för kvinnorna 
 

Charlie berättar att han inte kan se någon skillnad i hur kvinnor och män behandlas lokalt, 

men att det finns skillnader på högsta nivå. Lotta säger att hon inte uppfattar att det är någon 

skillnad i hur kvinnor och män behandlas idag inom revisionsbranschen men att det förr 

däremot varit det. Alva säger att det förekommer skillnader men inte generellt sett och att 

detta förändras och har förändrats över tid.  

 

”Jag uppfattar inte att det är någon skillnad i hur vi 

behandlas idag, absolut inte.” (Lotta) 

 

”Det finns fortfarande någon stofil här och där och tyvärr 

även yngre män som försöker använda förminskningssätt att 

hantera tjejer. Så visst förekommer det, men inte generellt 

sett.” (Alva) 

 

Håkan berättar att han absolut kan se en skillnad mellan hur kvinnor hade det när han började 

i början av åttiotalet och hur det är nu. Idag är det ju fler auktoriserade kvinnor än då och att 

det nu även finns kvinnor som är kontorschefer, något som han tvivlar på fanns då.  

 

”Det är en trög utveckling för tjejernas del, det måste jag 

säga. På de här åren så borde det ha gått snabbare. Det 

tycker jag.” (Håkan) 

 

Håkan fortsätter med att uppge att han tror att det internt fortfarande är svårare för en ledning 

att släppa fram en tjej på exempelvis en kontorschefspost. Han säger att det ju är väldigt få 

tjejer som innehar dessa poster och att det naturligtvis finns duktiga tjejer överallt. Det finns 

enligt Håkan ingen rationell orsak att välja bort tjejerna men något måste det ju vara, han 

säger att det kanske handlar om osäkerhet att släppa fram tjejer, men att han inte riktigt vet.  
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Lena berättar att hon upplever att kvinnor och män behandlas olika inom revisionsbranschen. 

Det har enligt vad hon säger definitivt i alla fall hittills varit lättare att göra karriär om man är 

en man och varit lättare att få de rätta kontakterna och de bästa uppdragen som leder till högre 

poster som man i branschen. Men även Lena är positiv och berättar att hon tror att det håller 

på att förändras på grund av att fler kvinnor kommer in och att det enligt henne borde leda till 

en förändring. 

 

 

Kvinnor utestängda av killsnack och fräcka historier 
 

Avslutningsvis resonerar respondenterna om de i någon situation i yrket känner att sitt kön 

spelar roll. Håkan och Lena berättar att de inte kan komma på att de i någon situation känner 

att deras kön spelar roll. Håkan uppger att han mer tror att olika situationer är beroende av hur 

han är som person istället för att ha att göra med att han är en man. Bernt berättar att han som 

man inte tänker på detta och därför har svårt att svara på om könet skulle spela någon roll i 

olika situationer.  

 

”Vi män tänker inte på den här problematiken.” (Bernt) 

 

Alva säger att könet normalt inte spelar roll men att hon kan slås av att det är väldigt få 

kvinnor i diverse samlingar, som på t.ex. olika möten som hon går på, att hon känner av att 

hon som kvinna är en minoritet. Lotta berättar att hon kan känna av sitt kön när hon bjuder ut 

manliga företagsledare. Hon säger också att en del kvinnor kanske kan känna sig lite 

hämmade av att det känns lite konstigt.  

 

”Det kan ju vara lite knepigt att jag som tjej bjuder ut en 

manlig företagsledare på middag, hockey eller fotboll. Det 

kan ju för utomstående se lite konstigt ut. Men man får ju inte 

tänka så.” (Lotta) 

 

Charlie berättar att han i vissa situationer med kunder kan känna att hans kön spelar roll. Han 

uppger att han har några kunder, ofta äldre, som säger att han inte får komma dragandes med 

en kvinna som revisor till dem. Dessa kunder säger till honom att de vill kunna sitta ned och 

snacka skit med honom innan de drar igång om problem med företaget och att det inte går lika 

bra med en kvinna, eller särskilt inte med en ung tjej. Han säger att det i dessa situationer 

känns av att han är man, men att det handlar om några gamla stofiler. Charlie uppger att han 

inte tror att kvinnor öppnar upp sig riktigt, särskilt när de talar med män, att det liksom finns 

en barriär där. Han berättar att män har en slags ”lumparmentalitet” som gör att de bara kan 

gå ut och ta en öl tillsammans och att dessa kunder vill ha det. En annan situation som Charlie 

berättar att han känner av sitt kön är när han är utestängd från alla nätverk för kvinnor som 

ploppar upp på byrån. Då säger han att han så klart känner att han är man eftersom han är 

utesluten från dessa. Han säger även att kvinnor håller ihop och att det kan vara svårt för en 

man att komma in. Charlie uppger att en man kanske inte heller går och frågar en kvinna om 

de ska ut och snacka skit och ta en öl, medan han däremot säger det till en revisor som är en 

man. Det blir ju då enligt Charlie det där killsnacket och hela det där med fräcka historier och 

sedan efter det prat om deras företag, han uppger att han tror kunderna gör det där mer 

otvunget med män. 

 

”Det sitter djupt det där, lumparmentaliteten att vi ska ut och 

ta en öl och snacka skit. Killmentaliteten sitter djupt. 

(Charlie) 
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5 Reflektion 
 

Här belyser vi viktiga delar från vår studie och reflekterar över dessa. Vi väljer att dela 

upp kapitlet i två delar, i den första delen ställer vi empiri mot empiri, vad 

respondenterna säger och vilka reflektioner vi gör av det. Denna del förtydligar den 

empiriska studien och belyser det som vi ser som mest intressant. Därefter ställs empirin 

mot den teoretiska referensramen, vad säger respondenterna och kan det kopplas till det 

vi skriver om i den teoretiska referensramen?  

 

 

5.1 Empiri mot empiri 
 

Av våra intervjuer har vi fått en hel del information att arbeta med. Utifrån denna 

information försöker vi koppla ihop det som respondenterna är eniga om och det som de 

är oeniga om. Vi gör även våra egna reflektioner över de tankar som väcks hos oss och vi 

försöker belysa det som vi ser som mest intressant.  

 

 

Ska man bara kunna rycka på axlarna? 
 

I huvuddrag framgår av intervjuerna att man som auktoriserad revisor inte ser den egna 

branschen eller byrån som jämställd, i alla fall inte på de högre nivåerna. Men de flesta 

ser positivt på framtiden och tror att det inom några år kommer att rätta till sig av sig 

själv. Något vi finner är att de flesta verkar se ojämställdheten som naturlig och mer av 

ett samhällsproblem, vilket vi tror bidrar till att man inte känner att man kan göra något åt 

saken – en slags hopplöshet i alla fall i nuet. Respondenterna talar mest om olika 

traditionella faktorer för att förklara ojämställdheten. De flesta tror dock som sagt att det 

kommer att bli bättre. Lotta sticker ut hakan och berättar att hon tror att det kommer 

ordna till sig redan inom 10-15 år medan andra tror att det kommer att ta lång tid 

eftersom det hänger ihop med den traditionella samhällsstrukturen. Men Håkan är 

däremot inte lika positiv utan menar att problematiken med jämställdheten kommer att 

kvarstå så länge kvinnor föder barn och så länge kvinnor hellre än män är hemma med 

sjukt barn. Att reflektera över är då om det behöver göras mer från företagens sida 

eftersom det visar sig att åtminstone en av sex uppger barnafödandet som själva 

ursprunget. Kvinnor kan ju inte bara sluta föda barn och det vore tråkigt om det ska 

behöva gå så lång att det inom professionen revision inte kommer att finnas några 

föräldrar, utan enbart karriärtörstande individer utan barn. Detta stöds av Charlies 

uttalande om att han inte tror att ändrade regler för pappor förändrar något, enligt Charlie 

så är inte män i hans position särskilt intresserade av att vara föräldralediga eftersom de 

ofta är så pass inriktade på sina karriärer. Vi vet att mycket redan gjorts i företagen för att 

försöka få bukt med att barnafödandet ses som ett kvinnoproblem och frågan är vad som 

mer kan göras? Detta leder oss in på en tydlig skillnad som vi kan se mellan våra 

respondenter, nämligen att alla kvinnorna har varit föräldralediga men endast en man.  

Kvinnor kommer alltid att behöva vara hemma i alla fall den första tiden med barnet och 

kommer detta alltid att förbli ett argument för att rättfärdiga att hålla kvinnor utanför 

toppen? Ska man även i framtiden rycka på axlarna och bekräfta att kvinnorna tyvärr 

halkar efter och att inget kan göras åt det? 
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Varför är det inte fler som prövar? 
 

Nätverkets betydelse för en revisor är oerhört stort, det är alla respondenter rörande eniga 

om. Enligt Håkan är det a och o. Nätverket är ett viktigt verktyg för att bli en 

framgångsrik revisor. Än viktigare aspekt med det hela tycker vi är om det skiljer mellan 

kvinnor och män. Charlie berättar att han tycker att män är bättre på att skapa nätverk än 

kvinnor och att de revisorer som sitter som påskrivande revisorer i börsbolag sitter där på 

grund av sitt nätverk. Eftersom väldigt få kvinnor sitter som påskrivande revisorer i 

börsbolag gör vi här den reflektionen att om kvinnor är sämre på att bilda nätverk och 

nätverk är nyckeln till dessa poster, kan detta vara en av orsakerna till att det är så svårt 

att få in fler kvinnor på dessa poster. De flesta respondenter uppger att den underliggande 

orsaken till varför det är så få kvinnor som revisorer i börsbolagen och på höga poster 

inom revision, är på grund av historiken, att dessa poster sedan långt tillbaka innehafts av 

män. Lotta nämner även att kvinnor kanske inte satsar lika mycket som män på sin karriär 

och att det därför inte finns så många kvinnor i börsbolagen. Lena uppger att hon tror att 

äldre män med fördomar mot kvinnor sitter i börsbolagen och väljer vilka som ska få 

dessa poster. Enligt Lena kanske de inte väljer en kvinna för att de tror att hon inte alltid 

kommer att kunna ställa upp, på grund av exempelvis sjuka barn och att det är en stor 

orsak till att det ser ut som det gör. Charlie uppger att han tror att det kan vara svårt för 

kvinnor att nå ledande befattningar på grund av att många män inte vill vara underställd 

en kvinna. Så förklaringar som framkommer till varför det är så få kvinnor på ledande 

positioner och i börsbolagen kan enligt studien vara skillnader i egenskaper, intressen och 

att det finns ett gäng stofiler med fördomar mot kvinnor som bestämmer. Att reflektera 

över är om man verkligen kan dra alla kvinnor över en kant och vem det är som 

bestämmer att det just är de egenskaper som ses som manliga som skulle vara bäst för 

företagen? Håkan delger oss här en intressant synpunkt där han berättar att han tror att 

ledningen på revisionsbyrån inte vågar satsa på kvinnor på grund utav att de ses som 

osäkra kort, man kanske då hellre satsar på en man för att det har fungerat förr. Det vi kan 

reflektera över är om byrån kanske skulle gå bättre med fler kvinnor i toppen? Tänk om? 

Varför är det inte fler som prövar? 

 

 

Mansdominerad arena orsaken? 
 

En aspekt som vi inte anser att det talas om så mycket i intervjuerna är det faktum att de 

flesta kunder som revisorerna har är män och hur det påverkar. Andelen kunder som är 

män uppskattas av respondenterna vara över 90 procent, men detta är inget som de flesta 

respondenter går in särskilt mycket på. Mer än det som Charlie säger om att vissa av hans 

kunder, som är främst äldre män, uppger att de inte vill ha en kvinna som revisor 

eftersom de vill kunna gå ut och dricka öl och dra fräckisar innan företagspratet. Lotta 

nämner att det kan vara ett problem med detta och att vissa ser det som konstigt att hon 

som kvinna bjuder ut en företagsledare som är man. Visst kommer säkert detta att ändras 

som så mycket annat om fler kvinnor tar plats i företagsvärldens olika arenor, som de 

flesta respondenter uppger att de tror. Men vi kan ändå reflektera över denna 

utestängning av kvinnor i företagsvärldens sociala nätverk och själva vara en aning 

besvikna över att inte vara en man som utan baktanke kan dra ned på puben och dra 

fräckisar och skapa viktiga band. Kan jämställdhetsproblemen, alltså att det är så få 

kvinnor i högre positioner, i revisionsbranschen verkligen lösas så länge det är en 

mansdominerad arena som de ska verka på? Är det så att problemen med jämställdheten 

då, som flera av respondenterna tar upp, till största delen egentligen är mer av ett 

samhällsproblem? 
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Måste kvinnor överbevisa att de är annorlunda? 
 

Att vara kvinna eller man som revisor har enligt respondenterna en viss betydelse, att det 

till viss del finns egenskapsskillnader som är mer eller mindre utmärkande. Håkan talar 

här om att skillnaden utmärker sig i och med att det är svårare för kvinnor att nå vissa 

positioner, som vi tidigare tagit upp. Alva berättar att hon upplever att kvinnor har ett 

större kontrollbehov än män och att kvinnor mer får diskutera kundernas privatliv. En 

fördel som enligt Alva finns med att vara kvinna är att man syns mer och att man ses som 

ett exotiskt inslag. Charlie uppger att skillnaden mellan kvinnor och män är att kvinnor är 

väldigt duktiga på revisionsarbetet, att dokumentera väl och sitta inne och hålla på med 

siffror, lite av det som Alva är inne på med kontrollbehovet. Medan männen enligt 

Charlie är de som drar in mer till byrån, är mer kontaktsökande och offensiva ute på 

marknaden, det som idag enligt honom krävs av en revisor. Charlie tror inte att kvinnor 

vill ta för sig på samma sätt som männen och att kunderna har mycket lättare för att prata 

om allt möjligt med en revisor som är en man, mycket beroende på att kunderna till stor 

del är äldre män. Lena tar upp en annan skillnad som hon har märkt och det är att 

kunderna kanske inte har lika stor respekt för en kvinna som är revisor som för en man 

som har den positionen, att kvinnor inte ses som lika skrämmande. Om det är en fördel 

eller nackdel är lite oklart. Vi kan därmed se att vissa revisorer upplever att det finns 

skillnader mellan kvinnor och män på deras position och att dessa skillnader inte enbart 

ses som individuella. Ska man även i framtiden hänvisa till dessa egenskapsskillnader för 

att förklara att kvinnor inte kommer lika långt som män? När sådana generaliseringar 

faktiskt existerar så måste ju kvinnor först överbevisa att de är annorlunda, att de vill ut 

på marknaden och ta för sig som männen och det måste ju ta en massa onödig tid. 

 

 

Har en revisor hög status? 
 

Den frihet under ansvar som man har som revisor är något som en del av respondenterna 

berättar tillhör fördelarna med yrket. Charlie å andra sidan berättar att han tycker att det 

bästa är att han får träffa mycket folk. Alva nämner variationen i yrket som en fördel. Här 

gör vi reflektionen att ett yrke som innebär att man till stor del kan lägga upp arbetet hur 

man vill borde gynna kvinnor. Kvinnor som oftare tar ett större ansvar för familjen tycker 

vi borde gynnas av flexibla arbetstider. Alla våra respondenter uppger dock att de arbetar 

många timmar övertid. Huruvida det är mer eller mindre än vad många andra människor 

arbetar, beror på vilken yrkeskategori man jämför med. Om vi tar och jämför med en 

lärare, hamnarbetare eller en kassörska så arbetar revisorer väldigt mycket. Jämför vi 

istället med läkare eller chefer så ligger de nog i normal nivå med vad dessa också 

arbetar. Intressant här är det som Lena säger om att det är en viss kultur i den här 

branschen som innebär att man får status av att sitta kvar länge om kvällarna och arbeta 

väldigt mycket, vilket kan vara hämmande för kvinnor. Enligt henne räknas man inte 

riktigt i branschen om man inte helt plötsligt kan sitta kvar till sent på kvällen. En 

reflektion vi gör här är att många revisorer arbetar mot deadlines. Ett projekt, ett bokslut 

eller ett avtal skall vara klart ett visst datum oavsett hur mycket övertid som krävs för att 

uppnå detta. Detta kan ju vara svårt om man dessutom ska försöka få ihop sitt familjeliv, 

både som kvinna och man. En annan reflektion är att det som revisor kan vara svårt att 

delegera bort arbete för att inte arbeta så mycket övertid. Detta kan jämföras med att en 

läkares kunskap är det inte många på ett sjukhus som besitter, likasom en revisors 

kunskap. Läkare, chefer och revisorer har alla ett stort ansvar som vilar på dem och de 

kan bli anmälda om de inte lever upp till detta. Innebär detta att revisorsyrkets status 

ligger i nivå med andra yrken med hög status och att revisorsyrket är att anse som ett 
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högstatus yrke? Om det inom revisorsyrket dessutom ger högre status att sitta kvar och 

arbeta sent på kvällen, hur ska någonsin en småbarnsförälder kunna delta på lika villkor 

som den ensamma strebern utan barn? För att inte tala om den ensamstående mamman, 

hon måste ju bli helt utestängd? 

 

 

5.2 Empiri mot teoretisk referensram 
 

Mycket av det som vi tar upp i den teoretiska referensramen om vad forskare kommit 

fram till gällande jämställdhet i yrkeslivet i allmänhet och jämställdhet i 

revisionsbranschen ser vi kan kopplas till vad respondenterna i vår studie berättar om 

deras upplevelser och tankar. 

 

 

Könssegregering pga att män inte vill ha en kvinna som chef? 
 

I teorin beskrivs att revisorsyrket är ett av de yrken som värderas som jämställt i Sverige. 

Dock framgår att det inte är många kvinnor som innehar de högsta positionerna. Att det 

är väldigt få kvinnor på högre positioner i revisionsbranschen stöds av denna studie då 

respondenterna bekräftar att det tyvärr är väldigt få kvinnor i toppen på deras 

revisionsbyråer och att de inte ser branschen som jämställd. Detta visar att det verkar 

finnas en könssegregering i branschen. I Statens Offentliga Utredningar (SOU 2004:43) 

beskrivs denna segregering som en vertikal segregering, att kvinnor och män inte når lika 

högt i karriären som män. Blomqvist (Blomqvist, 1992) skriver i och med detta att 

könssegregering existerar på grund av den så kallade preferensteorin som innebär att 

männen föredrar segregering. Blomqvist menar att män måste kompenseras om de ska ha 

samma arbete som kvinnor. Intressant är här Charles uttalande om att han upplever att 

män har svårt med att vara underställda kvinnor vilket till viss del stöder Blomqvists 

teori. En annan förklaring till varför det är så få kvinnor i toppen verkar ha att göra med 

nätverk. I intervjuerna framgår att respondenterna ser nätverk som väldigt viktigt i deras 

yrke och att det till och med är a och o som en av dem uttrycker det. Dessa uttalanden 

stöds av Elg m.fl. (Elg et al, 2004) som i en studie beskriver att nätverken spelar en 

betydande roll, men att kvinnor har svårare att få tillgång till dessa eftersom de är så pass 

mansdominerade. Även denna förklaring uppger flera av respondenterna i vår studie och 

kan därmed ses som en möjlig anledning till att det finns färre kvinnor högre upp i 

hierarkin, de blir helt enkelt utestängda. 

 

 

Flextid uppväger övertid? 
 

Enligt en artikel av Jämställdhets Ombudsmannen så är övertidsarbete ett hinder för 

föräldrar i karriären. Arbetar man mycket övertid kan det bli svårt att kombinera barn och 

arbete på grund av att barn skall hämtas och lämnas på dagis och de kräver mycket tid av 

föräldrarna. Alla respondenter i vår studie uppger att de tidvis arbetar väldigt mycket, att 

revisorsarbetet innebär mycket övertid. Därför skulle det kunna innebära att revisoryrket 

kan ses som en kvinnofälla om man utgår från det som Bladh m.fl. (Bladh et. al., 1997) 

skriver om att det är kvinnan som ofta har det största ansvaret för familjen. Enligt en 

studie av Elg m.fl. (Elg et al, 2004) finns det flera saker som gör att kvinnor har svårare 

att nå toppen inom revisionsbranschen, en av dessa saker är att anställda ofta belönas om 

de arbetar långa arbetsdagar och klarar av att inte låta privatlivet påverka arbetet. Detta 
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kan kopplas till det som Lena säger om att det finns en kultur att man som revisor får 

högre status ju mer övertid man arbetar och att det som kvinna inte alltid känns så bra. 

Elg m.fl. skriver just att denna kultur ofta är ett handikapp för kvinnor eftersom de oftast 

har ett större ansvar för familjen och att de på grund av detta förväntas ha lägre 

ambitionsnivå gällande karriären. Flexibla arbetstider däremot, som nämns i en artikel av 

Jämställdhets Ombudsmannen, är ett sätt för arbetsgivarna att försöka underlätta för 

föräldrar. Detta underlättar enligt respondenterna i vår studie och att arbetet på så vis är 

väldigt fritt är en av fördelarna som de uppger med att arbeta som revisor. Vi ser det som 

att man kompenseras för att man tidvis måste arbeta mycket övertid, då uppväger det ju 

en del om man kan få gå hem tidigt då det inte är så mycket att göra eller kunna arbeta 

hemifrån när det är möjligt. 

 

 

Familjebildning orsakar efterhalkning? 
 

Enligt Göransson (Göransson, 2004) separeras kvinnors och mäns karriärbanor i 30 års 

åldern. Hon skriver att kvinnorna tappar fart i jämförelse med männen eftersom de mer 

satsar på familjen. Enligt Göransson är det ovanligt att män som har barn går ned i tid 

eller arbetar hemifrån mer när de blir föräldrar, medan kvinnor ofta gör så för att 

mannens karriär ska kunna fortgå. Detta stöds av det Charles säger om att han inte tror att 

pappor som är revisorer skulle vilja vara hemma mer, att de är allt för karriärinriktade. 

Men intressant här är att Lotta berättar att i hennes fall så gick hennes man ner i tid då 

hon valde att satsa på sin karriär. Med beaktande av dessa uttalanden och av det som 

Håkan berättar, att han tror att familjebildning alltid kommer att medföra att kvinnorna 

halkar efter männen i karriären så verkar Göranssons studie dock till viss del stämma in 

på revisionsbranschen även om en av kvinnorna hade haft en man som ställde upp för 

henne så att hon kunde göra karriär.  

 

 

Minskad status med fler kvinnor? 
 

Huruvida revisorsyrkets är ett högstatusyrke eller inte stöds av Ulfsdotter Erikssons 

doktorsavhandling vilken finns publicerad på E24:s hemsida 

(http://www.e24.se/pengar24/jobbkarriar/artikel_41187.e24) I den framgår att 

högstatusyrken präglas av hög utbildning, hög inkomst och förmågan att påverka och 

synas offentligt. För att bli auktoriserad revisor krävs det hög utbildning, vilket är ett krav 

från Revisorsnämnden och som auktoriserad revisor har man en bra inkomst och måste 

enligt respondenterna synas mycket på marknaden. Ulfsdotter Eriksson påpekar också att 

ett yrkes status minskar i takt med att fler kvinnor kommer in i yrket. Våra respondenter 

berättar just att det finns få kvinnor i toppen av hierarkin inom revisionsbranschen. Kan 

det vara så att glastaket som Drake och Solberg (Drake, Solberg, 1996, s. 21) beskriver 

kan bero på status och att om fler kvinnor tar sig till toppen så kommer en revisors status 

att sjunka? Kan detta kopplas samman med det som Blad m.fl. (Bladh et. al., 1997) 

skriver om, att yrken och positioner som mest innehas av kvinnor värderas lägre än 

motsvariga som mest innehas av män? Lena nämner att hon upplever att kunder har stor 

respekt för revisorsprofessionen men att hon som kvinna inte uppfattas som lika 

skrämmande av t.ex. kunder, att hon inte får samma respekt som män får. Med stöd av 

vad Bladh m.fl. skriver så verkar det som att respekten för yrket skulle minska om ännu 

fler kvinnor kommer in, yrket skulle då riskera att värderas lägre. Det skulle då inte 

innebära lika hög status att vara auktoriserad revisor. 

 

http://www.e24.se/pengar24/jobbkarriar/artikel_41187.e24
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6 Lärdomar 
 

Här redovisar vi de lärdomar som den här studien har gett oss och vad andra har att 

lära av den. Vi tar även upp hur man kan gå vidare och ger förslag till fortsatt forskning. 

 

 

Syftet med vår studie har hela tiden varit att belysa varför det finns så få kvinnor på de 

högre posterna inom revision. Vi vill skapa en förståelse för hur kvinnor och män som 

själva innehar dessa poster ser på jämställdheten på den egna revisionsbyrån och i 

branschen för att se om det finns någon möjlig förklaring. Detta innebär att det är svårt att 

i allmän mening dra några riktiga slutsatser. Vi delger er läsare istället de lärdomar 

studien har gett oss. 

 

 En viktig lärdom vi fått av vår studie är hur viktigt det är med nätverk. Både för att 

klara av arbetet som revisor, skaffa nya kunder samt för att klättra i karriären. Har 

man som revisor inte ett stort nätverk kan det bli svårt att klara av det dagliga arbetet, 

därför att man ofta behöver konsultera exempelvis advokater och skattekonsulter. 

Nya kunder är tydligen ingenting man får serverat som revisor, man måste själv 

arbeta hårt för att få in nya och behålla de gamla kunderna. Vi har fått veta att 

revisorsyrket innebär en hel del kvällsarbete, innefattande middagar, fotbollsmatcher 

etc. för att via sitt nätverk skapa nya kunder. Utan rätt nätverk får man inte heller de 

rätta kontakterna som behövs för att bli påskrivande revisor i börsbolag. För att bli 

påskrivande revisor krävs att man kommer in i den innersta kretsen och att man gör 

sig ett namn som revisor. Då kvinnor kan ha svårare att skaffa sig det rätta nätverket, 

på grund av olika faktorer, kan det vara en anledning till varför de har så svårt att nå 

de högsta positionerna inom revisionsbranschen. Det verkar som att kontakter är det 

som krävs för att lyckas som auktoriserad revisor. Vad har vi då lärt oss kan vara 

anledningar till att kvinnor har svårare att skaffa sig det rätta nätverket? Nätverk är 

något som de flesta skaffar sig utanför sin normala arbetstid, alltså på övertid, 

kvällstid. Då kvinnor än idag har det största ansvaret för familjen kan det bli svårt för 

kvinnor att arbeta så pass mycket övertid och kvällstid som faktiskt krävs för att 

etablera ett sådant nätverk. En annan anledning är det sociala, att umgås kvinnor och 

män. Revisorers kunder, till största delen män, trivs med att bara vara män på sina 

bastuträffar, golfrundor och ölkvällar. Männen väljer alltså att inte ta med kvinnor på 

dessa aktiviteter. Detta sitter så djupt förankrat att en kund sagt till en av våra 

respondenter ”ta inte med några kvinnor, det är enklare att bara umgås med dig som 

också är man”. Hur ska man komma till bukt med detta problem? Hänger det ihop 

med den ålders puckel som flera respondenter talar om? Kommer detta i så fall lösa 

sig av sig själv inom x antal år? Här har vi inga bra svar och vi har inte sett någon 

annan som har det heller. Vårt sociala beteende sitter djupt rotat inom oss och detta 

beteendemönster finns med redan från början när vi är små barn.  

 

 En annan lärdom vi fått genom vår studie är vilken stor påverkan barnafödande 

verkligen har på ens karriär. Då det är kvinnor som föder barn och är hemma mest 

med barnen så påverkar barnafödandet deras karriärer mest. Staten och arbetsgivarna 

försöker göra någonting åt detta, bland annat vill staten införa skattelättnader för 

pappor om de är hemma mer med barnen. Detta tror vi är ett sätt att minska 

skillnaderna vid barnafödandet mellan kvinnors och mäns karriärer. Vi tycker dock 

att mer måste finnas att göra. Eftersom kvinnor alltid kommer att behöva vara hemma 

med barnen, i alla fall den första tiden, så bör något göras så att detta, att vara född 
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som kvinna eller man, inte ska påverka ens karriär genom hela livet. Man kan inte 

bara rycka på axlarna och acceptera att kvinnor halkar efter i denna period av livet 

och påstå att inget går att göras åt det. Vi gick själva in i denna studie med tron att en 

sådan naturlig sak som att föda barn inte skulle påverka ens karriär så pass mycket 

idag som det verkligen gör, efter allt prat om vad som görs åt problemet. Men faktum 

är att de som arbetar själva ser detta som ett mycket stort hinder. Så länge detta 

problem kvarstår så tror vi att barnafödandet kommer att fortsätta fungera som ett 

glapp mellan kvinnors och mäns karriärer. 

 

 Att traditionella könsroller är svåra att förändra är en tredje lärdom som denna studie 

gett. Mycket av varför kvinnornas situation ser ut som den gör i arbetslivet verkar 

kunna hänföras till att det traditionellt sett varit annorlunda. Många i den här studien 

hänvisade i alla fall till detta och menade på att det ändå är bättre mot vad det varit. 

Det var bara en som i intervjun sa rakt ut att allt inte kan vara så bra eftersom 

utvecklingen är så trög, inte mycket har ändrats de senaste åren även om det visst har 

blivit bättre. Och det är väl det som vi känner är lite tråkigt, att det verkar vara så 

mycket snack men inte lika mycket verkstad. Men det är klart att när det finns 

personer ute på arbetsplatserna som upplever att kvinnor inte är lika bra på vissa saker 

och att män istället är bra på det som betyder något så förstår man lite bättre varför 

det inte hänt så mycket mer. Det är klart att attityder tar tid att förändra och att det 

kanske blir bättre när yngre generationer tar plats i ledande positioner. Vi vill bara i 

och med studien höja ett varningens finger eftersom det framgick att det inte enbart 

var äldre män som hade dessa åsikter, en kvinna berättade att hon mer upplevde yngre 

män som nervärderande. Kanske har de yngre männen lärt sig av de äldre och inte 

heller är speciellt villiga att ge upp sina ledande positioner. Därför tror vi att 

företagen inte får ge efter och att de aktivt ska fortsätta att arbeta med 

jämställdhetsfrågorna tills det är så självklart att det inte behövs längre.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi skulle tycka att det vore intressant att fördjupa oss i frågorna vi berört. Intressant vore att 

utvidga denna studie med fler respondenter i fler städer och att inkludera fler 

revisionsbyråer. Ett annat förslag är att på djupet undersöka de underliggande hinder som vi 

funnit kan motverka kvinnors möjlighet att göra karriär på lika villkor som männen och vad 

som kan göras för att nå en förändring.  
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Statistik hämtad från www.revisorsnamnden.se  
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Bilaga 2  
 

Intervjufrågor 
 

Allmänt: 

 

1. När började du jobba inom revisionsbranschen? 

 

 

2. När blev du godkänd revisor och auktoriserad revisor? 

 

 

3. Har någon i din familj yrkesmässig erfarenhet från 

redovisnings/revisionsbranschen? 

 

 

Karriär: 

 

Vad var det som lockade med revision? 

 

4. Hur viktigt var det för dig att bli auktoriserad? 

 

5. Hur mkt tid har du lagt på din karriär? (alltså hur mkt har du satsat eller offrat?) 

 

 

6. Hur mkt tid är du beredd att lägga på din karriär idag? 

 

 

7. Vad är nästa steg i din karriär? (hur stor drivkraft har du för att nå detta?) 

 

 

8. Innebär ditt arbete mycket övertid? Hur mycket i så fall? 

Vad anser du vara det bästa och sämsta med ditt yrke? 

 

 

9. Hur viktigt är nätverk i ditt yrke? Är det lätt att skaffa sig det? Var det svårt i 

början? 

 

 

10. Hur fungerar regelverket för att behålla sin auktorisation?  

 

 

11. Har du varit föräldraledig? 

 

i. Hur länge var du hemma? 

 

ii. Hur var din karriär före/efter? Hur påverkade det ditt jobb/karriär?   

(var det svårt att komma tillbaka?) 

 



 

12. De nya reglerna om skattelättnader om pappor är hemma mer med barnen, hur tror 

du att det skulle påverka/ha påverkat din karriär? (både kvinnor och män berörs)  

 

 

Jämställdhet: 

 

13. Hur jämställt tycker du att revisionsbranschen är? Hur jämställt tycker du att det är 

på byrån? (Vad bygger du det på?) 

 

 

14. Hur arbetar byrån för jämställdhet? Vad kan förbättras? 

 

 

15. Hur ser byråns jämställdhetsplan ut? 

 

 

16. Varför tror du att det är så mansdominerat på de högre positionerna inom 

revisionsbranschen? 

 

 

17. Varför tror du att det finns så få auktoriserade kvinnor? 

i. Hur märks detta? 

ii. Behövs fler kvinnor? 

iii. Varför? 

iv. Vilka förändringar krävs för att få till stånd detta? 

 

18. Varför tror du så få kvinnor är valda revisorer i de stora börsbolagen? 

 

 

19. Vad är skillnaden mellan att vara kvinna eller man som revisor? 

 

 

20. I en studie framkom att folk beskriver den typiska revisorn som en äldre 

kostymklädd man. Vad är din syn på detta? 

 

21. Vad ser du som fördelar i din yrkesroll med att vara man/kvinna? Nackdelar? 

 

 

22. Vad anser du att din chef kräver av dig i din yrkesroll? Vad kräver du själv? 

 

 

23. Blir du motiverad av din chef? Hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diskriminering: 

 

24. Hur tror du att du som auktoriserad revisor uppfattas av kunder/allmänheten/chefen? 

i. Tror du att ditt kön påverkar denna syn? 

Finns det egenskapsskillnader mellan kvinnor/män som kan påverka 

detta? Hur? 

 

 

25. Vilka egenskaper upplever du kvinnor och män har i revisionsbranschen? 

 

26. Upplever du att kvinnor och män behandlas olika inom revisionsbranschen? Hur då? 

i. Har det förändrats över tid? 

 

27. Kan du ge exempel på en situation där du tror att ditt kön har påverkat hur utgången 

i situationen blivit? (positivt/negativt) 

i. Har du hört talas om/sett en liknande situation? 

 

 

28. I vilka situationer i ditt yrke känner du av ditt kön spelar roll? 

 

 

29. Har du någon gång sett eller upplevt indirekt eller direkt diskriminering? 

 

 

Övrigt: 

 

30. Finns det något du vill tillägga eller är det någon viktig aspekt som vi glömt vad 

gäller ämnet? 

 

31. Uppsatsen är fortfarande i ett tidigt skede, kan vi höra av oss om vi behöver 

kompletterande svar? 

 

 


