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Sammanfattning 

 

Revisorsbranschen har historiskt sett varit ett mansdominerat yrke, men i takt med att allt fler 

kvinnor har klivit in på arbetsmarkanden så har representationen även ökat i denna yrkeskår. 

Ser man dock till de högre befattningarna inom yrket så domineras de fortfarande av män. 

Byråerna anställer i dag lika många kvinnor som män, men någonstans på vägen så verkar det 

som om kvinnorna stannar upp och blir omsprungna av männen. Vi har kunnat se att 

auktorisationen verkar vara ett kritiskt skede på karriärsstegen, varför vi har kommit att 

behandla just detta, varför det är färre kvinnor än män som är auktoriserade revisorer. Syftet 

med uppsatsen är att se vad som kan ligga bakom detta fenomen och om byråerna gör något 

för att motverka detta. Avslutningsvis avser vi att komma med förslag till åtgärder, vad som 

kan göras för att få fram fler kvinnor till auktorisation. 

 För att finna svaret på vårt problem samt uppfylla våra syften har vi valt att 

granska två av de större revisionsbyråerna i Sverige, då vi tror att de har mest att bidra med 

till vår undersökning. För att få ut bästa möjliga information valde vi att intervjua 

respondenter från olika befattningar inom organisationerna. Detta har bidragit till en bredare 

och djupare förståelse för problemet. 

 Utifrån vår empiri har vi kunnat konstatera att den största anledningen till att det 

är färre kvinnor som når auktorisationen är på grund av att den vanligtvis sammanfaller med 

familjeskapandet. Kvinnor som inte har hunnit att auktoriserat sig innan de skaffar barn har en 

mycket mindre chans att göra det senare. Anledningen till det är den tid som krävs för att 

studera inför proven, vilket gör att något måste prioriteras. För kvinnor går oftast familjen 

före karriären. Då byråerna tror att könsfördelningen kommer att jämna ut sig med tiden 

bereds det inget specifikt för att få fler kvinnor att auktorisera sig. Med den inställningen 

kommer tyvärr problemet att kvarstå och kvinnor kommer därmed att vara 
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underrepresenterade på dessa poster. För att komma tillrätta med detta krävs det att byråerna 

lägger in extra tid för att studera inför auktorisationsproven på arbetstid samt ändrar 

inställning och vågar se problemet. 
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Inledning 

 
FN har räknat ut att kvinnor utför 66% av allt arbete i världen, får 10% av världens samlade 
inkomster och äger mindre än 1% av världens samlade förmögenhet. Med andra ord utför 
männen 34% av arbetet medan de får 90% av inkomsterna och äger 99% av förmögenheten 
(Höök, 2001) 
 
 
Kvinnligt och manligt är ett ämne som alltid är på tapeten. Vi pumpas dagligen av fakta om 

hur kvinnor diskrimineras i arbetslivet. Bland de övre skikten i näringslivet så har den 

kvinnliga representationen varit liten om inte nästintill obefintlig under lång tid. Dock har 

man nu börjat reflektera över detta och sakta men säkert börjar kvinnorna få ta del av de högre 

positionerna. Revisorsbranschen har inte tillhört något undantag utan har även de präglats och 

präglas ännu av denna manliga fägring. Om man gör en snabb koll bland revisionsbyråerna 

finner man att den kvinnliga representationen på delägarnivå utgör endast några få procent. 

Då FAR startade 1923 bestod ledningen av endast en kvinna, Tyra Svensson. 

Hon hade varit auktoriserad revisor sedan 1914 och drev en egen byrå. Detta var mycket 

ovanligt då det var mer eller mindre otänkbart att vara en kvinnlig auktoriserad revisor. Den 

kvinnliga representationen i FAR var långt in på 1960-talet mycket låg, de hade endast ett 

fåtal kvinnliga medlemmar. Under årens lopp har det inte skett någon större förändring 

beträffande könsfördelningen och 1987 var endast 11 % av de auktoriserade kvinnor. I dagens 

läge ser det något annorlunda ut. Totalt är 30 % av de godkända och auktoriserade revisorerna 

kvinnor. En förklaring till detta kan vara att revisorsyrket historiskt sett har varit ett 

mansdominerat yrke. Av de medlemmar som är över 50 år är endast 17 % kvinnor, medan 37 

% är kvinnor i de yngre kategorierna (Balans, 2005). Därav kan man konstatera att det har 

skett en förändring, men att det fortfarande inte råder en jämställd könsfördelning.  
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Trots att kvinnor är underrepresenterade bland de auktoriserade revisorerna upplever många 

av dem nyutexaminerade auktoriserade inte att det råder någon form av diskriminering. I 

stället har studier visat att kvinnor antar den könsneutrala strategin, där kvinnor och män har 

samma förutsättningar att avancera i karriären, eftersom kön inte har någon inverkan. Det är 

därmed upp till individen hur långt man kommer att gå. Med tiden har dock deras 

föreställning förändrats när de upptäckt att könet i realiteten har en viss inverkan. De har då 

stått på sidan av och sett deras manliga kollegor tilldelas de bättre uppdragen och därmed fått 

en fördel till vidare avancemang. En annan orsak till kvinnor inte upplever att de är 

diskriminerade är på grund av att de accepterat det samhällsfenomen, att kvinnor inte har 

samma förutsättningar som män. Vidare är det så att vi i Sverige anser oss som ett jämställt 

land och därför inte reflekterar över den rådande situationen (Balans 2005). 

I undersökningar som har gjorts, visas det till och med att kvinnor i övervägande 

majoritet gör ett bättre jobb än männen bland uppdragen (Affärsvälden 2005).  De har därmed 

inte råd med att utesluta vad femtio procent av vad arbetskraften har att bidra med. Vad krävs 

då för att fler kvinnor skall nå de högre positionerna i byråerna? Kvotering är ju något som 

har debatterats flitigt de senaste åren. Dock anser vi inte att detta skulle vara aktuellt inom 

detta problemområde då det krävs vissa kvalifikationer för att nå vissa karriärsteg. För övrigt 

väljer vi att inte problematisera detta, utan lämnar det helt enkelt öppet för andra att diskutera. 

Ute i de stora organisationerna väljer man idag att anställa lika många kvinnor som män för 

att få in fler kvinnor till organisationen, men vad händer sen? Vad man kan se så är det ingen 

märkbar skillnad uppe i toppen, utan på något sätt verkar kvinnorna fastna på vägen upp. Det 

är där, mellan delägarna och assistenterna som problemet verkar ligga. Lite skrivs om i hur 

stor utsträckning kvinnor väljer att ta det stora och kanske det tyngsta steget, upp till 

auktorisation. Man väljer att ge sig titeln godkänd revisor, men sen tar det oftast stopp 

(Civilekonomen, 2005).  Männen däremot ser gärna till att ta detta steg. Antingen är det så att 
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kvinnorna nöjer sig med att bli godkänd eller så är det något mer som ligger bakom denna 

underrepresentation av kvinnor. Detta tycker vi skulle vara intressant att undersöka och ställer 

oss därför frågan: Varför är det färre kvinnor än män som är auktoriserade revisorer i de 

större revisionsbyråerna? Då de större byråerna har mer resurser beträffande såväl ekonomi 

som arbetskraft anser vi att de har de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt 

förändringsarbete. De kan även agera som bra förebilder för de mindre byråerna i framtiden.    
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Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som kan ligga bakom varför kvinnor i mindre 

utsträckning än män inte auktoriserar sig, samt att se vad byråerna gör för att locka fler 

kvinnor till att göra det. Dessutom har vi ett normativt syfte med undersökningen, dvs att 

själva försöka komma med förslag till hur byråerna skall göra för att få fram fler kvinnor till 

auktorisation.  
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Metod 

 

I följande avsnitt kommer vi inledningsvis att diskutera det vetenskapliga synsätt som 

genomsyrar hela uppsatsen. Därefter kommer en beskrivning  av tillvägagångssättet i 

uppsatsen vari vi beskriver vilken typ av intervjuteknik vi använt oss av. Vi kommer även ange 

hur valet av respondenter har genomförts. Avslutningsvis disukterar vi kritikst den metod vi 

använt oss av. 

 

Vetenskapligt synsätt 

I vår teori diskuterar vi att det finns flera olika sorters genusforskning. Vi har i vår 

undersökning, genomgående haft ett socialkonstuktionisktiskt perspektiv. Denna 

utgångspunkt är genusforksning som bottnar i att kvinnor och män varken är lika eller olika, 

utan att kön är något som konstrueras socialt. Synsättet kan sammanfattas som att män och 

kvinnor antas inte ha könsbundna egenskaper (med social betydelse) överhuvudtaget, det är 

antaganden om sådana som anses forma verkligeheten och är därför viktiga att studera. Vi 

kommer därmed att problematisera könets betydelse. Det är situationen som avgör vad som är 

manligt och kvinnligt det finns därmed ingen given definition av detta. Anledningen till att vi 

valt att ha ett genusperspektiv är för att få en mer genomtänkt och enhetlig syn på arbetet samt 

att vi kommer att kunna få ett bättre fokus på undersökningen än om vi använder oss av både 

könsneutrala- och genusteorier. Synsättet är alltså valt utifrån olika genusteorier. Eftersom 

dessa teorier finns i överflöd så har vi valt ut de som vi har ansett varit mest relevanta för vår 

undersökning. 
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Informationsinsamling  

Vår informationsinsamling har skett via olika datakällor. De främsta har varit datanbasen 

Business Source Premier, Universitetsbiblioteket, Uppsatsbiblioteket, Söderhamns 

Stadsbibliotek, Internet samt det Virituella biblioteket. Dessutom har vi uppdaterat oss via 

nyheter och olika tidsskrifter. Aktuella uppgifter från Föreningen auktoriserade revisorer samt 

Revisorsnämnden har även de varit källor till underlag.  

För sökning av litteratur har vi främst använt oss av sökord som kvinnor samt 

auktoriserad revisor. Med ämnesord som jämställdhet, genus och organisation har vi fått 

ytterligare bredd i vår väg till kunskapen. För vidare informationskällor har vi tittat på 

relevanta böckers referenslitteratur för att kunna få fler perspektiv. Litteraturen har sedan valts 

på grundval av dess aktualitet, dvs. de datum som ligger närmast i tiden och vi har försökt att 

välja böcker som inte ligger mer än tio år bakåt i tiden. Internetsidor och tidningsartiklar har 

vi velat ha färskare än så, helst inom en femårsperiod. Detta för att dessa informationskällor 

fortare blir inaktuella. Bland de främsta källorna inom det här området har varit tidskrifter 

som Balans, Civilekonomen samt Affärsvärlden. 

Uppsatsbibilioteket har även det varit en viktig källa till inspiration. Då de 

uppsatser vi hittat hjälpt oss med idéer om allt från litteratur till utformning av uppsats. Dessa 

uppsatser har varit både på kandidat- och magisternivå samt inom områdena kön och 

organisation. Våra sökord här har varit genus, kvinnor samt auktoriserad revisor. En uppsats 

som vi har tittat på är Magdalena Skarps Magisteruppsats från vårterminen 2003: ”Makten 

som motstånd- vilka hinder möter kvinnor i karriären.”. 
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Tillvägagångssättet i uppsatsen 

Den teori som ligger tillgrund för vår undersökning har sammanfattas till sex antaganden. 

Dessa kan sammanfattas till två större huvudantaganden. Även det synsätt som diskuterats 

ovan har satt sin prägel på våra antaganden. Tanken med dessa senare kommer att testas mot 

empirin som framkommer under intervjuerna. Intervjuerna kommer att sammanfattas under 

resultatredovisningen och delas in i tre olika delar. Dessa är human-resoursansavrig, den icke-

auktoriserade revisorn, samt den auktoriserade revisorn. När vi testar våra antaganden mot 

den framkomna empirin kommer vi antingen att konstatera att våra antaganden stämmer 

överens med den verklighet som råder inom de undersökta företagen eller så kommer vi att 

förkasta våra antaganden. Om fallet skulle vara det sista innebär det även att vår teori är 

felaktig samt att vi kommer fram till en annan slutsats om varför det är färre kvinnor än man 

som är auktoriserade revisorer.  

 

Den semi-strukturella intervjun  

I vår undersökning har vi valt att genomföra ett antal intervjuer. Dessa kan genomföras på 

olika sätt. Oftast sker valet utifrån vilken struktureringsgrad som önskas. Antingen är den helt 

öppen, helt strukturerad eller ett mellanting, den så kallade semistrukturella. Den öppna 

intervjun innbär att intervjuaren utgår från en bred fråga och därefter får respondenten tala 

fritt kring frågan och beskriva innebörden för denne personligen. Svaren blir därmed helt 

subjektiva utifrån respondentens egna uppfattning kring fenomenet. Det är här viktigt att 

intervjuaren försöker söka sig så nära den tillfrågades tankesätt som möjligt för att lättare 

kunna tolka hur personen uppfattar verkligheten. Den strukturella intervjun innebär att 

intervjuaren utgår från en rad standardiserade frågor. Intervjun hålls strikt till dessa frågor och 

ändras inte efterhand. Det finns därför inget tillfälle för att ställa eventuella följdfrågor. 

Vidare ställs samma frågor på samma sätt till alla respondenter. Den tillfrågade får då ingen 
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möjlighet att yttra sig om saker som faller utanför frågorna. Vi har valt att använda oss av den 

semi-strukturella intervjun, som är en kombination av de ovan nämnda (Lantz, 1993). Detta 

eftersom det ger oss möjlighet att ha en gemensam grund för våra intervjuer, men även kunna 

utveckla intressanta resonemang som uppkommer under intervjuns gång. Vi utgick från en rad 

standradiserade frågor som var olika beroende på vem vi intervjuade. Den auktoriserade 

revisorn fick därmed andra frågor än HR-ansvarig. 

Då vi ville ha så korrekta och genomtänkta svar som möjligt från våra 

respondenter valde vi att en vecka i förväg maila ut frågeformuläret till våra tillfrågade. Vi 

hade därmed ett standardiserat frågeformulär att utgå ifrån. Under intervjuns gång märkte vi 

dock att vissa frågor var av större intersse varför det lades mer fokus på dessa. Vidare ställdes 

ytterliggare frågor för förtydligande samt djupare förståelse. Det fanns även tillfälle för våra 

respondenter att ställa eventuella frågor om förtydligande av våra intervjufrågor.  

 

Val av respondenter  

Vi har valt titta på de större revisionsbyråerna eftersom de själva aktivt arbetar med att söka 

komma till insikt med varför det är färre kvinnor än män som är auktoriserade revisorer. Då 

de stora byråerna har flest anställda och mest resurser torde de ha bäst kunskap om ämnet och 

därmed bäst kunna besvara våra frågor. Utifrån dessa kriterier har vi genomfört ett medvetet 

selektivt urval. Körner & Wahlgren skriver i deras bok Praktisk statistik att denna typ av urval 

genomförs när man eftersöker en speciell grupp respondenter. Urvalsmetoden faller under 

kategorin icks-splumpmässiga urval.  Då våra intervjuer är relativt omfattande har vi varit 

tvugna att begränsa oss i antal och i stället fokusera på att få fram den mest givande 

informationen. Vi har valt att genomföra intervjuer med personer på tre olika positioner. En 

person inom human resours, en icke-auktoriserad samt en auktoriserad revisor. Detta eftersom 

vi vill få fler infallsvinklar på problemet. För att få representativa respondenter presenterade 
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vi våra idéer för HR-personerna, då dessa torde ha en bra uppfattning om vilka personer som 

skulle kunna bidra med nyttig information till uppsatsen. Vi framhävde då vilka kriterier vi 

ville att våra respodenter skulle ha. Bland annat ville vi att personerna skulle ha arbetat en tid 

inom byrån, vara både auktoriserade och icke-auktoriserade samt personer med och utan barn. 

Man kan härmed säga att vi i denna del av processen har använt oss av ett snöbollsurval. De 

personer vi har intervjuat kommer från två av de större revisionsbyråerna i Sverige. 

Personerna vi intervjuat kommer både från större och mindre kontor, men även från olika 

delar av landet. 

 

Intervjufrågor 

Intervjufrågorna har utformats så att de kan ligga till grund för när vi senare kommer att testa 

våra antaganden mot empirin. Vi har därmed utgått från vår teori och undersökningsmodell 

som vi skapat. Varje fråga har sin utgångspunkt i den teorin som våra antaganden grundar sig 

på. För att få en röd tråd genom intervjun har vi valt att dela in frågorna under rubriker som 

behandlar olika delar av vår teori. Först har vi ställt frågor som ger en bakgrundsbeskrivning 

av respondenten. Vidare har vi ställt frågor om den tillfrågandes arbete. Avslutningsvis har vi 

ställt frågor som behandlar oganisationen som respondenten arbetar inom.  

 

 Intervjuförfarandet 

Våra intervjuer gick till så att vi anlände till kontoret där vi mötte vår respondent. I flera av 

fallen hade den tillfrågade redan skrivit ned sina svar, som vi vid slutet av intervjun fick ta del 

av. Vi genomförde intervjuerna så att vi omväxslingsvis ställde frågorna samtidigt som vi 

båda skrev löpande anteckningar. Direkt efter intervjuerna sammanfattade vi det som sagts för 

att inte förlora viktigt information. 
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Kritisk granskning av metoden 

Att vi har valt att ha ett genusperspektiv har inneburit att vi har bortsett från aspekter som kan 

tänkas ha påverkat varför det är färre kvinnliga auktoriserade revisorer.  

Då vi varit tidsbegränsade har vi bara kunnat genomföra intervjuer med två 

personer på varje position. Detta har gjort att vi möjligtvis inte fått den information som krävs 

för att kunna dra några generella slutsater. De svar vi har fått från våra respondenter kan 

därför inte anses representativa för hela branschen utan skulle kunna vara rena tillfälligheter 

för just den personen.  

Om man ser till vår teoridel kan den anses vara väldigt omfattande och tungläst. 

Vissa avsnitt kan komma att gå in i varandra och te sig upprepas. Mycket av den teori som vi 

har tagit upp har inte kommit att användas senare i empirin. Det har dock varit ett medvetet 

val från vår sida då det kan vara bra att ha en bred bas och förståelse för problemet när man 

skall möta empirin.  

När man läser resultatredovisningen och analysen kans det lätt uppfattas som att 

saker upprepas och behandlas i överflöd. Dock har vi ansett att detta är nödvändigt för att 

kunna ge den rätta informationen och inte missa viktiga detaljer. 
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Teori 

 

Detta avsnitt ska ligga till grund för vår fortsatta arbete i uppsatsen Den skall ge oss en bred 

kunskap och förståelse inom vårt ämnesområde för att på så sätt kunna leda oss på rätt spår 

då vi bygger upp vår empiri. Teoridelen är uppdelad på två grundpelare vilket inleds med 

kvinnan som individ och fortsätter med hur kön behandlas i organisationen Utifrån vår teori 

kommer antaganden att utvecklas, vilka vi kommer att ställa mot vår empiri. 

 

Teoretisk referensram 

Vi har valt att bygga upp vår teori utifrån två grundpelare, nämligen kvinnan och 

organisationen. Då dessa i realiteten är två skilda fundament, vill vi se hur de förhåller sig till 

varandra. Antingen är de helt oberoende av varandra eller så bidrar de tillsammans till att 

förstärka vårt problemområde. Dessa två aspekter kommer att vara centrala genom hela 

uppsatsen och kommer därför att fungera som en bra plattform att utgå från. Vårt 

problemområde som behandlar kvinnor och auktorisation, är ett ämne som är relativt lite 

omskrivet vilket gör att teorier om just det är svåra att finna. Vi har därför använt oss teorier 

som vi tror är tillämpbara inom respektive område för att hitta svaret på vårt problem. För att 

få en röd tråd genom teorin kommer avsnitten att gå i varandra.  

 

Kvinnan 

Vad krävs idag för att nå en auktorisation? Av någon anledning så är det färre kvinnor som är 

auktoriserade än män. Ofta talar man om kvinnliga och manliga egenskaper. Kan det vara så 

att detta existerar och att män har de egenskaper som kvinnor saknar, eller beror det på något 

annat? I detta avsnitt skall vi problematisera könets betydelse för att se om detta kan ha en 
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inverkan på karriärstegen. Till en börja med redogör vi för vår ståndpunkt inom ämnet och 

bygger sedan på med kvinnans roll i samhället idag. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Könets betydelse har inte alltid problematiserats och varit en fråga på dagordningen. Utan 

fram till senare delen av 1800-talet, var det en självklarhet att kvinnor var de underordnade 

med abnorma och sämre egenskaper (Björk, 1996). Då kvinnors rättigheter började 

ifrågasättas och lyftas fram, blev dock forskningen på könen uppmärksammad. Vid inbrottet 

var den dominerande tankegången, föreställningen om att kvinnor och män var olika av 

naturen, där mannen var normen och kvinnan var den avvikande. Denna forskning som 

betonar medfödda biologiska skillnader kallas även särartteorin. Den propagerar för att 

kvinnor och män är mer olika än lika och nyckeln till jämställdhet är inte att jämna ut dessa 

skillnader utan istället att lyfta statusen på kvinnan och hennes områden. Samhället skall 

formas efter dessa standarder där kvinnor och män återfinns på olika positioner, vilka deras 

egenskaper kommer till deras rätta plats (Holmberg, 2003).  

 Motsatsen till särartsteorin kallas likhetsteorin, där menar man att kvinnor och män 

är lika i allt som är väsentligt. Man tar avstånd från att kvinnor och män föds med 

könsspecifika egenskaper, förutom de fysiska och menar att könen är socialt och kulturellt 

konstruerad (Gemzöe, 2002). Redan från födseln förväntas det att pojkar och flickor skall 

formas och uppfostras utifrån osynligt tillskrivna regler och värderingar som kopplats till 

respektive kön. Flickor pryds med rosa kläder och pojkar läggs under blåa filtar med sömmar 

av manliga förväntningar. Dessa könsroller uppdateras och spädes på under hela uppväxten då 

pojkar vanligtvis uppfostras till att vara starka, självständiga med gott självförtroende medan 

flickorna skall vara de omhändertagande tysta och tillbakadragna. Dessa normer hämmar 
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kvinnor och män att utvecklas till egna självständiga individer samtidigt som motstånd möts 

då gränserna överskrids (Björk, 1996). 

 Eftersom kvinnor och män har fått olika uppfostran, vilket har tilldelat dem skilda 

egenskaper, kommer det innebära att de även beter sig annorlunda. Detta återspeglas i 

organisationerna, så tillika inom revisorsbranschen. I artikeln, women gain ground behandlar 

man just denna problematik. Där menar man att revisionsbyråerna måste ta hänsyn till detta 

när de ser över sina utvecklingsprocesser. I artikeln beskrivs ett exempel om att kvinnor 

använder blinkers för att fråga om de får byta körfält, medan männen blinkar för att visa att de 

tänker byta fil. Detta reflekteras även i byråerna där kvinnor inte vågar framhäva sig och ta för 

sig på samma sätt som männen. De måste våga visa vad de vill och inte vara rädda för att 

trampa någon på tårna. Om de inte gör det, kommer någon att komma före och hon går miste 

om sin chans. Byråerna måste därför vara medvetna om detta och uppmuntra dem till att ta sig 

an stora uppdrag och visa framfötterna (Journal of Tax Practice Management, 2004). 

 

Könsordningen 

Könsordningen beskriver och fokuserar på maktobalansen mellan könen Teorin utgår från 

empirisk forskning och skildrar att de flesta samhällen utmärks av manlig överordning och 

kvinnlig underordning. Utifrån könsordningen förklaras varför arbetsmarknaden är 

könssegregerad, att män återfinns på högre positioner än kvinnor samt att mäns arbete 

värderas högre än kvinnors. Denna könsordning sägs prägla samhällets alla funktioner och 

därmed även mötespunkten mellan individ och samhälle – organisationen (Wahl, A., 

Holgersson, C. & Höök, P. 1998).  

 Den över- och underordning som framställs i teorin uttrycks på ett flertal sätt i 

organisationen och sammanfattas där i två olika nivåer; mentala strukturer -hur människor 

tänker samt handling via strukturer och processer -hur de mentala strukturerna överförs till 
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handlingar. Med det menas att könsordningen i organisationer återfinns och uppenbaras i dess 

tankar, strukturer och processer. Exempel på mentala strukturer är kulturella faktorer där 

tankar och föreställningar påverkar organisationen, vilket kan ta sig i uttryck i hur exempelvis 

synen på kvinnor är. Detta skulle kunna yttras i misstron på att de inte vill göra karriär och 

inte har tillräckligt med självförtroende samt att barnuppfostran och familjen är kvinnans 

ansvar.  Klädsel och klädkoder i organisationer bidrar även till könsordningen och är ett 

talande exempel på mentala strukturer. Den strukturella nivån beskrivs genom att karriärvägar, 

rekryteringsrutiner, regler och segregering i organisationen upprätthåller och bevarar 

könsordningen genom att kvinnor särbehandlas och inte har samma förutsättningar som 

männen har (Wahl, A., Holgersson, C. & Höök, P. 1998).  

 Könsordning finns i alla sorters samhällen och tider. Dessa upprätthålls genom 

osynliga överenskommelser mellan kvinnor och män, dvs. genuskontrakt. Kontraktet är 

ömsesidiga föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt samt hur de utifrån det 

skall förhålla sig till varandra. Nya segregeringar och hierarkiska föreställningar skapas och 

utvecklas i takt med att samhället utvecklas. Människorna lär sig att leva efter dessa och 

genom det så upprätthålls kvinnans underordning och gör den beständig (Hirdman, 2003). 

 

Stereotyper 

I dagens samhälle finns det dolda föreställningar om hur en man eller kvinna skall vara. Detta 

genomsyrar kvinnor och mäns tankesätt och agerande. Stereotyperna om vad som är kvinnligt 

respektive manligt är inte bara beskrivande utan även föreskrivande. Med detta menas att 

stereotyper inte bara representerar skillnader i hur kvinnor och män egentligen är, utan också 

föreskriver normer om hur personerna lämpligen bör uppföra sig inom respektive kön. 

Kvinnan skall vara varm, känslig och omhändertagande, medan mannen skall stå för det 

självsäkra, framgångsinriktade och starka. Allt som mannen står för bör kvinnan undvika att 
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vara, detsamma gäller för mannen. Om någon mot förmodan skulle inkräkta på någons 

normer anses denne som avvikande i sitt sätt att vara (Heilman, Wallen, Fuchs, Tamkins, 

2004). Kvinnor som gör karriär är ett lysande exempel på detta. En kvinna som antar de 

manliga egenskaperna, som ovan, och gör karriär anses som avvikande då den klassiska 

bilden av henne inte stämmer överens med normerna och inte kan kombineras med karriär 

(Höök, 2001).  

 För de kvinnor som bryter sig igenom dessa mönster och tar sig upp i hierarkin 

väntar ytterligare barriärer och motgångar. Missnöje och negativa attityder kan riktas mot 

kvinnorna vilket kan resultera i efterföljande biverkningar. Med detta menas att kvinnor 

lättare får utstå stark kritik samt får det svårare att bli socialt accepterade än vad män på 

samma position skulle få (Heilman, Wallen, Fuchs, Tamkins, 2004). Kvinnor använder sig 

därför av olika strategier för att bli accepterade när de kommer in på högre positioner. Den 

vanligaste är den könsneutrala strategin, men även andra strategier finns; omvärlds- och den 

positiva strategin. I den könsneutrala strategin förnekar kvinnan könens betydelse i 

organisationer. Hon bekräftas då utifrån hennes position och inte som kvinna, vilket medför 

att hon inte öppet kan prata om familj, barn och sådana saker som är förknippat med 

kvinnlighet och hennes sexualitet. Risken finns att omgivningen kan komma att se henne som 

manlig och förnekar sin kvinnlighet, dock accepteras hennes ställning av personerna i 

organisationen. Omvärldsstrategin innebär att kvinnan kopplar situationen i organisationen till 

samhället och omvärlden, dvs. att könsordningen finns i samhället, och inte i den egna 

personen. Hon agerar utifrån den kunskap och förståelse hon har om omvärlden och 

könsordningen och bryter den genom att kräva att bli respekterade som både kvinna och 

ledare. Den sista strategin, den positiva, uppmärksammar även könets betydelse, men till 

skillnad från omvärldsstrategin kopplas könsordningen till den egna personen. Kvinnan 

betonar där fördelarna med att vara kvinnlig och hon får sedan bekräftelse utifrån det, men 
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anses vara mindre kompetent som chef. Här framgår att det inte spelar någon roll hur kvinnan 

än vrider och vänder på sig för att bli accepterad i sin position och som kvinna. Det är alltid 

något som inte stämmer överens med omgivningens föreställning om hur en kvinna bör vara 

och agera (Höök, 2001). 

 

Familjeansvaret 

Historiskt sett har kvinnan varit den som har haft huvudansvaret för familjen och 

omhändertagandet av barnet, vilket i huvudsak består än idag. Kvinnan skall både vara en god 

och omhändertagande husmor samtidigt som hon skall vara framgångsrik inom arbetslivet. 

Mannen däremot har inte samma förväntningar på sig när det gäller att ta hand om familjen 

utan kan rikta in sig på att göra karriär. Trots att männen arbetade flest betalda timmar per 

vecka så var arbetsbördan 5-10 timmar fler per vecka hos kvinnorna, även hos dem som 

jobbade fulltid. Kvinnans arbete i hemmet har dock minskat de senaste årtiondena. Detta 

beror visserligen en del på att män gör mer i hemmet, men den största anledningen är att 

kvinnor gör mindre. Ju mer kvinnor ägnar sig åt betalt arbete, desto mindre tid ägnar hon åt 

hemmet (MacRae, 2005). 

 När vi tittar på föräldraledigheten bland kvinnor och män, är det endast 14 procent 

av männen som tar ut pappaledigheten. Detta, trots att hela familjen skulle tjäna på att fadern 

stannade hemma med sina barn. I familjer där endast kvinnan tog ut ledighet fick hon ofta ta 

hela ansvaret för hem och familj samtidigt som mannen hade en benägenhet att jobba mer. 

Om mannen istället var hemma, var situationen helt annan. Fadern utvecklade starkare band 

till sina barn, det föreföll även så att män som var hemma hade en större tendens att utföra 

betydligt mer hushållsarbete än annars. Detta kan sägas resultera i att i de familjer där mannen 

tar ut föräldraledighet, så bidrar det till en mer jämställd tillvaro där båda föräldrarna tar ett 

mer gemensamt ansvar för hela familjen (Tucker, 2005). 
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Anledningen till att det finns få kvinnor på högre positioner beror inte på diskriminering från 

arbetsgivarna utan på att kvinnorna har huvudansvaret för familjen förklaras det i SOU 1998:6. 

Denna tes stärks av många undersökningar som talar om att det är svårt att kombinera arbete 

och familj vid högre anställningar. Som auktoriserad revisor krävs det att man under vissa 

perioder arbetar långa dagar och har många timmars övertid, vilket kan vara svårt att 

kombinera med familj. För män är det möjligt att hantera dessa två parametrar, men när det 

gäller kvinnor är det ofta en som måste prioriteras högre. Oftast hamnar valet på familjen då 

hon anser att det annars skulle bli för stressigt (Kahan, 2004). Det handlar alltså inte om att 

kvinnor är mindre kompetenta eller ambitiösa än män utan snarare att de gör det som 

förväntas av dem. Kvinnor vill inte tillbringa större delen av sin tid ute på arbetsresor, jobba 

under kvällar och helger utan de vill hellre vara hemma med sin familj. För män anses det 

däremot normalt att inte ta samma ansvar för familjen och de ser det därför inte lika 

problematiskt och motigt att ta sig an dessa arbetsförhållanden. Detta finns även ute i 

organisationerna och därför är det viktigt att se över detta och göra det till en fråga som står 

på dagordningen dem (Falcioni, 2004). 

 

Stress och hälsa 

Som vi tidigare har diskuterat är revisorsyrket väldigt tidskrävande och ju högre upp man 

kommer desto större ansvar läggs på personen ifråga. Detta innebär att pressen på att prestera 

kommer att öka och hur detta hanteras varierar från individ till individ. Forskning har visat på 

att en ökning av ansvarstagande, antalet arbetstimmar och organisationens storlek ger en ökad 

stressfaktor. Det, samtidigt som personen skall kombinera livet vid sidan av, kan ha en 

negativ inverkan på arbetstagaren och hur tillfredsställd denne är med sin tillvaro (Murphy, 

2005). 
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I artikeln, Why women leave public accounting, presenteras en undersökning om varför det är 

så många kvinnor som väljer att lämna offentlig redovisning. Ett ställningstagande tas till om 

kvinnor verkligen kan nå en hög nivå inom revisorsyrket och om inte, vad det är som hindrar 

dem. Undersökningen resulterade i att det finns flera orsaker till att kvinnor har svårt att 

avancera: barn- och familjeansvaret, medvetandet om de höga krav som ställs för framgång, 

förutfattade meningar och attityder mot kvinnor. Dock fann man en stor bidragande orsak till 

problemet, nämligen den stress som kvinnorna upplever inom yrket. Forskare har dock funnit 

att stress inom revisorsyrket uppstår inte bara av själva arbetet utan det är en kombination av 

många faktorer runt omkring, som de vi beskrev ovan (Scheuermann, Finch, 1998).  

 Från stress så är det inte långt till hälsa eller rättare sagt ohälsa. Dessa kan sägas 

gå hand i hand. Till en början kan stress vara nyttigt för att prestera ett bra resultat, men det är 

när pressen blir alldeles för stor och påfrestande som det kan gå till överstyr och personen 

drabbas av negativ stress. Denna slags stress kan leda till depressioner, utbrändhet och till slut 

sjukskrivningar (www.infomedica.se). Kvinnor har sedan länge toppat listor på antalet 

sjukskrivna, vilket kan grunda sig i den stress som de känner inombords. Skillnader i 

sjukskrivningar från arbetet mellan kvinnor och män, kan framförallt förklaras utav kvinnans 

huvudansvar för hemmet. Kvinnor och män är relativt jämställda i hemmet till den dag de 

väljer att skaffa barn. Då reproduceras de traditionella könsmönstren för hem och barn och 

kvinnans stressnivå ökar markant. Män tycks kunna hålla kvar sitt fokus på jobb, medan 

kvinnan riktar sitt mer mot hemmet. Ju fler barn som kommer in i familjen desto högre blir 

kvinnans stressnivå (Pettersson, 2001). 
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Organisationen 

Att vara kvinna i dagens samhälle kan te sig enklare än vad det gjorde för hundra år sedan. Nu 

är det självklart att både kvinnor och män skall ha samma förutsättningar att finnas ute i 

arbetslivet. Av någon anledning så kommer dessvärre kvinnor inte lika långt som männen 

(SOU 2003:16). Om detta har med organisationen att göra skall vi behandla i detta avsnitt. 

Till att börja med skall vi redogöra för de kvalifikationer som krävs för att nå en auktorisation. 

Vidare följer olika hinder som kvinnor kan stöta på i organisationerna. 

 

Vägen till auktorisation 

Titeln revisor är inte skyddad. För att benämna sig som revisor krävs det därmed ingen 

speciell behörighet utan vem som helst kan anta den titeln om man innehar ett sådant uppdrag. 

Däremot är det straffbart att utge sig för att vara godkänd eller auktoriserad revisor, vilka i sig 

kräver olika sorters grader av utbildning och praktik. (FAR) 

 För att nå auktorisation idag, krävs ett hårt och skickligt arbete samt en stor dos 

av tålamod. Karriären börjar oftast som nyutexaminerad ekonom i form av assistent på en 

revisionsbyrå. Där ingår arbete med olika uppdrag antingen under godkända eller 

auktoriserade revisorer. Efter tre år av kvalificerad yrkespraktik och innehavet av en bakgrund 

med 120 poäng akademisk utbildning inom ekonomi och tillämpad redovisning, är villkoren 

för att bli godkänd revisor uppfyllda. Dock krävs det ett genomförande av Revisorsnämndens 

prov för revisorsexamen innan titeln kan antas (FAR). Förra året skrev 339 assistenter provet 

för revisorsexamen, vilka 170, alltså mindre än hälften klarade det. Detta visar att provet 

ligger på en mycket hög kompetensnivå, detta för att säkerställa att personen i fråga kan 

hantera det stora ansvaret samt klarar av att dra in egna uppdrag till byrån. Steget till 

auktorisation är härifrån mycket stort enligt statistiken. Då anställningen har pågått under en 
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längre tid är det vanligt att specialiseringar sker inom olika områden. Att ta steget upp till 

auktorisation blir därför i många fall inte lika högt prioriterat. Många får även erbjudanden 

inom andra branscher varför de väljer att byta företag (Civilekonomen 2005). För att slutligen 

kvalificera sig till den högre revisorsexamen för auktorisation, krävs det förutom ett innehav 

av titeln godkänd revisor, 160 poäng akademisk utbildning inom ekonomi och redovisning 

samt minst fem års kvalificerad praktik. (FAR) Ofta krävs det mer än fem år, då det krävs en 

gedigen erfarenhet inom många olika branscher. Det krävs även att en personlighet som kan 

hantera att dra in och leda egna revisionsuppdrag. Av de 108 personer som skrev provet förra 

året, 2004 var det endast 51 stycken som blev godkända (Civilekonomen 2005). 

 

Glastaket 

Denna uppsats behandlar som vi tidigare nämnt, varför kvinnor har en mindre benägenhet att 

nå auktorisation än män. Något som kan härledas till denna problematik är glastaket som 

diskuteras i artikeln Women and work: A ten year retrospective. Där förklaras fenomenet som 

en osynlig barriär vilken hindrar kvinnor att gå vidare upp i hierarkin när de nått en viss nivå. 

Detta fenomen finns väl utbrett i vårt samhälle både på global och på nationell nivå. Glastaket 

blir allt mer påtagligt ju högre upp i hierarkin kvinnorna kommer. Det tycks också bli allt 

tjockare när de skall passera en nivå där ett vidare avancemang skulle leda till mera ansvar, 

prestige och lön, vilket en auktorisation gör.  

I artikeln skrivs det om barriärer som kvinnor stöter på när de skall avancera till 

en ny befattning. Dessa barriärer kan återfinnas i de flesta organisationer som innehar en 

majoritet av män på inflytelserika poster. I dessa organisationer är normen att mannen är 

ledaren och kvinnan är den stödjande sympatisören. Vad som blir utmärkande här, är ett väl 

upparbetat manligt nätverk och brist på kvinnliga förebilder. Då det inte finns någon kvinnlig 

motsvarighet på nätverk eller förebilder, hindrar det kvinnor på lägre nivåer att avancera och 

 25



finna stöd till att ta klivet uppåt. Att kvinnor inte lyckas upparbeta nätverk eller ta på sig en 

framgångsrik roll förklaras med att det är kvinnorna som har huvudansvaret för hemmet och 

barnen. Detta hindrar dem till att utveckla sociala relationer efter arbetet, vilket män kan göra 

då det är mer legitimt för dem arbeta mer och anta ett mindre ansvar för familjen. Vidare 

skrivs det om gamla rekryteringssystem och att kvinnor måste arbeta hårdare för att visa att de 

duger. För att bryta dessa mönster anser författaren att organisationen måste engagera sig och 

ha en vilja att diversifiera sig. Vidare måste kvinnorna få hjälp med att skapa förebilder och 

synliga nätverk, där både kvinnor och män får vara delaktiga. Genom att lyssna till andra 

kvinnliga personer på högre poster kan de ta del av vad som måste göras för att uppmuntra 

kvinnor att våga ta steget fullt ut. Författaren förespråkar även mentorsprogram och en 

företagskultur som även innefattar familjelivet. Vad som krävs är ett nytänkande inom 

organisationen, dvs. något som ruckar på uråldriga mönster och traditioner (MacRae, 2005). 

 

Strukturer 

Hur en organisation förhåller sig till kvinnor kan man se genom situationen och dess villkor. I 

boken Men and Women of the Corporation, behandlar Kanter detta fenomen. Boken som 

bygger på en fallstudie visar att föreställningarna om vad som är typiskt manligt eller 

kvinnligt ute i samhället inte var avgörande här, utan det handlade snarare om deras plats i 

organisationsstrukturen, dvs. bilden av manligt och kvinnligt fanns förankrat till den 

befattning och funktion som de studerade befann sig i. Oftast befann sig kvinnor på de lägre 

positionerna i en organisation, vilket Kanter ansågs bero på organisationsstrukturen och inte 

kvinnan själv (Kanter, 1977). Kanter ville förklara kvinnans situation i organisationen genom 

tre olika strukturella variabler: Möjlighetsstruktur, maktstruktur samt minoritetsstruktur.  

Kvinnans sämre utgångsläge i en organisation kunde förklaras av 

möjlighetsstrukturen. Denna variabel beskriver möjligheten att förflytta sig och utvecklas 
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inom organisationen. Personer som har små möjligheter att avancera, visar på en sämre 

självkänsla än de med stora möjligheter. Detta gäller oftast för kvinnor menar Kanter och är 

påtagligt även inom redovisning (Sjödin, Thielsen, 2004). I artikeln Opportunity and Balance, 

visar man på att kvinnors tro på vidare avancemang inom revisionsbyråerna är lägre både 

inom offentliga och privata byråer. Detta leder till att kvinnor tappar motivationen till att vilja 

ta mer ansvar för att nå högre nivåer eller att de väljer att hoppa av yrket (Baldiga, 2005). De 

personer som besitter denna inställning har sämre förutsättningar till karriärmöjligheter, vilket 

bottnar i att könens innebörd förknippas med olika grader av makt.  

Detta för oss in på den andra strukturella variabeln, maktstrukturen. I 

organisationer finns det personer som innehar både lite och mycket makt. Personer med lite 

makt intar en försvarsställning och räddar sitt eget skinn genom att framhäva sig själv. Dessa 

personer gör detta genom att trycka ner och kontrollera andra personer i underordnande 

positioner, men däremot intar en svag och tillbakadragen ställning i sällskap av högre uppsatta 

personer. För de personerna med stor makt är förhållandena motsatta. Dessa personer har stort 

självförtroende och har inte samma kontrollbehov. De låter medarbetarna växa samtidigt som 

de tilldelas mer ansvar. Kvinnor anses passa in på den första beskrivningen då deras makt i 

organisationen är mycket begränsad och därmed intar en försvarsställning.  

Den sista och tredje strukturella variabeln behandlar kvinnors ställning i 

gruppsammansättningar (Sjödin, Thielsen, 2004). För kvinnor som slår sig in på positioner 

där majoriteten är män, kan kvinnans närvaro ses som avvikande. Detta ger upphov till tre 

olika strukturella effekter. Synlighetseffekten där fokus sätts på kvinnan. Det blir problem att 

både leva upp till de dubbla förväntningarna som sätts på kvinnor samtidigt som hon inte får 

överglänsa och sätta majoriteten i dålig dager. Den andra, kontrasteffekten betonar kulturen i 

gruppen. Då avvikaren visar på andra egenskaper blir majoriteten helt plötsligt medveten om 

sin egen kultur, vilket skall försvaras. Fokus ligger då på likheter mellan personerna i gruppen, 
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medan olikheter till avvikaren framhålls. Slutligen assimileringseffekten som karakteriseras 

av att majoriteten väljer att utgå från de stereotypa uppfattningarna och generaliseringarna 

som finns hos avvikaren i deras bedömning om personen. Detta kan medföra att allt för stor 

press sätts på kvinnan att vilja passa in, vilket leder till att hon istället väljer att inte ta steget 

till den högre nivån eller helt enkelt hoppar av (Höök, 2001). Detta är ett fenomen som är vitt 

utbrett hos kvinnor inom redovisningsyrket, där pressen både utifrån samhället och från 

organisationen är  stort. 

 

Karriärmöjligheter 

Vad gör revisionsbyråerna för att utveckla och motivera sin personal att avancera upp i 

organisationerna? Efterfrågan på skickliga revisorer kommer inom en snar framtid att öka när 

en stor del av arbetsstyrkan inom professionen kommer att gå i pension. För att då kunna 

locka till sig och behålla de mest kompetenta är det viktigt att byråerna fokuserar på 

personalen och deras behov. I artikeln, Oppertunity and balance problematiserar man just 

detta, det diskuteras att byråerna skall ta sin personal på större allvar. För att detta skall ske 

måste även kvinnorna inkluderas. Visserligen anställs det lika många kvinnliga som manliga 

revisorer idag, men representationen på de högre posterna är fortfarande mycket skev 

(Baldiga 2005).  

 De flesta byråerna har idag interna utbildningar vilka vänder sig till både 

kvinnor och män. Problemet är att dessa kan snarare vara ett hinder istället för en möjlighet 

för kvinnor. Det är lätt att man hamnar i gamla mönster där utbildningarna karakteriseras av 

manliga strukturer som kan vara svåra att upptäcka. I och med att det är män som innehar de 

höga positionerna och ofta skapar dessa utbildningar blir det lätt att de formas utifrån deras 

normer och värderingar som inte alls är anpassade efter kvinnan. Det kan därför vara viktigt 

att se över den interna rekryteringen och utbildningen (www.women2top.net). 
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Karriär och pengar har sedan länge prioriterats högt för den enskilde individen. Det görs även 

idag, men de som tillhör den yngre generationen revisorer har även börjat värdesätta andra 

saker såsom flexibel arbetstid. Undersökningar har visat att 87% av kvinnorna och 78% av 

männen i både offentliga och privata revisionsbyråer vill ha möjligheten till att själva 

bestämma över sin arbetstid. För de som hade barn var siffrorna ännu högre. Detta visar på att 

män och kvinnor har andra prioriteringar idag än pengar och makt. Av undersökningen som 

gjorts var den största anledningen till att folk lämnade yrket just att arbetet inte kunde 

kombineras med livet utanför (Baldiga 2005). 

 En viktig ingrediens för att få kvinnor att röra sig uppåt i byråerna är att de har 

en mentor. En mentor skall vara som en guide för den mindre erfarna kvinnan och ge henne 

stöd och uppmuntran för vidare avancemang. Det behöver nödvändigtvis inte vara en mentor 

med samma kön, utan huvudsaken är att kvinnan ser upp till denne och kan se mentorn som 

en förebild. Att ha en mentor är en bra språngbräda för kvinnan upp i organisationen, för att 

lära henne det sociala språket, hur hon skall uppträda och ta del av dennes relationer och 

nätverk. Mentorerna bör finnas på alla nivåer eftersom det är viktigt att ha någon att utbyta 

erfarenheter med och få goda råd av i svåra situationer (Hayes, Hollman, 1996). 
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Hypoteser 

 

Efter att vi nu har fördjupat oss i teorin och byggt på vår grundkunskap inom vårt ämne har 

många tankar och funderingar dykt upp angående vår frågeställning. Allt som i 

inledningsskedet av uppsatsen sågs som självklart och enkelt har fått helt andra dimensioner. 

Utifrån teorin har vi funnit vissa antaganden som vi anser kan vara möjliga svar på vårt 

problem. Detta har resulterat i två huvudantaganden vilka vi antas tro är starka skäl till att 

det är färre kvinnor som auktoriserar sig. För att underbygga och förstärka dessa har vi 

använt oss av hjälpantaganden som kan vara bakomliggande problemfaktorer till vår våra 

huvudantaganden.. 

 

Antagande 1 : Det är svårt att vara kvinna och auktoriserad revisor 

Att som kvinna idag inte överensstämma med de olika könsrollerna som man skall leva upp 

till, kan innebära en stark påfrestning för den enskilde. Vi lever i ett samhälle där sociala 

konstruktioner regerar, vilka beskriver hur könen skall förhålla sig till varandra. Som barn 

fostras man in i dessa roller, de lär sig de strukturella normer, regler och kulturella koder som 

ska göra dem till kompletta medborgare. Som vuxen ses dessa som självklara, vilket innebär 

att det sällan reflekteras över dem. Mellan individerna finns osynliga kontrakt vilket bekräftar 

och befäster könsordningen i samhället. Detta återspeglas även i organisationerna, vilket tas i 

uttryck genom att kvinnor finns på de lägre och stödjande positionerna medan männen 

återfinns högre upp i hierarkin. Vi skall där för undersöka om: Det råder en könsordning inom 

revisionsbyråerna som hindrar kvinnor till att nå en auktorisation. 

Idag lever vi i ett relativt jämställt samhälle, där kvinnor och män skall ha 

samma förutsättningar att göra karriär. Dock har kvinnans huvuduppgift genom historien varit 
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att ta hand om hem och familj medan mannen stod som försörjare. Detta har inneburit att män 

har dominerat arbetsmarknaden och varit osynliga i hemmet. Trots att bilden är betydligt 

bättre idag så är det fortfarande männen som i övervägande majoritet innehar de högre 

positionerna, vilket även inkluderar auktoriserade revisorer. Vi har därför ett antagande om att 

kvinnan har det största ansvaret för hem och familj vilket hindrar henne att nå 

auktorisationen. 

Att vara auktoriserad revisor innebär att ständigt vara skärpt och prestera bra. 

Långa arbetsdagar samtidigt som ett dåligt samvete tär i bakgrunden över att man borde vara 

hemma med familjen. Detta kan innebära att kvinnor känner att jobbet inte är värt denna 

ständiga stress och vårt tredje och slutliga hjälpantagande beskrivs: Att vara auktoriserad 

revisor innebär en allt för stor press för kvinnan. 

Sammantaget kan det ovan nämnda utmynnas till ett övergripande antagande, att 

det är svårt att vara kvinna och auktoriserad revisor. 

 

Antagande 2: Organisationen hindrar kvinnan att bli auktoriserad 

Som vi tidigare nämnt skriver de i civilekonomen 2004 att det krävs en viss typ av 

personlighet för att klara av att bli auktoriserad revisor. Kvinnor och män har olika 

personlighet och egenskaper, vilket är något som beskrivs i flera olika rapporter. Att det är 

färre kvinnor än män som är auktoriserade kan antas bero på att organisationen är uppbyggd 

så att de manliga egenskaperna eftersträvas och framhålls. Normen är att mannen är ledaren 

och kvinnan är den stödjande sympatisören. Att arbeta som auktoriserad revisor är upplagt så 

att det krävs mycket ansvarstagande dels genom att delegera och leda andra inom teamet, men 

också genom att dra in nya uppdrag till företaget. Detta är något som ligger närmre männens 

än kvinnornas egenskaper generellt sett. På grund av organisationens uppbyggnad återfinns 
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ett glastak, som försvårar för kvinnorna eftersom företaget inte är anpassat till de kvinnliga 

egenskaperna.  

En annan viktig del som krävs för att vara auktoriserad revisor är att ens nätverk 

och sociala kontakter är stora. Eftersom det ofta är kvinnan som har det övergripande ansvaret 

för hem och familj innebär det att det är svårare för kvinnan att skapa dessa, då det inte är lika 

accepterat att kvinnor arbetar övertid. Kvinnor behöver därför hjälp med att utvidga sitt 

kontaktnät och få tillgång till kvinnliga förebilder. Detta är inget som återfinns inom 

organisationerna idag. Det görs alltså inget för att underlätta specifikt för kvinnan att bli 

auktoriserad.   

Inom organisationen har kvinnor sämre möjligheter att avancera till högre 

positioner. Då majoriteten av de auktoriserade revisorerna är män, anses en kvinna som slår 

sig in på samma position som en avvikare. Det bli därför svårare att bli accepteras som 

auktoriserad revisor om man är kvinna. 
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Resultatredovisning 

 

Vår resultatredovisning kommer att delas upp efter respondenternas befattning inom 

respektive företag. Under varje del har intervjuerna sammanfattats och är ställts upp efter 

våra grundpelare, nämligen kvinnan och organisationen. 

 

Human Resource-ansvarig 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för våra intervjuer med ansvariga för Human Resource 

på våra utvalda företag. 

 

Kvinnan 

Frågan om vilka egenskaper som man ansåg vara viktiga för en auktoriserad revisor 

resulterade i likartade svar från båda respondenterna. De var överens om att en auktoriserad 

revisor skall kunna leda samt ha en förmåga att skapa kontakter och bygga nätverk, såväl 

inom som utanför byrån. Man angav även vikten av att kunna göra helhetsbedömningar för att 

kunna fatta de rätta besluten som en viktig egenskap. Dock rådde det delade meningar om det 

fanns egenskaper som var typiskt manliga eller kvinnliga. Enligt den ena respondenten 

menade man att egenskaper inte var könsspecifika utan det var mer upp till individen. Dock 

har man observerat att kvinnliga sökande är mer försiktiga med att framhäva sig själva i 

ansökningar och på intervjuer än vad män är. Den andra pekade på att kvinnor och män har 

haft olika uppfostran samt att män har haft fler förebilder att likställa sig med, vilket resulterar 

i skillnader mellan könen. Då revisorsyrket historiskt sett har varit manligt dominerat så har 

män alltid haft andra män att se upp till och på så sätt haft det lättare att avancera. Detta har 

inneburit att män är modigare och vågar ta för sig mer. Då kvinnor inte har haft dessa 

 33



förebilder samtidigt som de uppfostrats annorlunda så har det medfört att de är mera blyga 

och försiktiga. Dessutom har de sett att kvinnor får det svårare att avancera när de får barn då 

de helt enkelt får andra prioriteringar. De vill inte längre lägga ner samma tid på arbetet som 

männen och får på så sätt svårare att konkurrera. Dock har man sett att fram till den dagen 

kvinnorna får barn så avancerar kvinnor och män lika snabbt. 

 Båda respondenter gav en övervägande orsak till att det är färre kvinnor som är 

auktoriserade idag, nämligen familjebildning. Man menade att när tiden är inne för 

auktorisation, ca 7 år från det man började, så är det även aktuellt för kvinnan att skaffa barn 

(runt 30 år). Då studierna för att klara auktorisationsproven kräver mycket av personens 

lediga tid samtidigt som man jobbar så är det svårt för kvinnan att kombinera detta med familj. 

Detta leder ofta till att kvinnor som har hunnit bilda familj innan de har skrivit 

auktorisationsprovet väljer att inte ta det steget då de anser att det inte är värt den 

uppoffringen att vara borta från familjen. Andra anledningar som kan inverka på steget till 

auktorisation kan vara att personen i fråga måste vara målinriktad och arbeta inför klart 

uppställda mål. Män har lättare för att säga vad deras mål är och tar det inte alltför allvarligt, 

medan kvinnor ofta inte har den tron på sig själva. När en kvinna säger att hon skall bli 

auktoriserad så håller hon vad hon lovat. I och med det sätter hon en stark press på sig själv 

och håller det istället inom sig för att inte göra sig själv och omgivningen besviken. Därför 

kan kvinnans mål uppfattas som vagare och inte lika självklara vilket gör det svårare att sträva 

mot. Detta lyser igenom även i organisationen då män kan få mer uppmärksamhet och 

uppbackning när de säger vad de vill. Dock vill man poängtera att kvinnors 

underrepresentation är historiskt förankrat, vilket inom tid kommer att förändras till det bättre. 

Att bilda familj anser båda respondenter vara en naturlig del av livet och man 

ser positivt på det. Majoriteten av dem som tar ut ledigheten är kvinnor även om männens 
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andel har ökat. Dock finner man att deras ledighet tas ut i samband med lov och lugnare 

perioder.  

När man sedan kommer tillbaka från ledigheten tar man upp arbetet där man lämnade det, 

vilket kan vara väldigt arbetsamt om frånvaron har varit lång. Det krävs att man uppdaterar 

sig på området då reglerna är i en ständig förändring samt att man måste arbeta upp sin 

klientstock igen. Därför är det många som jobbar under vissa perioder och dagar under sin 

ledighet för att på så sätt upprätthålla relationerna med viktiga kunder, vilket man även 

rekommenderar. Det är lättare att vara föräldraledig som auktoriserad revisor eftersom man 

kan delegera sitt arbete och inte ständigt behöver närvara. 

Då revisorsyrket är väldigt säsongsbetonat och flexibelt så anser båda 

respondenterna att yrkesliv och privatliv går bra att kombinera. Man kan planera efter hur 

man själv känner att det passar, men visst krävs det dagar då man får arbeta länge för att 

genomföra det som måste göras samt för att upprätthålla och skaffa nya kontakter. Dock 

fungerar det även att arbeta deltid, vilket många av kvinnorna gör inom organisationen. 

 

Organisationen 

Ingen av byråerna gör något specifikt för att underlätta för kvinnor att nå auktorisationen, utan 

man menade att båda könen ges samma förutsättningar att avancera. För att göra det lättare att 

nå auktorisation har en del av arbetstiden avsatts för att kunna studera inför proven samtidigt 

som föreberedande seminarier anordnas. På ena byrån har man även en coach för varje person 

som skall stötta och motivera den anställde att avancera, men som sagt är inget enbart för just 

kvinnor.  

För att få fler kvinnor auktoriserade menade man att kvinnor kunde behöva en 

annan sorts coachning och uppmuntring. En annan åtgärd skulle kunna vara att ge extra tid. 

Tid till att studera inför proven, möjligtvis inlagd i arbetstiden så att inte allt behöver göras på 
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fritiden. Man framhåller även motivation som en viktig handling i att få fram fler kvinnor. 

               Vägen till auktorisation inom byråerna sker stegvis och individuellt. Man har 

årliga utvecklingssamtal med antingen med sin coach eller chef, beroende på byrå. På dessa 

ställer man upp mål samt granskar om man har levt upp till sina föregående. I och med detta 

har man uppsikt över vart personerna befinner sig i karriärsstegen samt vilka ambitioner de 

har. Dock vill man att så många som möjlig skall auktorisera sig, vilket det i detta skede är 

viktigt med motivation. Det anordnas även interna utbildningar och kurser som de anställda 

deltar i. 

Hos båda byråerna pushade man på vissa revisorer mer än andra för att nå en 

auktorisation. Mycket berodde på vilken slags coach man hade, om de var drivande i sig och 

höll en nära kontakt. Dessutom manas automatiskt personer med de rätta egenskaperna på mer 

då de har lättare att skapa kontakter. Den ena respondenten menade att det var upp till 

gruppledaren i varje team att sporra sina medarbetare. Den får en bra överblick om vilka som 

har de rätta kvaliteterna och kan på så sätt motivera dem till en auktorisation. 

 Inom byråerna kan vissa uppdrag uppfattas som mer meriterande än andra, vilket 

kan innebära en stor fördel för den enskilda. Man talar ofta om de stora och internationella 

företagen där revisorer kan möta mer komplicerade och annorlunda frågor. De internationella 

uppdragen kan ge mer uppmärksamhet till personen samtidigt som det krävs en tillgänglighet 

dygnet runt och långa arbetsdagar. Detta har en tendens att locka till sig män, då de har en 

benägenhet att vilja jobba mer. Dock ska det poängteras att det är viktigt med en bred bas där 

alla sorters uppdrag är meriterande. 

 Tilldelningen av dessa uppdrag är upp till gruppledaren eller den auktoriserade 

revisorn. Oftast är det genom kontakter eller tidigare erfarenheter från personer som 

bestämmer vilka som skall få delta. Dock är det även en fråga om ledig kapacitet. 
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Icke-auktoriserad revisor 

Vi har intervjuat två personer som arbetat en längre tid som revisorer. Dessa personer är av 

olika anledningar inte auktoriserade. Nedan följer en redovisning av dessa intervjuer. 

 

Kvinnan 

För att bli aukoriserad revisor krävs att man har god yrkesskicklighet. I detta ingår att man 

kan fatta svåra beslut, är social och utåtriktad samt är en bra problemlösare. En av våra 

respondenter anger att egenskaper som skiljer sig åt mellan män och kvinnor är att kvinnor är 

mer noggranna och har ett större kontrollbehov. Hon menar också att män vågar ta större 

risker. Egenskaper som att kunna fatta beslut samt självsäkerhet är något som varierar 

individer emellan och är inte bundet till något av könen 

Båda våra respondenter upplever att de periodvis arbetar mycket övertid. Detta 

tycks bero på olika saker. En av våra tillfrågade menar att hon känner ett stor ansvar för de 

uppdrag hon arbetar med. Vår andra respondent menar att anledningen till övertid är att det är 

viktigt att hålla vissa deadlines, men att hon också ibland känner att hon vill få vissa saker 

undanarbetat.  Då det tidvis förekommer mycket övertid upplever de även att arbetet är  

stessande.  Det beror på flera orsaker. Dels att det inte finns tillräckligt med tid för att hinna 

med de arbetsuppgifter de har. En av våra respondenter uppger att anledningen till att det 

saknas tid är att hon arbetar på ett mindre kontor där kunderna ofta kommer in oanmälda och 

vill ha hennes hjälp. Hon upplever också att tidrapporterna är mycket tidskrävande. Även om 

revisorsyrket kan innehålla mycket stress så känner båda våra respondenter att arbetet är 

flexibelt. Detta är betydande då de tillfågade anser det viktigt att själv kunna planera sin tid 

för att hinna med sin familj och fritid.  

Anledningen till att våra respondenter inte är auktoriserade skiljer sig åt. En av 

dem skolade om sig till revisor i dryga 30-års åldern. Hon hade då två barn och studerat 
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mycket för att bli revisor. Därav bestämde hon sig tidigt för att det fick räcka med studier och 

att hon inte hade som ambition att bli auktoriserad revisor. Vår andra respondent har inte 

frivilligt valt att inte bli auktoriserad. Hon har hela tiden haft som ambition att bli det. I 

samband med att hon skulle gå upp och skriva det sista sk FAR-provet kom hennes första 

barn. Därav var hon tvungen att skjuta upp det. När hon sedan kom tillbaka efter sitt tredje 

barn hade reglerna ändrats och hon blev då tvungen att komplettera sina betyg med 

ytterliggare 10 poäng från univeristetet. Dock fanns det en möjlighet för henne att godkännas 

enligt de tidigare reglerna. Detta var dock inget som hennes arbetsgivare informerade henne 

om. Hon uppger att det var flertalet män på hennes arbetslats som fick genomföra det på det 

gamla sättet. 

Båda våra respondenter har barn och anser sig båda inneha huvuvdansvaret för 

hemmet.  En av dem hade redan barn sedan innan då hon började arbeta som revisor. Därav 

har hon inte varit mammaledig under sin period inom byrån. Vår andra respondent har varit 

mammaledig i totalt sex år. Hon upplever att hon har tappat mycket på att vara mammaledig, 

men att detta inte inneburit något problem för henne då hon själv valt att vara ledig under så 

lång period. Vidare anser hon att det inte vore rimligt att hon skulle haft utveckling som en 

person som aktiv arbetat under motsvarande tid som hon varit ledig. 

 

Organisationen 

Om det de haft samma förutsättningar att avancera i organisationen som män har haft råder 

det delade meningar om. En av våra respondenter menar att hon har haft samma 

förutsättningar som män och att det är helt upp till individen hur långt man kommer gå i 

kärriären. Vår andra respondent upplever att hon inte alls har haft samma förutsättningar. Att 

vissa uppdrag är mer meriterande än andra är våra respondenter helt överens om. Båda uppger 
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också att byråerna inte gör någon åtskillnad mellan män och kvinnor beträffande tilldelningan 

av uppdrag. 

Om företagskulturen skulle främja något av könen mer än det andra råder det 

delad meningar om. En av de tillfrågade menar att det inte alls finns någon skillnad. Vår andra 

respondent har reflekterat över att det är lika många kvinor som män inom byrån, men att män 

är överrepresenterade inom såväl styrelse, ledning samt delägare. Detta kan tolkas som att 

män främjas mer än kvinnor av den rådade företagskulturen. Hon upplever också att vissa 

äldre män i hennes grupp har svårt att se henne som den chef hon egentligen är. Vidare anser 

hon att det råder konkurrens inom byrån, något som vår andra respondent inte upplever.  

Anledningen till att det är färre kvinnor än män som är auktoriserade är flera. 

Familjen tycks dock genomgående vara den avgörande anledningen. Detta eftersom 

auktorisationen ofta infaller samtidigt som första barnet. Att samtidigt ha familj och behöva 

lägga ner mycket av sin fritid på att studera inför revisorsprovet kräver en stor portion 

motivation. För att underlätta för kvinnor att bli auktoriserade anser våra respondenter att 

byråerna borde minska mängden jobb under den tid då inläsning till proven sker för de som 

har barn. Man bör även uppmuntra fäder att vara hemma med sina barn. För att inte tappa för 

mycket under föräldraledigheten skulle kvinnorna kunna komma in och jobba någon dag så 

att hon kan upprätthålla kontakten med viktiga kunder. En av våra respondenter menar att det 

inte är auktorisationen i sig som är problemet utan att arbetet som revisor är svårförenligt med 

småbarnsåren. Därav bör byråerna fokusera på hur de ska göra för att få kvinnor att 

långsiktigt stanna kvar inom byrån. 
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Auktoriserade revisorer 

Nedan följer en redovisning av intervjuer med två auktoriserade revisorer från två av Sveriges 

större revisionsbyråer.  

Kvinnan 

Våra respondenter uppgav båda att det som auktoriserad revisor är viktigt att ha ledarförmåga, 

kunna deligera samt att man kan fatta viktiga beslut. Det är även viktigt att man är social och 

utåtriktad samt kan bygga nya kontaktnät och därmed få in nya kunder till byrån. Eftersom det 

ställs höga krav på kompetensen är det viktigt att delta på så varierande uppdrag som möjligt. 

Beroende på vilka typer av uppdrag man arbetar med, blir arbetet koncentrerat till vissa delar 

av året. Under dessa tider krävs många arbetstimmar och det är inte ovanligt med övertid. Att 

respondenterna i fråga arbetar över beror dels på att byrån kräver att detta, men också för 

deras egen skull, då det är skönt att ha jobbat undan lite.  

De tillfrågade medger att det ibland förekommer mycket stress då de arbetar 

med flera uppdrag samtidigt. Eftersom revisorn är en konsult innebär det att all nedlagd tid 

ska debiteras på kund. Då all tid kostar blir det ännu viktigare att deras arbete är så effektivt 

som möjligt, vilket också leder till en hel del stress. En annan viktig orsak till att våra 

respondenter upplever mycket stress i sitt arbete är på grund av att det i början kan vara svårt 

att säga nej till uppdrag, eftersom man inte är helt på det klara med hur lång tid de kommer att 

ta att genomföra.  

Även om revisorsyrket kan upplevas som stressande ibland upplever våra 

respondenter det som mycket flexibelt. När de nu kommit till auktorisationen tilldelas de inte 

längre uppdrag av andra på samma sätt, utan istället kan de i större grad planera sin egen tid. 

Detta är något som uppskattas, framförallt för de som har familj.  
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En av våra respondenter har barn. Hon uppger att när hon skaffade barn började hon istället 

prioritera barnet framför allt annat. Karriären blev därmed inte lika vilktig. Hon uppger att 

mammaledigheten gör att man tappar mycket under den tid man är borta. Detta eftersom man 

årligen genomgår olika utbildningar. När man kommer tillbaka kan många tycka att det är 

svårt att hinna med både familj och arbete. Det är därför viktigt att ställa krav på byrån så att 

man inte får för mycket uppdrag som kan leda till många övertidstimmar. 

 

Organisationen 

Inom revisionsbranschen medger båda våra tillfrågade att det ofta förekommer konkurrens 

mellan medarbetarna. Det gäller att hela tiden visa framfötterna samt att prestera sitt yttersta. 

Detta behöver inte nödvändigtvis uppfattas som något negativt, utan istället sporrar de ofta 

varanadra till bättre prestationer. Som vi tidigare nämnt är det vikigt att ha en blandning av 

flera olika uppdrag. När ett nytt uppdrag kommer in till byrån är det partnern som ser till att 

uppdraget blir bemannat på rätt sätt. Partnern väljer ofta personer som denne känner och har 

arbetat med tidigare. Det är därför viktigt att skapa sig ett stort kontaktnät med personer inom 

företaget.  

Hur de uppfattas som kvinnlig auktoriserad revisor skiljer sig något åt. En 

uppger att hon känner att hon behöver bevisa mer i sitt arbete än vad en man behöver på 

samma position. En annan menar att hon snarare blir mer positivt bemött som kvinna. Hur 

företagskulturen ser ut på byråerna skiljer sig också något åt. En av respondenterna menar att 

det är kvinnorna som främjas, då de är bättre på att planera och strukturera sitt arbete. En 

annan menar att revisorsyrket är mansdominerat och kulturen därmed främjar män mer än 

kvinnor. Våra tillfrågade är överens om att kvinnor och män har i stort sätt samma 

förutsättningar att avancera inom byråerna. Det som däremot skiljer män från kvinnor är att 

män verkar ha en större tendens att kunna framhäva sig själva mer och tar för sig mer. En av 
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våra tillfrågade kände att hennes idéer troligvis skulle fått större respekt om hon hade varit 

man.  

Våra respondender anger flera olika orsaker till varför det finns färre kvinnor än 

män som är auktoriserade revisorer. Som våra respondenter på andra positioner betonar de 

familjefrågan. Vidare nämner de att det inte råder några problem så länge man klarar av 

auktorisationen innan man skaffar barn. En annan orsak som en av våra respondenter anger är 

att strukturen inom byråera fortfarande är uppbyggd enlig manliga strukturer. För att kunna 

göra karriär krävs det att det finns någon hemma som är villig att ta på sig ett större ansvar för 

hem och familj. Som samhället ser ut idag är det ofta kvinnan som tar detta ansvar. De 

tillfrågade uppger att byråerna gör mycket för att underlätta så att medarbetarna ska bli 

auktoriserade. Däremot görs inget specifikt för att frambringa kvinnor till auktorisationen. För 

att underlätta mer för kvinnorna anger de att byråerna skulle kunna visa större engagemang 

när kvinnorna kommer tillbaka från sin mammaledighet. Byråerna borde också hjälpa 

kvinnorna så att de inte tar på sig för mycket arbete. Det är dock mycket som behöver 

förändras för att det ska bli fler kvinnor som blir auktoriserade revisorer.  
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Analys 

 

Vi har tidigare beskrivit de antaganden som vi tror är de största anledningarna till att det är 

färre kvinnor än män som är auktoriserade revisorer. Vi kommer i det följade avsnittet testa 

dessa antaganden mot den empiri som framkommit under intervjuerna. Vi har här valt att 

testa de hjälpantaganden som underbygger våra två huvudantaganden 

 

Kvinnan 

Det råder en könsordning inom revisionsbyråerna som hindrar kvinnor 

att nå auktorisationen. 

Som vi skrev i vår teori så finns det en könsordning som är ständigt närvarande och pendlar 

mellan individ och samhälle och därmed även innefattar organisationen. Denna uttrycks som 

sagt med mentala strukturer samt handling via strukturer och processer. Av det vi har fått 

erfara från våra intervjuer så kan man inte till fullo konstatera att över– eller underordning går 

att finna hos våra byråer. Dock kan man finna vissa spår av dessa då man gör en åtskillnad i 

könen vad gäller egenskaper och uppförande. Detta kan leda till att dessa konstruktioner av 

manligt och kvinnligt upprätthålls och förväntningarna på respektive kön efterlevs av 

personerna i organisationen.   

Om man sedan ser till den strukturella nivån, så anser flertalet respondenter att 

det finns samma möjlighet för kvinnor som män att avancera. Trots det så är den kvinnliga 

representationen låg i de övre skikten. Man ger bl. a två förklaringar till detta, varav den ena 

trycker på att det bara är en tidsfråga innan könsfördelningen blir jämn. Vidare förklaras det 

med att just tiden för auktorisation är en känslig brytpunkt där kvinnorna ofta väljer att skaffa 

barn. Eftersom det tar upp mycket att personens fritid att studera till proven så blir proven inte 
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lika viktiga för kvinnorna när de har skaffat barn utan väljer att prioritera familjen istället. Om 

man då ser till rekryteringsrutiner och karriärvägar, kan anledningen att proven kräver många 

timmars självstudier vara en barriär för kvinnorna i deras väg till auktorisation. Om 

organisationerna underlättade för studier inför proven skulle det antagligen innebära att fler 

kvinnor valde att auktorisera sig. 

Antagandet kan därför inte helt förkastas, men inte heller verifieras. Vilket 

innebär at vi låter den hållas öppen. 

 

Kvinnan har det största ansvaret för hem och familj vilket hindrar henne 

att nå auktorisationen. 

Som vi tidigare har poängterat så har kvinnor och män olika förväntningar på sig. Idag anser 

vi att Sverige är ett relativt jämställt land, men hur ser det då ut när det gäller familjefrågan? 

Utifrån våra intervjuer ville vi se hur kvinnliga revisorer hanterade sin yrkesroll när 

familjbildning blev aktuellt samt om det var ett hinder för deras fortsatta karriär. Svaren var 

väldigt övertygande, samtliga respondenter menade att kvinnor som inte auktoriserar sig 

innan de skaffar barn troligen inte kommer att fullgöra det senare heller. Detta berodde både 

på kvinnans egna prioriteringar samt det tidskrävande yrket. Arbetet blir inte lika viktigt och 

de anser att den ansträngningen som krävs inför ett auktorisationsprov inte är värd den tid som 

de får uppoffra från familjen. Att kvinnor prioriterar att spendera sin lediga tid med familjen 

medför att de inte har samma möjlighet som männen att utvecklas och skapa nya kontakter. 

Detta kan vara ett stort hinder till att kvinnor får det svårare att röra sig upp i hierarkin. 

Denna tendens har man inte sett hos männen. Detta kan bero på att de inte 

behöver känna samma press rörande deras fadersroll, varken utifrån samhällets föreställningar 

eller utifrån den stereotypa roll som de besitter. Med detta menar vi att män inte har samma 

förväntningar på sig som kvinnor har. Kvinnor väntas att vara hemma med barnen medan 
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mannen tar på sig försörjarrollen och gör karriär. Om han däremot skulle ta på sig 

gestaltningen som familjefar och kvinnan skulle göra karriär så anses han som den heroiske 

och underbara maken/fadern medan kvinnan utpekas som en dålig moder. Visst har byråerna 

sett att män tar ut pappaledighet i större utsträckning än förr, men som på många andra ställen 

så förekommer de under kortare samt lugnare perioder och i samband med lov. Detta är 

ytterligare exempel på att kvinnor har det största huvudansvaret i hemmet och att männens 

frånvaro från familjen är mer vanligt förekommande. 

Sammanfattningsvis kan man då säga att fram till den dagen då kvinnor väljer 

att skaffa barn har kvinnor och män samma förutsättningar att nå högre positioner i byråerna. 

Efter det ser man en tendens till att kvinnors karriär mattas av betydligt. I och med detta kan 

vi se att detta antagande mycket väl är rådande och kan verifieras.  

 

Att vara auktoriserad revisor innebär en allt för stor press för kvinnan. 

Att ha balans mellan arbetsliv och privatliv är viktigt för att individen ifråga skall må bra samt 

skall kunna prestera sitt bästa. Eftersom revisorsyrket under vissa perioder medför en stor 

arbetsbelastning och långa arbetsdagar så kan det orsaka en stor press för individen då tiden 

inte räcker till. 

Något som vi har kunnat utläsa ur våra intervjuer är att alla respondenter medger 

att yrket ibland är mycket stressande. Om man hanterar många uppdrag parallellt, samtidigt 

som det skall utföras så kostnadseffektivt som möjligt så kan arbetsbördan bli väldigt tung. 

För de kvinnor med barn kan detta upplevas som tufft då de känner att det inte går att 

kombinera arbetet med familjelivet under småbarnsåren. Samtidigt som yrket kan uppfattas 

som stressigt vill man understryka att det även är flexibelt. Då en stor del av arbetstiden kan 

anpassas och planeras efter det privata och det kan leda till att stressen minskar och man 

känner sig mer tillfredsställd med tillvaron. 
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En annan bidragande orsak till stressfenomenet är att kvinnor sätter en alltför stor press på sig 

själva, samtidigt som de känner att de måste prestera utifrån omgivningens förväntningar. 

Känslan av att de ständigt måste försvara sin position och visa att de duger, kan innebära att 

deras arbete alltid måste vara oöverträffbart för att accepteras. Detta betyder att pressen som 

kvinnor då utsätts för, kan vara mycket påfrestande och ouppnåbar och de väljer då istället att 

kanske lämna yrket eller helt enkelt inte vågar ta steget högre upp. 

Om man ser till sjukfrånvaron hos de båda byråerna så var kvinnors 

sjukfrånvaro betydligt högre än mäns. Detta kan ha att göra med att kvinnor känner en ständig 

press på sig att göra ett bra arbete samtidigt som man inte vill att familjelivet hamnar i kläm. 

Eftersom männen inte känner av denna press från hemmet i lika stor utsträckning så blir inte 

deras stress lika påtaglig. Detta kan resultera i att deras ohälsa är lägre. Dock vill vi poängtera 

att detta är enbart utifrån en synvinkel och flera bakomliggande faktorer kan vara aktuella för 

detta problem. 

Detta kan då sammanfattas med att kvinnor känner av en viss press i sitt arbete 

vilket kan leda till att de inte klarar av påfrestningen som yrket innebär. Men då yrket är 

väldigt flexibelt så kan stressen tonas ner och man får mer harmoni i tillvaron. Det blir då 

svårt att förutse om vårt antagande skall förkastas eller verifieras.  

 

Det är svårt att vara kvinna och auktoriserad revisor 

Av det vi har kunnat utläsa ur våra antaganden har det varit svårt att ta ställning angående om 

vi skall förkasta eller verifiera dem. Vi har endast gett vår syn på det hela vilket gör att det 

kan finnas flera sanningar, men utifrån vår empiri så kan vårt huvudantagande mycket väl kan 

vara rådande. I organisationerna har vi kunnat se tendenser till kvinnlig underordning då 

karriärvägarna kan tänkas hindra kvinnor att nå auktorisationen. Dock behöver detta 

bevisligen inte vara generellt i alla organisationer. Vidare har vi även kunnat se att kvinnans 
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största nackdel inom detta yrke är att hon föder barn. Eftersom männen inte tar ut ledighet i 

lika stor utsträckning som kvinnor så kommer det att medföra ett stort avbräck i deras karriär 

som kan vara svårt att komma tillbaka från. Då det fortfarande är kvinnor som har 

huvudansvaret för hem och familj kan livet som revisor bli väldigt stressande. Pressen att 

hinna med både familj och karriär medbringar en tung belastning som kan vara svår att 

hantera. Att arbetet under vissa perioder är lugnare samt att det är två som delar på hemarbetet 

kan göra att vissa kvinnor orkar stanna kvar inom yrket. 

Sammantaget innebär alla dessa hinder, att det är svårt att vara kvinna och 

samtidigt nå en auktorisation. 

 

Organisation  

På grund av organisationens uppbyggnad återfinns ett glastak, som 

försvårar för kvinnorna eftersom företaget inte är anpassat till de 

kvinnliga egenskaperna. 

Bland de viktigaste egenskaperna för att bli auktoriserad är att personen ifråga är en bra ledare 

samt kan fatta beslut i svåra situationer. Det är även viktigt att kunna se helheten och att inte 

alltid lägga vikten på detaljnivå. Vidare är det av stor vikt att man är social och utåtriktad för 

att lättare kunna dra in nya kunder till byrån. Några av våra respondenter menade att kvinnor 

är bättre på att planera och strukturera sitt arbete. De tycks också ha ett större behov av 

kontroll och är mer noggranna. Män verkar ha en tendens att tro mer på sig själva och därmed 

tar de för sig i större utsträckning. I förlängningen leder det till att de vågar ta större risker i 

sitt arbete. Om en person innehar de rätta egenskaperna för att bli auktoriserad kommer 

gruppledaren eller coachen automatiskt att driva på denne mer. Eftersom män har lättare för 
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sig att framhäva sina goda egenskaper kommer han att uppmuntras mer än en mindre 

självsäker kvinna. 

Då det är viktigt att ha en bred blandning av uppdrag för att kunna nå 

auktorisationen gäller det att ta för sig så att man kommer med på de viktigare uppdragen. 

Denna typ av företagskultur är något som verkar främja män mer än kvinnor. Samtidigt 

uppger en av våra respondenter att det är viktigt att delta på de större internationella 

uppdragen då det är där den största utveckling sker. Hon uppger också att det är dessa 

uppdrag som kräver mest tid, då de är i stort behov av att hålla deadlines. De här uppdragen 

tenderar att handhas av män, eftersom de har en benägenhet att vara villiga att arbeta mer. Om 

man går vidare och tittar på hur det ser ut på byråernas högre prositioner såsom delägare och 

ledning, kan man se att det är männen som är dominerande i antal. En av våra respondenter 

menar att det verkligen visar att det är männen och deras egenskaper som främjas. 

Vi ska tillägga att detta bara är en aspekt på det hela. Några av våra 

respondenter menar att kvinnor och män har precis samma förutsättningat att nå 

auktorisationen och att det inte finns någon skillnad mellan kvinnliga och manliga egenskaper. 

Det är därmed helt upp till individen hur långt man kommer att gå. Av det vi diskuterat ovan 

kan därför inte leda fram till att vi förkastar hypotsen, dock kan vi heller inte helt verifiera den. 

Vi kommer därför att hålla den öppen och konstaterar att vissa upplever att organisationen 

inte är anpassad efter de kvinnliga egenskaperna. Andra har dock en helt annan uppfattning. 

 

Det görs inget för att underlätta specifikt för kvinnor att nå 

auktorisationen.  

Alla våra respondenter menar att byråerna gör mycket för att underlätta för 

revisorsassistenterna för att i slutändan skriva provet för auktorisation. Exempelvis anordnar 

byråerna seminarier inför proven där de diskuterar flera viktiga frågor. Däremot känner våra 
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tillfrågade att det saknas åtgärder för att underlätta just för kvinnor. Att nätverksskapande är 

något som är mycket viktigt för auktorisationen är något som de alla är överens om. Detta är 

något som sker utanför arbetstid. En av våra respondenter berättade att några inom byrån 

brukar ha möten klockan sju på morgonen för att hinna med. Detta kan dock vara svårt att 

hinna med om man har små barn. Vidare anser en av våra respondenter att det är av stor vikt 

att det finns förebilder som man kan identifiera sig med, vilket man idag kan tyckas sakna. 

Våra tillfrågade kom med flera synpunkter om vad byråernas skulle kunna göra för att 

underlätta för kvinnorna. Bland annat kom förslag om att kvinnor behöver en annan typ av 

coachning än vad män behöver. Vidare menar de att byråerna skulle kunna lägga in tid för 

studier under arbetstid inför provet, så att det inte tar lika mycket tid från familj och fritid. 

Byråerna bör också aktiv hjälpa kvinnorna så att de inte tar på sig för mycket arbete i 

samband med auktorisationen, då det kan kännas jobbigt att kombinera med familjelivet. Då 

vi fått samma svar från samtliga respondenter kan vi dra slutsatsen att byråerna inte gör något 

specifikt för att underlätta för kvinnor att nå auktorisationen. Antagandet är därmed verifierad. 

 

Det är svårare att bli accepterad som auktoriserad revisor om man är 

kvinna. 

Vi är medvetna om att detta är ett antagande som kan vara svår att komma fram till om den 

ska verifieras eller om den ska förkastas eftersom den i realiteten inte går att testa. Svaren vi 

har fått från våra respondenter bygger endast på deras subjektiva uppfattning om hur 

omgivningen ser på dem utifrån ett könsperspektiv. Det kan mycket väl vara så att 

uppfattningen bygger på något helt annat än just könet.  

Våra respondenter har åtskilda uppfattning om hur de känner att omgivningen ser på dem. En 

menar att hon får mer positiv respons på grund av att hon är kvinna. Dock råder också en rakt 

motsatt åsikt. En av våra tillfrågade känner att hon måste bevisa mer i sitt arbete eftersom hon 
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är kvinna och därmed får hennes idéer inte samma uppmärksamhet som om hon hade varit 

man. Av de som inte är aktoriserade upplever en av de tillfrågade att hon inte haft samma 

förutsättningar att nå auktorisationen som de män som arbetar på hennes arbetsplats. Hon 

berättar att hon känner sig särbehandlad då hennes arbetsgivare inte meddelat henne att hon 

kunde nått auktorisationen genom de gamla reglerna, något som flera av hennes manliga 

kollegor gjort. Detta säger inget om hurvida hon skulle blivit mindre accepterad som 

auktoriserad revisor, men det visar trots allt att hennes arbetsgivare inte har samma tilltro på 

henne jämfört med männen på arbetsplatsen.  Vidare berättar vår respondent att de personer 

som ingår i hennes grupp inte respekterar henne som den chef hon egentligen är. Hon 

upplever att det beror på att hon är kvinna. Av det som vi nämnt ovan kan vi inte dra några 

generella slutsater om vårt antagande. Det vi kan säga är att vissa kvinnor upplever att de blir 

mindre accepterade som auktoriserade revisorer på grund av att de är kvinnor. Andra menar 

att det är precis tvärtom. Vi väljer därför att varken förskasta eller verifiera antagandet, utan 

håller den istället öppen. 

 

Organisationen hindrar kvinnan att bli auktoriserad 

Vi kan sammantaget konstatera att organisationen i viss utsträckning faktiskt hindrar kvinnan 

att bli auktoriserad. Detta gör de inte medvetet utan indirekt på grund av flera saker. Dels för 

att revisorsyrket länge varit ett mansdominerat yrke och därmed anpassat efter de manliga 

egenskaperna. Det blir därmed svårare för kvinnor att komma och ta plats i organisationen. 

Vidare är byråerna medvetna om att det är färre kvinnor än män som bli auktoriserade 

revisorer, trots det gör de inget specifikt för att underlätta för kvinnorna. Avslutningsvis vill vi 

tillägga att flera kvinnor upplever att de inte blir behandlade på samma sätt som deras manliga 

kollegor samt att dereas idéer inte får samma gehör. Att det ovan nämnda skulle vara generellt 

inom alla byråer är inget som vi vill framhäva, men det är dock inte helt ovanligt.   
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Slutsatser 

 

Utifrån det vi kom fram till när vi testade våra antaganden  kommer här en sammanfattning 

av de slutsatser vi kunnat dra. 

 

När vi nu analyserat våra resultat har vi kommit fram till att vissa av de föreställningar som vi 

inledningsvis hade, i verkligheten inte stämde. Bland annat var vår uppfattning att 

revisorsyrket i dagens läge genomgår en förändringsfas. Vi trodde att eftersom det idag 

anställs lika många kvinnor som män, kommer könsfördelningen inom en snar framtid att 

vara jämlik. Vidare hade vi inställningen att det enbart var kvinnans eget val om hon skulle 

auktorisera sig eller inte. Detta har också visat sig vara felaktigt, då det finns flera faktorer 

som spelar in. Båda dessa aspekter kommer att diskuteras mer utförligt nedan. 

  I vår uppsats har vi analyserat de antaganden som vi i inledningsskedet trodde 

skulle vara de största barriärerna för kvinnan att nå auktorisationen. Somliga har vi valt att 

helt verifiera medan andra delvis har förkastats. Dessa antaganden kan sammanfattas under 

två större huvudrubriker, vilka kommer vara utgångspunkt för våra diskussioner och slutsatser.  

 

Det är svårt att vara kvinna och bli auktoriserad revisor. 

Av det vi har kunnat utläsa ur vår empiri så har vi sett att kvinnors väg till auktorisation är 

betydligt mer brokig än mäns. Detta hade vi klart för oss redan vid uppsatsens inledande 

skede, men med övertygelsen av att könsfördelningen snart skulle bli jämlik. Dock har som 

sagt vår förförståelse för det problemet ändrats under uppsatsens gång när den har fördjupats 

och byggts på allt eftersom. Orsaken till våra förändrade åsikter är familjfrågan.  

Vad vi har kunnat uppmärksamma är att kvinnor och män, fram tills den dagen 

kvinnor väljer att skaffa barn, konkurrerar på samma villkor och därmed har samma 
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möjligheter att nå en auktorisation. Det är alltså här, vid denna naturliga förändring i livet som 

problemet verkar sitta. Vid denna tidpunkt ser man att kvinnor stannar upp medan männen 

rusar förbi, med andra ord kvinnors fokus hamnar på familjen medan männen fortsätter i 

samma spår. 

För de kvinnor som har valt att förlägga auktorisationen efter barnafödandet 

väntar en situation som är nästintill omöjlig att hantera. Då inläsningen inför proven tar upp 

större delen av deras lediga tid kommer familjelivet att hamna i kläm och situationen blir 

ohållbar. Dessa situationer kan utvecklas till en stark press för kvinnan när hon känner att 

privatliv och yrkesliv är svåra att kombinera och hon slits mellan olika intressen. Kvinnorna 

hamnar vid ett vägskäl, där de antingen får välja mellan att skaffa familj eller göra karriär. De 

väljer då oftast att offra karriären och därmed auktorisationen då familjelivet värderas högre.  

Med bakgrund av detta så ser vi att vår antagande som inledningsvis var helt 

självklart för oss inte stämmer överens med den verklighet som vi ha mött. Utifrån vår 

undersökning har det framgått att kvinnor som väljer att skaffa barn innan de har hunnit nå en 

auktorisation har en mycket liten möjlighet att fullfölja det i efterhand. Då det faktum som 

råder, att det är kvinnorna som föder barn och yrket är svårt att kombinera med detta, så finner 

vi att det kommer att dröja ett bra tag till innan klyftorna helt har suddats ut.  

För att kunna behålla och utveckla kvinnorna är det viktigt att organisationerna engagerar sig i 

dessa frågor. Konkreta handlingsplaner och skyddsnät bör finnas så att de inte behöver ställas 

inför valet mellan familj eller karriär. Hur organisationerna hanterar och ser på detta kommer 

vi att diskutera nedan. 

 

Organisationen hindrar kvinnan att bli auktoriserad. 

Att döma av det vi diskuterat i analysen kan vi inte generalisera och därmed dra en slutsats 

som kommer att gälla rakt igenom, för alla byråer. Det vi kan säga är att den uppfattning som 
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vi tidigare hade om att det var kvinnans eget val som avgjorde om hon skulle bli auktoriserad, 

inte stämmer helt. Organisationen har en viktigt del i det hela. Av de intervjuer vi har 

genomfört kan vi se att män och kvinnor har helt samma förutsättningar att nå auktorisationen 

fram till den dag de väjer att skaffa barn. Då ändras förutsättningarna för kvinnan och det blir 

betydligt svårare för henne att nå auktorisationen. Det är här vikten av en bra organisation 

kommer in.  För kvinnor med barn krävs det att byrån går in och aktivt hjälper och underlättar 

för kvinnan så att hon lättare kan nå auktorisationen. Detta är inget som byråerna arbetar med 

idag och vi kan därför säga att organisationen indirekt hindrar kvinnan från att bli 

auktoriserad.  

Att våra respondenter inte är eniga om de hindras av organisationen att nå 

auktorisatioen eller inte, kan bero på fler olika orsaker. Antingen är det så att vissa defacto har 

blivit diksriminerade medan andra inte har blivit det. Eller så är det så att vissa av kvinnorna 

fortfarande tror på den könsneutrala stategin som innebär att man har uppfattningen att kön 

inte spelar någon roll. Man inser då inte till en början att män har lättare för att avacera utan 

det upptäcks först senare, efter ett antal arbetsår. 

En av anledningarna till att det är färre kvinnor än män som är auktoriserade 

revisorer beror på att man inom organisationen inte uppmärksammar att det faktiskt är ett 

existerande problem. De menar, som vi tidigare nämnt att det är ett övergående problem som 

kommer lösa sig per automatik. Vidare menar de att kvinnor och män har precis samma 

förutsättningar och visar gladligen upp siffror som visar hur de nyanställer lika många kvinnor 

som män. Att det fortfarande inte är lika många kvinnor som män som når auktorisationen 

inom byrån verkar de vara medvetna om, men vari orsaken till detta ligger i vill man inte 

fördjupa sig inom. Om inte byråerna aktivt går in och arbetar för att få fram fler kvinnor 

kommer problematiken att kvarstå och organisationerna kommer även här att i fortsättningen 

indirekt hindra kvinnor att nå auktorisatioen. Det är som Charlotta Holgersson, forskare vid 
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Ekonomiska Forskningsinstitutet säger i en intervju ”Vi har ett slags jämnställdhetsideologi i 

Sverige och vill gärna tro att det är jämnställt. Men för att göra något åt problemen måste man 

ju påtala att de finns, annars sker ingen förändring” (Balans 2005) 
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Tips till åtgärder 

 

Som vi nämnde tidigare har vi haft ett normativt syfte under uppsatsens gång. Vi har därmed 

haft föravsikt att kom fram till vad byråerna kan göra för att komma tillrätta med problemet 

så att fler kvinnor blir auktoriserade revisorer. 

 

Av de slutsatser vi dragit ovan har vi kommit fram till att problemet kommer att kvarstå om 

inte byråerna aktivt arbetar för en förändring. Vi kommer här att ange de åtgärder som vi 

anser vara av större vikt för att få en utjämning av könsfördelningen.  

 Utifrån våra intervjuer har vi märkt att byråerna inte tar någon större hänsyn till 

könets betydelse. Visserligen kan det vara bra, men ur kvinnans synvinkel kan det innebära en 

nackdel. Då man inte problematiserar könet så ser man heller inte vad som måste göras. Det 

är lätt att man kör på i gamla hjulspår och väntar på att det skall lösa sig av sig själv. Det är 

därför viktigt att byråerna ändrar sin inställning och ser att det finns ett problem och sätter upp 

det på dagordningen för att kunna göra något åt det.  

 Som vi sett är familjefrågan en avgörande faktor. För att kvinnor inte ska hindras att 

bli auktoriserade revisorer på grund av att de väljer att skaffa barn, bör byråerna förslagsvis 

lägga in studier inför prover på arbetstid. Detta kommer leda till att kvinnan inte behöver offra 

tid från familj och fritid för att klara auktorisationen. En annan viktig del för att göra karriär är 

att det finns tillgång till bra förebilder som man kan identifiera sig med. Detta är något som 

många kvinnor känner att de saknar idag. På detta kan vi se två lösningar, kvinnliga nätverk 

och personliga mentorer. 

  För att få fram fler auktoriserade kvinnor skulle byråerna kunna starta ett nätverk, 

dit kvinnor kan vända sig med frågor och funderingar kring sin fortsatta karriär. Nätverket bör 

bestå av kvinnor från alla nivåer inom organisationen, för att på så sätt kunna utbyta 
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erfarenheter och ta del av varandras kontakter. En fördel är om några av kvinnorna har familj 

och barn så att de därmed är medvetna om vilka problem som kan komma att uppstå. Som vi 

tidigare nämnt verkar det vara så att kvinnor behöver en annan typ av coachning än vad män 

behöver. Det är därför viktigt att man utvärderar varje kvinna för sig och ser till hennes 

specifika behov. Detta kommer att leda till att hon motiveras på ett sätt som är anpassat efter 

hennes förutsättningar och ambitioner. För att detta skall kunna genomföras krävs det att varje 

anställd i organisationen, både kvinnor och män tilldelas en personlig mentor. Könet spelar 

där ingen roll utan det viktigaste är att personkemin stämmer och att de får den uppbackning 

och pushning som krävs för att våga ta de stora stegen. Detta finns inte idag i alla 

revisorsorganisationer vilket kan leda till att det tappas viktiga resurser i form av personer 

som inte är vana att använda vassa armbågar och ta för sig som andra kan göra.  

Dessa åtgärder kan sammanfattas som att byråerna borde: 

- Ändra inställning 

- Avsätt tid för att kunna studera inför proven 

- Bilda kvinnliga nätverk 

- Ge personlig coachning i form av individuella mentorer 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervju med HR-ansvarig 
 

Vilka egenskaper anser Du vara viktiga för att bli auktoriserad revisor? 

Det viktigaste är att kunna skapa långsiktiga kontakter med kunder samt att bilda sig ett stort 

kontaktnät såväl inom som utanför byrån. Andra viktiga egenskaper är att ha förmågan att 

leda andra samt att kunna göra övergripande bedömningar av olika slag. 

  

Finns det typiskt kvinnliga/manliga egenskaper? 

Det finns inga typiska kvninnliga eller manliga egenskaper, utan det är olika från individ till 

individ.  

 

Varför tror Du att det är färre kvinnor än män som är auktoriserade? 

Det är en kombination av flera olika orsaker. Det vanliga är att när man börjar kommer man 

direkt från univeristetet och är i 25-års åldern. Efter att ha arbetat inom byrån i fem, sex år 

börjar det bli dags att skriva provet för auktorisation. Då är personerna runt 30 år gamla, 

vilket är den ålder som man vanligen bilda familj. För att kunna klara provet krävs mycket 

studier och utbildningar. Detta kan vara svårt att hinna med om man nyligen skaffat familj 

och barn. Samtidigt råder det en viss åldersfixering på företaget. De som söker arbete och är 

runt 30 och 35 år har det svårare att få jobb. Oftast är det äldre kvinnor än män som söker och 

det kan då vara svårt för dem att hinna med familj och samtidigt kunna förbereda sig för 

auktorisationen.  

För att kunna bli auktoriserad revior krävs det att personen har klart uppställda 

mål samt arbetar målinriktat. Om en kvinna säger rakt ut att se ska bli auktoriserade, håller de 

ofta vad de lovar. En man som utlovar samma sak, tar inte lika hårt på vad han lovat. Därför 
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väljer många kvinnor att inte säga rakt ut vad de har för mål. Detta leder till att de inte har ett 

lika starkt mål att stäva mot som män har. Det är även så att det är fler män som bli tillfrågade 

om de tänker bli auktoriserade eller inte, vilket gör att de peppas mer. 

 

Vad gör Ni för att underlätta för kvinnorna att bli auktoriserade? 

Byrån underlättar för båda könen med till exempel föreläsningar om studieteknik, de ger 

ledigt för att kunna plugga. Alla har en coach som stöttar. Dock gör inget specifikt för 

kvinnorna. 

 

Vad skulle Er byrå kunna göra ytterliggare för att underlätta för kvinnorna? 

Kvinnor behöver coachas på ett annat sätt än män. Man behöver uppmuntra kvinnor mer. 

 

Finns det vissa personer som Ni driver på mer än andra för att bli auktoriserade? 

Det är svårt att säga generellt. Vissa coacher är bättre än andra. Om en person har vissa 

egenskaper som är viktiga, till exempel är extra bra på att bygga kontakter så drivs de 

automatiskt på mer än andra. 

 

Hur ser Ni på föräldraledighet? Hur ser statistiken ut över vilka det är som tar ut den? 

Föräldraledighet är något naturligt. Det är upp till individen vem som tar ut den. Byrån följer 

samhället i stort i fråga om vem som tar ut den. Majoriteten av de som tar ut föräldraledighet 

är kvinnor. För de som är hemma för vård av sjukt barn är det fortfarande flest kvinnor som är 

hemma, men det fler män som är hemma för sjukt barn än de som är föräldralediga.  
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Hur ser det ut för personen i fråga när denne kommer tillbaka från ledigheten? 

För de som är auktoriserade har ett avbräck skett från vissa kunder. Det är därför vanligt att de 

arbetar delvis för att behålla vissa kunder. De som tar helt ledigt under föräldraledigheten 

släpper alla kunder och får därmed bygga upp en ny kundkrets när de kommer tillbaka.  

 

För de som inte är auktoriserade är det vanligt att de släpper alla kunder. Ibland förekommer 

det dock att de kommer in och går vissa utbildningar under ledigheten för att inte kommer 

efter. De har också kontinuerlig kontakt med sin coach.  

 

Hur ser den interna rekryteringen ut? Vilka blir auktoriserade? 

Man följer den karriärsstege som finns inom byrån. I den ingår årliga utvecklingssamtal med 

sin coach för att se om man har lärt sig de saker som varje nivå innehåller och har man det blir 

man klättrar man uppåt. Efter fem till sex år är det vanligt att man skriver auktorisationsprovet.  

 

Är vissa uppdrag mer meriterande än andra? 

Det som är meriterade är att ha en blandning av olika uppdrag. Man kan själv påverka vilka 

uppdrag som man vill arbeta med. För att skapa sig ett stort kontaktnät kan det vara viktigt att 

koordinera olika interna projekt.  

 

Vem är ansvarig för uppdragen och hur tilldelas dem? 

Om det kommer in ett nytt uppdrag som en partner drivit in till byrån är det denne som 

ansvara för att det finns personer på olika nivårer som arbetar med uppdraget. Oftast tar 

partnern in de som han/hon har arbetat med tidigare, men det är också en fråga om var det 

finns ledigt kapacitet. 
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Hur fungerar det att kombinera privatliv med arbetslivet? (flexibel arbetstid) 

Det går bra att kombinera arbetsliv och privatliv. I och med att det är ett säsongsbetonat arbete 

går det bra att planera sin tid lite som man vill. Under vissa perioder är det mycket att göra 

vilket kräver en bra planering och bra organisering. För de som är seniorer blir det ännu mer 

viktigt att skapa sociala kontakter, då kan det krävas att man arbetar mycket över.  

 

Det går bra att arbeta deltid inom byrån. Vanligast är att det är kvinnor som arbetar deltid. 

Troligtvis beror det mycket på traditioner och hur det har sett ut historiskt sett. 
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Bilaga 2 

Intervju med HR-ansvarig 
 

Vilka egenskaper anser Du vara viktiga för att bli auktoriserad revisor? 

Yrket har genomgått en rad förändringar de senaste åren. Vad som krävs idag är ett starkt 

entreprenörskap samt att bygga nätverk av kunder och kontakter. Det är viktigt att ha en 

helhetssyn för att kunna göra bedömningar så att man kan fatta de rätta besluten. 

 

Finns det typiskt kvinnliga/manliga egenskaper? 

Historiskt sett har revisorsyrket varit manligt dominerat. Män har fler förebilder att se upp till 

och har på så sätt haft det lättare att avancera. Detta har lett till att män är modigare och har 

lättare att se helheten och ta för sig mer. Kvinnor däremot har fått en annan uppfostran, de är 

mer blyga och försiktiga. Dessutom får kvinnor det svårare att avancera när de får barn, då de 

får andra prioriteringar än jobb. Detta gör att de inte vill lägga ner lika mycket tid på arbetet 

som männen vill och får det därför svårare att konkurrera med dem. Dock har man sett att 

fram till den dag kvinnorna får barn så avancerar kvinnor och män lika snabbt. 

 

Varför tror Du att det är färre kvinnor än män som är auktoriserade? 

Då tiden för auktorisation är aktuellt, ca 7 år inom yrket, så känner kvinnor att det även är 

dags att skaffa barn. Detta gör att kvinnor hamnar på efterkälke och får på så sätt svårare att 

klara en auktorisation. Om man inte klarar auktorisationen innan kvinnan skaffar barn så blir 

det mycket svårt att ta den sen, då det krävs ett starkt engagemang och mycket nedlagd tid. En 

annan anledning kan bero på att det historiskt sett har varit ett mansdominerat yrke, vilket 

idag håller på att förändras. 
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Vad gör Ni för att underlätta för kvinnorna att bli auktoriserade? 

I denna organisation gör man inget specifikt för att underlätta för kvinnor utan alla behandlas 

lika och har samma förutsättningar menar HR- ansvarig. Idag skall alla nyanställda ha sina 

högskolepoäng klara för att vara helt redo och innan proven ordnas särskilda 

revisionsseminarier för att de anställda skall känna sig redo och uppleva att de har byråns stöd. 

Man har även avsatt en del av arbetstiden till att kunna studera inför proven. 

 

Vad skulle Er byrå kunna göra ytterliggare för att underlätta för kvinnorna? 

Den största hjälpen skulle bestå av extra fritid. Som sagt så är det likställt mellan kvinnor och 

män innan man väljer att skaffa barn. Då yrket är väldigt tidskrävande så väljer kvinnor 

kanske bort auktorisationen då de inte orkar med både familj och jobb. Man skulle även 

kunna erbjuda mer inlagd studietid i arbetstimmarna så att inte det behövs göras under fritiden. 

Byrån håller även på att ta fram ett särskilt mentorsprogram som skall lyfta fram individer. 

Att motivera de anställda är en viktig aspekt för att få fram flera kvinnor till auktorisation. 

 

Finns det vissa personer som Ni driver på mer än andra för att bli auktoriserade? Vad avgör 

det i så fall? 

Idag jobbar många i team, det är då upp till gruppledaren att pusha på sina gruppmedlemmar. 

Dessa ser hur drivande personerna är och skall då driva på sina medarbetare för att nå 

auktorisation.  

 

Hur ser Ni på föräldraledighet? Hur ser statistiken ut över vilka det är som tar ut den? 

Vi är positivt inställda på att ta ut ledighet, det är en rättighet man har. Idag blir det allt mer 

vanligt att män tar ut den. I byrån så har man möjlighet att jobba deltid till den dag då barnen 

fyller åtta, det finns även chans till förlängning om det skulle behövas. Dock är det en nackdel 
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att behöva stanna hemma alltför länge eftersom man hamnar efter för mycket då reglerna är i 

en ständig förändring. Dessutom så är det svårt att börja studera inför proven om man har barn 

då detta måste ske på fritiden.  

 

Hur ser det ut för personen i fråga när denne kommer tillbaka från ledigheten? 

När man kommer tillbaka från sin ledighet tar man upp arbetet där man lämnade det. Man 

behåller på så sätt sin position trots att man är borta under en längre period. Dock gäller det att 

uppdatera sig. 

 

Hur fungerar det att kombinera privatliv med arbetslivet? (flexibel arbetstid) 

Självklart skall det gå att kombinera yrkesliv med privatliv, men hur väl de klaffar beror på 

hur personen ifråga är. Det viktigaste av allt är att hitta en situation man är nöjd med och 

anpassa sig efter den 

 På byrån har de anställda flexibel arbetstid. Så länge man klarar av det man skall 

göra och tar hand om sina klienter så är det upp till var och en hur man lägger sin tid. Yrket är 

väldigt säsongsvarierande och vissa perioder har man mer att göra än andra och är på så sätt 

även flexibelt.  

 

Hur ser den interna rekryteringen ut? Vilka blir auktoriserade? 

Inom byrån för man årliga personliga samtal för den anställde. På dessa sätter man upp mål 

och pratar igenom situationen de befinner sig. I och med dessa har de koll över vilka som är 

aktuella för auktorisation samtidigt som man vill motivera personen att röra sig uppåt. Det 

anordnas även interna utbildningar och kurser som de anställda deltar i. 
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I och med att de nyanställda specialiserar sig relativt snabbt inom byrån är det viktigt att de 

jobbar på att bredda deras kunskaper inom revisionen. Detta åstadkoms genom olika 

seminarier för att de skall vara så föreberedda som möjligt innan proven 

 

Är vissa uppdrag mer meriterande än andra? 

Uppdrag inom de internationella storföretagen betyder oftast mer arbete och större kompetens. 

Att få dessa uppdrag krävs det att man visar framfötterna och tar för sig samtidigt som man 

måste vara beredd att få jobba under dygnens alla timmar. Detta kan vara till fördel för 

männen då de oftast är benägna att jobba mer samt att ta för sig. Men inom byrån vill man 

visa att det är lika meriterande att ta sig an uppdrag inom andra specialiseringar, då de vill att 

alla skall ha samma förutsättningar.  

 

Vem är ansvarig för uppdragen och hur tilldelas dem? 

De auktoriserade revisorerna eller gruppcheferna har på sitt ansvar att bemanna uppdragen 

och se till att det finns personer för att genomföra det.  

 Det är byrån som tilldelas uppdragen och inte personerna direkt, därefter bestämmer 

byrån vilka som skall ta sig an det. Om det är stora uppdrag så sker kontakter genom offerter. 

Där bestämmer företagsledningen vilka som skall tilldelas uppdragen. 
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Bilaga 3 

Intervju med icke-auktoriserad 

 

Bakgrund 

Ålder 50år 

År inom yrket:  15 år varav 10 år på en annan mindre byrå och de senaste fem åren på denna 

väletablerade byrå. 

Befattning:  revisor-revisorsassistent 

Vad prioriterar Du främst, jobb, familj, fritid eller annat? 

Fritid och vänner 

 

Arbetet 

Vad var Dina ambitioner när Du började? 

Det viktigaste var att man fick ett roligt jobb, ambitionerna var inte så stora i början. 

 

Vilka är Dina ambitioner idag? 

Ambitionerna är betydligt större idag, nya utmaningar och att få utvecklas känns väldigt 

lockande. 

 

Varför har Du valt att inte bli auktoriserad revisor? 

Beslutet för revisorsyrket kom relativt sent. Vid 33 år bestämde hon sig för att skola om sig 

till revisor. Med två små barn samtidigt som hon studerade heltid och jobbade deltid som 

revisorsassistent så kände hon sig relativt nöjd på studier när hon erbjöds heltidstjänst på 

revisionsbyrån. Hon bestämde sig då för att det fick räcka med den utbildning hon hade och 

började istället jobba.  
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Hur många timmar arbetar Du i genomsnitt per vecka? 

Under ett helt år blir det ett snitt på 40 timmar i veckan. Dock finns det vissa perioder då man 

jobbar betydligt mer samtidigt som det finns perioder då man kan ta det lite lugnare. Men på 

det stora hela så jämnar det ut sig. 

 

Arbetar Du mycket över? Är det för byråns skull, eller för Din egen? 

Hur mycket man jobbar är väldigt säsongsbetonat. Det finns vissa perioder som kräver en hel 

del övertid vilket är både för byråns och sin egens skull. Ibland vill man arbeta undan vissa 

saker och får övertid med anledning av det och vid vissa tillfällen är det en deadline som skall 

hållas vilket skall fullgöras för byråns skull. 

 

Upplever du mycket stress i ditt arbete? Vad beror det på i så fall? 

Detta är också periodvis. Nackdelen med att jobba på ett litet kontor är att man känner kunden 

så pass väl och att kontoret ligger så nära till hands. Detta innebär att kunderna ofta kommer 

in vid behov utan bestämda möten och blir på så sätt ofta avbruten i det som skall göras. På 

större kontor är mötena mera planerade och det blir lättare att koncentrera sig på enskilda fall. 

Dessutom är tidrapporter väldigt tidskrävande vilket i sig är en jobbig stressfaktor. 

 

Anser Du att Du har flexibel arbetstid? Är detta viktigt för Dig och i så fall varför? 

Arbetstiden är väldigt flexibel. Man kan planera sina dagar relativt fritt, men det krävs frihet 

under ansvar. Jobbet måste skötas men sedan är det upp till var och en hur tiden förläggs. 

Möjligheter till att jobba hemifrån finns vilket underlättar om det skulle behövas. Hon skulle 

beskriva flexibel arbetstid som mycket viktigt. Man behöver inte planera fritidsintressen långt 

i förväg och man kan se till att kvällar och helger är fria.  
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Känner Du att Du har haft samma förutsättningar som män av avancera i organisationen? 

Hon har inte märkt av några skillnader mellan könen utan det är upp till var och en hur man 

vill avancera i organisationen. 

 

Skulle Du säga att vissa uppdrag är mer meriterande än andra, i så fall vilka? 

Det skulle i så fall vara att få jobba med de stora bolagen. Dessa uppdrag kräver mer 

kompetens och man får lära sig flera nya och komplicerade regler. Det ger helt enkelt mer. 

 

Gör företaget någon åtskillnad mellan kvinnor och män beträffande tilldelningen av uppdrag? 

Hon kan inte se det, utan uppdragen tilldelas ofta genom kontakter. Man vet hur man fungerar 

och fortsätter gärna att jobba med samma personer. 

 

Tycker Du att företagskulturen främjar något av könen mer än det andra?  

Nej, hon kan inte se det på något sätt. 

 

Känner Du att personer uppfattar Dig annorlunda som kvinna jämfört med en man på samma 

position? 

Inte heller här har revisorsassistenten stött på detta fenomen. 

 

Anser Du att det råder konkurrens inom företaget? 

Hon anser att det inte råder någon konkurrens inom företaget utan alla hjälper alla. 

 

Vilka egenskaper tycker Du krävs för att bli auktoriserad revisor? 

För att kunna bli en bra revisor krävs det att man är strukturerad och kan ta svåra beslut 

samtidigt som man kan stå för dem. Det krävs även egenskaper som att vara öppen och social 
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samt att man skall kunna hantera och kunna få bra kontakt med olika personligheter. 

Egenskaper som kreativ och bra problemlösare är även viktiga inslag hos en bra revisor. 

 

Egenskaper som hon kan se skiljer mellan könen är att kvinnor i större utsträckning är mer 

noggranna än sina manliga kollegor, men samtidigt som de är mer fega och vågar ta mindre 

risker. Kvinnor har även en tendens till att ha ett större kontrollbehov än män. För övrigt tror 

hon att egenskaper som beslutsfattande och självsäkerhet är olika mellan olika individer och 

inte bundna till något specifikt kön. 

 

Har Du upplevt några nackdelar i organisationen med att vara kvinna? 

Nej, det kan hon inte säga att hon har. 

 

Varför tror Du att det är färre kvinnor än män som är auktoriserade? 

Att vara revisor är ett mycket tidskrävande jobb och på vägen till auktorisation är det lätt att 

kvinnor hoppar av och istället väljer att prioritera familjen. 

 

Vad tycker Du att företaget kan göra för att underlätta så att flera kvinnor blir auktoriserade? 

Man skulle kunna underlätta föräldraledigheten. Uppmuntra fäder att vara hemma samt att 

erbjuda städning i hemmet, då det är kvinnor som fortfarande har huvudansvaret för hemmet. 

Man skulle även kunna ta hjälp av andra kontor om de har kapacitet.  

 Eftersom det är en övervägande majoritet av kvinnor som är föräldraledig så tappar 

de mycket på att vara hemma. De halkar efter i utbildning och kompetens samtidigt som de 

kan förlora roliga kunder. Detta kan avhjälpas genom att man jobbar någon dag i veckan 

under ledigheten så att man kan upprätthålla kontakten med viktiga klienter och kunna delta i 
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viktiga utbildningar. Annars är det nog svårt att komma tillbaka till sin ursprungliga position 

när man har varit ledig. 

 

Familj 

Vem har huvudansvaret för hem och familj? 

Det är hon som har huvudansvaret hemma. 

 

Barn? 

Två stycken. Men då de var redan födda och gick i småskolan när hon började som 

revisorsassistent har hon inte behövt tackla det problemet med att vara föräldraledig. Hon 

utgår istället ifrån vad hon tror och har sett inträffat i detta tillstånd. 
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Bilaga 4  

Intervju med icke-auktoriserad revisor 
 

Bakgrund 

Ålder: 41år 

År inom yrket: Anställd 15 år på byrån varav mammaledig 6 år  

Befattning: Manager och gruppchef 

Vad prioriterar Du främst, jobb, familj, fritid eller annat? Hon prioriterar familjen främst 

 

Arbetet 

Vad var Dina ambitioner när Du började?  

Från början var hennes ambition att lära sig mer om ekonomi och sedan gå vidare och 

utveckla sig mer. 

 

Vilka är Dina ambitioner idag?  

Att bli Senior manager i första hand, men också att bli auktoriserad. 

 

Varför har Du valt att inte bli auktoriserad revisor?  

Hon upplever att hon inte själv valt att inte auktoriserad. Då hon skulle föda sitt första barn 

skulle hon gå upp på det sista sk FAR provet. Provet sammanföll dock med henes förlossning. 

Då hon kom tillbaks efter hennes tredje barn fanns möjlighet för hennes arbetsgivare att 

förorda henne för auktorisation enligt gamla reglerna utan att hon behövde komplettera sina 

betyg med ytterligare 10 valfria universitetspoäng. Det var ingen hos henns arbetsgivare som 

bevakade detta och hon själv var inte uppdaterad i ”kryphålen”. Ett antal killar på hennes 

arbetsplats blev auktoriserade utan att göra sista FAR provet eller att konvertera över och bli 

auktoriserad enl RN. 
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Hur många timmar arbetar Du i genomsnitt per vecka?  

På helårsbasis 40 timmar (har en 75% anställning) 

 

Arbetar Du mycket över?  

Är det för byråns skull, eller för Din egen?  

Hon uppger att hon arbetar mycket över. Det gör hon främst för att hon känner ett ansvar för 

de uppdrag hon arbetar med inte för hennes arbetsgivare eller för sin egen skull egentligen! 

 

Upplever du mycket stress i ditt arbete? Vad beror det på i så fall? 

Hon upplever mycket stress i arbetet, den beror på att hon ofta känner att hon inte hinner 

tillräckligt mycket. 

 

Anser Du att Du har flexibel arbetstid? 

Ja 

 

Är detta viktigt för Dig och i så fall varför?  

Det är viktigt för henne då hon värdesätter att under exempelvis sommaren kunna ha en lång 

sammanhängande ledighet med sina barn. 

 

Känner Du att Du har haft samma förutsättningar som män av avancera i organisationen? 

Nej det anser hon inte att hon har haft. 
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Skulle Du säga att vissa uppdrag är mer meriterande än andra, i så fall vilka?  

Hon tror att det säkert är så, men att hon är osäker på vilka de är. Egentligen anser hon att har 

väldigt meriterande uppdrag då hon arbetar som revisionsansvarig för stora uppdrag för en av 

deras mer tongivande delägare som även sitter i företagsledningen. 

 

Gör företaget någon åtskillnad mellan kvinnor och män beträffande tilldelningen av uppdrag?  

Nej, det anser hon inte att det görs. 

 

Tycker Du att företagskulturen främjar något av könen mer än det andra?  

Styrelse, ledning och delägare är huvudsakligen män och det anser hon är svar nog då byrån 

har aningen mer kvinnor anställda 

 

Känner Du att personer uppfattar Dig annorlunda som kvinna jämfört med en man på samma 

position?  

Hon anser att hon inte kan avgöra detta, men att en del män som äldre än vad hon är och ingår 

i den grupp som hon är chef för ser inte henne som en chef i egentlig mening. 

 

Anser Du att det råder konkurrens inom företaget?  

Det tycker hon absolut att det gör. 

 

Vilka egenskaper tycker Du krävs för att bli auktoriserad revisor?  

Hon anser att god yrkesskicklighet är det viktigaste. 

 

Har Du upplevt några nackdelar i organisationen med att vara kvinna?  

Nej det har hon inte förutom de problem vi beskrivit ovan. 
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Varför tror Du att det är färre kvinnor än män som är auktoriserade?  

Auktorisationen faller ofta in ungefär samtidigt som den period i livet då man skaffar barn. I 

hennes fall innebar det att kraven för auktorisation ändrades. I dag måste hon dels komplettera 

sina betyg med 10 poäng samt skriva revisorsexamen och högre revisorsexamen. Innan hon 

fick sina barn hade hon gjort FARs två första prov och hade endast det tredje sista provet kvar. 

Att samtidigt som man har familj komplettera betyg samt skriva tuffa prov kräver verkligen 

att man är intresserad av att bli auktoriserad. Hon tror att hon inte är den enda kvinnan som 

hamnat mellan dessa två system och det kan vara en bidragande orsak till att färre kvinnor just 

nu är auktoriserade. Sen så är yrket väldigt arbetsmängdsintensivt vilket inte främjar att 

kvinnor i fertil ålder trivs i organisationen svårt kombinera stor arbetsmängd med små barn. 

Mycket arbete lönar sig på en revisionsbyrå. 

 

Vad tycker Du att företaget kan göra för att underlätta så att flera kvinnor blir auktoriserade? 

Aktivt gå in och minska mängden jobb under den period då inläsning till proven sker om 

kvinnan har små barn. Sen tror hon inte att problemet är auktorisationen i sig. Istället tror hon 

att det är arbetssättet som kan vara svårförenligt med småbarnsåren. Problemet är snarare hur 

får du kvinnor att vilja stanna kvar på revisionsbyråer långsiktigt. 

 

Familj 

Vem har huvudansvaret för hem och familj?  

Det är det hon som har. 

 

Barn?  

Hon har tre barn. 

. 
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Hur länge var Du barnledig?  

6 år  

 

Hur tycker Du att Du blev bemött av företaget i det skedet?  

Bra förutom att ingen tänkte på att bevaka hennes situation, om någon gjort det så hade hon 

varit auktoriserad i dag. 

 

Känner Du att Du har tappat något på att vara ledig?  

Ja, men upplever det inte som ett problem för henne. Hon har verkligen valt att vara hemma 

lång tid, och hon anser inte att hon borde ha samma utveckling som en som aktivt arbetat 

under motsvarande period då hon var mammaledig. 
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Bilaga 5 

Intervju med auktoriserad revisor 
 

Bakgrund 

Ålder 31 

År inom yrket 7 år 

Civilstånd singel 

Befattning auktoriserad revisor sedan i våras 

 

Arbetet 

Vad prioriterar Du främst, jobb, familj, fritid eller annat? 

Vänner och fritid går före jobbet. I och med att hon arbetar med stora bolag så innebär det mer 

arbete under vissa delar av året. Under dessa perioder krävs det hon prioriterar jobbet då det är 

viktigt att hålla deadline. 

 

Hur många timmar arbetar Du i genomsnitt per vecka? 

Under hösten blir det i genomsnitt en timmes övertid per dag. I januari/ februari blir det i 

genomsnitt omkring tre timmars övertid per dag.  

 

Arbetar Du mycket över? Är det för byråns skull, eller för Din egen? 

Oftast är det för att hon måste för byråns skull då det gäller att hålla deadlines. Det kan också 

vara så att hon samlat på sig mycket arbete och därför måste jobba undan.  

 

Upplever du mycket stress i ditt arbete? Vad beror det på i så fall? 

Det är en hel del stress i och med att jobbet som revisor innebär att man måste kunna hålla 

många bollar i luften samtidigt. Hon upplever inte att byrån arbetar aktiv med att förebygga 
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stress. Dock hålls det ibland några seminarier om stress. Stressen beror till största del på att 

man som ny inte klarar av att säga nej till olika projekt. Detta kan innebära att personer kan 

arbeta i prinip hur mycket som helst. Hon tillägger samtidigt att det är ok att säga nej och att 

detta är något som man lär sig efterhand.  

 

Anser Du att Du har flexibel arbetstid? 

Det är mycket upp till var och en hur flexibel man är. I början är arbetet inte så flexibelt då 

man blir tilldelad uppdrag. Efter ett tag kan man själv styra sin tid och arbetet blir där med 

mer flexibelt.  

  

Är detta viktigt för Dig och i så fall varför? 

Ja det är viktigt och samtidigt är det skönt att kunna styra sin tid. Framför allt tror hon att det 

är viktigt för de personer som har familj. Möjligheten att kunna arbeta hemifrån är något som 

hon uppskattar.  

 

Anser Du att det råder konkurrens inom företaget? 

Ja det gäller att ta för sig och visa framfötterna. Dock upplevs inte konkurrensen som något 

negativt utan snarare att man sporrar varandra. Alla hjälper alla och man arbetar nära varandra 

i team.  

 

Skulle Du säga att vissa uppdrag är mer meriterande än andra, i så fall vilka? 

För att utvecklas mest krävs det att man är med och reviderar de större, internationella och 

börsnoterade bolagen. Detta för att man lättare ska kunna hänga med i de nya regler som 

ständigt uppkommer men även för att kunna avancera inom sin avdelning.  
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Gör företaget nån åtskillnad mellan kvinnor och män besträffande tilldelningen av uppdrag? 

Då det är partnern som skriver på revisionsberättelsen för de större bolagen är det deras 

ansvar att se till att projektet har all den kompetens som krävs för att det ska gå att genomföra. 

Ofta väljer partnern de personer som denne tidigare arbetat med varför det är viktigt att hamna 

rätt från början. När de nya kommer in på byrån är det ofta slumpen som avgör vilka uppdrag 

man hamnar på. Längre fram i karriären söker man själv uppdrag som man vill delta på. Det 

sker därför ingen åtskillnad i tilldelningen av uppdrag. Däremot kan man se att killar är 

mindre rädda för att arbeta övertid. En anledning til att kvinnor har en tendens att arbeta 

mindre är att de känner ansvar inför familj och barn. Då det är partnern som väljer vilka 

personer som denne vill ha med på sitt uppdrag är det viktigt att skapa nätverk uppåt i 

organisationen. Eftersom män är villiga att jobba mer har de lättare att skapa dessa nätverk. 

 

Auktorisationen 

Vilka egenskaper tycker Du krävs för att bli auktoriserad revisor? 

Vem som helst kan klara av att skriva provet till auktorisation. För att arbeta som auktoriserad 

revisor krävs det att man tycker om att arbeta som konsult och arbeta på flera olika ställen. 

Samtidigt måste man kunna hantera att ha många bollar i luften samtidigt. Att man tycker om 

att umgås med människor samt att vara social och uttåtriktad är också viktiga egenskaper.  

 

Tycker Du att företaget har gjort något för Dig som kvinna för att underlätta din väg till 

auktorisationen? 

Byrån har inte gjort något för henne specifikt som kvinna. Däremot har de ett omfattande 

utbildningsprogram redan från första början. Dessutom har de olika workshops inför provet. 
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Varför tror Du att det är färre kvinnor än män som är auktoriserade? 

Vanligen blir man auktoriserad efter sex till sju år. I samma veva är det vanligt att man skaffar 

barn. Proven är dessutom mycket svåra och kräver fler hundra timmars studier. Detta måste 

ske utöver arbetstid varför det kan vara svårt för en kvinna med familj att hinna förbereda sig 

tillräckligt för att klara proven. Hon tror att om man skriver provet innan man skaffar barn så 

är det inte svårare för en kvinna än en man att bli auktoriserad. Om man i stället väljer att 

skaffa barn först och sedan försöker sig på att bli auktoriserad blir det betydligt svårare. Dels 

saknas det tid för att hinna plugga, del har det tillkommit så mycket nya regler under tiden 

man har varit borta, vilket gör det svårare att komma ikapp. Ofta är det så att om man kommer 

tillbaka från en mammaledighet och inte har klarar att skriva provet för auktorisation, väljer 

kvinnorna att sluta och prova på något annat då jobbet som icke-auktoriserad inte är 

stimulerande längre.  

 

Vad tycker Du att företaget kan göra för att underlätta så att flera kvinnor blir auktoriserade? 

Organisationen kunde visa ett större engagemang när kvinnorna kommer tillbaka från sin 

mammaledighet och visa att de verligen vill att de ska auktorisera sig. Organisationen borde 

uppmuntra och hjälpa kvinnorna så att de inte tar på sig för mycket arbete.  

 

Känner Du att personer uppfattar Dig annorlunda som kvinna jämfört med en man på 

samma position? 

Nej inte alls, varken hos klienter eller internt. Det är snarare tvärtom att det är roligt med 

kvinnor som visar framfötterna 
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Innan Du blev auktoriserad märkte Du av några negativa attityder gentemot Ditt val att bli 

auktoriserad? 

Nej inga negativa attityder alls, bara uppmuntran. 

 

Tycker Du att företagskulturen främjar något av könen mer än det andra?  

Nej det är mycket jämnställt. Om det är något som främjas så är det kvinnor då de är bättre på 

att planera och strukturera arbetet. Män är mer tekniska.  

 

Känner Du att Du har haft samma förutsättningar som män av avancera i organisationen? 

Hon känner att hon har haft samma förutsättningar att avancera i organisationen. Det hon 

däremot upplevt är att män har lättare att ta för sig och framhäva sig själva mer eftersom de 

har bättre självförtroende. Tjejer är mer blyga då de har väldigt höga krav på sig själva och 

sällan tycker att deras insats duger.  

 

Familj 

Har Du barn? 

Nej 

 

Har Du valt att avstå från att skaffa barn eller är det en senare fråga? 

Det har inte varit lägligt, utan är en senare fråga.  

 

Vad tror Du att det kommer innebära för Din framtida karriär om Du väljer att skaffa barn? 

Hon tror inte att hennes karriärsmöjligheter kommer att hämmas. Det viktiga är att man ställer 

krav på organisationen så att man ser till att få färre uppdrag. Om man exempelvis skulle vilja 

bli partner så kräver det mycket tid, vilket troligtvis kommer att innebära att hon kommer vara 
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tvungen att ibland välja bort familjen. Dessutom krävs det att man har en man som är villig att 

ta ett större ansvar för familjen.  
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Bilaga 6  

Intervju med auktoriserad revisor 
 

Bakgrund 

Ålder: 35 år 

År inom yrket: Anställd sedan 1 januari 1995, dvs drygt 10 år! 

Befattning: Auktoriserad revisor. För närvarande är hon mammaledig men innan det så var 

hon även gruppansvarig för revision i Sundsvall.  

Civilstånd: Gift 

Vad prioriterar Du främst, jobb, familj, fritid eller annat? Idag prioriterar hon familjen. Men 

under de första åren var det arbetet som kom främst. 

 

Arbetet 

Hur många timmar arbetar Du i genomsnitt per vecka?  

Under åren har arbetstimmarna varierat kraftigt mycket beroende på livssituationen säger den 

auktoriserade revisorn. Det har varit veckor på 70 timmar men under senare år har hon försökt 

att begränsa veckorna till 40 timmar, men är även de varierande. 

 

Arbetar Du mycket över? Är det för byråns skull, eller för Din egen?  

När den auktoriserade revisorn jobbade som mest var det mycket för hennes egen skull. Det 

var mycket resande och många stimulerande och utvecklande uppdrag. Men hon säger att det 

tempo som hon höll inte är något man orkar med i för många år om man även vill 

ha ”livskvalitet” med familj och barn. Det blir inte lika mycket resor och stora uppdrag 

nuförtiden utan mer lokala uppdrag. Att jobba över idag är mer för att ”det behövs” då det 

ibland kan bli många uppdrag som ska vara klar samtidigt (dvs mest för byråns skull). 
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Upplever du mycket stress i ditt arbete? Vad beror det på i så fall? 

Yrket är väldigt stressigt. Det är många olika bolag och uppdrag som man "hoppar mellan”, 

säger den auktoriserade revisorn. Alla förväntar sig att man är på topp och presterar sitt 

yttersta hela tiden. Det interna kraven på att ha externa timmar ökat samtidigt som priset på 

utförandet  har blivit ganska dyrt per timme, vilket innebär att man måste vara väldigt effektiv 

säger hon. Det är även en bransch där det händer mycket vad gäller lagar, rekommendationer 

etc som hela tiden skall uppdateras.  

 

Anser Du att Du har flexibel arbetstid? Är detta viktigt för Dig och i så fall varför? 

Ja, arbetstiderna är oerhört flexibla anser hon. När man har jobbat så i 10 år är det svårt att 

tänka sig att bli "instängd" någonstans mellan ex 8-17. Det är en enorm frihet.  

 

Anser Du att det råder konkurrens inom företaget?  

Ja till en viss del skulle hon vilja beskriva det som.  

 

Skulle Du säga att vissa uppdrag är mer meriterande än andra, i så fall vilka? 

Enligt den auktoriserade revisorn så skulle hon säga att det finns vissa uppdrag som är mer 

meriterande än andra. Dessa är oftast de större eller medelstora bolagen, vilka även prioriteras 

inom organisationen. 

 

Gör företaget någon åtskillnad mellan kvinnor och män beträffande tilldelningen av uppdrag?  

På små kontor blir man inte tilldelad uppdrag så ofta, men där det sker så hoppas hon att det 

inte sker någon åtskillnad. Dock lämnar hon frågan obesvarad.  
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Auktorisationen 

 

Vilka egenskaper tycker Du krävs för att bli auktoriserad revisor?  

Enligt den auktoriserade revisorn så tror hon att det krävs en stor förmåga till att kunna fatta 

beslut och leda människor. Man måste även ha en övergripande syn samt egenskapen att 

kunna delegera. Vidare krävs det en god hand med kunder och en förmåga att sälja anser hon. 

 

Tycker Du att företaget har gjort något för Dig som kvinna för att underlätta din väg till 

auktorisationen? 

Hon anser att det inte har kommit till hands i hennes fall.  

 

Varför tror Du att det är färre kvinnor än män som är auktoriserade?  

Den största anledningen anser hon vara att hela revisorskåren är en ”manlig värld”, vilket inte 

är lätt att inta som kvinna. Många organisationer är uppbyggda efter manliga strukturer, där 

det skall vara män med hemmafruar som tar auktorisation och blir delägare, anser den 

auktoriserade.  

 

Vad tycker Du att företaget kan göra för att underlätta så att flera kvinnor blir auktoriserade?  

Hon kan inte se en enkel lösning på detta utan det är mycket som måste förändras för att det 

skall kunna bli aktuellt. Det är en fråga som i mångt och mycket avser hela samhällets struktur. 

 

Känner Du att personer uppfattar Dig annorlunda som kvinna jämfört meden man på 

samma position? 

Tyvärr säger hon, att i många fall så är det så att man måste bevisa mer då man är kvinna än 

vad en man på samma position skulle behöva göra. 
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Innan Du blev auktoriserad märkte Du av några negativa attityder gentemot Ditt val att bli 

auktoriserad?  

Nej, det kunde hon inte märka av. 

 

Tycker Du att företagskulturen främjar något av könen mer än det andra?  

Som den auktoriserade revisorn förr tog upp, så befinner sig revisorskåren fortfarande i en 

väldigt mansdominerande värld där män främjar män. Dock vill hon poängtera att detta är 

hennes personliga åsikter, vilket kanske inte alla delar med henne. Hon poängterar vidare att 

det är lite upp till respektive person att man måste ”vilja ta för sig”, då är allt möjligt. 

 

Känner Du att Du har haft samma förutsättningar som män av avancera i organisationen? 

Själv anser den auktoriserade att hon har klarat sig väldigt bra inom denna organisation. Hur 

det istället skulle ha varit om hon hade varit man kan hon självklart inte svara på. Dock kan 

hon se att hon i vissa situationer skulle ha fått ett större gensvar eller respekt om hon istället 

hade varit en man.   

 

Familj 

 

Vem har huvudansvaret för hem och familj? 

Hon anser att det är delat ansvar som gäller hemma hos henne, men hon är för närvarande 

mammaledig förutom en dag i veckan. 

  

Hur länge var Du barnledig?  

Den auktoriserade revisorn har varit ledig till 100% i 9 månader och till 80% i 4 månader. 

Efter detta så kommer fadern att vara hemma i 8 månader och då går hon upp på heltid igen. 

 86



Hur tycker Du att Du blev bemött av företaget i det skedet?  

Hon anser att hon har fått bara positiva bemötanden. 

 

Känner Du att Du har tappat något på att vara ledig?  

Självklart tappar man en hel del på att vara ledig, när man helt plötsligt prioriterar en liten 

krabat och tycket att det är det viktigaste i världen säger hon. Allt det andra blir inte lika 

viktigt längre menar hon (klassiskt perspektiv på tillvaron när man får barn…). Däremot tror 

hon att det finns plats för hennes i organisationen när hon kommer tillbaka och att hennes 

bemötande då kommer att vara positivt. Men visst har man säkert "inte erhållit" flera uppdrag 

för att man är hemma med barn 1, säger den auktoriserade. Frågan som alla ställer sig är ju 

"när kommer barn 2"?? 
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