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Förord 
 
Denna magisteruppsats hade inte kunnat genomföras utan våra intervjuade respondenter och 
informanter, vilka har bidragit till vår uppsats empiridel. Ett stort tack till Er. Vi vill även 
tacka våra mentorer Margareta Damberg och Marianne Grünfeldt för de nyttiga råd och 
synpunkter vi fick i uppsatsens inledande skede.  
 
Vi vill också tacka våra opponenter, sidopponenter och dem som korrekturläst vårt material 
vilka har försett oss med förslag till förbättringar och vår handledare Jan Sigfridsson. 
 
Vårt varmaste tack ger vi våra familjer vilka har stöttat oss under vår studietid och vårt 
uppsatsskrivande.  
 
 
 
Stockholm den 30 maj 2006 
 
 
Sahika Edilsel    Ida Ljungbertz  
 



  

Sammanfattning 
 
Denna uppsats har försökt att hitta orsaker till varför de kvinnliga revisorerna är lågt 
representerade i börsnoterade bolag. I uppsatsens inledande skede använde vi oss utav en 
enkätundersökning för att skapa oss en bild av intresset för auktorisation bland kvinnliga 
ekonomstudenter. För vår primära datainsamling använde vi oss både av personliga, 
semistrukturerade intervjuer och intervjuer per e-post. Vi har intervjuat kvinnliga 
auktoriserade revisorer som verkar på de fyra största revisionsbyråerna i Stockholm och gjort 
intervjuer per e-post med revisorer som tidigare varit verksamma på någon av dessa byråer. 
Vi har även intervjuat personer som inte är verksamma inom revisionsbranschen, men har 
intressanta synpunkter om området. 
 
I teoriavsnittet behandlas de för uppsatsen relevanta teorier och tidigare studier vilka vi tagit 
del av inför vår empiriska studie. Teoriavsnittet är uppdelat i två delar. Vi ger först en bild av 
revisionsyrket därefter tar vi bakomliggande teori för vår kvalitativa studie, såsom glastak, 
manlig homosocialitet och annan feministisk forskning.  
 
För att en revisor skall kunna vara ansvarig, påskrivande revisor för ett börsnoterat bolag, 
kräver ofta revisionsbyrån att revisorn skall vara delägare i byrån. Dessutom finns krav på att 
den ansvarige revisorn måste vara auktoriserad, om värdet av tillgångarna överstiger 1000 
basbelopp eller om antalet anställda på företaget överstiger 200. Andelen kvinnliga 
auktoriserade revisorer är knappt 26 procent och andelen kvinnliga delägare bland de 
delägande revisorerna de i de fyra största revisionsbyråerna är mellan fem till 13 procent. 
 
Bland de nyanställda på byråerna är minst hälften kvinnor, men deras andel minskar 
emellertid med antalet år i yrket. Kvinnor mitt i revisionskarriären väljer att lämna 
revisionsyrket, vilket både teori och empiri styrker. Vi anser däremot att kvotering av kvinnor, 
till delägarskap eller till revision inom börsnoterade bolag, inte är en bra lösning på 
efterfrågeproblemet. För att föra fram fler kvinnor och stötta dem anser vi att mentorskap ett 
viktigt redskap, men inte lösningen.  
 
Med tanke på att fler byråer anställer lika stor andel män som kvinnor, är det en tidsfråga 
innan fler kvinnor kommer upp i hierarkin. 
 
 
 
Nyckelord: 
Könssegregering, Glastak, Kvotering, Delägarskap 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 
 
This paper tries to find reasons why there is a low representation of women in auditing in 
companies that are quoted in the Swedish stock exchange. At the opening of this thesis we 
made a quantitative study, to create an understanding of the interest of audit authorisation 
among female Business Administration students. We performed personnel semi structured 
interviews and interviews by e-mail to our primary material, which are of qualitative studies. 
We have made interviews with authorised female auditors, who work within the four biggest 
audit firms in Stockholm, and we have made interviews by e-mail with auditors that used to 
work within any of the audit firms. We have also made interviews with persons that do not 
work within the audit business, but have interesting point-of-views. 
 
At least half of the recently employed at the audit firms are women. However, their 
proportion is declining after a few years within the profession. The proportion of authorised 
female auditors are slightly less than 26 per cent and the proportion of female partners within 
the four biggest audit firms are between five and 13 per cent. Women choose to leave their 
audit career while in the middle of if. To support these women we consider mentoring as an 
important tool, but not the solution to the problem. We consider, however, that the allocation 
of quotas of women to become partners in the audit firm or to be able to audit a quoted 
company in the stock exchange is not a good solution for the problem of demand. 
 
Taking into consideration that audit firms employ the same proportion of male and female 
employees, it is a matter of time until the women will climb the hierarchy within the audit 
firms and become partners. 
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Gender segregation, Glass ceiling, Allocation of quotas, Partnership 
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1. Inledning 
Uppsatsens inledande del kommer att ge en bakgrund till uppsatsämnet samt presentation av 
det. Därefter följer en problemdiskussion med tillhörande problemformulering, motivering till 
val av uppsatsämne och beskrivning av syftet. Vi avrundar avsnittet med avgränsningar och 
uppsatsens disposition. 
 
 
1.1 Problembakgrund  
 
Revision är ett yrke med gamla anor. Redan 2000 år före vår tideräkning, fanns det revision i 
Kina1, där revisorn var en högt uppsatt, oberoende ämbetsman. Revisionen kom till Sverige 
först på 1700-talet genom handelskompanierna och 1912 fick Sverige sin första auktoriserade 
revisor, Oskar Sillén2. Bland de auktoriserade revisorerna är kvinnorna lågt representerade. 
Andelen kvinnliga auktoriserade revisorer var den 1 mars 2006 enligt Revisorsnämnden 
knappt 26 procent (1759 manliga och 636 kvinnliga auktoriserade revisorer)3. Den högre 
revisorsexamen genomfördes första gången våren 19994. Se bilaga 1 för fördelat resultat över 
kön avseende högre revisorsexamen. Andelen kvinnor inom revisionsbranschen har emellertid 
ökat under det senaste decenniet. Trots detta är männen överrepresenterade bland såväl 
auktoriserade som godkända revisorer. Bland de nyanställda på revisionsbyråerna idag är 
minst hälften kvinnor. Deras andel minskar emellertid med antalet år i yrket, ställning och 
status. Andelen kvinnor bland de större byråernas partnerkollektiv varierar mellan 7 och 15 
procent5. En svag förbättring har skett, men det är långt ifrån något att stoltsera med. Även 
om revisorsyrket är ett mansdominerat yrke, fanns det en kvinnlig ledamot redan när FAR 
startade år 1923. Thyra Svensson hade drivit egen revisionsbyrå sedan 1910 och fick sin 
auktorisation 19146. Kvinnliga auktoriserade revisorer var annars något otänkbart på den 
tiden.  
 
Idag har de flesta kvinnor i Sverige teoretiskt sett möjlighet att studera, fritt välja yrke, skaffa 
barn när utbildningen är klar et cetera. Statistiska fakta är att kvinnor idag är i klar majoritet 
bland studenter vid högskolor och universitet i Sverige. Läsåret 2004/05 var 60,4 procent av 
de studerande kvinnor, se tabell 1.1 nedan.  
 

Tabell 1.17  

Kvinnor Män Totalt
238 473 156 050 394 523

Studenter Läsåret 2004/05

 
Kvinnor har de senaste åren kommit ut starkt på arbetsmarknaden inom flera områden i 
näringslivet och har idag möjlighet att nå toppositionerna, men det är få kvinnor som har nått 
den verkliga, operativa makten i företagsledningarna. Trots att många kvinnor utbildar sig 
idag, är det männen som innehar toppositionerna i näringslivet och samhället. Av dem som 
sitter i de börsnoterade företagens ledningsgrupper är bara 11 procent kvinnor8.  

                                                 
1 FARs Revisionsbok 2002, 2002. 
2 Ibid. 
3 Arvidsson, G., Revisorsnämnden 2006-03-14 
4 Ibid. 
5 Halling, P., Låg andel kvinnliga delägare, Balans, nr 11 2005 
6 Precht, E., Kvinnor kan! Revisionsbyrå i Sandviken är lönsammast, Balans, nr 11 2005 
7 http://www.scb.se/templates/subHeading____76736.asp, 2006-04-27 
8 Renstig, M., Kvinnor vill ta större chefsansvar men får sällan chansen, Axess nr 2, 2004 
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Under det senaste halvåret har det pågått en debatt om kvinnornas låga representation i såväl 
styrelser som VD-positioner. Sverige är för jämlikhet och jämställdhet och anser det 
självklart, i teorin, att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att ta sig fram till 
toppositioner. Ur ett historiskt perspektiv har emellertid de flesta ledare och chefer varit män.  
 
Tabellen nedan illustrerar sammanfattningsvis den jämställdhet kvinnor har kämpat för på 
arbetsmarknaden under ett sekel9: 

Tidsperiod Kvinnors och mäns relationer främst 
på arbetsmarkanden 

Viktiga diskussioner och krav inom 
kvinnorörelsen, främst om lönearbete 

1880-1920 Maskulinitetens kris, även kallad 
genuskris. Nya typer av lönearbeten, 
tendenser till genusintegrering i 
somliga yrken. Förändringar i 
genusrelationer. Stor andel ogifta 
kvinnor. 

Första vågen. Kvinnors krav till rätten 
till egen ekonomi, utbildning och 
lönearbete. Bör de syssla med kvinnliga 
arbeten eller lönearbete på samma villkor 
som män? Krav på kvinnors rösträtt och 
myndighet. 

1920-1950 Ökad rationalisering och ökad 
genusarbetsdelning. Nya arbeten 
öppnas för kvinnor, liksom 
utbildningar. 

Vågdal. Mobilisering för att försvara 
gifta kvinnors rätt att lönearbeta och rätt 
för kvinnor att både lönearbeta och ha 
familj. 

1950-1970 Ekonomisk tillväxt och 
arbetskraftsbrist. Alltfler kvinnor i 
lönearbete. 

Vågdal som övergår i våg. Debatt om 
mannens roll i hemmet och dubbelarbete 
för kvinnor. Krav på daghem. 

1970-1985 
(1987) 

Den offentliga sektorn växer och 
kvinnor arbetar ofta i den. Kvinnor 
lönearbetar lika frekvent som män, 
men oftare deltid. 

Våg som övergår i vågdal. Krav på 6 
timmars arbetsdag för alla samt debatt 
om könskvotering. Kvinnors rätt till abort 
samt egen försörjning. Kvinnokultur.  

1985- Minskningar i den offentliga sektorn; 
privatiseringar av kvinnoarbeten, som 
dock förblir inom vård, skola och 
omsorg. Egenföretagande. Ökad 
arbetslöshet, fler visstidsanställningar 
och otrygghet på arbetsmarknaden. 

Vågdal med början till formering av en 
ny våg. Kvinnohus, opinion mot 
misshandel av kvinnor i hemmen. Social 
konstruktion av kön/genus ställs mot 
biologism. Heterosexualitet under debatt. 
Skillnad på kvinnoförtryck och 
underordning av kvinnor? 

 
 
1.1.1. Motivering till val av uppsatsämne 
 
Vårt intresse för ämnet revision väcktes tidigt under vår studietid på Företagsekonomiska 
institutionen. Var vi än kommer att hamna i arbetslivet, som revisorer eller verksamma inom 
ett företag, kommer vi alltid att beröras av revisorer och revision.  
 
Debatten om den låga andelen kvinnor i näringslivet fick oss att studera årsredovisningarna 
närmare. För uppslag till uppsatsämne, granskade vi årsredovisningar för flera börsnoterade 
bolag. Vid senare genomgång av A-listans 29 mest omsatta aktier på Stockholmsbörsen10 och 
dessa företags årsredovisningar från 2004, fann vi genom revisionsberättelserna att endast 
manliga auktoriserade revisorer var påskrivande, se bilaga 2. I ett fall hade dock 
Finansinspektionen förordnat en kvinnlig auktoriserad revisor, att fristående granska 
revisionen. Vi frågade oss då hur det kommer sig att de kvinnliga påskrivande revisorerna i 
börsnoterade bolag är så få? Det behöver inte innebära att detta är ett samhällsproblem. Vi är 
helt enkelt intresserade av att skaffa oss ny och fördjupad kunskap om problemområdet11. 
 

                                                 
9 Hedenborg & Wikander, Makt och försörjning, 2003 
10 OMX, 2006-02-14 
11 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, 2003 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Wahl skriver i sin artikel ”Företagsledning som konstruktion av manlighet”12, att teori och 
praktik beskriver begreppet ledarskap som om det vore könsneutralt och att kön osynliggörs 
eller förnekas. Varför det är så få kvinnor på ledande positioner, menar Wahl, ger teorin inga 
förklaringar till. Tre synsätt13 som anses vara mest dominerande i debatten om kvinnor som 
ledare är enligt Wahl: 
 

 Kvinnor som en outnyttjad resurs 
 Kvinnor som en annorlunda resurs 
 Kvinnor vill inte göra karriär 

 
Argumentet kvinnor som en outnyttjad resurs, bottnar i att männen uppfattar att resursen 
kvinnorna har är bristfällig eller fel, det vill säga fel utbildning, erfarenheter eller fel språk. 
Kvinnor menar enligt Wahl, att män inte vill ha någon förändring och att män inte kopplar 
frågan till lönsamhet. Kvinnor som en annorlunda resurs, ses mer som att kvinnor förväntas 
tillföra något, det som männen inte representerar eller klarar av. Att kvinnor inte vill göra 
karriär, är en vanligt förekommande föreställning bland manliga företagsledare.  
 
1997 gjorde FAR, tillsammans med Demoskop, en undersökning bland ett urval av sina 
kvinnliga FAR-ledamöter14, för att bland annat utreda hur kvinnorna uppfattade sina 
förutsättningar och sin arbetssituation. FAR fann att intresset för delägarskap var stort bland 
de kvinnliga ledamöterna, samt att de förväntningar de hade sedan tidigare, hade infriats. 
Endast hälften ansåg emellertid att de hade samma möjligheter som deras manliga kollegor. 
Bland de kvinnliga cheferna, ansåg de att de hade samma möjligheter som männen att vara 
chef. De uppfattade dock att det var lättare att vara chef än delägare. De flesta kvinnliga 
ledamöter ansåg att de hade den ställning de borde ha, med tanke på deras erfarenhet och 
kompetens.  
 
Idag bedrivs ett aktivt förändringsarbete inom näringslivet. Ett tecken på detta är diskussionen 
om att öka andelen kvinnor på de allra högsta nivåerna inom näringslivet och dess styrelser. 
De som dominerar detta skikt är oftast männen. Frågan om kvotering av kvinnor till det högre 
toppskiktet har stötts och blötts mycket. Är kvotering av kvinnor en lösning på problemet? I 
den undersökning, vilken FAR gjorde 1997, framkom att 84 procent av respondenterna ansåg 
att kvotering vore en ganska eller mycket dålig lösning på problemet15. 
 
Få kvinnor är påskrivande revisorer i börsnoterade bolag, trots att kvinnor idag utgör drygt en 
fjärdedel av de auktoriserade revisorerna i Sverige. Då kommer vi till vår 
problemformulering: Hur kommer det sig då att det är så få påskrivande kvinnliga revisorer i 
de börsnoterade bolagen? Det finns säkert historiska förklaringsgrunder till varför kvinnor är 
lågt representerade på denna nivå, men vi vill samtidigt belysa hur situationen ser ut idag. 
 

                                                 
12 Wahl, A., Företagsledning som konstruktion av manlighet, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1, Organisation 
och ledarskap, 1996 
13 Ibid. 
14 Leth, K., Kvinnorna och revisorsyrket, Balans, nr 12, 1997 
15 Ibid.  
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför kvinnor är lågt representerade som 
påskrivande revisorer i börsnoterade bolag. 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi avgränsar oss från att utreda kvinnors representation på låg- och mellannivåer på 
revisionsbyråer och kommer inte att undersöka kvinnors revisorsrepresentation i bolag utanför 
Sverige. Vi kommer inte att lägga beröra jämställdhetsproblematiken såsom exempelvis 
löneskillnaderna. Vi kommer inte heller att beröra nätverksproblematiken, som kräver ett helt 
annat underlag än det som presenteras här. Förhållandet mellan revisor och klient kommer 
inte heller att bearbetas och analyseras. Vi avgränsar oss till att endast undersöka kvinnliga 
auktoriserade revisorer på de fyra största revisionsbyråerna, då det är de som reviderar de 
största börsnoterade bolagen. 
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2. Metod 
 
I detta avsnitt avser vi att förklara val av metod, tillvägagångssätt och ge en kritisk 
granskning av vald metod och använda källor. 
 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Denna uppsats har utgått ifrån en positivistisk inriktning, där vi har utgått ifrån rådande 
teorier, det vill säga deduktion (som bygger på logik) samt grundar våra antaganden på 
empirisk kvalitativ data. Detta vetenskapliga förhållningssätt har möjliggjort skapandet av vår 
enkät samt våra intervjufrågor. Vi anser att det positivistiska synsättet är relevant för vår 
uppsats, då det bygger på verklighetsbaserade företeelser. Tillvägagångssättet för denna 
uppsats är explorativt, där syftet är att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt 
problemområde och belysa den allsidigt. Vid explorativa undersökningar använder man sig 
ofta av flera olika tekniker för att samla in information16. Vi har i uppsatsens gång använt oss 
utav olika tekniker för att samla in information för att kunna belysa problemområdet på ett 
allsidigt sätt. I denna uppsats har vi använt oss utav en enkätundersökning samt gjort 
intervjuer. 
 
 
2.2 Undersökningsmetod 
 
Två vanliga undersökningsmetoder inom den samhällsvetenskapliga forskningen är den 
kvalitativa och den kvantitativa metoden. Skillnaden mellan de båda metoderna ligger bland 
annat i forskarens eget förhållningssätt till sina undersökningspersoner och vilken sorts 
information som erhålls av forskningen. Det går att med fördel kombinera dessa i samma 
undersökning17, vilket vi också gjort. Vår kvantitativa information fungerar som en 
förundersökning för vår kvalitativa undersökning. 
 
Den kvantitativa metoden är mer formaliserad och strukturerad, jämfört med den kvalitativa 
metoden. Metoden kräver större kontroll från forskarens sida, och definierar vilka 
förhållanden som är särskilt intressanta utifrån den frågeställning som valts, samt avgör vilka 
svar som är tänkbara. Uppläggning och planering kännetecknas av selektivitet och avstånd i 
förhållande till informationskällan och statistiska mätmetoder är av stor betydelse. 
 
Vi använde oss av en kvantitativ studie, i uppsatsens inledande skede, då vi genom en enkät 
fick svar på våra inledande frågor. Vid insamling av uppsatsens primärdata, använde vi oss 
emellertid av den kvalitativa metoden och då genom datainsamling i form av personliga, 
semistrukturerade intervjuer. Efter genomgång av den för uppsatsen relevanta teorin, 
formulerade vi frågorna till respondenterna. Dessa frågor skickades ut till respondenterna 
innan intervjuerna.  
 
Den kvalitativa forskaren studerar samband mellan händelser och personer, och är mer 
benägen att se samhället som en process, vilket ger ett mer djupgående, detaljerat och 
specifikt material. Kvalitativa metoder har i första hand ett förstående syfte18.  

                                                 
16 Patel, R. & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, 2003 
17 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2004 
18 Ibid. 
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Det centrala inom kvalitativa metoder är att forskaren genom insamling av data får en djupare 
förståelse för det problem som studeras, men också beskriver helheten av sammanhanget, i 
vilket problemen inryms. Vår egen förförståelse blir då vårt verktyg i vår tolkning av 
problemområdet. Förförståelsen är den uppfattning forskaren har om en företeelse vilka har 
erhållits genom egna erfarenheter, utbildning eller annat vetenskapligt arbete. Vår 
förförståelse om problemområdet grundar sig även på att vi är kvinnor. Även fördomar är 
viktiga ingredienser i forskarens sätt att nalkas en undersökning, eftersom fördomar är socialt 
grundade subjektiva uppfattningar om det fenomen som skall studeras19.  
 
 
2.2.1 Metod för datainsamling 
 
Anledningen till att vi valde att använda oss av personliga intervjuer för uppsatsens 
primärinformation, var att vi såg flera nackdelar med att dela ut eller skicka ut enkäter till 
revisorerna. Ett eventuellt bortfall20 (de enheter i ramen som hade planerat att undersöka, men 
inte fick svar ifrån) var den största anledningen till att valet föll på just den kvalitativa 
metoden. Vi såg även ytterligare en nackdel med enkäter, då det är svårt att verifiera huruvida 
respondenterna tolkat frågorna korrekt. Den personliga kontakten medförde även att vi kunde 
känna av stämningen och tolka de svar som gavs. 
 
Vi avsåg till en början att endast använda oss av personliga intervjuer, då vi ansåg att de har 
flera fördelar. Med en personlig intervju uppnås större djup och förståelse i svaren21. 
Respondenten kan bättre utveckla sina svar och intervjuaren kan lättare föra en dialog med 
den intervjuade. Den största nackdelen med personliga intervjuer är emellertid att de tar lång 
tid att genomföra. Även om själva intervjuerna oftast endast tog en timme, tillkommer tid för 
planering inför intervjun, samt sammanställning och analys efteråt.  
 
Intervjuer kan genomföras på flera olika sätt och kan bland annat vara strukturerade, 
standardiserade, semistrukturerade och ostrukturerade22. De allra flesta intervjuer är 
emellertid semistrukturerade, det vill säga en kombination mellan den strukturerade och den 
ostrukturerade intervjun. Våra intervjuer kom att bli semistrukturerade, då vi ansåg att detta 
var mest lämpligt för vår uppsats. 
 
Intervjuaren kan ibland (med respondentens tillåtelse) använda sig utav en bandspelare. Det 
kan vara en idé att spela in intervjuerna, då det är möjligt att gå tillbaka och se huruvida 
anteckningarna stämmer, eller vid direkta citat av respondenten23. Vi valde mellan att använda 
bandspelare eller att bara anteckna. Valet föll på det senare alternativet, då respondenten lätt 
kan bli hämmad vid användning av en bandspelare. För att få med allt, turades vi om att ställa 
frågor och anteckna sinsemellan. Intervjuerna sammanställdes omgående samma dag och 
skickades därefter tillbaka till respondenterna för att klargöra huruvida vi tolkat deras svar 
korrekt och för att ta del av deras synpunkter och kommentarer.  
 
 

                                                 
19 Holme I.M. & Solvang, B.K., Forskningsmetodik, 1997 
20 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning, 2000 
21 Bell, J., Introduktion till forskningsmetodik, 2000 
22 Bryman, A., 2004 
23 Bell, J., 2000 
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2.3 Urvalsmetod 
 
Urvalet av undersökningspersoner är en viktig del av undersökningen. Statistisk 
generalisering och representativitet är inte några centrala syften i kvalitativa metoder. Syftet 
med kvalitativa intervjuer är att man ska få en bättre förståelse för vissa faktorer och innebär 
att urvalet av undersökningsenheter eller fall inte sker vare sig slumpmässigt eller tillfälligt. 
Urvalet görs utifrån det fördefinierade problemområdet, samt utifrån vissa medvetet 
formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade24. En viktig aspekt att tänka 
på vid hopsättning av urvalet är att intervjupersonernas förmåga att uttrycka sig och vilja att 
delta.  
 
Då endast de fyra största revisionsbyråerna Deloitte, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, 
KPMG och Ernst & Young reviderade de 29 mest omsatta aktiernas börsbolag för 2004, var 
det av intresse att intervjua kvinnliga revisorer från just dessa fyra byråer. Vi ville ha en jämn 
spridning och fick namnen på två yngre nyligen auktoriserade kvinnor, samt två kvinnliga 
auktoriserade revisorer, vilka båda var partners på byråerna och hade lång erfarenhet i 
revisionsbranschen. Alla de potentiella respondenterna, var intresserade av att ställa upp på en 
intervju och intervjuerna ägde rum på deras respektive arbetsplatser. Intervjufrågorna 
skickades ut till respondenterna i förväg, innan intervjuerna ägde rum, för att respondenterna 
skulle kunna förbereda sig samt att vi fick deras fulla förtroende.  
 
Att skaffa sig pålitlig information är beroende på vilken typ av intervju man använder sig av. 
Dessa två typer är informant- och respondentintervju. Respondentintervju innebär intervjuer 
av de personer, vilka själva är delaktiga i företeelsen som skall studeras. Informantintervju 
innebär ett samtal med en person som själv står utanför den företeelse som studeras, men som 
har mycket att säga om det25. Vi har använt oss av både informant- och respondentintervjuer i 
denna uppsats. Intervjuerna med de kvinnliga revisorerna kom att utgöra respondentintervjuer 
och intervjuerna med representanter för Aktiespararna och Wombri kom att utgöra 
informantintervjuer. Vi tog också kontakt med Svenskt Näringsliv, för att göra en intervju, 
eftersom det var av intresse att få deras syn på vårt valda problemområde. De var emellertid 
inte intresserade av att delta i undersökningen. Vi har även gjort två e-postintervjuer med 
kvinnor, vilka tidigare har varit verksamma på större revisionsbyråer, då dessa inte hade 
möjlighet att ställa upp på personliga intervjuer. Även dessa kom att utgöra 
respondentintervjuer. 
 
För att öka förförståelsen kring vårt problemområde, beslutade vi att göra en mindre 
enkätundersökning. Målgruppen var samtliga studenter som läste kursen Revision vid 
Stockholm Universitet under vårterminen 2006. Vi gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval, 
vid en slumpmässigt vald dag.  
 
Teorin menar att endast de som är intresserade av frågan kommer att besvara enkäten, vilket 
gör att man inte kan applicera den på en hel population26. Detta stämde i vår 
enkätundersökning, då de som var intresserade av frågan besvarade enkäten. Undersökningen 
utfördes fredagen den 3 mars 2006. Enkätundersökningen är inte statistiskt korrekt eller 
representativ. Detta var inte heller syftet med undersökningen, eftersom vår inriktning är 
kvalitativ, inte kvantitativ. 
 

                                                 
24 Holme I.M. & Solvang, B.K, 1997 
25 Ibid. 
26 Dahmström, K., 2000 
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2.4 Metodkritik 
 
2.4.1 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
 
Inför valet av vilken metod vid insamling av data, är det viktigt att kritiskt granska den för att 
avgöra hur tillförlitlig den är och huruvida informationen som erhållits är giltig. Två av de 
viktigaste kriterierna för bedömning inom samhällsvetenskapliga undersökningar är validitet 
och reliabilitet27.  
 
Validitet innebär en bedömning av slutsatserna och huruvida de hänger ihop eller inte28. 
Huruvida vi faktiskt har utformat frågorna med relevans och därmed validitet, kan emellertid 
ifrågasättas. Vi har valt att ställa ett antal frågor som inte berör fenomenet direkt, men anses 
viktiga för helhetsbilden och för vår analys av intervjupersonernas verklighet. För att göra en 
undersökning med validitet krävs reliabilitet. 
 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, innebär att, om resultaten från en undersökning blir detsamma 
om undersökningen görs på nytt eller om det endast är slumpen som har avgjort utfallet29. En 
fråga som ger olika svar beroende på situation, är inte tillförlitlig eller reliabel30. För en hög 
reliabilitet behövs ett tillräckligt stort urval, för att på så sätt undvika slumpfaktorn. Då vi bara 
har intervjuat ett fåtal personer går det därför att ifrågasätta reliabiliteten. Vi har vid varje 
tillfälle emellertid försökt att utföra intervjuerna på ett likartat sätt, för att uppnå en god 
reliabilitet. Denna kan emellertid ha försämrats då vi valt att använda öppna frågor, det vill 
säga frågor utan bundna svar. Respondenten får med öppna frågor mer utrymme att själv föra 
diskussionen och våra intervjuer kan stundtals ha tagit olika inriktningar.  
 
Att generalisera i en kvalitativ studie kan ofta upplevas som problematiskt, men det är möjligt 
och det går att tala om validitet vad gäller generaliserbarhet. En kvalitativ analys kan dock 
leda till fram till en förståelse av ett fenomen och vilka variationer som detta fenomen 
uppvisar i relation till sin kontext. Generaliseringen kan då eventuellt göras i relation till 
andra snarlika situationer eller kontexter31.   
 
Inom den positivistiska traditionen är objektivitet ett centralt element och ett viktigt krav. 
Inom samhällsforskningen försöker man beskriva samhälleliga förhållanden som de är i 
verkligheten. Det finns två utmärkande faktorer som visar varför det kan vara svårt att vara 
objektiv vid en samhällelig forskning.  Vi lever i en komplex värld som gör att vi måste göra 
förenklingar. Dessa förenklingar är ett resultat att vi sållar bort en del information och betonar 
en annan del32. Våra handlingsalternativ kan baseras på felaktiga grunder, då det sker 
kontinuerliga förändringar i vår omvärld. Den enskildes förståelse av den situation som han 
eller hon står inför kommer att bygga på bland annat tidigare erfarenheter, referensramar, 
värdepremisser och intressen33. Objektiviteten i vår uppsats kan också ifrågasättas då vi har 
begränsat antalet ställda frågor, det vill säga viss information har fått ge vika för annan 
information vilket i sin tur kan ha påverkat objektiviteten av problemområdet vi har 
undersökt. 
 
                                                 
27 Bryman, A., 2004 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Bell, J., 2000 
31 Pater, R. & Davidson, B., 2003 
32 Holme, I. M, & Solvang, B.K., 1997 
33 Ibid. 
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Det är viktigt att respektera respondenternas rätt till anonymitet och vi som kvinnliga 
uppsatsskrivare kan utnyttja vår könstillhörighet34 för att få våra kvinnliga respondenter att 
berätta om känsliga detaljer. Vi tror och anser att det faktum att vi är kvinnor som intervjuade 
kvinnliga auktoriserade revisorer fick mer ”ärliga” svar, jämfört med om vi hade varit 
manliga studenter. Att respondenterna valde att vara anonyma, speglar att innehållet är viktigt 
och att intervjupersonerna inte har behövt ljuga eller försköna detaljer om sin yrkessituation. 
Det de säger blir därmed mer tillförlitligt. 
 
Det finns alltid en liten risk för en skevhet i resultatet av intervjuerna, då intervjuarna vid 
personliga intervjuer kan bidra till en intervjuareffekt35. Detta har vi emellertid försökt att 
undvika genom att försöka vara så objektiva/neutrala som möjligt och valde att inte ställa 
ledande frågor med givna svar. Att använda sig av e-post för att göra en intervju kan påverka 
utkomsten av svaren negativt. Det är svårt att få en djupare förklaring och förståelse för vad 
respondenten verkligen menar. Det ställer högre krav på oss att göra en korrekt bild av 
respondentens åsikter.   
 
Att vi genomförde intervjuerna på flera olika sätt kan tänkas inverka på resultatet. Vi har ställt 
olika frågor till våra respondenter och informanter för att få en allsidig bild av verkligheten 
som möjligt. Samtliga idag verksamma revisorer fick samma frågor. De respondenter vilka vi 
intervjuade per e-post fick andra frågor, då både vi och dem hade begränsat med tid och 
möjlighet att träffas. 
 
 
2.5 Källkritik 
 
Det går att ifrågasätta huruvida vårt empiriska innehåll i form av intervjuer är tillförlitligt. 
Tillförlitligheten kan anses vara styrkt i och med att vi låtit respondenterna själva granska 
intervjusammanställningarna och därefter godkänt dem. Tre av intervjusammanställningarna 
med de kvinnliga revisorerna godkändes efter endast små justeringar i ordval, medan den 
fjärde reviderades betydligt och intressanta exempel togs bort då respondenten inte ville bli 
igenkänd. Att respondenterna har valt att vara anonyma behöver inte betyda att det de säger är 
sant. Det faktum att de fortfarande arbetar och är verksamma i revisionsbranschen, kan göra 
att de inte vill erkänna för sig själva att de är diskriminerade på arbetsplatsen. De båda e-
postrespondenterna, vilka tidigare arbetat i revisionsbranschen kan ge en mer trovärdig bild 
av hur det ser ut, men de valde att lämna de stora revisionsbyråerna för fem respektive sju år 
sedan. Situationen kan ha sett annorlunda ut då. Valet att inte använda bandspelare kan ha 
inverkat på utkomsten av empirins sammanställning. Vi kan ha missat att ta med viktiga 
aspekter i samtalen eller missförstått delar som vi inte kan gå tillbaka till och lyssna på igen. 
Detta är också en av anledningarna till att vi låtit respondenterna se våra sammanställningar 
snart efter intervjuernas genomförande. 
 
Artiklarna vi främst använt oss av är hämtade ur internationella, vetenskapliga tidskrifter samt 
den svenska Kvinnovetenskaplig tidskrift, vilka vi anser vara tillförlitliga. Andra artiklar vi 
använt är tagna ur Axess, FAR:s tidskrift Balans, Aktiespararnas tidskrift Aktiespararen samt 
tidskriften Civilekonomen. Vi är emellertid medvetna om att artiklarna från de senare 
tidskrifterna kan ha varit skrivna med personliga vinklingar och inte skrivits ur ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Födelse- och utbildningsstatistik från SCB anser vi emellertid 
vara tillförlitliga. 
                                                 
34 Bryman, A., 2004 
35 Ibid. 
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Vid genomgång av vetenskapliga artiklar kring vårt problemområde, fann vi att de i huvudsak 
fokuserade på mentorskap och det lilla stöd kvinnor fick på arbetsplatsen. Artiklarna är främst 
inriktade på kvinnors underrepresentation i näringslivet generellt och vi anser dem inte direkt 
applicerbara på vårt problemområde, eftersom vi undersöker en specifik yrkesgrupp. Vi valde 
därför att begränsa de vetenskapliga artiklarna till de valda artiklar, vilka går att finna i 
källförteckningen.  
 
Vi är även medvetna om att vårt eget enkätundersökningsresultat inte representerar alla 
kvinnor som utbildar sig inom området. Det bidrog endast till en förförståelse för huruvida det 
fanns ett intresse av att utbilda sig till auktoriserad revisor bland de kvinnliga 
revisionsstudenterna. Det visade sig att det fanns ett intresse bland såväl kvinnliga som 
manliga studenter. Av resultatet fann vi också att endast kvinnor svarade att de ej var 
intresserade av att utbilda sig till auktoriserad/godkänd revisor, då yrket innebar för mycket 
ansvar. Vårt primära mål med enkäten var att försöka besvara frågan huruvida det fanns ett 
intresse för revisorsyrket hos kvinnorna, inte göra någon statistiskt korrekt 
enkätundersökning. Vi medger dock att det finns instrumentfel36 (exempelvis att enkäten 
innehåller felformulerade frågor som respondenten inte förstår) i enkätundersökningen. Fråga 
4 i enkätundersökningen formulerades då vi just hade börjat med vår förståelse för 
problemområde. Nu vid en senare tolkning av svaren, kan frågan kännas felformulerad. Det 
går att tolka resultatet av denna fråga på flera olika sätt. Studenter, vilka läser 
redovisningsinriktningen på ekonomlinjen, kan ändå tycka att kursen medför bra kunskap 
inför framtida arbete. Vi ställde inte frågan om det fanns ett intresse för delägarskap bland de 
kvinnliga studenterna, vilket är ofta ett krav hos revisionsbyråerna, för att vara påskrivande 
revisor i ett börsnoterat bolag. Detta förstod vi först senare när vi började analysera vårt 
underlag. Enkätundersökningen vi utförde, kan ge en falsifierad bild av att 
undersökningsgruppen var homogen. Vi har inte gjort någon skillnad på enkätrespondenterna 
vad gäller deras sociala bakgrund, ålder och etnicitet. 
 
Det faktum att vi själva ser fel och brister i vår egen undersökning, handlar det inte om 
efterklokhet, utan att vi har gått från okunskap till ny kunskap.  
 

                                                 
36 Dahmström, K., 2000 
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3. Teori 
 
I teoriavsnittet behandlas de för uppsatsen relevanta teorier och tidigare studier vilka vi tagit 
del av inför vår empiriska studie. Vi har valt att dela in teoriavsnittet i två olika delar. Vi 
utgår från en grundläggande beskrivning av revisorsyrket i den första delen. I avsnittets 
andra del kommer vi in på feministisk teori, tillsammans med de bakomliggande orsakerna till 
varför kvinnorna är så lågt representerade inom näringslivet och de hinder kvinnorna stöter 
på i karriären.  
 
 
3.1 Revisorsyrket som profession 
 
Revisorn är den person som ansvarar för och utför en organisations revision, det vill säga en 
granskning av organisationens räkenskaper och årsredovisning samt kontroll av styrelsens och 
VD:s förvaltning av organisationen. För att bli auktoriserad revisor krävs idag en 
magisterexamen i företagsekonomi, det vill säga minst 160 akademiska poäng samt fem års 
praktisk erfarenhet, på revisionsbyrå37. Utöver detta krävs både avklarad revisorsexamen och 
högre revisorsexamen, vilket Revisorsnämnden anordnar. Kraven för godkänd revisor är 
något lägre. För godkänd revisor krävs minst kandidatexamen i företagsekonomi, tre års 
praktisk erfarenhet av revision, samt avklarad revisorsexamina. 
 
I ett aktiebolag är det aktieägarna som i samband med bolagsstämman, utser en eller flera 
revisorer för en fyraårsperiod38. Endast auktoriserad eller godkänd revisor får vara revisor i 
aktiebolag39. Revisorn skriver en revisionsberättelse i årsredovisningen och kan där tillstyrka 
eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen, beroende på hur bolagets räkenskaper och 
verksamhet ser ut. Det krävs att den påskrivande revisorn är auktoriserad, om värdet av 
tillgångarna överstiger 1000 basbelopp (ca 36,5 mkr), eller om antalet anställda på företaget 
överstiger 200. Inför bolagsstämman har styrelsen utsett kandidater till den nya 
revisorsposten, ofta med hjälp av en nomineringskommitté. Kommitténs uppdrag är att till 
bolagsstämman lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer (om val föreligger), samt 
arvode till styrelsen respektive revisorerna.  
 
 
3.1.1 Revisorns fem karriärsteg40

 
En civilekonom utan tidigare erfarenhet av revision blir först revisorsassistent, vilket utgör 
det första steget i revisorskarriären. Arbetsgivaren lägger vid anställningen upp ett 
utbildningsprogram som sträcker sig fem till sex år fram i tiden. Under dessa år varvar 
assistenterna utbildning med arbete. Nästa steg på karriärstegen för revisorer är att klara av 
första revisorprovet, vilket revisorsassistenten vanligtvis skriver efter tre till fyra år. Att bli 
godkänd revisor innebär att revisorn får ta ett större eget ansvar och förväntas dra in egna 
uppdrag till byrån. Efter avklarad revisorsexamen börjar avhoppen från revisionsbranschen 
enligt Levanders artikel. Av dem som blir kvar, skriver de flesta av dem provet för högre 
revisorsexamen efter ytterligare två till tre år, vilket leder till det tredje steget: auktoriserad 
revisor. En auktoriserad revisor förväntas dra in och leda egna revisionsuppdrag och nästa 
steg i karriären att bli ansvarig för något verksamhetsområde eller kontor. 

                                                 
37 FARs Revisionsbok 2002, 2002 
38 ABL 10:8 
39 FARs Revisionsbok 2002, 2002 
40 Levander, M., Lång klättring mot delägarskap, Civilekonomen, nr 4, 2005 
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De bästa revisorerna på byrån blir enligt artikeln slutligen erbjudna en plats bland ägarna. Att 
bli delägare eller partner är emellertid långt ifrån ett självklart steg och det kan ta lång tid. 
Det är delägarna som försöker kartlägga vilka som skulle vara lämpliga och föreslår dem för 
styrelsen. För en revisor med rätt egenskaper tar det normalt mellan 10 och 12 år att avancera 
till delägare. Andelen kvinnliga delägare är emellertid få.  
 
 
3.1.2 Kvinnorna i revisionsyrket41

 
1997 gjorde auktoriserade revisorn Karin Leth tillsammans med FAR och Demoskop en 
undersökning över vilka för- och nackdelar som fanns genom att vara kvinna i revisorsyrket. 
En övervägande majoritet av respondenterna ansåg att de förväntningarna de hade på 
yrkesrollen, hade infriats. Majoriteten av de intervjuade ansåg att de hade mycket eller ganska 
goda möjligheter att förverkliga sina målsättningar inom yrket. Revisorsyrket anses vara 
mansdominerat, vilket ofta gör att kvinnor undervärderas eller missgynnas. Trots detta, ansåg 
respondenterna i FAR:s enkätundersökning att det emellertid är lättare att synas och få positiv 
uppmärksamhet som kvinna. Flera av de tillfrågade kvinnorna ansåg att det fanns nackdelar 
med revisorsyrket. Några kvinnor ansåg att män föredrog att arbeta med andra män och att 
kvinnor inte fick en chans att visa sin kompetens. Andra respondenter ansåg att de klienter 
som väljer revisor i huvudsak är män och att det för många av dem ligger närmare till hands 
att välja en manlig revisor. Att kvinnor inte har tillgång till samma nätverk och 
umgängesformer som männen, kan vara en ytterligare nackdel när det gäller att bli vald 
revisor i ett bolag. Av respondenterna ansåg 68 procent att frågan om jämställdhet för 
kvinnliga revisorer inte hade uppmärksammats tillräckligt på byrån och 37 procent ansåg 
dessutom att diskriminering var något som förekom på arbetsplatsen. Revisorsnämndens krav 
på 1 600 arbetade timmar per år medför enligt kvinnorna ett problem att kombinera yrket med 
familj för att kunna behålla sin auktorisation. 
 
 
3.2 Feministisk teori 
 
Själva ordet feminist väcker möjligen många känslor och tankar både hos både kvinnor som 
män och kan vara provocerande. Lena Gemzöe, lektor vid Centrum för kvinnoforskning vid 
Stockholms Universitet, menar att ”det finns en nidbild av feministen som en frustrerad, 
kolerisk, manhaftig kvinna som inte kan få en man för att hon är så ful”42.  
 
Gemzöe definierar själv en feminist som en person som anser: 

 att kvinnor är underordnade män och 
 att detta förhållande bör ändras43 

 
Inom den feministiska forskningen har det alltid varit viktigt att poängtera att biologin inte 
kan förklara kvinnors underordning utan att underordningen är ett socialt skapat fenomen. 
Den feministiska teorin består inte av endast en teori, utan av en mängd olika teorier, vilka 
utvecklats parallellt och ibland i samspel med varandra.  
 

                                                 
41 Leth, K., 1997  
42 Gemzöe, L., Feminism, 2002 
43 Ibid. 
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Liberalfeminismen är den form av feminism som kanske är mest allmänt känd.  
Liberalfeminismen utgår från den liberala teorin som sätter individen i centrum för den 
politiska ideologin. Dess argumentation bygger på att kvinnor är lika förnuftiga som män och 
anses grunda sig på ett missförstånd om män och kvinnors olika värde i samhället. Män och 
kvinnor anses enligt liberalfeministerna vara lika i grunden, men socialiseras in i olika roller, 
där kvinnors roller värderas lägre än männens. Kärnan i liberalfeminismen är kampen för att 
kvinnor ska få samma grundläggande demokratiska fri- och rättigheter som män. Kritiken mot 
liberalfeminismen, menar författaren Gemzöe, kan idag sammanfattas på följande sätt: 
effektiv till en viss gräns i praktiken, men svag i teorin44. Liberalfeminismen kan, enligt 
Gemzöe, inte ge svar på varför den inte kunnat upphäva kvinnors underordnande position i 
samhället, vilket andra feministiska inriktningar försöker ge svar på. Liberalfeminismen har 
vidare ingen teori som förklarar de bakomliggande orsakerna. Maktaspekten är ytterligare en 
kritisk aspekt som saknas i könsrollsanalyser, vilket kan leda till att kön ses som en 
förklarande variabel, snarare än strukturerande kategori.  
 
Socialistiska feminister ser inte nödvändigtvis kön som det mest avgörande för segregation i 
samhället, utan även klass anses spela en roll45. Den nordiska kvinnoforskningen anses vara 
besläktad med den socialistiska feministiska tanketraditionen genom att den delar synen på 
arbetsdelningen som patriarkal bas. Radikalfeminister utgår från kvinnors personliga 
erfarenheter av förtryck och har kommit att ses som politiskt. Radikalfeminismen ser 
sexualiteten som basen för patriarkatet genom att den delar upp män och kvinnor i två 
kategorier. Även anknytningen till psykologisk och psykoanalytisk teori har varit viktig för 
feministisk teori46. 
 
Inom den svenska feministiska forskningen har frågan om kvinnors arbete varit i fokus sedan 
slutet av 1960-talet. Fokus har främst legat på könssegregeringen beträffande yrken och 
arbetsuppgifter och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Den första feministiska vågen 
inföll omkring 1900, när kvinnofrågan skapade en allt starkare debatt. Det är under 
feminismens andra våg i början av 1960-talet, då kvinnors kamp för jämlikhet i arbetsliv och 
politik, får förnyad intensitet. Här kämpade man för ”lika politisk representation för kvinnor, 
lika tillgång till viktiga poster i yrkes- och politiskt liv samt inte minst lika villkor på 
arbetsmarknaden och lika lön är de överordnande målen i detta arbete”47. Den andra vågen 
nådde sin kulmen under början av 1970-talet och ledde till bland annat en statlig 
jämställdhetspolitik. 
 
 
3.2.1 Hinder för kvinnors karriär 
 
Det globala managementföretaget Accenture genomförde våren 2006 en studie bland 1200 
seniora företagsledare från åtta länder världen över, i Asien, Europa (inte Sverige), 
Nordamerika och Australien48. I studien framkom att endast 30 procent av de deltagande 
kvinnliga företagsledarna och 43 procent av de manliga företagsledarna ansåg att kvinnor och 
män hade samma möjligheter på arbetsplatsen. 
 

                                                 
44 Gemzöe, L., 2002 
45 Holgersson, C., Rekrytering av företagsledare – En studie i homosocialitet, 2004  
46 Ibid. 
47 Gemzöe, L., 2002 
48 http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/57E4B817-47DE-4B65-9259-FBBD3938162F/0/BR_Glass_Ceiling 
_5_FINAL.pdf, (2006-04-10) 

13 

http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/57E4B817-47DE-4B65-9259-FBBD3938162F/0/BR_ Glass_Ceiling_5_FINAL.pdf
http://www.accenture.com/NR/rdonlyres/57E4B817-47DE-4B65-9259-FBBD3938162F/0/BR_ Glass_Ceiling_5_FINAL.pdf


  

Artikeln ”Women and Power in Organizations”49 tar upp tre barriärer som kvinnor i 
Storbritannien stöter på i karriären. Det första hindret är att kvinnan har socialiserats till att 
anpassas i en passiv roll. Det andra hindret är brist på stöd vilket inkluderar begränsade 
ekonomiska resurser, utbildning och praktik samt nätverk, mentorer och förebilder. Det tredje 
hindret är attityder såsom negativa antaganden om kvinnor, könssegregering och 
löneskillnader. Det primära målet för att bryta ”glastaket”, enligt artikeln, är att förbättra 
institutionella faktorer såsom barnomsorg och föräldraledighet.  
 
Monica Renstig anser att den amerikanska jämställdhetsutvecklingen ligger tio år före50. 
Andelen kvinnliga chefer är i USA omkring 50 procent. Kvinnorna i USA har, liksom 
kvinnorna i Storbritannien, emellertid svårt att slå igenom ”glastaket” och andelen VD:ar för 
de största amerikanska företagen är endast åtta procent, jämfört med Sveriges en till två 
procent51. 
 
    
3.2.2 Dead-ends 
 
Sociologen Samuel Cohn, beskriver tre olika argument för hur företag bestämmer om ett 
arbete eller en viss position är öppen eller stängd för kvinnor, så kallade dead-ends. Det första 
argumentet förklarar han med att det är av tradition, det vill säga det har alltid varit så här. 
Exempelvis har läkare oftast varit män och sjuksköterskeuppgifterna har i allmänhet utförts av 
kvinnor. Människor gör saker av vana och för denna tradition vidare. Cohns andra argument, 
är könsrollsteorier. Dessa teorier menar han är att företag helt enkelt inte anställer kvinnor för 
specifika typer av arbeten, därför att alla i samhället, både män och kvinnor, anser att det finns 
arbeten som endast är lämpliga för män och arbeten som endast är lämpliga för kvinnor. Det 
tredje argumentet Cohn tar upp handlar om fysisk styrka. Denna orsak brukar anges när 
kvinnor inte anställs till en viss typ av tyngre arbete. Detta argument anser Cohn faller på 
grund av att tunga och slitsamma arbeten utförs av kvinnor inom exempelvis vården52. Det 
tredje argumentet, fysisk styrka, kommer vi inte att analysera, då revisionsyrket inte är fysiskt 
krävande.  
 
 
3.2.3 Könssegregeringen 
 
Trots att många kvinnor yrkesarbetar, är arbetsmarknaden idag i hög utsträckning 
könssegregerad, enligt Rignell Du Rietz53. Bland OECD-länderna har de skandinaviska 
länderna några av de mest segregerade arbetsmarknaderna54. Den primära könssegregeringen i 
Sverige uppstod till följd av att kvinnor var helt utestängda eller hade delvis tillträde till 
arbetsmarknaden under 1900-talets första hälft. Kvinnor och män fick då inte möjlighet att 
arbeta sida vid sida, i de fall kvinnor fanns på arbetsmarknaden. Könssegregeringen innehåller 
enligt SOU 2004:43, flera dimensioner och den vanligast förkommande är den horisontella 
könssegregeringen. Där har kvinnor och män har olika yrken, arbetsgivare, arbetar i olika 

                                                 
49 Lahtinen, H.K. & Wilson, F.M., Women and Power in Organizations, Executive Development, Vol.7. No.3. 
1994 
50 Renstig, M., Duktighetssyndromet, 2005 
51 Ibid. 
52 Cohn, S., Race, Gender and Discrimination at work, 2000 
53 Rignell Du Rietz, A., Myten om jämställdhet i välfärdsstaten, 1994 
54 Korpi, T. & Stern, L., Kvinna i karriären – kön, familj och karriär 1950-2000, Bygren, M., Gähler, M. & 
Nermo, M., (red.), Familj och arbete – vardagsliv i förändring, 2004 
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branscher och organisationer samt vid olika arbetsplatser55. Vertikal könssegregering, den 
andra dimensionen, menar att kvinnor och män systematiskt inte avancerar lika långt i sina 
respektive karriärer56. Den tredje dimensionen kallas intern könssegregering. Här har båda 
könen samma yrke, men tilldelas olika arbetsuppgifter eller har valt specialiteter och 
inriktning i sitt arbete, där deras yrkesutövning är åtskilda57. Ett till synes könsintegrerat yrke, 
med en jämn fördelning mellan könen kan ändå vara könssegregerat på grund av inriktning av 
arbetsuppgifter. Skillnaderna finns inte endast på de höga positionerna, utan även på de lägre 
nivåerna på arbetsplatser och i företag. På de högre nivåerna handlar det om ekonomisk makt, 
medan det i de lägre nivåerna mer handlar om att status och prestige i yrket kan gå förlorat 
genom att fler kvinnor tillåts komma in. Om män kommer in på en kvinnodominerad 
arbetsplats, anses det däremot status- och prestigehöjande.  
 
En organisations könsstruktur, det vill säga könsfördelningen totalt, beträffande yrken, 
sysslor, positioner och inflytande, spelar roll för mäns föreställningar om kvinnors kompetens. 
Män som verkar i en mer jämställd arbetsgrupp, har svårare att upprätthålla sin negativa syn 
på kvinnlig kompetens, anser Holgersson58. 
 
 
3.2.4 Kvinnliga chefer i minoritet 
 
Behovet för kvinnorna att passa in i en organisation leder, enligt Holgersson, till konformitet 
och likformighet. När det talas om kvinnlighet och manlighet, benämns ramar för hur vi kan 
agera som män respektive kvinnor. Eftersom kvinnlighet och manlighet konstrueras som 
varandras motsatser, finns det en inbyggd motsättning mellan kvinnlighet och ledarskap. 
Kvinnliga chefer jämförs med normen, det vill säga om de är lika eller olika manliga chefer. 
Kvinnor tvingas att som chefer balansera motstridiga förväntningar mellan kvinnlighet och 
professionalitet. Då vi inte kunnat hitta någon specifik teori om kvinnliga chefer på 
revisionsbyråer, applicerar vi därför generella teorier om kvinnliga chefer. Detta gör vi 
eftersom den auktoriserade revisorn ofta är ansvarig för ett revisionsteam under ett uppdrag. 
 
Då kvinnliga chefer är i minoritet, medför detta att de pressas till att uppträda på ett visst sätt. 
De kvinnliga chefer som anammar manliga chefers beteende, tolkas ofta som kompetenta, 
men blir ofta anklagade för att vara manhaftiga och för att ha gjort avkall på sin kvinnlighet, 
menar Holgersson 59. Kvinnor kan bara göra sitt bästa genom att vara sig själva, beträffande 
klädsel, röstläge och konversationsstil60.  
  
Kanter benämner minoritetsgrupper i en organisation för ”tokens”. De behandlas ofta som 
representanter för sin kategori, det vill säga som symboler mer än individer61. ”Tokens” är 
enligt Kanter förknippade med tre uppfattade tendenser. För det första får man mer 
uppmärksamhet och större medvetenhet från omgivningen. Ju större denna grupp blir, desto 
mindre uppmärksamhet får varje individ som tillhör gruppen, eftersom för varje ytterligare 
individ minskar det unika med gruppen. Kontrast är den andra tendensen och visar att en 

                                                 
55 SOU 2004:43. Den könsuppdelade arbetsmarknaden. Betänkande av utredningen om den könssegregerade 
svenska arbetsmarknaden, 2004 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Holgersson, C., 2004 
59 Ibid.  
60 Oakley, J.G., Gender-based Barriers to Senior Management Positions: Understanding the Scarcity of Female 
CEOs, Journal of Business Ethics, Vol.27. , 2000 
61 Kanter, R. M., Men and women of the Corporation, 1993 
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grupp i majoritet blir mer självmedveten om de skillnader som råder mellan dem och en grupp 
i minoritet. Assimilering är den tredje perceptuella tendensen, där man använder stereotyper 
om en persons sociala karaktär. Kännetecken för en ”token” har då en benägenhet att verka 
förvirrande för att kunna utgöra en generalisering, anser Kanter62. 
 
Chefspositionen är vanligtvis utformad som tidskrävande och ofta efter ett traditionellt 
manligt livssammanhang. Detta medför att kvinnliga chefer som är gifta och har barn 
upplever en ökad press, menar Holgersson. Enligt henne har de kvinnliga cheferna inte lika 
stort stöd privat jämfört med sina manliga kollegor, där deras fruar anses göra mycket av 
hushållsarbetet i hemmet63. Mannen har så att säga två ”fruar”, en i hemmet och en på jobbet, 
och då i form av sekreteraren, oavsett kön64, menar Kanter. Normerna för hur en chef skall 
vara, fortplantar sig också ned i de lägre chefsleden, anser Holgersson. 
 
 
3.2.5 Manlig homosocialitet 
 
Att män dominerar på maktpositioner i organisationer och i samhället i övrigt, medför att män 
identifierar sig med och orienterar sig mot andra män. Även kvinnor orienterar sig mot män, 
eftersom det är dem som har makten65. Rosabeth Moss Kanter, var bland de första som 
myntade begreppen ”homosexual reproduction” och ”homosocial reproduction”. 
”Homosocial reproduction” menar Kanter är en process, vilken karaktäriseras av vilka sätt 
chefer väljs ut och särskiljs i förhållande till deras förmåga att möta vissa sociala kriterier.  
”Homosexual reproduction” förklarade Kanter med att män reproducerar sig själva.  
 
Chefsämbetet är enligt Kanter ofta präglat av osäkerhet och behovet av att kunna lita på någon 
blir starkt och leder till att det bildas homogena grupper. Denna process resulterar i att 
kvinnor utesluts från ledande poster66. Manliga chefer kan känna sig osäkra på hur kvinnor 
kommunicerar och kan leda till att de väljer män framför kvinnor. Rätt bakgrund eller att vara 
presentabel, är enligt Kanter ett sätt att minska osäkerheten. Begreppet homosocialitet 
används i sammanhang för att ge svar på varför män dominerar på exempelvis 
chefspositioner. Med homosocialitet, menar Kanter en preferens att umgås med sådana som är 
lika, med hänsyn tagen till vissa egenskaper såsom kön, ras, utbildning/eller klass. 
Diskussionen gällande homosocialitet har främst handlat om homosocialitet genom kön67. 
Mannen anses vara normen i vårt samhälle, vilket gör det svårt för kvinnor att bli accepterade 
som chefer och ledare. Den konstaterade manliga homosocialiteten kan vara ytterligare en 
faktor som försvårar för kvinnor att nå toppositionerna, då män rekryterar män, just därför att 
de är män.  
 
Forskning visar hur män ofta bygger informella relationer på arbetsplatsen. Dessa relationer 
är baserade på gemensamma och traditionellt manliga intressen och värderingar. Holgersson 
menar med sin avhandling att den ”informella valutan” männen emellan är koncentrerad till 
humor, sport, bilar, sex, kvinnor och alkohol68. Då gemenskapen mellan männen i gruppen 

                                                 
62 Kanter, R. M., 1993 
63 Holgersson, C., 2004  
64 Kanter, R. M, 1993 
65 SOU 2003:16, Mansdominans i förändring: om ledningsgrupper och styrelser. Utredning om kvinnor på 
ledande poster i näringslivet, 2003 
66 Kanter, R. M., 1993 
67 Avoite, L., Chefer ut ett genuskulturellt perspektiv, 1998 
68 Holgersson, C., 2004  
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förstärks, förblir kvinnor och avvikande män i periferin69. Män är emellertid ofta omedvetna 
om att de genom sin grabbkultur utestänger kvinnor genom sina aktiviteter och val av 
samtalsämnen. Grabbigheten sitter i väggarna, och anses vara allmänt accepterad eftersom det 
är något som alltid har gjorts. Homosocialitet kan även ses som en del av manliga chefers 
identitetsarbete och osäkerhetshantering och behovet hos medelklassmännens behov att 
upprätthålla en karriär, enligt Holgersson. 
 
Sociologen Gerd Lindgren anser att homosocialitet kan ses som ett uttryck för manligt 
relationsarbete. I den homosociala gruppen sker kalibrering mot ”de andra” som positioner 
och inte som personer. Det är via denna distans som det blir möjligt att undvika en personlig 
känslosamhet till förmån för en mer kollektiv förälskelse i det man skapar och gör 
tillsammans70. 
 
 
3.2.6 Familjen och karriären 
 
Kvinnornas sämre positioner på arbetsmarknaden kan delvis förklaras av att kvinnor har en 
lösare anknytning till arbetsmarknaden jämfört med män. Analyser som tidigare har gjorts har 
sin utgångspunkt från att arbetsgivare förväntar sig att kvinnlig arbetskraft är osäkrare än 
manlig71. Den främsta anledningen till kvinnors lösare arbetsmarknadsanknytning är givetvis 
det dagliga ansvaret för familj, men familjens inverkan på karriären har inte belysts av 
tidigare studier72. Medelåldern för kvinnor som födde barn under 2005 var 30,8 år (bland 
männen var medelåldern 33,6 år), enligt Statistiska Centralbyrån73. Kvinnors karriärer kan 
även påverkas av andra orsaker såsom avbrott och deltidsarbete, vilket kan leda till mindre 
erfarenhet och kunskap än vad kontinuerligt heltidsarbete ger. Korpi och Stern menar att 
”man dessutom kan hävda att både avbrotten och valet av deltidsarbete signalerar att man inte 
satsar på karriären – åtminstone inte just då”74. Vi kommer i våra intervjuer med kvinnliga 
revisorer att ta upp frågan om familjen, för att därigenom kunna tolka om familjen påverkar 
karriären.  
 
3.2.7 Glastaket 
 
”Glastaket” är ett begrepp, vilket används som en metafor för kvinnor som klättrar i karriären, 
men endast kan nå upp till en viss nivå. Det förefaller vara en osynlig barriär, vilken blockerar 
kvinnors tillgång till de högsta positionerna, därav namnet glastak75. Auktoriserade revisorn 
Berit Hernström kom i mars 2006 ut med romanen ”Hemlig Agenda”, vilken berör fenomenet 
glastak inom revisionsbranschen. Hon har efter 30 år i revisionsbranschen erfarenhet av hur 
det är att vara kvinnlig revisor och delägare i en mansdominerad bransch. 
 

                                                 
69 Holgersson, C., 2004 
70 Lindgren, G., Broderskapets logik, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1, Organisation och ledarskap, 1996 
71 Korpi, T. & Stern, L., 2004 
72 Ibid. 
73 http://www.scb.se/templates/Publikation____160774.asp, 2006-04-27 
74 Korpi, T. & Stern, L., 2004 
75 SOU 2004:43 
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Att kvinnor placeras något lägre i befattningshierarkier än män, kan bero på andra orsaker än 
diskriminering. Tre faktorer som SOU-rapporten från 1997 kom fram till och som skulle 
förklara underrepresentationen av kvinnor på toppbefattningar var76: 
 

 Kvinnor är oftare betydligt yngre än männen i respektive befattningar. 
 Kvinnor arbetar betydligt högre utsträckning deltid och färre antal arbetstimmar än 

män. 
 Den viktigaste faktorn bakom befattningssegregeringen är kvinnors val av utbildning. 

 
”Även om arbetsgivare har ett begränsat urval av kvinnor att rekrytera till toppbefattningar 
och yngre kvinnor allt mer får tillgång till de högre befattningsnivåerna, finns det fortfarande 
fall där kvinnor med lika kvalifikationer som männen inte når toppbefattningarna”77.  
 
För att ge svar på vad befattningssegregeringen berodde på, gjordes en åtskillnad mellan 
arbetsgivarens val och handlingar och individens egna val och handlingar. En vanlig 
förklaring till bristen på kvinnor på toppbefattningar, enligt SOU-rapporten 1997:137, är att 
män är motståndare till kvinnor på topposter, eftersom de män som är ansvariga för 
rekrytering och befordran anses föredra ”individer som är lika dem själva”. Även fördomar 
kan vara en orsak till diskriminering, då kvinnor uppfattas som emotionella och oförutsägbara 
och anses därför mindre lämpliga att ingå i exempelvis ledningsgrupper. Att män försöker 
bevara sin maktställning, kan vara ytterligare ett motiv. Statistisk diskriminering kan även 
bidra med förklaring till varför det finns så få kvinnor på toppbefattningar. Statistisk 
diskriminering innebär att ”om kvinnor som grupp anses vara mindre kvalificerade än män, 
kommer enskilda individer som tillhör den diskriminerade gruppen att bedömas utan att 
hänsyn tas till deras egna kvalifikationer”78. Ovannämnda faktorer till diskriminering 
påverkar efterfrågan på kvinnor vilket därmed påverkar arbetsgivarens val och handlingar. 
Dessa faktorer kallas gemensamt för efterfrågefaktorer, vilka påverkar efterfrågan på kvinnor 
till vissa typer av befattningar79. 
 
Utbudsfaktorer berör mer den enskilde anställdes val och handlingar än arbetsgivarens. Om 
kvinnor arbetar mer deltid jämfört med män på grund av familjen och inte utbildar sig i lika 
stor grad som män, kan detta påverka såväl lön som karriärmöjligheter. Dessa faktorer 
påverkar kvinnors och mäns fördelning på olika typer av befattningar80. Även institutionella 
faktorer kan förklara bristen på kvinnor i toppbefattningar. Dessa faktorer är lönestruktur, 
tillgång till barnomsorg samt utbildningssystem. Studien menade att det finns ett glastak för 
kvinnor, men att det inte berodde på arbetsgivarens systematiska diskriminering av kvinnor, 
utan mer på kvinnors val av utbildning81. Vi kommer att ta upp fenomenet glastak under våra 
intervjuer med kvinnliga auktoriserade revisorer, för att undersöka om detta fenomen existerar 
för dem. 
 
 

                                                 
76 Meyerson, E. M. & Peterson, T., Finns det ett glastak för kvinnor? En studie av Svenska arbetsplatser i privat 
näringsliv 1970-1990, i Glastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden. SOU 1997:137. 
Persson, I., Wadensjö, E. (red). 1997 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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3.2.8 Kvotering  
 
Det är viktigt att göra en skillnad mellan könskvotering och kvalifikationskvotering. 
Könskvotering, ofta använd inom politiken, har en målsättning att nå en balanserad 
representation av båda könen på alla nivåer. Kvoteringsreglerna i arbetslivet är baserade på 
kvalifikationer82. Den typ vi har tagit upp är moderat könskvotering, som används vid en 
situation där en kvinna med samma kvalifikationer som en man, ger kvinnan företräde. 
 
Steiner skriver i artikeln ”Manliga nätverk stoppar kvinnorna” att ”arbetet med att öka antalet 
kvinnor i de svenska bolagens styrelser går långsamt”83. I juni 2005 tillsatte justitieministern 
Thomas Bodström en utredning med uppdraget att utarbeta en lag om jämn könsfördelning. 
Juris doktor Catarina af Sandeberg, universitetslektor i bolagsrätt vid Stockholms Universitet, 
har utsetts till regeringens utredare. I uppdraget ligger ”att utredaren ska utforma förslag till 
förändringar i aktiebolagslagen som säkerställer att minst en andel av styrelseledamöterna i ett 
publikt aktiebolag ska vara av vartdera könet”. Visst finns det kompetenta kvinnor, menar 
Catarina af Sandeberg, ”men för att hitta dem måste valberedningen i börsbolagen gå utanför 
den gängse rekryteringskretsen”. Hon menar att ”trots allt motstånd mot en lagstadgad 
kvotering, som de flesta står inför, sker en ständig kvotering – låt vara att den inte är 
outtalad”84. Många män går ogärna utanför sina nätverk när de rekryterar folk till exempelvis 
styrelseposter och på grund av dessa nätverk hålls kvinnorna utanför. Den 1 juni 2006 ska 
Juris doktor Catarina af Sandebergs utredning vara klar85. I den undersökning, vilken FAR 
gjorde 1997, framkom att 84 procent av respondenterna ansåg att kvotering vore en ganska 
eller mycket dålig lösning på problemet86. Vi ämnar undersöka huruvida våra respondenter 
anser att kvotering är en lösning på kvinnors underrepresentation. 
 
 
3.2.9 Mentorskap 
 
Definitionsmässigt anses en mentor vara någon högt positionerad, inflytelserik person i en 
organisation och som kan ge stöd till en nyanställd kollega. Tidigare har denna person främst 
varit en man87. I en undersökning, vilken gjordes på Nya Zeeland, framhöll kvinnor i såväl 
den privata som den offentliga sektorn, att karriärstöd ges utav en manlig mentor. Endast en 
kvinna i undersökningen hade fått stöd av en kvinnlig mentor88. 
 
Bristen på stöd kan vara ett hinder för kvinnor. De flesta kvinnliga chefer har haft mentorer 
som har varit bidragande till deras framgång, enligt författarna till artikeln ”Women and 
Power in Organizations”89. Mentorskap kan enligt dem hjälpa kvinnor att överbrygga 
avståndet mellan män och kvinnor, men kvinnor kan trots det uppleva att de ändå har svårt att 
komma in i männens nätverk. Ett annat alternativ till mentorskap, vilket författarna till 
artikeln föreslår, är peer-mentorskap, ett så kallat jämlikhetsmentorskap, vilket är något som 
kan förekomma mellan kollegor. Denna sorts mentorskap saknar makt men kan emellertid 
bidra med stöd till båda kollegor.  

                                                 
82 Drake, I & Solberg, A. G, Kvinnor och ledarskap, 1996 
83 Steiner, B., Manliga nätverk stoppar kvinnorna, Aktiespararen, nr 3, 2006 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Leth, K., 1997.  
87 Burridge, J.A. & Thomas, A., Making a career in internal audit, Managerial Auditing Journal, 11/7, [1996] 
88 Olsson, S. & Walker, R., “The wo-men and the boys”: patterns of identification and differentiation in senior 
women executives’ representations of career identity, Women in Management Review, Vol. 19, No.5, 2004 
89 Lahtinen, H.K. & Wilson, F.M., 1994 
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Kvinnor på revisionsbyråer har enligt författarna till artikeln ”Gender differences in 
perceptions of accounting firm alumni” sällan någon mentorrelation med nyckelpersoner i 
organisationen, såsom exempelvis delägare90, inte förrän de blir del av byråns ”senior 
management team”. För att kvinnor ska klättra på karriärstegen behöver de tillgång till 
strukturerat stöd under hela karriären. Om de inte får stöd, bidrar de inte i lika stor grad som 
de hade kunnat i arbetet, anser författarna 91.  
 
Även om mentorskap är viktigt för båda könen, är det trots allt mer viktigt för kvinnor. En 
studie, vilken utfördes av Morrison et. al., visade att 100 procent av kvinnorna som hade fått 
mentorstöd, hade uppnått framgång, men endast 55 procent av männen hade lyckats92. Vi har 
för avsikt att undersöka huruvida mentorskap finns där våra intervjurespondenter är 
verksamma.  
 

                                                 
90 Raghunandan, K. ,Rama, D.V. & Venkataraman, M.I., Gender differences in perceptions of accounting firm 
alumni, Managerial Auditing Journal, Vol.20 No.5 2005 
91 Burridge, J.A. & Thomas, A., 1996 
92 Kelly, R.M & Dabul Marin, A.J, Position power and women’s career advancement, Women in Management 
Review, Vol.13, No.2, 1998 
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4. Empiri 
 
I empirikapitlet sammanfattar vi den enkätundersökning vi utförde i uppsatsens inledande 
skede för att öka förståelsen kring vårt problemområde. Enkätundersökningens resultat 
presenteras i sin helhet i bilaga 3B. Vidare presenteras utdrag ur svaren från våra intervjuer 
med respondenter och informanter. Vi valde att ställa olika frågor till de olika grupperna för 
att kunna belysa problemområdet så allsidigt som möjligt. Då vi ställt olika frågor till våra 
respondenter och informanter, har vi valt att presentera resultatet på nedan sätt för att göra 
det mer överskådligt. Det blir även lättare att följa med våra tankegångar i analysen under 
nästkommande kapitel. Utförliga sammanställningar av intervjuerna med revisorerna och 
informanterna går att finna i bilaga. Respondentintervjuerna per e-post, har vi valt att inte 
lägga i bilaga, då det endast gäller två frågor. 
 
4.1 Presentation av Enkätundersökningen 
 
För att skapa en förståelse för varför det finns så få kvinnliga auktoriserade revisorer, valde vi 
att göra en enkätundersökning bland studenterna som läste kursen Revision under vårterminen 
2006. Denna kvantitativa information har även fungerat som förundersökning till vår 
kvalitativa undersökning. Vi valde en slumpmässig föreläsningsdag (den 3 mars 2006), för att 
utföra enkätundersökningen. Urvalsgruppen är dock inte slumpmässigt vald. Vi utförde 
därmed ett så kallat bekvämlighetsurval. Denna enkätundersökning är därmed inte statistiskt 
säkerställd. Utav 146 registrerade studenter fick vi endast svar från 56. Vi valde att ta med 
männen i undersökningen, för att kunna tolka huruvida skillnader mellan könen i vår 
undersökning förelåg. Fråga 6 nedan utgör stommen i vår enkät. Ur resultatet går att urskilja 
ett starkt intresse för auktorisation bland såväl kvinnliga som manliga studenter.  

6. Planerar Du att bli Auktoriserad 
eller Godkänd revisor i framtiden? Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Män %
 - Ja, Auktoriserad revisor 18 12 30 32% 21%
 - Ja, Godkänd revisor 1 1 2 2% 2%
 - Nej 6 4 10 11% 7%
 - Vet ej 8 6 14 14% 11%
Totalt 33 23 56 59% 41%
Tabell 4.1.1 Fråga 1 Kön. mot Fråga 6. Planerar Du att bli Auktoriserad eller Godkänd revisor i framtiden?  
 
Bland dem som inte var intresserade av att i framtiden arbeta som revisor, samt bland dem 
som svarat ”Vet ej”, var det av intresse att ta reda på orsaken till varför respondenterna inte 
var intresserade, vilket framgår i tabell 7. De vanligaste svaren vi fick, var att yrket innebar 
för mycket ansvar och att respondenterna inte var intresserade av yrket.  
Varför Inte utbilda sig till Auktoriserad/Godkänd revisor? Kvinnor Män Totalt
Är inte intresserad av yrket. 2 2 4
Är endast intresserad av av bli revisorsassistent. 0 0 0
Tar för lång tid att få auktorisation. 1 1 2
På grund av yrkesförbudet. 0 1 1
Det innebär för mycket ansvar. 4 0 4
Inget av ovanstående alternativ* 2 1 3
Totalt 9 5 14

Tabell 4.1.2 Fråga 1 Kön mot Fråga 7: Om Nej, varför vill Du inte utbilda dig till Auktoriserad eller Godkänd revisor? 
* Övriga svarsalternativ har angivits som hög ålder samt utbilda sig till något annat. (Här har de som svarat Nej samt Vet ej 
presenterats). 
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4.2. Respondentintervjuer med kvinnliga auktoriserade revisorer 
 

 Revisor A är 33 år och har varit auktoriserad revisor i två år. Hon har familj och 
väntar sitt första barn i augusti. Hon är påskrivande revisor för fyra små bolag och 
delaktig i revisionsarbetet för cirka 25 större uppdrag. Arbetar på Revisionsbyrå A. 

 
 Revisor B är 31 år och har varit auktoriserad revisor i två år. Hon är sambo och har 

inte några barn. Hon är påskrivande för ett tiotal medelstora företag och med i 
revisionsarbetet för ett tiotal större bolag. Arbetar på Revisionsbyrå B. 

 
 Revisor C närmar sig de 50 och har varit auktoriserad revisor i 20 år. Hon har familj 

och två barn. Respondent C är delägare och är påskrivande revisor för ett 70-tal bolag 
samt några börsnoterade bolag. Arbetar på Revisionsbyrå C. 

 
 Revisor D är 54 år och har varit auktoriserad revisor i 21 år. Hon har familj med 

sambo och dennes två barn. Respondent D är delägare, men är inte påskrivande 
revisor för något börsnoterat bolag. Hon är påskrivande revisor för 150 inrefererade 
bolag. Arbetar på Revisionsbyrå D. 

 
Är Du nöjd med Ditt yrkesval? 
Samtliga intervjuade revisorer svarade att de var nöjda med sina yrkesval.  
 
Hade Du ambitionen att bli auktoriserad revisor efter civilekonomexamen? 
Endast de båda nyligen auktoriserade revisorerna, Revisor A och Revisor B, svarade att de 
hade ambitionen att bli auktoriserad revisor efter avklarad civilekonomexamen och det är 
endast de som har avlagt den högre revisorsexamen, vilken infördes först 1999. De båda andra 
revisorerna såg mest revisorsyrket som en bra erfarenhet, när de började arbeta inom 
revisionsbranschen. 
 
Har Din familjesituation påverkat Din karriär? 
Vi valde att ställa frågan huruvida respondenternas familjesituation har påverkat deras 
karriärer, och fick tre direkta nej-svar. Revisor C, som har två barn och varit mammaledig i 
sammanlagt tre år, inflikade att det emellertid var tufft att komma tillbaka till arbetslivet efter 
ledigheten. Revisor B ansåg att ”hela livssituationen avgör vilka val man gör, sedan arbetar 
man mer eller mindre vid olika tidpunkter”. Revisor A, som är gravid med första barnet visste 
därför inte hur hennes framtida familjesituation kommer att påverka karriären, men hon har 
inte tagit några nya uppdrag på grund av den kommande föräldraledigheten. 
 
Till vilka revisionsuppdrag strävar Du efter att bli vald revisor? 
Beträffande respondenternas strävan efter en viss typ av uppdrag, fick vi två olika svar. 
Revisor A och D strävade inte efter någon speciell typ av uppdrag, vilket däremot Revisor B 
och C gjorde. De båda sistnämnda strävade efter lite tyngre uppdrag, som påskrivande 
revisorer för börsnoterade bolag.  
 
Vid jämförelse med Dina manliga kollegor, tror Du att det är lättare eller svårare att få de 
uppdrag Du strävar efter? 
Samtliga revisorer upplevde inte någon skillnad huruvida de hade lättare eller svårare att få de 
uppdrag de strävade efter, vid jämförelse med sina manliga kollegor. Revisor B och C ansåg 
att det snarare handlade om person och beroende på vem revisorn är.  
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Har någon klient uttryckligen sagt att denne vill ha en manlig revisor? 
Ingen av revisorerna hade stött på att någon klient uttryckligen hade sagt att denne ville ha en 
manlig revisor. Revisor A hade däremot varit med om att en klient uttryckligen sagt att denne 
ville ha en kvinnlig revisor. Det poängterades emellertid att det idag är viktigt med en jämn 
könsfördelning. En blandad mix i teamsammansättningar är att föredra, en homogen grupp 
bestående av enbart män eller kvinnor är inte bra. ”Idag uppmärksammas det om det kommer 
fyra herrar i kostym vid en offertpresentation och ingen kvinna är med”, enligt Revisor D. 
Revisor B tyckte att det fanns fördelar av att vara tjej inför ett uppdragsval. Om det till 
exempel är 20 revisorer, varav två kvinnliga, då är det snarare en fördel av att vara kvinna då 
man som kvinna sticker ut mer. 
 
Är Du partner i byrån? 
Två av revisorerna, Revisor C och Revisor D är delägare.  
 
Hur går det till att bli delägare i byrån? 
Proceduren för att bli delägare i de olika revisionsbyråerna, var av olika karaktär. Det 
betonades emellertid att det var viktigt att tidigt visa att man som nyanställd hade viljan att bli 
delägare. Affärsmannaskap, säljförmåga och ledaregenskaper ansågs som viktiga kriterier för 
att så småningom kunna bli delägare.  
 
Hur många kvinnor finns det bland delägarna på Din byrå? 
På de fyra revisionsbyråerna, där våra intervjuade revisorer är verksamma, är kvinnorna i klar 
minoritet bland delägarna. Endast fem till 13 procent av delägarna på byråerna (där de 
kvinnliga revisorerna vi intervjuade arbetade) var kvinnor. Revisor C uppgav att byråns 
jämställdhetsplan strävar efter 20 procent delägande kvinnor. Revisor A menade att hennes 
byrå ville få ned antalet delägare till en internationell nivå. 
 
Revisorerna C och D, med flera verksamma år inom yrket, uppgav att kvinnor inte satsar på 
delägarskap i lika stor grad jämfört med sina manliga kollegor och att kvinnorna väljer att 
sluta innan delägarskap blir aktuellt. Revisor D påpekar att ”det är kostsamt för byrån att 
kvinnorna väljer att sluta efter några år.” Problemet att kvinnorna väljer att sluta har 
uppmärksammats på Revisionsbyrå D därför arbetar de för att få kvinnorna att stanna kvar. 
Kvinnorna i ”kritisk ålder” (det vill säga barnafödande ålder) fick där gå ett program, vilket 
skulle stärka kvinnornas självförtroende och få dem att våga ta för sig och synas mer i 
organisationen. Resultatet av programmet hade motsatt effekt. Majoriteten av deltagarna 
valde att lämna revisionsyrket efter programmet.  
 
Upplever Du att det är jämställt på byrån? 
Revisorerna B och C gav båda ett klart ja på frågan om de upplevde att det var jämställt på 
deras respektive byråer. Revisor B upplevde att hon hade samma förutsättningar som sina 
manliga kollegor och ansåg att det till och med var bättre att vara kvinna i ett mansdominerat 
yrke. Revisor A ansåg att det var jämställt på hennes nivå, det vill säga managernivå, men hon 
visste inte hur det såg ut på andra nivåer. Revisor D påpekade emellertid att ”På pappret har 
män och kvinnor samma möjligheter att avancera på byrån, men i statistiken och i den tuffa, 
grå vardagen blir det annorlunda.” Efter varje uppdrag på Revisionsbyrå D får revisorerna 
kommentarer om hur uppdraget har skötts. I samband med detta har Revisor D hört 
kommentarer som att det går att vara rak mot killarna, medan de måste vara försiktiga i sina 
kommentarer mot kvinnorna, då det finns risk att kvinnorna börjar gråta. 
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Har Du upplevt det så kallade glastaket, ”hit men inte längre” under Din karriär? 
Ingen av respondenterna ansåg sig ha upplevt glastaket. Samtidigt ansåg Revisor A ”att 
eftersom antal arbetade timmar är en viktig parameter när delägare utses kan det vara svårt för 
kvinnor med framförallt små barn att uppfylla dessa krav”.  Revisor C trodde snarare att 
kvinnor ”kanske inte velat motsvara de krav som ställs.” 
 
Utnyttjar Du Din kvinnliga kompetens i yrkeslivet eller försöker Du smälta in? 
Revisorerna B, C och D ansåg sig utnyttja sin kvinnliga kompetens. De båda yngre 
revisorerna, Revisor A och B menade dock att de båda anpassade sig beroende på situationen. 
Revisor C, ansåg att ”man får mycket bättre respekt om man är den man är, är man inte sig 
själv blir man inte respekterad”. 
 
Har Din byrå någon form av mentorskap? 
Endast en byrå, Revisionsbyrå C, använder sig av mentorskap. Revisionsbyrå B har tidigare 
haft en form av mentorskap i gruppform där en grupp på 4-5 personer (blandat erfarna och 
yngre medarbetare) sågs regelbundet. Idag arbetar byrån med faddrar där den nyanställde 
revisorn får en äldre kollega (med 2-3 års erfarenhet) som fadder. Faddern skall fungera som 
stöd i de första uppdragen man utför. Revisorerna på Revisionsbyrå D får efter varje uppdrag 
kommentarer om hur uppdraget har skötts och Revisor A uppgav att ”man med tiden lär man 
sig vem på byrån som kan stödja och hjälpa till vid eventuella problem”.  
 
Har Du känt dig motarbetad av någon kvinnlig kollega? 
Endast en av revisorerna, Revisor C, uppgav att de hade känt sig motarbetade av en kvinnlig 
kollega. Hon upplevde att det snarare har varit killarna som uppmuntrat henne och gett 
ryggdunkningar när det har gått bra. Revisor A uppgav att det sker en ständig konkurrens 
revisionsbyråerna emellan, men aldrig konkurrens mellan kvinnor på den egna byrån. Revisor 
D hade aldrig blivit motarbetad av någon kvinnlig kollega. Under ett uppdrag då hon 
samarbetade med en äldre kvinnlig ekonomichef, som var mer van vid manliga revisorer, 
hade ekonomichefen svårt att hantera att det nu var en kvinnlig revisor att samarbeta med. 
 
Tror Du att ett generationsskifte är på gång inom revisionsbranschen? 
Alla revisorerna är eniga om att ett generationsskifte är på gång inom branschen. De båda 
yngre revisorerna, Revisor A och B, uppgav att det är fråga om ett generationsskifte 
beträffande åsikter och värderingar. Revisor A sade att ”den yngre generationen har inte 
samma syn på arbete som den äldre, och de är i många fall inte beredda att offra så mycket för 
karriären, fritiden värdesätts mer”. Revisor B uppgav att det var mer fokus på karriären när 
hon började arbeta. Revisorerna vill idag inte arbeta tolv timmar om dygnet sju dagar i 
veckan. ”Det handlar om att prioritera. Väljer man att göra något, måste man offra tid för 
något annat.” 
 
 
4.3 Respondentintervjuer per E-post  
Intervjuer med kvinnor, vilka tidigare har varit verksamma revisorer inom stora 
revisionsbyråer. Svaren från dessa respondenter har återgivits i dess exakta form. 
 
 

 Kvinna A tog sin civilekonomexamen 1968 och fick därefter jobb på revisionsbyrå. 
Arbetade på en av de fyra största revisionsbyråerna i nästan 30 år och var delägare i 
byrån. Lämnade därefter revisionsbyrån och har sedan 1999 ett eget revisionsföretag. 
Har sambo och en dotter.   
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 Kvinna B arbetade på en av de fyra största revisionsbyråerna under perioden 1995-

2001, varav fem år i Stockholm. Var anställd i en så kallad PUB-grupp med 
huvudsakligen publika uppdrag. Slutade på revisionsbyrån hösten 2001, då det inte 
gick att kombinera arbetstiderna med privatliv. Jag har två små barn och då fungerar 
det inte att man i snitt under året är hemma sju varenda kväll, när mannen reser 
mycket i arbetet. Arbetar numera som controller inom Malmö Stad och har nu balans 
arbetsliv/privatliv. 

 
 
Vad anser Du är orsaken till att det är så få kvinnliga revisorer inom börsnoterade bolag och 
kvinnliga revisorer generellt? 
 
Kvinna A: 
Jag anser att det finns en extrem mansdominans, där kvinnorna är nästan helt osynliggjorda. 
Dessutom finns det ett totalt ointresse från de flesta revisionsföretagens sida att ändra på 
detta. 
 
Kvinna B:  
Min uppfattning under tiden som jag arbetade som revisor var att det var väldigt få kvinnliga 
påskrivande auktoriserade revisorer inom de börsnoterade bolagen. En stor anledning till det, 
är att det inte fanns så många kvinnliga delägare på byråerna. Jag kommer inte ihåg hur 
många delägare det fanns totalt, men den kvinnliga andelen var liten. I den pub-grupp jag 
arbetade i var det nog lika många män som kvinnor som hade klarat av sin auktorisation. Kan 
inte se att det var någon större skillnad på män och kvinnor när det gäller att få de 
börsnoterade bolagen i sin klientstock. Det känns som att fördelningen var 50/50. Byrån var 
också mycket mån om att plocka fram de delarbetande kvinnorna som gruppchefer, men om 
de sedan blev så mycket delarbete är jag inte säker på. Detta var dock ett steg i karriärsstegen. 
Det handlar nog fortfarande om kultur och kanske ser männen gruppen kvinnor som ett hot, 
och har svårt att lyfta fram dem. Eftersom männen är i fronten och bredaxlade som de är, 
behöver kvinnorna lite hjälpdrag.  
 
Slutsatsen är att det handlar om en kultur som sitter i väggarna och absolut inte om 
intelligens. De vill helt enkelt inte släppa fram kvinnor med barn. I min grupp arbetade två 
kvinnliga delägare (vilket var en ganska stor del av totala antalet kvinnliga delägare i 
Sverige). De kände båda två att de inte fick gehör för sina idéer på delägarmötena och blev 
ofta trampade på. Det slutade med att båda sa upp sig och det ska rätt mycket till att säga upp 
sitt delägarskap på en revisionsbyrå. Den ena startade upp en egen revisionsbyrå och tog med 
sig en massa klienter. Det blev ett himla liv på delägarna på revisionsbyrån. Den andra 
kvinnan skaffade sig aldrig något nytt arbete utan blev s. k. ”daytrader” och lyckades försörja 
sig på aktieaffärer. De kände sig som en grupp som aldrig blev accepterad helt ut. Jag tror 
även att det handlar en hel del om ”arv”. Vem ska ärva ”påskrivandet” den dagen revisorn går 
i pension och uppdraget inte ska ut på upphandling. Oftast någon som han rekommenderar sin 
kund och då oftast någon av hans eget kön. 
 
Under Din karriär som revisor, stötte Du på några hinder och i så fall vilken typ? 
 
Kvinna A:  
Jag och mina kvinnliga kolleger stötte på alla de hinder som finns! Exempelvis att våra 
synpunkter inte beaktades, beslut fattades bakom vår rygg även om vi ingick i gruppen som 
fattade besluten. Vi blev lurade på offerter på nya jobb, vi blev bortmanövrerade från 

25 



  

attraktiva jobb, vi var ensamma om att diskutera etik och betraktades då som löjliga. Vi fick 
lägre lön än våra manliga kolleger som inte var mer kompetenta än vi var, vi matchades aldrig 
fram av våra manliga kolleger. Männen ansåg, har jag fått veta, att vi umgicks i fel kretsar, det 
vill säga att vi inte byggde nätverk på rätt nivå. Alla mina tidigare företags - och de flesta 
andra stora revisionsföretags - börsuppdrag innehades av män, företagsledningen utgjordes av 
män, i styrelsen ingick, förutom den numera obligatoriska kvinnliga ”gatekeepern”, bara män, 
alla chefer med makt var män. Detta är fakta. 
 
Kvinna B:  
Arbetade under ett revisionsuppdrag med två killar från en revisionsbyrå i London. De hade 
samma position som hon i uppdraget. Skillnaden var lönen. Medan jag tjänade vad en normal 
revisor gör i Sverige, tjänade de ganska mycket bättre, plus att de fick ut en enorm bonus till 
jul. Detta kändes inte som om det var värt mödan att lägga ner så mycket tid på sitt arbete. 
Kände ingen riktig livskvalité och vägen till delägarskap kändes så lång och det är inte förrän 
man blir delägare som man tjänar de riktigt stora pengarna.  
 
En annan sak som jag också upptäckte när jag skulle vara föräldraledig så kompenserade 
byrån de som var föräldralediga generöst. Detta gällde dock endast de som var högavlönade, 
då de hade en beloppsgräns på vem som kunde utnyttja denna förmån. Det innebar att det var 
flest män som kunde utnyttja denna fördel. Alltså kostade det inte byrån något, då denna 
grupp inte var någon potentiell grupp som tar ut föräldraledighet. Det såg bara bra ut i deras 
skrivelse i årsredovisningen att de har en sådan förmån för sina anställda. Själv tjänade jag för 
dåligt för att bli kompenserad med denna förmån. 
 
 
4.4 Personliga informantintervjuer  
Intervjuer med personer som själv står utanför den företeelse som studeras, men ändå har 
något viktigt att säga om det. 
 
 
4.4.1 Monica Renstig, Wombri 
 
Monica Renstig grundade Wombri-institutet, vilket är en underorganisation till Women’s 
Business School AB. Detta är ett utdrag ur intervjun. Intervjun går att finna i sin helhet i 
bilaga 5A.  
 
Berätta om Dig själv. 
Jag är utbildad civilekonom och har man och två döttrar och familjen har varken hindrat eller 
påverkat karriären. Jag var inte hemma med barnen så länge när de var små och jag och min 
man delade på föräldraledigheten. 
 
Hur fick Du tanken till Wombri? 
Jag grundade Wombri-institutet, Women’s Business Research Institute 2003, vilket är en 
underorganisation till Women’s Business School AB, som jag grundade 1989. Tanken till 
Wombri har växt fram under min karriär. Under början av min karriär, upptäckte jag att 
männen undanhöll information vid exempelvis lansering av någon ny produkt och låste in sig 
på sina rum. De förväntade sig att ”om denna kvinna är smart, kan hon ta reda på information 
själv”. Detta ”räv- och rackarspel” som pågick, fick mig att reagera och jag bildade 
Stockholms första kvinnliga nätverk, kallat tjejgruppen 1982. Sju år senare blev jag den första 
karriärrådgivaren i Sverige för kvinnor. 
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Upplever Du att det är jämställt i näringslivet? 
Frågan om jämställdhet är viktig, men den uppmärksammas inte ordentligt. Kvinnor har ökat 
sin andel inom alla utbildningsområden. Företagen måste inse att kvinnor har unika 
egenskaper och ser inte alla de hinder som kvinnorna möter. Männen (beslutsfattarna) tror att 
bara kvinnorna är lika duktiga som dem, funkar allt bra, men de tror fel. Därför är de 
motståndare till kvotering. Männen ser inte helheten. Det finns två hinder för kvinnor i 
karriären. Det första är fördomar om kvinnor kan eller orkar. Det andra hindret är att kvinnor 
inte bereds uppgifter som leder till toppositioner, vilket i sin tur leder till utveckling. De äldre 
männen ger de yngre manliga kollegorna särskilt utmanande projekt, vilket blir synligt på 
ledningsnivå. På detta sätt hålls kvinnorna utanför. 
 
Har Du upplevt det så kallade glastaket, ”hit men inte längre” under Din karriär? 
Nej, men jag vet att det finns. Eftersom jag själv har upplevt diskriminering startade jag eget 
företag. Jag har mer pondus idag, men vet inte om jag hade startat Wombri om jag hade varit i 
någon annan situation. Idag är diskrimineringen mer märkbar och grövre. I början av min 
karriär, var det mer ”lilla gumman” fenomenet, medan det idag är mer sexuella trakasserier av 
nyutexaminerade civilekonomer. För att kunna göra karriär, måste man vara sig själv. 
Kvinnor på toppositioner äger mer mod och vågar ta mer risker.  
 
Har Du eller har Du haft tillgång till något slags nätverk eller någon form av mentorskap? 
Jag har tillgång till flera nätverk, men anser inte att jag behöver dem i lika stor grad idag. Jag 
har även haft tillgång till mentorer och är själv mentor för många kvinnor idag. Min yrkesroll, 
som karriärrådgivare, innefattar även att vara mentor. 
 
Har Du upplevt Dig motarbetad av kvinnliga kollegor? 
Detta är en myt. Kvinnor blandar ofta ihop privatlivets normer med arbetslivets normer. Det 
är viktigt att vara sparsam med information som man lämnar ut. Arbetslivet är en spelplan 
med ett tävlingsmoment inbyggt och det är viktigt att man inser detta innan man gör karriär. 
 
Har Du uppmärksammat att det är så få kvinnliga delägare på revisionsbyråerna? 
Ja. Jag har haft samtal med PWC och Deloitte men de verkar inte se problemet. Det finns en 
medvetenhet om problemet på byråerna men detta är inte någon prioriterad fråga. USA ligger 
tio år före Sverige beträffande få kvinnor i toppen i näringslivet, med fler kvinnor i 
företagsledningarna. Det är viktigt att se till att de kvinnliga revisorerna får de utmanande 
projekten, vilket kan medföra att deras kompetens blir mer synligt. Det gäller därmed att 
arbeta systematiskt och metodiskt med detta. 
 
Varför tror du att det är så få kvinnliga revisorer representerade bland de påskrivande 
revisorerna i de största bolagen på OMX och att det är så få som nomineras? 
Börsbolagen är inte intresserade av särskilda revisorer, snarare revisionsbyrån. En orsak till 
att det är så få kvinnliga revisorer representerade, kan vara att det utbildades fler män förr och 
kvinnorna har inte kommit ifråga. Å andra sidan var 30 procent av ekonomstudenterna 
kvinnor, i slutet på 1970-talet när jag själv studerade. Andra orsaker kan vara att kvinnor inte 
har tillgång till manliga nätverk eller att kvinnor inte har fått tillräckligt utmanande projekt 
som ledningen uppmärksammar. Så länge kvinnorna är i minoritet kommer det att vara så här. 
Männen måste se kvinnorna som kollegor, för att kunna uppmärksamma deras kunskaper. 
 
Är kvotering lösningen på problemet? 
Jo, det kanske är det enda sättet, men jag är tudelad på den frågan. 
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4.4.2 Gunnar Ek, Aktiespararna 
  
Gunnar Ek är ordförande i Aktiespararnas Bolagskommitté. Aktiespararna är en oberoende 
intresseorganisation för sparare av aktier och värdepapper. Detta är ett utdrag ur intervjun. 
Intervjun går att finna i sin helhet i bilaga 5B.  
 
Hur ofta är en kvinna representerad bland de nominerade revisorerna? 
”Jag har sett ett antal nominerade kvinnor, men de är få. Men kvinnor kommer på bred front.”  
Gunnar Ek lägger lite skämtsamt till: ”Oss emellan så känner vi män oss lite hotade”. Kvinnor 
utbildar sig idag mer än män. Männen ”snitsar” sig istället fram i högre grad än kvinnor.  
 
Varför tror Du att det är så få kvinnor som nomineras? 
”I valberedningar sitter det kloka individer som vet att man inte kan negligera halva svenska 
befolkningen. Kvinnor tänker på ett helt annat sätt och ställer mer frågor. Kvinnors 
kompetens värderas allt högre och det är en tidsfråga innan kvinnliga revisorer oftare är 
representerade bland de tyngre uppdragen.” 
 
Efterfrågar Aktiespararna speciellt kvinnliga revisorer? 
”Nej, men vi har emellertid framhållit att det finns gott om kompetenta kvinnor.” 
 
Hur kommer det sig att det är så få kvinnor representerade bland de påskrivande revisorerna 
i de största bolagen på OMX? 
”Detta är en generationsfråga. Tidigare hade man inte kunnat tänka tanken att en kvinna ska 
vara med. Kvinnorna har inte ”hunnit upp” i hierarkin, men jag tror att de är där om 5 år.” 
 
Är kvotering av kvinnliga revisorer lösningen på efterfrågeproblemet? 
”Nej, det ska ske på frivillig basis. Idag efterfrågar man bra kompetens, vilket båda könen 
representerar. För att nå ett optimalt resultat bör det vara en jämn fördelning av båda könen.” 
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5. Analys, slutsats samt förslag till fortsatt forskning 
 
I detta kapitel avser vi göra en jämförande analys av de svar vi fick i intervjuerna och göra 
kopplingar till teorin. I kapitlet ges även en sammanfattning över de slutsatser vi gjort samt 
förslag till fortsatt forskning. 
 
 
5.1 Analys 
 
Under uppsatsens gång stötte vi på flera orsaker till den låga representationen av kvinnliga 
auktoriserade revisorer i börsnoterade bolag. Den främsta orsaken var att revisionsbyråerna 
har som krav att revisorn måste vara delägare i byrån för att kunna revidera börsnoterat bolag. 
Få kvinnor är representerade i toppskiktet på byråerna. Att bli delägare tar lång tid och det är 
långt ifrån självklart att bli det. Kvinnorna verksamma på de olika revisionsbyråerna, vilka vi 
har intervjuat, har alla de rätta kvalifikationerna för att kunna vara och bli delägare. 
Proceduren för att bli delägare i revisionsbyrån, är av olika karaktär, men det är viktigt att 
tidigt visa att man har viljan att bli delägare. På revisionsbyråerna är kvinnorna i klar 
minoritet bland delägarna. Endast fem till 13 procent av delägarna på byråerna (där de 
kvinnliga revisorerna vi intervjuade arbetade) var kvinnor. Revisor C uppgav att byråns 
jämställdhetsplan strävar efter 20 procent delägande kvinnor. Revisor A menade att hennes 
byrå ville få ned antalet delägare till en internationell nivå och eftersom männen utgör en stor 
andel av de äldre delägarna, tolkar vi det som att andelen kvinnor kan komma att bli större. 
 
En annan orsak till att det finns så få kvinnliga revisorer på börsnoterade bolag kan bero på att 
andelen utbildade manliga ekonomer var större tidigare. Det kan emellertid poängteras att så 
stor andel som 30 procent av ekonomstudenterna i slutet av 1970-talet var kvinnor, då även 
vår informant Monica Renstig blev klar civilekonom. En ytterligare orsak till den låga 
representationen var att kvinnor mitt i revisionskarriären valde att lämna revisionsyrket. 
Revisionsbyråerna hade själva inte någon förklaring till detta problem. Detta kan bero på att 
det finns en omedvetenhet om problemet i toppskiktet på byråerna. 
 
För att bli auktoriserad revisor krävs idag en magisterexamen i företagsekonomi, det vill säga 
minst 160 akademiska poäng samt fem års praktisk erfarenhet, på revisionsbyrå. Skillnader i 
ålder och erfarenhet föreligger, då endast de två yngre revisorerna har avklarat den högre 
revisorsexamen, den infördes först 1999. Idag väljer många kvinnliga revisorer att lämna 
revisionsyrket efter avklarad revisorsexamen, enligt Levander såväl som våra respondenter. 
Det anställs lika stor andel män som kvinnor på revisionsbyråerna idag, enligt dem själva, 
men vi antar att arbetsgivaren kanske har i åtanke att många kvinnor kommer att lämna 
revisionsyrket efter några år. Våra två e-postrespondenter har båda lämnat byråerna av olika 
orsaker, efter flera års erfarenhet av revisionsbranschen. 
 
Andelen kvinnliga auktoriserade revisorer är få. Enligt Revisorsnämnden är endast en 
fjärdedel av de auktoriserade revisorerna kvinnor. Det krävs minst fem års revisionserfarenhet 
innan revisorn kan skriva den högre revisorsexamen. Medelåldern för kvinnor som födde barn 
2005 var enligt Statistiska Centralbyrån 30,8 år (bland männen var medelåldern 33,6 år). Att 
få barn i 30-årsåldern, då många revisorer ofta får sin auktorisation, kan leda till andra 
värderingar och prioriteringar för både män och kvinnor.  
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Som nybliven förälder är revisorn kanske inte lika beredd att offra den tid från sin familj, som 
arbetet ibland kan kräva. Man får ha i åtanke att männen inte är hemma lika länge med barnen 
jämfört med kvinnorna. Detta kan vara en orsak till att det är så få kvinnliga auktoriserade 
revisorer och på så få toppositioner såsom delägare.  
 
I FAR:s undersökning från 1997 framkom att Revisorsnämndens krav på 1 600 arbetade 
timmar per år, var ett problem, då det ansågs vara svårt att kombinera yrkesroll och familj. 
Teorin menar att kvinnliga chefer med familj och barn upplever en ökad press, då de inte har 
lika stort stöd privat, som deras manliga kollegor. Revisorerna har angett att familjen inte har 
påverkat deras karriärer eller de uppdrag de eftersträvat. Endast en av revisorerna har barn och 
en väntar sitt första barn och vet därför ej hur detta kommer att påverka framtida karriär. Då 
endast en av revisorerna har barn, går det inte att dra några slutsatser av resultatet. Revisor C, 
nämnde emellertid att det var svårt att komma tillbaka till arbetet efter föräldraledigheten. En 
av våra e-postrespondenter, Kvinna B, angav att det största skälet till att hon lämnade 
revisionsbranschen var att det var svårt att kombinera familjeliv med yrkesliv. Kvinna B 
nämnde emellertid att hennes man reser mycket i arbetet, vilket påverkar familjelivet. Vi 
anser att det gäller att få stöd av sin partner, att få hjälp med att kunna kombinera familjeliv 
och karriär. Om kvinnor inte får stöd med att kombinera yrkesroll och familj och även 
arbetsgivare ratar kvinnor som har barn eller vill skaffa barn, kommer kvinnan alltid att vara i 
sämre läge än mannen på toppositioner.  
 
Enligt såväl vår intervjuundersökning med de kvinnliga auktoriserade revisorerna som den 
undersökning vilken FAR utförde 1997, framkom att kvinnorna generellt var nöjda med sitt 
yrkesval. Skillnaden mellan FAR:s undersökning och vår, ligger i att våra respondenter anser 
sig vara uppskattade och kan visa upp sin kompetens. De upplever inte att deras manliga 
kollegor föredrar att arbeta med män, vilket FAR:s enkätundersökning för snart tio år sedan 
däremot visade. Något kan ha skett och möjligtvis är det mer jämställt idag, jämfört med hur 
det var för tio år sedan.  
 
Kvinnorna i FAR:s undersökning menade att män väljer manliga revisorer, eftersom de är 
fler. Här går det att se associationer med företeelsen manlig homosocialitet, såväl inom byrån 
som vid uppdragsupphandlingar. Enligt respondenterna är en mixad teamsammansättning vid 
ett revisionsuppdrag att föredra, framför en homogen grupp. Ytterligare skillnader mellan 
båda undersökningarna visar att det har hänt något med klienters val av revisorer. Idag är det 
snarare en nackdel att som revisionsbyrå skicka ett revisionsteam bestående av endast män, 
vid en uppdragsupphandling.  
 
Cohns anser att teorin om dead-ends, det vill säga återvändsgränder, existerar främst för 
kvinnor. Revisionsyrket har tidigare varit traditionsbundet, där sonen ärvde faderns klienter. 
Yrket har även varit mycket mansdominerat, vilket har lett till att kvinnor har kommit sent in i 
branschen. Även könsrollsteorier kan ha bidragit till detta, då samhället kanske har påverkat 
med sin syn på vad som är lämpligt för kvinnor att arbeta med och att de inte vågat utbilda sig 
inom yrket. 
 
Revisionsbranschen har varit starkt könssegregerad och branschen har genomgått de tre 
segregationsfaserna som teorin beskriver. Från att ha varit en horisontellt segregerad bransch, 
anställs idag lika stor andel män som kvinnor. Att branschen skulle vara vertikalt segregerad 
stämmer inte enligt någon av våra respondenter. Kvinnor har enligt respondenterna samma 
möjligheter att avancera inom byrån som männen. Våra e-postrespondenter hävdar däremot 
motsatsen. Enligt dem, motarbetades de och deras kvinnliga kollegor endast på grund av att 
de var just kvinnor.  
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Att den interna könssegregeringen existerar, bekräftas av revisorerna C och D. Enligt dem är 
det främst männen som ser delägarskap som målet för karriären, medan kvinnorna inte siktar 
lika högt i lika stor grad. Kan interna könssegregeringen bero på att revisorsyrket förlorar sin 
status och prestige genom att fler kvinnor anställs? Det kan ha varit den tidigare synen på 
yrket. Vi anser emellertid att revisionsbranschen som sådan inte är kvinnofientlig, då byråerna 
idag hävdar att de anställer lika stor andel män som kvinnor. Idag handlar det mer om 
kompetens. 
 
Våra intervjuade revisorer hade olika synpunkter på hur jämställt det var på deras byråer. 
Revisor A ansåg att det var jämställt på managernivån, men visste inte hur det såg ut på andra 
nivåer. Revisor B kände att hon har samma möjligheter som hennes manliga kollegor, och 
hon ansåg att förutsättningarna som kvinna ibland var bättre, då revisorsyrket är ett 
mansdominerat yrke. Revisor C ansåg att män och kvinnor hade samma möjligheter, medan 
Revisor D däremot ansåg att män och kvinnor endast hade samma möjligheter på pappret. 
Våra e-postrespondenter, med erfarenhet av arbete i revisionsbranschen anser emellertid att 
branschen inte var jämställd, under den tid de arbetade. Vi tolkar revisorernas svar som att 
detta helt enkelt inte upplevs vara ett problem. 
 
Den interna könssegregeringen kan även bero på den så kallade manliga homosocialiteten. 
Denna kan vara en bidragande faktor till att det finns så få ledande kvinnor i toppositioner. 
Osäkerheten och förutfattade meningar, kan även vara bidragande faktorer till varför männen 
dominerar toppskikten. De få kvinnliga chefer som finns, är i minoritet och jämförs därmed 
med normen, det vill säga om de är lika eller olika manliga chefer vilket medför att de måste 
uppträda på ett visst sätt. Alla intervjuade respondenter anser att de utnyttjar sin kvinnliga 
kompetens. Revisorerna A och B uppger däremot att de anpassar sig efter situationen, 
eftersom yrket kräver detta. Revisor C anser emellertid att ”man får mycket mer respekt om 
man är den man är”, vilket även teorin styrker. Revisor D anser att hon använder sig utav sina 
kvinnliga egenskaper för att få sin vilja igenom vid specifika situationer. Revisorerna A och B 
är båda i början av sina karriärer, vilket kan bidra till att de anpassar sig mera efter normen. 
De är inte delägare än, vilket de andra två respondenterna är. Vi tolkade även att de två äldre 
är mer säkra i sin yrkesroll jämfört med de två yngre. Revisor B menar det emellertid är en 
fördel att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Detta går att koppla till Kanters 
benämning av minoritetsgrupper som ”tokens”, där kvinnorna i minoritet ses som symboler 
mer än individer och får mer uppmärksamhet av omgivningen. Skulle kvinnorna inom yrket 
eller denna grupp bli fler till antalet, skulle de förmodligen inte uppmärksammas på samma 
sätt. 
 
Ingen av revisorerna vi intervjuat anser att de någon gång har känt sig motarbetad för att 
kunna få de tyngre uppdragen. Satsningar speciellt på kvinnor har gjorts på flera byråer, enligt 
våra intervjuade revisorer. Trots det, har ändå flera kvinnor valt att lämna revisionsbranschen 
efter avklarad revisorsexamen, vilket Revisor D upplyser oss om. Vi tolkar att deras val att 
lämna revisionsbyråerna delvis kan bero på att de inte har alltför stora förhoppningar om att få 
ett erbjudande om delägarskap. Detta bekräftas av våra två e-postrespondenter, vilka tidigare 
har varit verksamma inom revisionsbranschen på hög nivå. De upplevde båda att de hade 
blivit motarbetade på byråerna. Många anser även det meriterande att ha klarat av den högre 
revisorsexamen, vilket kan öppna många dörrar för andra karriärmöjligheter. En av våra        
e-postrespondenter öppnade egen revisionsbyrå och den andra arbetar idag som controller, där 
revisionserfarenheten kommer till användning. 
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Fenomenet glastak anses begränsa kvinnors möjligheter att göra karriär. De kvinnliga 
revisorer vilka vi intervjuat, upplevde inte att de själva stött på detta fenomen. Vi anser 
emellertid att våra respondenter har raserat många av de hinder vi har nämnt i teorin. De har 
lyckats slå sig in i en mansdominerad bransch och två av dem är delägare och är kvar i 
revisionsbranschen. Studien i SOU 1997:137, som baserades på underlag mellan 1970-1990, 
visade att fenomenet glastak här utgjordes av att kvinnor inte utbildade sig, i lika stor grad 
som männen. Idag stämmer inte detta, då kvinnliga studenter idag är i majoritet på de flesta 
lärosäten. Frågan handlar mer om efterfrågefaktorer. Enligt teorin handlar fenomenet glastak 
om fördomar, statistisk diskriminering och mäns försök att bevara sin maktställning. 
Revisorerna vi intervjuat anser sig inte ha stött på glastaket, eftersom de är de starka individer 
som vi också upplevde att de är. Revisor A, som väntar barn, anser emellertid att kravet på ett 
visst antal arbetade timmar, som krävs för delägarskap kan vara ett problem med kvinnor med 
små barn. Den bild vi fick av de intervjuade revisorerna under intervjuerna, var att de äldre 
hade en mer avslappnad attityd under våra intervjuer och vi upplevde att erfarenheten talade. 
Vi tolkar det som att de yngre, vilka ännu inte hade nått högsta steget på karriärstegen, 
däremot var mer fokuserade på karriären.  
 
Våra respondenter strävade efter uppdrag av varierade slag. Revisorerna A och D strävade 
inte efter några speciella uppdrag och raggade inte egna kunder. Revisor C strävade efter 
uppdrag på halvstora börsnoterade bolag liksom Revisor B, som emellertid inte har den 
erfarenhet som krävs, för att kunna revidera tunga uppdrag än. Vid jämförelse med sina 
manliga kollegor, upplevde samtliga intervjuade revisorer inte någon skillnad i möjligheterna 
att få de uppdrag de strävade efter. Ingen av revisorerna hade upplevt att någon klient 
uttryckligen hade sagt att denne ville ha en manlig revisor. Revisor A, hade emellertid varit 
med om att ett litet bolag uttryckligen ville ha en kvinnlig revisor.  
 
Våra e-postintervjuer med kvinnor som varit verksamma på större revisionsbyråer visar 
däremot att de hade blivit motarbetade. De lämnade arbetet på några av de större 
revisionsbyråerna därför att de ansåg sig vara motarbetade av sina manliga kollegor. En 
aspekt, vilket vi måste göra vid ett jämförande av respondenterna är att de båda e-
postrespondenterna valde att lämna byråerna för fem respektive sju år sedan. Bilden på 
revisionsbyråerna såg kanske annorlunda ut då, jämfört med idag.  
 
Vi ställde frågan om de kvinnliga auktoriserade revisorerna någon gång upplevt sig 
motarbetade av någon kvinnlig kollega, eftersom vi tror att detta kan vara ett förekommande 
fenomen i arbetslivet. Endast en av de fyra intervjuade revisorerna svarade ja på denna fråga. 
Revisor C ansåg att hon fått mer uppmuntran och ”ryggdunkar” av hennes manliga kollegor, 
jämfört med de kvinnliga kollegorna. Vi är emellertid medvetna om att vår 
intervjuundersökning inte kan ge en generaliserande bild av gruppen kvinnliga revisorer. Det 
kan vara svårt att erkänna, till och med för sig själv att, att konkurrens kvinnor emellan kan 
förkomma. Vi menar att kvinnor kan stjälpa mer än hjälpa varandra i karriären och att männen 
i dessa lägen kan vara bättre på att uppmuntra eller ge stöd. Monica Renstig menar emellertid 
att det är en myt att kvinnor motarbetar andra kvinnor. Det finns dock en skillnad mellan att 
arbeta ihop med kvinnor och att vara mentor för dem. 
 
Kvotering anses vara ett sätt att motarbeta diskriminering av kvinnor. Som nämnts i teorin 
finns det två stora typer av kvotering, könssegregering och kvalifikationskvotering. Den typ vi 
har frågat om är moderat könskvotering, där en kvinna med samma kvalifikationer som en 
man, ska kvinnan ha företräde på arbetsplatsen. Monica Renstig för Wombri tror att kvotering 
av kvinnor kan vara lösningen på den låga andelen kvinnliga revisorer i börsnoterade bolag, 
men hon är emellertid tudelad på den frågan. Gunnar Ek för Aktiespararna, anser däremot inte 
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att kvotering av kvinnliga revisorer löser efterfrågeproblemet, utan att det bör ske på frivillig 
basis. Enligt honom bör en jämn fördelning av båda könen vara något att eftersträva. Vi håller 
med Gunnar Ek och anser att en kvotering till och med kan öka fördomarna mot kvinnor, om 
inte rätt kompetens sitter på rätt ställe.  
 
Att kvinnor är underrepresenterade på chefspositioner tyder på att detta verkar vara ett globalt 
fenomen. Alla de utländska artiklarna har haft en sak gemensamt vilka betonar vikten av 
mentorskap, som överbryggar avståndet mellan män och kvinnor. Vikten av mentorskap, 
vilket artiklarna menar, leder oftast till att kvinnor har större framgång i arbetet. Mentorskap 
handlar om att skapa verktyg för att hantera mot- och framgångar i ens karriär. Det är 
emellertid naivt att tro att mentorskap är enda lösningen på problemet. Endast en av de 
intervjuade kvinnorna i vår undersökning hade mentorskap inom revisionsbyrån och en byrå 
använde sig idag utav faddrar, med några års erfarenhet. På stora revisionsbyråer, kan det vara 
svårt att hitta en mentor till varje anställd. En ansvarig revisor med ett stort, betydelsefullt 
uppdrag, med kanske hundra medarbetare i sitt revisionsteam, kan ha svårt att få tid till att 
vara mentor åt en nyanställd revisor. Peer-mentorskap kan enligt teorin vara till stöd för den 
anställde, vilket kan leda till ett överbryggande av fördomar och diskrimineringar på en 
arbetsplats. Vi anser emellertid att peer-mentorskap inte är något som alltid uppskattas och 
något genomförbart. Det kan vara svårt att hjälpa en kollega, när man siktar mot samma mål. 
Konkurrens kollegor emellan anser vi kan sätta käppar i hjulet för den enskildes karriär, där 
de inte är anställda att hjälpa en kollega, som genom hjälp kan klättra högre på karriärstegen. 
Vi menar att fördomar och diskrimineringar lätt kan uppstå vid situationer där konkurrens 
finns och även rädsla för förändringar kan bidra till fördomar.  
 
Våra respondenter ansåg att ett generationsskifte är på gång inom revisionsbranschen, och de 
båda yngre respondenterna A och B anser att den yngre generationen har andra prioriteringar 
jämfört med sina äldre kollegor. Med andra prioriteringar, kan hela revisionsbranschen 
komma att förändras. Gunnar Ek från Aktiespararna menar att detta mer handlar om en 
generationsfråga. Tidigare hade man inte kunnat tänka tanken att en kvinna skulle kunna vara 
med. Kvinnorna har inte ”hunnit upp” i hierarkin, men Gunnar Ek tror att de är där om fem år. 
Vi håller med Gunnar Ek och hoppas också att kvinnliga revisorer som reviderar börsnoterade 
bolag snart kommer att bli en alltmer vanlig syn.  
 
 
5.2 Slutsats 
 
Anledningen till att så få kvinnliga revisorer är representerade som påskrivande revisorer för 
de börsnoterade bolagen är att andelen kvinnliga delägare i revisionsbyråerna är liten. 
Revisionsbyråerna kräver vanligtvis att revisorn måste vara delägare i revisionsbyrån, för att 
kunna revidera ett börsnoterat bolag. Vi är även medvetna om att bland den äldre 
generationen revisorer är andelen kvinnor mycket mindre och att andelen kvinnor på 
ekonomutbildningarna förr också var mindre. Bland de nyanställda på byråerna är minst 
hälften kvinnor, men deras andel minskar emellertid med antalet år i yrket. Kvinnor mitt i 
revisionskarriären väljer att lämna revisionsyrket, vilket både teori och empiri styrker. 
Orsaken till detta kan bero på att det har varit svårt att kombinera familjeliv med yrkesliv. För 
att föra fram fler kvinnor och stötta dem anser vi att mentorskap ett viktigt redskap, men inte 
hela lösningen. Med tanke på att fler byråer anställer lika stor andel män som kvinnor, är det 
en tidsfråga innan fler kvinnor kommer upp i hierarkin. Kvotering anser vi däremot inte är 
lösningen.  
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För att de kvinnliga revisorerna skall kunna komma upp i hierarkin, krävs dock att 
revisionsbyråerna aktivt börjar arbeta för att motarbeta den manliga homosocialiteten och i 
stället tydliggöra exakt vilka kompetenser, färdigheter och personliga egenskaper som krävs 
för delägarskap.  
 
 
5.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi har medvetet valt att inte ta med männen i vår undersökning, då vi var intresserade av just 
kvinnornas syn på problemområdet. Samtidigt vore det intressant att följa upp FAR:s 
enkätundersökning med en ny, och kanske större enkät med respondenter från båda könen och 
undersöka vilka likheter och skillnader mellan undersökningarna som föreligger.   
 
Vi anser att mentorskap inte är den enda lösningen på problemet med få påskrivande 
kvinnliga revisorer, men att det kan hjälpa till att få fram fler kvinnor i revisionsbranschen. 
Det vore intressant att forska om mentorskap bidrar till att fler kvinnliga revisorer kommer 
fram. Är problemet, med få kvinnliga revisorer på toppuppdrag i revisionsbranschen, ett 
globalt fenomen? En tvärsnittsstudie, där Sverige är inräknat, skulle därmed kunna vara 
intressant att genomföra.  
 
En viktig frågeställning för vidare forskning är att mer grundligt undersöka varför kvinnorna 
inom revisionsyrket väljer att lämna branschen mitt i karriären.  
 
Som framgår i bilaga 1, har andelen kvinnor som klarat den högre revisorsexamen varit lägre, 
jämfört med andelen av männen som skriver och klarar provet. Orsakerna till detta kan vara 
flera, men vi kan endast spekulera i vad detta beror på. En djupare undersökning kring vad 
detta kan bero på skulle kunna vara av intresse. 
 
En aspekt, vilket vi inte har berört, är förhållandet mellan klient och revisor. Det vore 
intressant att titta närmare på hur klienterna förhåller sig till en kvinnlig revisor i förhållande 
till en manlig revisor. Har klienterna några särskilda preferenser? Nu när kvinnor är på 
frammarsch inom detta mansdominerade yrke, är ett ytterligare förslag till fortsatt forskning 
varför revisionsbyråerna inte satsar på kulturell mångfald, då vi idag blir alltmer 
globaliserade.  
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6. Egen diskussion 
 
I detta kapitel för vi en egen diskussion kring problemområdet.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför kvinnor är lågt representerade som 
påskrivande revisorer i börsnoterade bolag och försöka ge förslag på lösningar på detta. Vi är 
medvetna om att vi inte kan dra några alltför stora slutsatser baserat på resultatet av 
intervjuerna med de kvinnliga revisorerna då endast två av de intervjuade är delägare. Det är 
delägarna som egentligen berörs av problemet. En av e-postrespondenterna har varit delägare, 
men valde att lämna revisionsbyrån på grund av upplevd diskriminering.  
 
Sett ur ett historiskt perspektiv har de flesta ledare och chefer varit män. Kvinnor har 
emellertid kommit starkt ut på arbetsmarknaden inom flera områden i näringslivet och har 
idag möjlighet att nå toppositionerna. Som snart nyutexaminerade kvinnliga ekonomer bådar 
detta gott för vår framtidstro. 
 
Vår uppfattning i uppsatsens inledande skede var att män medvetet utestängde kvinnor från 
att nå toppositioner. Det har emellertid visat sig vara ett mer komplicerat än så. Vi har bland 
annat använt oss av feministisk teori som stöd i vår uppsats, men uppfattade inte oss själva 
som feminister. Nidbilden av en feminist, är ”en frustrerad, kolerisk, manhaftig kvinna som 
inte kan få en man för att hon är så ful”. När vi rannsakade oss själva som hermeneutiska 
forskare, insåg vi att även vi själva hade denna nidbild. Vi har nu insett vad feministisk 
forskning har bidragit med. Kvinnor kan idag teoretiskt sett ta för sig mer, utbilda sig och 
arbeta i toppositioner. Den nidbild vi hade från början har långsamt försvunnit under vårt 
uppsatsskrivande och vi känner större respekt för feminismen jämfört med vad vi gjorde i 
början, under vår jakt på teoriunderlag till uppsatsen. 
 
Att män och kvinnor är biologiskt olika och att mäns och kvinnors livsval generellt sett skiljer 
sig åt, är ett sociologiskt faktum. Vi anser att män är mer positionsinriktade, medan kvinnor är 
mer relationsinriktade, vilket även flera studier kan styrka. Vi måste acceptera det faktum att 
kvinnor och män är olika och besitter olika egenskaper. Istället för att motarbeta männen, kan 
vi kvinnor istället lära oss av dem. Mannen har länge varit normen och kvinnor kan istället 
lära sig av dem, först då, kan vi överbrygga hindren. Det handlar om samarbete vilket kan 
bidra till ökade egenskaper hos kvinnan. Att systematiskt och metodiskt öka såväl männens 
som kvinnornas medvetenhet om att kvinnor är en resurs värd att satsa på och som kan leda 
till långvariga arbetsprocesser för båda könen.   
 
Teoretiskt sett har de formella hindren försvunnit, medan de i praktiken ser annorlunda ut. Vi 
tror emellertid att hindren börjar luckras upp när allt fler blir medvetna om att det finns starka 
och komptenta kvinnor, vilka kan axla ansvaret för en revision inom ett börsnoterat bolag. 
Efterfrågan på kvinnliga, auktoriserade revisorer på toppositioner måste öka och att fler 
kvinnliga delägare måste väljas in eller få erbjudande om delägarskap. Skulle andelen 
kvinnliga delägarna bli större, skulle de också få mer makt att utforma yrket. För att fler 
kvinnor ska bli, eller våga satsa på att bli delägare, kan större satsningar på mentorskap vara 
en lösning. Män borde våga stödja kvinnor mer, eller ännu viktigare, att kvinnor kan vara 
mentorer för kvinnor, anser vi.  
 
Även stöd privat är viktigt. Det är få förunnat att få stöd av sin partner och sin omgivning och 
kunna kombinera familjeliv och karriär. Vi anser att om kvinnor inte får stöd med att 
kombinera yrkesroll och familj och om arbetsgivare ratar kvinnor som har barn eller vill 
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skaffa barn, kommer kvinnan alltid att vara i sämre läge jämfört med mannen, på 
toppositionerna i samhället.  
 
Tänk om vi hade kunnat resa tillbaka i tiden, och träffa den första kvinnliga revisorn i 
Sverige, Thyra Svensson, och kunnat ställa ett par frågor till henne. Hur upplevde hon 
situationen då hon var verksam? Upplevde hon ett stort motstånd och kände hon sig 
diskriminerad? Vi kan endast spekulera och antar att hon har stött på ett massivt motstånd 
från båda könen, vilket säkert var vanligt på den tiden. Lyckligtvis har förändringar skett 
sedan dess. Kvinnor utbildar sig idag i högre grad än män, inom mansdominerade yrken. 
Snart stundar även det så kallade generationsskiftet, då 40-talisterna går i pension. Idag tror vi 
att det handlar mer om kompetens, oavsett kön och tradition. 
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Bilaga 1 
 
Högre revisorsexamen – könsfördelat resultat 
 
 
Våren 1999  1 man godkändes 
 
Hösten 1999  1 kvinna underkändes 
 
Hösten 2000  1 man godkändes 
   1 kvinna underkändes 
 
Hösten 2001  3 kvinnor och 3 män godkändes 
   3 kvinnor underkändes 
 
Hösten 2002  8 kvinnor och 5 män godkändes 
   3 kvinnor och 3 män underkändes 
 
Hösten 2003  12 kvinnor och 18 män godkändes 
   11 kvinnor och 20 män underkändes 
 
Våren 2004   9 kvinnor och 14 män godkändes 
   4 kvinnor och 5 män underkändes 
 
Hösten 2004  5 kvinnor och 23 män godkändes 
   25 kvinnor och 23 män underkändes 
 
Våren 2005  7 kvinnor och 21 män godkändes 
   17 kvinnor och 18 män underkändes 
 
Hösten 2005  12 kvinnor och 23 män godkändes 
   18 kvinnor och 24 män underkändes 
 
Totalt, perioden våren 1999- hösten 2005: 165 godkända varav 109 män och 56 kvinnor. 
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Bilaga 2 
 
Sammanställning av ansvariga revisorer för bolagen – de mest omsatta aktierna på A-listan. 
Enligt årsredovisningar för 2004. 
 
Bolag   Revisor     Revisionsbyrå  
Assa Abloy   Anders Lundin    KPMG 
Atlas Copco  Stefan Holmström    KPMG 
Electrolux  Peter Clemedtson    PWC 
   Anders Lundin    PWC 
Elekta 0405-0504 Lars Svantemark    Deloitte 
Ericsson  Bo Hjalmarsson    PWC 
   Peter Clemedtson    PWC 
   Tomas Thiel     KPMG 
Föreningssparbanken Jan Palmqvist     Deloitte 
   Torbjörn Hansson    E & Y 
   Ulf Järlebo    förordnad av Finansinspektionen 
Gambro  Peter Clemedtson    PWC 
   Peter Bladh     PWC 
Getinge  Jan Nilsson     Deloitte  
Holmen  Tomas Thiel     KPMG 
Industrivärden  Ingvar Pramhäll    PWC 
Investor  Carl Lindgren     KPMG 
   Jan Birgerson     E & Y 
JM   Ingmar Rindstig    E & Y 
   Lars Träff     E & Y 
Nordea   Caj Nackstad     KPMG 
   Lars Bonnevier   förordnad av Finansinspektionen 
OMX   Peter Clemedtson    PWC 
Sandvik  Caj Nackstad     KPMG 
Scania   Caj Nackstad     KPMG 
   Jan Birgerson     E & Y 
Securitas  Göran Tidström (Huvudansvarig)  PWC 
   Anders Lundin    PWC 
Skandia Försäkring Svante Forsberg    Deloitte 
   Göran Engqvist    Deloitte 
   Anders Engström   förordnad av Finansinspektionen 
SEB   Göran Jacobson    PWC 
   Peter Clemedtson   förordnad av Finansinspektionen 
Skanska  Bernhard Öhrn    KPMG 
   Caj Nackstad     KPMG 
SKF   Hans Phil     Arthur Andersen 
SSAB   Göran Tidström    PWC 
Stora Enso  Eero Suomela     PWC (Finland) 
SCA   Robert Barnden    PWC 
SHB   Tomas Thiel     KPMG 
   Åke Hedén     E & Y 
   Ulla Nordin Buisman   förordnad av Finansinspektionen 
TeliaSonera  Göran Tidström    PWC 
   Håkan Malmström    PWC 
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Trelleborg  Göran Tidström    PWC 
   Olov Karlsson     PWC 
WM-data  Thomas Forslund    E & Y 
   Anders Wiger     E & Y 
Volvo   Olof Herolf     PWC 
   Olov Karlsson     PWC 
 
 
Revisor  Uppdrag     Revisionsbyrå  
Robert Barnden SCA      PWC  
Jan Birgerson  Investor, Scania    E & Y  
Peter Bladh  Gambro     PWC 
Lars Bonnevier Nordea       E&Y 
Peter Clemedtson  Electrolux, Ericsson, Gambro, OMX, SEB PWC 
Göran Engqvist Skandia Försäkring    Deloitte 
Anders Engström Skandia Försäkring    SET Revisionsbyrå 
Svante Forsberg Skandia Försäkring    Deloitte  
Thomas Forslund WM-data     E & Y  
Torbjörn Hansson Föreningssparbanken    E & Y 
Åke Hedén  SHB      E & Y 
Olof Herolf   Volvo      PWC 
Bo Hjalmarsson Ericsson     PWC 
Stefan Holmström  Atlas Copco      KPMG 
Göran Jacobson SEB      PWC 
Ulf Järlebo   Föreningssparbanken    BDO Feinstein Revision AB 
Olov Karlsson  Trelleborg, Volvo    PWC 
Carl Lindgren  Investor     KPMG 
Anders Lundin Assa Abloy, Electrolux   PWC 
Håkan Malmström TeliaSonera     PWC 
Caj Nackstad  Nordea, Sandvik, Scania, Skanska  KPMG 
Jan Nilsson  Getinge     Deloitte 
Ulla Nordin Buisman SHB      PWC 
Jan Palmqvist  Föreningssparbanken    Deloitte 
Hans Phil  SKF      Deloitte 
Ingvar Pramhäll Industrivärden     PWC  
Ingmar Rindstig JM      E & Y 
Eero Suomela  Stora Enso     PWC (Finland) 
Lars Svantemark  Elekta       Deloitte 
Tomas Thiel  Ericsson, Holmen, SHB   KPMG 
Göran Tidström Securitas, SSAB, TeliaSonera, Trelleborg PWC 
Lars Träff  JM      E & Y 
Anders Wiger  WM-data     E & Y 
Bernhard Öhrn  Skanska     KPMG 
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Bilaga 3 A - Enkät 
 
Synen på revisorsprofessionen bland revisionsstudenter. 
 
I vår magisteruppsats kommer vi att undersöka synen på revisorsprofessionen och enkätdeltagarnas 
framtidsplaner. Din svarsenkät kommer att hanteras konfidentiellt. Inga enskilda svar kommer att redovisas, 
men resultatet kommer att ligga till grund för en kvalitativ studie. 
 
1. Kön 
□ Kvinna 
□ Man 
 
2. Hur gammal är Du?      
 
________ År 
 
3. Läser Du kursen Revision inom Ekonomlinjen eller som Fristående kurs? 
□ Ekonomlinjen  
□ Fristående kurs  
□ Annat, vänligen ange vilket _____________________ 
 
4. Varför läser Du kursen Revision? 
□ Ingår i inriktningen 
□ Bra kunskap inför framtida arbete 
□ Intresserad av ämnet 
□ Vet ej 
     
5. Kommer Du efter examen ha behörigheten som krävs för auktorisation?  
□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 
 
6. Planerar Du att bli Auktoriserad eller Godkänd revisor i framtiden? 
□ Ja, Auktoriserad revisor 
□ Ja, Godkänd revisor 
□ Nej, inget av ovanstående alternativ  
□ Vet ej  
 
7. Om Nej, varför vill Du inte utbilda Dig till Auktoriserad eller Godkänd revisor?  
Vänligen ange endast ett  alternativ.  
□ Är inte intresserad av yrket. 
□ Är endast intresserad av att bli revisorsassistent. 
□ Tar för lång tid att få auktorisation. 
□ På grund av yrkesförbudet. 
□ Det innebär för mycket ansvar.  
□ Inget av ovanstående alternativ, vänligen ange vilket ___________________  
  
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!!
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Bilaga 3 B – Svar på enkäten 
Totalt antal svarande på enkätundersökningen 
 

Frågor / Svarande Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Män %
1. Kön 33 23 56 59% 41%
2. Hur gammal är Du? (genomsnitt) 25,6 år 25,3 år 25,5 år
3. Läser Du kursen Revision inom 
Ekonomlinjen eller som Fristående kurs? Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Män %
 - Ekonomlinjen 20 14 34 36% 25%
 - Fristående kurs 13 9 22 23% 16%
 - Annat 0 0 0 0% 0%
4. Varför läser Du kursen revision? Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Män %
 - Ingår i inriktningen 11 7 18 20% 13%
 - Bra kunskap inför framtida arbete 16 12 28 29% 21%
 - Intresserad av ämnet 6 4 10 11% 7%
 - Vet ej 0 0 0 0% 0%
5. Kommer Du efter examen ha 
behörigheten som krävs för auktorisation? Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Män %
 - Ja 22 14 36 39% 25%
 - Nej 4 4 8 7% 7%
 - Vet ej 7 5 12 13% 9%
6. Planerar Du att bli Auktoriserad 
eller Godkänd revisor i framtiden? Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Män %
 - Ja, Auktoriserad revisor 18 12 30 32% 21%
 - Ja, Godkänd revisor 1 1 2 2% 2%
 - Nej 6 4 10 11% 7%
 - Vet ej 8 6 14 14% 11%
7. Om Nej, varför vill Du inte utbilda 
Dig till Auktoriserad eller Godkänd revisor? Kvinnor Män Totalt
 - Är inte intresserad av yrket. 2 2 4
 - Är endast intresserad av av bli revisorsassistent. 0 0 0
 - Tar för lång tid att få auktorisation. 1 1 2
 - På grund av yrkesförbudet. 0 1 1
 - Det innebär för mycket ansvar. 4 0 4
 - Inget av ovanstående alternativ* 2 1 3

 
 
 

44 



  

Bilaga 4 – Intervjufrågor till revisorerna 
 
Intervjufrågor till revisorerna: 

1. Hade Du ambitionen att bli auktoriserad revisor efter civilekonomexamen? 
 
2.  a. Hur länge har Du jobbat som revisor?  

b. Hur länge har Du jobbat på byrån? 
c. Är du nöjd med Ditt yrkesval? 
 

3. a. När fick Du din auktorisation? 
b. Har Du avlagt den högre revisorsexamen? 
c. Efter hur lång tid avlade Du den högre revisorsexamen? 
 

4. a. Har Du familj och barn? 
b. Har Din familjesituation påverkat Din karriär? 
 

5. a. Hur många uppdrag har Du idag? 
b. Hur många uppdrag har Du som påskrivande revisor? 
c. Vilken typ av uppdrag får Du? 
d. Till vilka uppdrag strävar Du efter att bli vald? 
e. Vid jämförelse med Dina manliga kollegor, tror Du att det är lättare eller 

svårare att få de uppdrag Du strävar efter? 
f. Har någon klient uttryckligen sagt att denne vill ha en manlig revisor? 
g. Har Du p.g.a. Din familjesituation tackat nej till något uppdrag? 
 

6. a. Är Du partner i revisionsbyrån? 
b. Hur går det till att bli delägare i byrån? 
c. Hur många kvinnor finns det bland delägarna? 
 

7. a. Hur ser jämställdhetsplanen ut på er byrå? 
b. I vilken utsträckning uppmärksammas frågan om jämställdhet? 
c. Upplever Du att det är jämställt på byrån? 
d. Har män och kvinnor samma möjligheter att avancera inom byrån? 
e. Har Du upplevt det så kallade glastaket, ”hit men inte längre” under Din 

karriär? 
 

8. Har Du upplevt någon form av diskriminering, inom eller utanför arbetslivet? 
 
9. Utnyttjar Du Din kvinnliga kompetens i yrkeslivet eller försöker Du smälta in? 

 
10. Har Du tillgång till något slags nätverk som ger ett stöd i Ditt arbete? 

 
11. Har byrån någon form av mentorskap? 

 
12. Har Du upplevt Dig motarbetad av kvinnliga kollegor? 

 
13. Tror Du att det är ett generationsskifte på gång inom revisionsbranschen? 
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Bilaga 4 A: Respondent A 
 
2006-04-05 
 
Respondent A är 33 år och tog sin civilekonomexamen från Handelshögskolan år 1997, där 
hon läste inriktningen redovisning och finansiering. Direkt efter examen fick hon jobb på en 
mindre revisionsbyrå. På byrån, där hon idag arbetar, har hon arbetat sedan år 2000 och 
arbetar idag som manager. Hon är väldigt nöjd med sitt yrkesval och finner arbetsuppgifterna 
såväl roliga som utvecklande då det händer så mycket inom revisions- och 
redovisningsområdet just nu. Hösten 2003 avlade hon den högre revisorsexamen och fick sin 
auktorisation våren därpå. Respondenten är nygift och väntar sitt första barn och vet inte hur 
detta kommer att påverka den framtida karriären. Antagligen kommer hon inte att under året 
ta på sig nya uppdrag på grund av föräldraledigheten. 
 
Respondenten har idag fyra egna uppdrag och cirka 25 uppdrag som hon är delaktig i. De 
egna uppdragen är små bolag inom olika branscher med två till tre anställda. Hon arbetar 
inom byråns affärsområde stora företag och har många börsnoterade företag som sina kunder. 
Respondenten har idag ingen målsättning att vara påskrivande revisor för börsbolag och 
”raggar” inte egna kunder. Revisionsbyrån uppmuntrar inte de anställda direkt att sträva efter 
att specialisera sig på en specifik bransch. Intresse, ledig kapacitet, kompetens och till viss del 
slumpen avgör vilka uppdrag man får. Respondenten upplever heller ingen skillnad att deras 
manliga kolleger skulle ha lättare att få uppdrag än kvinnliga kolleger. På frågan om någon 
klient uttryckligen sagt att denne vill ha en manlig revisor kan inte respondenten svara, då hon 
inte vet hur det ser ut för börsbolagen. Däremot har hon varit med om att en mindre klient 
uttryckligen ville ha en kvinnlig revisor i ett av bolagen hon har hand om. 
 
Respondenten är inte partner i revisionsbyrån. För att bli delägare nomineras först kandidater 
enligt vissa kriterier som bygger på affärsmannaskap, yrkeskompetens och ledaregenskaper. 
Dessa kandidater får sedan gå igenom Partner Assessment Center i England för att ytterligare 
utvärdera hur väl kandidaten uppfyller kriterierna för att erbjudas partnerskap i företaget. 
Revisionsbyrån arbetar med att få ned antalet delägare, till en internationell nivå. Förra året 
utnämndes två nya delägare, varav en kvinna. 
 
Bland delägarna är det betydligt färre kvinnor än män och medelåldern för delägarna är 
relativt hög jämfört med övriga anställda. I dagsläget är 13 % av delägarna kvinnor. Inom 
byrån anställs idag 50 % kvinnor och 50 % män och detta gjordes emellertid inte för cirka tio-
femton år sedan. Idag är de flesta sökande till byrån kvinnor och respondenten, som även är 
delaktig i rekryteringsfrågor, anser att det är svårare att rekrytera män med rätt kompetens 
idag. Branschen är relativt slitsam och det syns att de kvinnliga delägarna arbetar mycket och 
därför är det svårt att själv se sig som en av dem, då hon i nuläget inte vill lägga lika mycket 
tid på arbetet som dem.   
 
Varje år görs en kartläggning av byrån ur en jämställdhetssynpunkt. Denna kartläggning 
innehåller bland annat statistik över antalet anställda män och kvinnor i organisationen, inom 
olika affärsområden och på olika befattningar, samt nivåer. Dessutom görs en kartläggning 
över dagsläget samt sätter upp mål för det kommande året gällande arbetsförhållanden, 
trakasserier, mångfald och etnisk diskriminering, kompetensutveckling/intern rekrytering, 
arbetskraftsbehov/extern rekrytering samt löner. Huruvida byrån har uppnått dessa mål följs 
sedan upp i nästa kartläggning.  
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Förutom jämställdhetsplanen så ser byrån bland annat till att lyfta fram kvinnor som ledare 
och strävar efter en balans mellan kvinnor och män i chefspositioner. 
 
Beträffande hur respondenten själv upplever jämställdhet, ansåg hon att på hennes nivå 
(Manager) är det klart jämställt, men kan inte uttala sig om hur det ser ut på andra nivåer. På 
frågan om män och kvinnor har samma möjligheter att avancera inom byrån ansåg hon att 
detta till en viss nivå stämmer. Båda könen tar exempelvis ut föräldraledighet. Många äldre 
herrar kommer att gå i pension vilket kanske bidrar till att fler kvinnor lyfts fram. 
Respondenten har aldrig upplevt det så kallade glastaket, men eftersom arbetade timmar är en 
viktig parameter när delägare utses kan det vara svårt för kvinnor med framförallt små barn att 
uppfylla dessa krav. Eventuellt kan tyckas att på grund av att det vid utnämningen av delägare 
lägger så stor vikt vid mängden arbetade timmar, försvårar detta för kvinnor att bli delägare. 
 
Revisorsnämndens krav på antalet arbetade timmar är ett litet problem, då deras krav på antal 
timmar är relativt lågt satt och ganska enkelt uppnås. Det är inget problem att komma upp i 
antalet arbetade timmar bland båda könen.  Det tar däremot tid att plugga till proven, vilka 
måste ha klarats av för att exempelvis få utlandstjänstgöring. 
 
Respondenten kan spontant inte komma på tillfällen där hon blivit diskriminerad. Hon anser 
sig inte låta bli diskriminerad och anser sig ha skinn på näsan. Respondenten beskrev sig själv 
som både liten och kvinna, vilket hon ansåg vara två egenskaper, vilka kan ge en bild av att 
man inte lyssnar och tar henne på allvar. Detta har hon emellertid aldrig råkat ut för. 
 
Kvinnlig respektive manlig kompetens ansåg respondenten alltid behövas. Det är emellertid 
svårt att kategorisera och generalisera. Respondenten ansåg sig nog vara ”tjejig” till sättet, 
men har inte försökt att ändra på det. Hon är även tuff, och vet inte om det ses som en manlig 
egenskap. Då revisorer träffar så många människor måste alla revisorer kunna anpassa sitt sätt 
att vara. Alla, både män och kvinnor, måste vara duktig på att ta ”seden dit man kommer”. 
Ibland måste revisorn vara tuff och rak på sak, medan revisorn vid andra tillfällen måste 
framföra råd och rekommendationer på ett mer försiktigt sätt. Det är situationen som avgör i 
slutändan. 
 
Respondenten hade inte något strukturerat nätverk, varken inom eller utanför arbetslivet. 
Mentorskap är inget som byrån tillhandahåller på ett organiserat sätt, men något som vissa 
andra revisionsbyråer tillhandahåller. Med tiden lär man sig vem på byrån som kan stödja och 
hjälpa till vid eventuella problem. Hennes chef är även utvecklingsansvarig och någon hon 
kan bolla idéer med vid problem. 
 
Inom revisionsbranschen finns det en pågående konkurrens revisionsbyråerna emellan för att 
få uppdrag, men inte inom den egna byrån och framförallt inte kvinnor emellan. Kvinnor 
födda på 1970- och 1980-talet är kanske tuffare idag jämfört med kvinnorna födda på 1940-
talet. Detta är emellertid inte bara en kvinnofråga, utan fråga om ett generationsskifte, i åsikter 
och värderingar. Den yngre generationen har inte samma syn på arbete som den äldre, och de 
är i många fall inte beredda att offra så mycket för karriären, utan fritiden värdesätts mer än 
för den äldre generationen.  
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Bilaga 4 B: Respondent B 
 
2006-04-12 
 
Vår respondent är 31 år och tog civilekonomexamen 1998. Samma år började hon på byrån, 
där hon fortfarande arbetar. Hennes ambitioner var redan då att bli auktoriserad revisor, för att 
i framtiden vara påskrivande för mer ansvarsfulla uppdrag. Hon hade stora förväntningar när 
hon började på byrån, vilka har infriats, och hon är mycket nöjd med sitt yrkesval idag. 2004 
fick hon sin auktorisation efter att hösten innan avklarat den högre revisorsexamen, vilket var 
fem år efter att hon började på byrån. 
 
Familjesituationen för vår respondent är att hon är sambo, utan barn, och hon anser inte att 
hennes familjesituation har påverkat karriären. ”Hela livssituationen avgör vilka val man gör, 
sedan arbetar man mer eller mindre olika perioder vid olika tidpunkter.” Respondenten är 
relativt nykvalificerad och har idag ett 10-tal egna medelstora företag där hon är påskrivande 
revisor, men är även delaktig i revisionsarbetet för ett 10-tal bolag. Hon är revisionsansvarig 
med koordinering med många tillväxtbolag i koncerner med omsättning från 100 miljoner 
kronor till 1,5 miljarder kronor. Denna typ av uppdrag är något som respondenten trivs med 
och detta segment är något självvalt. För att kunna få de tyngre uppdragen krävs erfarenhet, 
vilket hon idag saknar. Respondenten vill vänta lite, men på sikt skulle hon kunna tänka sig 
att arbeta med de lite tyngre uppdragen. 
 
Könet är inte något som vår respondent tror ha påverkat huruvida det är lättare eller svårare 
att få uppdrag. Det är snarare fråga om person och beroende på vem revisorn är. Det ger ett 
bättre intryck om det är mer blandat, både män och kvinnor i ett revisionsteam och inte bra 
om enbart män eller enbart kvinnor i teamet. Vår respondent har inte upplevt att någon klient 
uttryckligen sagt att denne vill ha en kvinnlig eller manlig revisor och har inte tackat nej till 
något uppdrag på grund av familjen. Snarare är det situationen som har avgjort, då hon inte 
har velat arbeta mer under en speciell period. Om vår respondent hade haft barn, tror hon att 
hon säkert skulle ha tackat nej vid något tillfälle. 
 
Vår respondent är inte partner idag, men har ambitionen att bli, då detta är nästa steg på 
”karriärtrappan”. Bland revisorerna är idag 15 av byråns 130 delägare kvinnor. Byrån har en 
målformulering att driva på varje individs utveckling, vilken finns på varje karriärnivå. 
Målsättningarna är individuella, För delägarskap finns bland annat krav på säljförmåga, 
förmåga att leda kunder, ledaregenskaper och värderingar. Revisorns etik och moral är viktig, 
nu i samband med revisorns krav på oberoende. Just nu arbetar byrån med tester, alltifrån 
personliga tester med psykolog, till IQ-tester. Detta är emellertid inte en utvärdering av 
individen, utan mer en hjälp i den personliga utvecklingen i de återkommande 
utvecklingssamtalen. 
 
Det finns en dokumenterad jämställdhetsplan på byrån men den arbetar inte respondenten 
med aktivt. Det är snarare vilka val organisationen gör, då ingen läser jämställdhetsplanen och 
arbetar aktivt med just det dokumentet. Byrån arbetar mycket med värderingar, såsom respekt 
för andra, inom ramen för deras värderingsarbete. Respondenten upplever att det är jämställt 
på byrån och hon känner att hon har samma förutsättningar som sina manliga kollegor och 
ibland bättre jämfört med dem, då det är en mansdominerad organisation. Män och kvinnor 
har på sätt och vis samma möjligheter att avancera inom byrån. På pappret är fördelningen 
50/50, men det är fler män bland de äldre, respektive fler kvinnor bland de yngre. Byrån 
försöker att anställa 50/50 och det är fler kvinnliga sökanden till tjänsterna. Som kvinna måste 
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man synas och höras mer, även om man kanske är försynt när man är nyanställd kvinna. Då 
gäller det att vara framme, då får man samma förutsättningar som männen om man är lika 
utåtriktad och hörs mer som dem. Män är av naturen mer högljudda. ”Vi kvinnor är mer 
försiktiga, som kille kan man ta i mer, medan man som tjej måste man ha gjort en sak 10 
gånger för att säga att man har gjort något”. 
 
Respondenten har ännu inte upplevt det så kallade glastaket. Nästa mål är att bli delägare och 
hon har istället känt mer uppmuntran, även från männen. Vår respondent har inte heller 
upplevt någon form av diskriminering, varken inom- eller utanför arbetslivet och utnyttjar 
istället sin kvinnlighet och drar fördel av att vara tjej. Respondenten infogar emellertid att hon 
anpassar sig efter situationen, genom att synas och höras mer än vanligt. Det finns fördelar av 
att vara tjej inför ett uppdragsval. Ett exempel som nämndes var om det var 20 revisorer, 
varav kanske två kvinnliga, då är det snarare en fördel av att vara kvinna då man som kvinna 
sticker ut mer.  
 
Formella nätverk är inte något som vår respondent använder sig av, utan det är mer privata, 
såsom gamla kurskamrater från universitetstiden. Hon hade heller aldrig känt sig motarbetad 
av någon kvinnlig kollega. 
 
Vår respondent tror att ett generationsskifte är på gång, vilket inte hänger samman med kön. 
När hon började arbeta var det mer fokus på karriären bland kollegorna, vilket inte existerar i 
samma utsträckning idag. Till exempel vill revisorerna inte arbeta tolv timmar om dygnet sju 
dagar i veckan idag, utan prioriterar annat. Det handlar om att prioritera. ”Väljer man att göra 
något, måste man offra tid för något annat.”  
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Bilaga 4 C: Respondent C  
 
2006-04-13 
 
Vår respondent närmar sig de 50 och hade inga planer alls på att bli auktoriserad revisor när 
hon tog sin civilekonomexamen, utan såg det mer som en bra erfarenhet. Respondenten har 
arbetat på samma revisionsbyrå sedan examen 1981 och är mycket nöjd med sitt yrkesval. 
Hon fick sin auktorisation 1986 och har alltså inte gjort det högre revisorsprovet. Däremot har 
hon varit delaktig i framtagandet av frågorna till provet och vet alltså vilka krav som ställs. 
Ett exempel hon nämner är att det är svårt att klara av provet om man inte har erfarenhet av att 
arbeta med småbolag då man kanske ofta saknar erfarenhet av helheten i revisionen. 
 
Att respondenten har familj och två barn anser hon inte ha påverkat hennes karriär. Hon var 
mammaledig i tre år och tyckte att det var tufft att komma tillbaka till arbetslivet efter det. 
Som auktoriserad revisor går det inte att koppla bort sina uppdrag helt och vara mammaledig 
till 100%. Hennes erfarenhet av föräldralediga kollegor är att kvinnorna inte lämnar arbetet 
helt, trots att de är mammalediga. De kan svara i telefon et cetera. Männen däremot, kopplar 
bort arbetet helt och hållet och utbrister ”vaddå, jag är ju pappaledig!”. 
 
Respondenten är vald revisor i ett 70-tal bolag, där flera är vilande dotterbolag. På byrån är de 
mycket branschinriktade och respondenten är inriktad mot tillverkande företag och har 
ansvaret för 7-8 större grupper av bolag, inkluderande några halvstora börsnoterade bolag. 
Personligen strävar hon efter halvstora börsbolag, men åtar sig uppdrag som passar hennes 
kompetens och där byrån anser att hon passar in. Vid jämförelse med manliga kollegor, anser 
hon inte att det är lättare eller svårare att få uppdrag, det handlar snarare om personlighet och 
att vara sig själv. Vår respondent har aldrig upplevt att någon klient uttalat velat ha en manlig 
revisor, men i teamsammansättningar är det bra med en blandad mix. Det är vidare inte bra 
med enbart kvinnor/män, anser hon. Respondenten har inte tackat nej till något uppdrag på 
grund av sin familjesituation, med undantag från hennes barnledighet. 
 
Respondenten är partner, vilket är ett krav för att kunna revidera börsnoterade bolag. Hur det 
går till att bli delägare är däremot en svår fråga. Revisorn måste kunna gå igenom alla stegen 
och partnern utnämns ur aktieägargruppen. En partner bör vara en medarbetare du inte vill bli 
av med, som passar in och som kan driva firman framåt. Av byråns delägande revisorer är det 
drygt 10 % kvinnliga partners i hela landet.  
 
Byråns jämställdhetsplan är inte något vår respondent är direkt engagerad i, men senaste 
numret av interntidningen handlade mycket om jämställdhet. Byrån sponsrar aktiviteter för 
kvinnor i näringslivet och byråns HR - avdelning arbetar mycket med jämställdhetsplanen. 
Jämställdhetsplanen på byrån verkar för att andelen kvinnliga partners ska öka, till cirka 20 % 
och undergrupperna till delägarna strävar efter fördelningen 50/50. Sedan respondenten 
anställdes i början av 80-talet har fördelningen anställda varit 50/50, men många kvinnor 
väljer att sluta innan de blir delägare och det var tidigare inte tänkbart att kvinnor skulle ha 
ledande positioner inom byrån. Männen hade ofta hemmafruar, vilket underlättade för 
karriären. Dagens generation män har arbetande fruar och här går det att se att ett 
generationsskifte har skett. Kvinnorna har enligt respondenten samma möjligheter att 
avancera idag, om de törs. Det beror på vad de har för ambitioner och inte på grund av att de 
inte tillåts nå de höga positionerna, utan därför att de inte vill fullt ut. Kvinnor satsar kanske 
inte på de högre positionerna i lika stor grad som männen då de inte är beredda att leva i den 
utsatta värld som detta innebär. Generellt kanske kvinnor inte är lika riskbenägna och tycker 
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att det är jobbigt om det aldrig är några lugna stunder. ”Man vet aldrig när det blåser och 
varifrån vindarna kommer”. 
 
Respondenten har aldrig upplevt att det finns ett glastak på byrån, snarare att kvinnor kanske 
inte har velat motsvara de krav som ställs. ”Det är viktigt att kunna vilja och tycka att det är 
kul, då existerar inte några glastak”. Respondenten har själv aldrig upplevt diskriminering, 
varken inom- eller utanför arbetslivet. Det är snarare frågan om vad som är diskriminering 
och inte. På byrån arbetar de i team och sätter upp tjejer och killar, då mixade team är bra. 
Respondenten utnyttjar sin kvinnliga kompetens genom att vara sig själv. ”Man får mycket 
bättre respekt om man är den man är, är man inte sig själv blir man inte respekterad.” 
Informella nätverk är något som respondenten har och då i form av kompisar och kollegor. 
Även byråns kvinnliga partners har träffats vid några tillfällen.  
 
På frågan om hon blivit motarbetad av någon kvinnlig kollega, svarar hon ja. Kvinnor kan 
enligt respondenten vara riktigt elaka mot varandra, det är snarare killarna som uppmuntrat 
henne och ”gett dunkar i ryggen” när det gått bra. Hon har däremot upplevt att när det 
verkligen gäller, ställer kvinnorna upp för varandra.  
 
Kommunikationsproblem är något som lätt uppstår mellan män och kvinnor. ”Vi kvinnor har 
svårt med männens kommunikation”. En man kan exempelvis stå 10-20 minuter och prata om 
ingenting och endast männen förstår vad de egentligen menar. Som kvinna kanske det då 
gäller att ställa sig upp och fråga vad de egentligen menar, vilket inte många inte törs. 
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Bilaga 4 D: Respondent D  
 
2006-04-21 
 
Vår respondent är 54 år och var inte alls intresserad av revisionsyrket efter 
Civilekonomexamen. När hon sökte anställning, hade hon ingen aning om vad yrket gick ut 
på och hon hade definitivt inte anställt sig själv idag, efter den anställningsintervjun. Hon 
ansåg dock att det var meriterande och bra kunskap. Hon har arbetat med revision sedan 1978, 
vilket var samma år hon tog sin civilekonomexamen, och är fortfarande mycket nöjd med sitt 
yrkesval. Hon tycker att det är mycket omväxlande och lär sig något nytt varje dag. 
Respondenten fick sin auktorisation 1985. På den här tiden fanns det något som kallades 
IREV-kurser, vilket var utbildningar inom FAR, där revisorerna tenterade av kurserna och 
resultatet skickades till byråns chefer. Familjesituationen för vår respondent är att hon är 
sambo utan egna barn. Sambon har emellertid två vuxna barn. Hennes familjesituation har 
inte påverkat karriären och hon poängterar att hon inte medvetet har offrat något för sin 
karriär.  
 
Respondenten har idag 150 egna uppdrag som hon är påskrivande revisor för. Den typ av 
uppdrag som hon får är inrefererade uppdrag, vilka är svenska dotterbolag som ingår i 
utländska koncerner. Vår respondent trivs med den typen av uppdrag hon har idag, det vill 
säga inrefererade uppdrag, och strävar inte efter några speciella typer av uppdrag. Hon skulle 
emellertid gärna tänka sig att åta sig uppdrag för bolag inom produktion. Vid jämförelse med 
sina manliga kollegor anser hon inte att det är någon skillnad om det är lättare eller inte att få 
vissa uppdrag. Vissa uppdrag kräver specialkompetens, vilket leder till att alla inte alltid kan 
få specifika uppdrag. Killar däremot kan sträva mer efter att bli påskrivande för börsnoterade 
bolag, eftersom de oftare är inriktade mot delägarskap och har de äldre delägarna som 
förebilder. Vår respondent är inte påskrivande revisor för några börsnoterade bolag, men detta 
är inget hon strävar efter.  
 
Vår respondent har aldrig upplevt att någon klient uttryckligen sagt att denne vill ha en 
manlig revisor. I början av karriären var hon den första kvinnan på byrån som arbetade med 
revision. Då möttes hon av uppmuntran från omgivningen, då det var ovanligt med kvinnliga 
revisorer. Den enda gången hon upplevt att det inte fungerat att vara kvinna, var när hon 
arbetade med en äldre kvinnlig ekonomichef, som var mer van vid att arbeta med manliga 
revisorer. Den kvinnliga ekonomichefen hade då svårt att hantera att det nu var en kvinnlig 
revisor som hon skulle samarbeta med. Det skar sig.  
 
Familjesituationen är inte något som har påverkat vår respondents val av uppdrag. Hon kan 
däremot förstå kvinnor som är dubbelarbetande i den bemärkelsen att de både sköter arbete 
och barn och familj. Det är lättare att styra planeringen av sina uppdrag som manager på 
revisionsbyrån och då är revision det perfekta yrket för kvinnor med barn.  
 
Vår respondent har varit delägare i byrån sedan 1990. För att bli delägare måste man visa att 
man har viljan att bli partner vid ett tidigt stadium. Alla kan inte bli partner. Det är viktigt att 
tidigt visa framfötterna, för att byrån skall kunna stötta de duktiga med det lilla extra. Byrån 
har en utvärderingsprocess, med gradering. Efter varje projekt skall personen bli utvärderad 
och betygsatt. Detta är en viktig process i arbetet som revisor och man bör kunna hugga i och 
visa förmåga till att arbeta självständigt. Efter tio år på byrån kan man bli delägare och då sker 
en mer strukturerad process där alla partner slutligen röstar. Av de delägande revisorerna är 
tre av 70 kvinnor.  
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Byråns jämställdhetsplan är inte något vår respondent har läst speciellt. Den uppdateras just 
nu och byrån har valt att kalla den för jämställdhets- och mångfaldsplan. Vår respondent anser 
emellertid att frågan om jämställdhet är jätteviktig. Alla i organisationen är medvetna om 
planen och om den snedfördelning som finns. Idag är det få kvinnor i toppen men många i 
”botten”. Byrån arbetar för att kvinnor inte skall sluta då det är viktigt med mångfald. Idag 
uppmärksammas det om det kommer fyra herrar i kostym vid en offertpresentation och ingen 
kvinna är med. Det är viktigt med jämn fördelning och då inte bara fördelning män-kvinnor, 
utan även revisorer från andra kulturer. Mångfald kommer att väga tungt och byrån är 
medveten om detta. Byrån har arbetat fram ”Equal Opportunity Program”, vilket prioriterar 
kvinnor i första stycket. De har samlat in en mängd statistik för hur många kvinnor som 
arbetar på byrån, vilka arbetsuppgifter de har och vilka uppdrag de får. Att kvinnor slutar efter 
några år är kostsamt för byrån, därför arbetar de för att få kvinnorna att stanna kvar. 
Kvinnorna i ”kritisk ålder” (det vill säga barnafödande ålder) fick gå ett program, vilket skulle 
stärka kvinnornas självförtroende och få dem att våga ta för sig och synas mer i 
organisationen. Respondentens kvinnliga kollegor diskuterar hur de ska få kvinnorna att 
komma fram i organisationen. Manliga delägare har ett yngre managergäng och vågar inte 
satsa på att välja kvinnliga managers, de vågar inte satsa på ett nytt kort.  
 
På pappret har män och kvinnor samma möjligheter att avancera på byrån, men i statistiken 
och i den tuffa, grå vardagen blir det annorlunda. Vår respondent har inte upplevt ”glastaket” 
men anser att alla inte kan göra allt. Hon undrade dessutom själv in hur ett glastak passar in i 
en revisionsbyrå. Det gäller att ha ett bra CV, att sitta på flera börsbolag, för att kunna vara 
påskrivande revisor för ytterligare börsnoterade bolag.  
 
Vår respondent har inte upplevt någon form av diskriminering varken inom- eller utanför 
arbetslivet. Efter varje uppdrag får revisorerna kommentarer om hur uppdraget har skötts. I 
samband med detta har hon hört kommentarer som att det går att vara rak mot killarna, medan 
mot kvinnorna måste vara försiktig i sina kommentarer, då risken finns att de kan börja gråta.  
 
Att vara revisor är bra för kvinnor, då det gäller att hålla många bollar i luften. Kvinnliga 
egenskaper som vår respondent använder sig av i yrkeslivet är att hon kan ”manipulera”, 
genom uppmuntran och beröm. Generellt går det att lita på tjejer då det är ordning och reda, 
medan männen är mer hungriga, lite otåliga och springer gärna iväg på nästa uppdrag innan 
det första är riktigt avslutat. 
 
Vår respondent använder sig inte av något formellt nätverk. Inom byrån finns det något som 
kallas ”kvinnligt nätverk”, där medlemmarna träffas och inbjudna talare presenterar ett ämne. 
Vid något tillfälle anordnades en mingelskola, där de fick lära sig att mingla och knyta nya 
kontakter. Män är i regel bättre på att utnyttja nätverk, vilket vi kvinnor bör lära oss. 
Respondenten ar inte upplevt att hon blivit motarbetad av någon kvinnlig kollega någon gång. 
Hon har aldrig riskerat att hamna i den situationen, anser hon. Generationen över vår 
respondent har alltid varit tongivande och är på väg att pensioneras. Då gäller det att få en 
föryngring, för att byrån skall fortleva.  
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Bilaga 5A: Monica Renstig, Wombri  
 
Informantintervju med Monica Renstig, Wombri 2006-05-19 
 
Berätta om Dig själv. 
”Jag är utbildad civilekonom och arbetar idag bland annat som karriärrådgivare. 1979 tog jag 
civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Jag har man och två döttrar och familjen 
har varken hindrat eller påverkat karriären. Jag var inte hemma med barnen så länge när de 
var små eftersom jag och min man delade på föräldraledigheten. Jag anser inte att 
barnomsorgen är anpassad för egenföretagare, vilket gjorde att vi valde att ha barnflicka.” 
 
”Jag grundade Wombri-institutet, Women's Business Research Institute, 2003 vilket är en 
underorganisation till Women's Business School AB som jag grundade 1989. Jag arbetar med 
kvinnors karriärutveckling mot företag och privatpersoner och har i flera år ansvarat för 
Nuteks nyföretagarstatistik kring kvinnors företagande.”  
 
Hur fick Du tanken till Wombri? 
”Tanken till Wombri har växt fram under min karriär. Efter avslutade studier anställdes jag 
som första kvinnliga ekonom på Affärsvärlden och har även bland annat arbetat på DN:s 
ekonomiredaktion. Under början av min karriär, upptäckte jag att männen undanhöll 
information vid exempelvis lansering av någon ny produkt och låste in sig på sina rum. De 
förväntade sig att ”om denna kvinna är så smart, kan hon ta reda på information själv”. Detta 
”räv- och rackarspel” som pågick, fick mig att reagera och jag bildade Stockholms första 
kvinnliga nätverk, kallat tjejgruppen 1982.” 
 
”1987 startade jag ”Kvinnokompetensen”, vilket fick enorm publicitet. Många kvinnor ringde 
och hörde av sig beträffande frågor om karriären. Här poängterades vikten av att kvinnor 
måste lära sig spelreglerna och kunna marknadsföra sig själv. 1989 bildade jag Women’s 
Business School, vilket lärde ut strategi och kompetens och blev därmed den första 
karriärrådgivaren i Sverige. Sedan starten har jag haft 1 500 kvinnor och 300 män i karriären, 
alltifrån sjuksköterskor till VD:ar. 2005 kom jag ut med studien Duktighetssyndromet – 
därför går allt fler kvinnor in i väggen tillsammans med Hélène Sandmark, vilken kom fram 
till att kvinnor är för noggranna och detaljinriktade.”  
 
Upplever Du att det är jämställt i näringslivet? 
”Frågan om jämställdhet är viktig, men den uppmärksammas inte ordentligt. Kvinnor har ökat 
sin andel på alla utbildningsområden. Företagen måste inse att kvinnor har unika egenskaper 
och ser inte alla de hinder som kvinnorna möter. Männen (beslutsfattarna) tror att bara 
kvinnorna är lika duktiga som dem, funkar allt bra, de tror fel. Därför är de motståndare till 
kvotering. Männen ser inte till helheten. Det finns två hinder för kvinnor i karriären. Det 
första är fördomar om kvinnor kan eller orkar. Det andra hindret är att kvinnor inte bereds 
uppgifter som leder till toppositioner, vilket leder till utveckling. De äldre männen ger de 
yngre manliga kollegorna särskilt utmanande projekt, vilket blir synligt på ledningsnivå. På 
detta sätt hålls kvinnorna utanför.”  
 
Har Du upplevt det så kallade glastaket, ”hit men inte längre” under Din karriär? 
”Nej, men jag vet att det finns. Eftersom jag själv har upplevt diskriminering startade jag eget 
företag. Jag har mer pondus idag, men vet inte om jag hade startat Wombri om jag hade varit i 
någon annan situation. Idag är diskrimineringen mer märkbar och grövre. I början av min 
karriär, var det mer ”lilla gumman” fenomenet, medan det idag är mer sexuella trakasserier av 
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nyutexaminerade civilekonomer. För att kunna göra karriär, måste man vara sig själv. 
Kvinnor på toppositioner äger mer mod och vågar ta mer risker.”  
 
Har Du eller har Du haft tillgång till något slags nätverk eller någon form av mentorskap? 
”Jag har tillgång till flera nätverk, men anser inte att jag behöver dem i lika stor grad idag. Jag 
har haft tillgång till mentorer och är själv mentor för många kvinnor idag. Min yrkesroll, som 
karriärrådgivare, innefattar även att vara mentor.”  
 
Har Du upplevt Dig motarbetad av kvinnliga kollegor? 
”Detta är en myt. Kvinnor blandar ofta ihop privatlivets normer med arbetslivets normer. Det 
är viktigt att vara sparsam med information som man lämnar ut. Arbetslivet är en spelplan 
med ett tävlingsmoment inbyggt och det är viktigt att man inser detta innan man gör karriär. 
Det går heller inte att jämföra kvinnor med kvinnor, exempelvis barnskötare och 
civilingenjör.”   
 
Tror Du att det är ett generationsskifte på gång ute i näringslivet? 
”Ja, det får jag hoppas. En del av de äldre yrkesverksamma männen har en annan kvinnosyn. 
Idag är det fortfarande extremt gubbigt och det är viktigt för en nyutexaminerad kvinna att 
välja företag med omsorg.”  
 
Har Du uppmärksammat att det är så få kvinnliga delägare på revisionsbyråerna? 
”Ja och även delägare på advokatbyråer. Jag har haft samtal med PWC och Deloitte men de 
ser inte problemet. Det finns en medvetenhet om problemet på byråerna men detta är inte 
någon prioriterad fråga. USA ligger tio år före Sverige beträffande få kvinnor i toppen i 
näringslivet, med fler kvinnor i företagsledningarna. Det är viktigt att se till att de kvinnliga 
revisorerna får de utmanande projekten, vilket kan medföra att deras kompetens blir mer 
synligt. Det gäller därmed att arbeta systematiskt och metodiskt med detta.” 
 
Varför tror du att det är så få kvinnliga revisorer representerade bland de påskrivande 
revisorerna i de största bolagen på OMX och att det är så få som nomineras? 
”Börsbolagen är inte intresserade av särskilda revisorer, snarare revisionsbyrån. En orsak till 
att det är så få kvinnliga revisorer representerade, kan vara att det utbildades fler män förr och 
kvinnorna har inte kommit ifråga. Å andra sidan var 30 procent av ekonomstudenterna 
kvinnor, i slutet på 1970-talet när jag själv studerade. Andra orsaker kan vara att kvinnor inte 
har tillgång till manliga nätverk eller att kvinnor inte har fått tillräckligt utmanande projekt 
som ledningen uppmärksammar. Så länge kvinnorna är i minoritet kommer det att vara så här. 
Männen måste se kvinnorna som kollegor, för att kunna uppmärksamma deras kunskaper.” 
 
Är kvotering lösningen på problemet? 
”Jo, det kanske är det enda sättet, men jag är tudelad.” 
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Bilaga 5B: Gunnar Ek, Aktiespararna 
 

Informantintervju med Gunnar Ek, Aktiespararna 2006-04-12 
Gunnar Ek är ordförande i Aktiespararnas Bolagskommitté.  
 
Hur går det till när revisorn skall väljas i ett börsnoterat bolag? 
Det som försiggår valproceduren är viktig. Det har emellertid skett stora förändringar. Från 
mitten av 1950-talet var det VD:n eller styrelsen som bestämde vilka revisorer som skulle 
utses. Oftast var det någon VD:n eller styrelseordförande kände väl eller någon som var känd 
för allmänheten och som gav ett intryck av säkerhet och pålitlighet. I mars 1993 gav 
Aktiespararna ett förslag om införskaffandet av valberedningar i beträffande val av styrelse 
och revisor. Att införa valberedningar var, enligt Gunnar Ek, en revolutionerande tanke, 
eftersom man tidigare hade valt sina kompisar.  
 
Införskaffandet av valberedningar stötte på ett massivt motstånd från bolagen, vilka ville 
sköta detta själva. Det tog emellertid 4-5 år innan Aktiespararnas förslag på 
ägarstyrningspolicy kopierades av företag som exempelvis Skandia. Mot slutet av 1990-talet 
blev revisorskommittén en del av styrelsen och är idag en vanlig företeelse. Idag finns det 
revisorskommittéer i stort sett alla börsnoterade bolag. 
 
Revisorskommittén föreslår en eller flera revisorer utifrån en mycket noggrann process. 
Under denna process studerar man revisorns bakgrund noga där erfarenheten, kompetensen 
och jävsituationen kontrolleras. Efter denna process läggs förslag på revisorer eller 
revisionsbyrå fram samt att ett arvode föreslås. Detta läggs fram senast 4 veckor innan 
bolagsstämman för att ge aktieägarna en insyn om valet av de nominerade, samt möjlighet att 
göra sin röst hörd. 
 
Idag ställs högre krav på revisorer, genom att man vill att de ska vara specialister på olika 
områden. En revisor måste veta hur ett rederi revideras, vilket kan skilja sig helt från 
exempelvis ett bemanningsföretag. Värderingsfrågor, i samband med IFRS, har fått en större 
betydelse. En revisor ska vara mycket duktig på att kunna värdera ett företags tillgångar. 
Skandaler såsom Skandia, Enron och Parmalat har lett till allt högre krav på revisorer.  
 
Det är idag förödande för bolag och styrelse om saker och ting inte har skötts på rätt sätt och 
om detta kommer fram. Detta straffar sig direkt på aktien, vilken rasar i värde. Även kraven 
på etiken har ökat allt mer.  
 
Hur ofta är en kvinna representerad bland de nominerade revisorerna? 
”Jag har sett ett antal nominerade kvinnor, men de är få. Men kvinnor kommer på bred front.”  
Gunnar Ek lägger lite skämtsamt till: ”Oss män emellan så känner vi oss lite hotade”. Kvinnor 
utbildar sig idag mer än män. Männen ”snitsar” sig istället fram i högre grad än kvinnor.  
 
Varför tror Du att det är så få kvinnor som nomineras? 
I valberedningar sitter det kloka individer som vet att man inte kan negligera halva svenska 
befolkningen. Kvinnor tänker på ett helt annat sätt och ställer mer frågor. ”Kvinnors 
kompetens värderas allt högre och det är en tidsfråga innan kvinnliga revisorer oftare är 
representerade bland de tyngre uppdragen.” 
 
Vilken bakgrund är önskvärd hos revisorn? 
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Den som ska vara ansvarig för revisionen ska vara erfaren, det vill säga ha bred erfarenhet och 
vara en duktig ledare för att kunna leda ett revisionsteam. Nu tas det mest upp vilka teoretiska 
kunskaper som krävs. Gunnar Ek vill känna att aktieägarna skall kunna utse en styrelse de 
litar på, samt en revisor som granskar dem de valt. ”Vi måste utse rätt personer så att 
investerarna litar på företagen och att företagen följer gällande regelverk.” 
 
Finns det några önskemål om revisorns bakgrund, som Aktiespararna framhåller och vilka är 
de relevanta kriterierna? 
”Revisorns totala oberoende och oväldighet är viktigt.” En revisor ska kunna stå emot 
påtryckningar och hot av styrelsen, samt att denne inte ska kunna gå att muta. Gunnar Ek 
betonar att en revisor ska ha så pass bra betalt att man får en person som kan ”röra sig i de 
fina salongerna”, det vill säga veta hur man agerar med individer i toppen av näringslivet. 
 
Efterfrågar Aktiespararna speciellt kvinnliga revisorer? 
”Nej, men vi har emellertid framhållit att det finns gott om kompetenta kvinnor.” 
 
Hur kommer det sig att det är så få kvinnor representerade bland de påskrivande revisorerna 
i de största bolagen på OMX? 
”Detta är en generationsfråga. Tidigare hade man inte kunnat tänka tanken att en kvinna ska 
vara med. Kvinnorna har inte ”hunnit upp” i hierarkin, men jag tror att de är där om 5 år.” 
 
Är kvotering av kvinnliga revisorer lösningen på efterfrågeproblemet? 
”Nej, det ska ske på frivillig basis. Idag efterfrågar man bra kompetens, vilket båda könen 
representerar. För att nå ett optimalt resultat bör det vara en jämn fördelning av båda könen.” 
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