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Sammanfattning 

Titel Kvinnliga karriärstrategier i revisionsbranschen  

Datum 2012-05-31  

Författare Besarta Hulaj & Daniel Nilsson  

Handledare Sven-Olof Yrjö Collin 

Utbildning Civilekonomprogrammet - redovisning  

Kurs 4FE03E Examensarbete Redovisning – Civilekonomuppsats 30 hp  

Inledning Revisionsbranschen har traditionellt sett varit ett manligt yrke, där normen 
har varit mannen. Trots att rekryteringen av kvinnor och män till revisionsbyråerna är 
lika stor är det fortfarande männen som bara några år efter inträde når högre positioner 
och har högre löner än sina kvinnliga kollegor. Ett problem som identifierats i dagens 
byråer är att kvinnor som inte får ett erkännande från byrån uttrycker att de vill lämna 
professionsyrket. Finns det då något beteende som kvinnor kan ta till sig för att förbättra 
sina möjligheter till en mer framgångsrik karriär i revisionsbranschen?   

Problemformulering Kan vi identifiera kvinnliga karriärstrategier i revisionsbranschen 
som påverkar certifieringstiden? Kan de kvinnliga revisorernas karriärsmål och deras 
demografiska situation förklara valet av karriärstrategi och certifieringstid?  

Syfte Syftet med denna studie är att identifiera kvinnliga karriärstrategier som påverkar 
certifieringstiden. Vi vill ta reda på denna aspekt genom att undersöka om det föreligger 
någon skillnad mellan manliga och kvinnliga revisorers karriärstrategier och hur valet 
av karriärstrategi påverkar certifieringstiden.  

Metod Studien har baserats på en kvantitativ undersökningsmetod där det empiriska 
underlaget samlats in med hjälp av webb baserade enkäter. Urvalet har bestått av både 
godkända och auktoriserade revisorer som certifierats från 1 januari 2007 fram till 1 
mars 2012. 

Resultat och slutsats Resultaten identifierade inte någon specifik karriärstrategi som 
påverkade kvinnliga och manliga revisorers certifieringstid. Studiens resultat visar att 
godkända manliga revisorer har en kortare certifieringstid än kvinnliga godkända 
revisorer. Bland de auktoriserade revisorerna fanns inga skillnader i certifieringstiden 
mellan könen. Kvinnliga revisorers certifieringstid påverkades av att de tog ut en längre 
föräldraledighet än vad de manliga revisorerna gjorde. 
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Abstract 

Title Women’s career strategies in the audit business  

Date 2012-05-31  

Authors Besarta Hulaj & Daniel Nilsson  

Advisor Sven-Olof Yrjö Collin 

Education Graduate Business Administration Programme  

Course 4FE03E Thesis in Business Administration–Major Accounting 30 hp 

Introduction The audit business has traditionally been a male profession, where the 
norm has been the man. Although the recruitment of women and men to the accounting 
firms are equal, it is still men who only a few years after entering the industry reaches 
higher positions and have higher salaries than their female colleagues. One problem 
identified in today ́s audit business is that women who do not receive acknowledgment 
report a higher tendency to plan to leave the business. Are there any behaviour that 
women can embrace to improve their opportunity for a more successful career in the 
audit profession?   

Problem Can we identify women's career strategies in the audit profession that affect 
the certification period? Can the female auditors career goals and their demographic 
situation, explain the choice of career strategy and certification time?   

Purpose The purpose of this study is to identify women career strategies that affect the 
certification time. We want to find out this aspect by examining whether there is any 
difference between male and female auditors' career strategies and how the choice of 
career strategy affects the certification time.   

Method The study was based on a quantitative research method in which the empirical 
evidence was collected through Web-based surveys. The sample consisted of both 
approved and authorized auditors who passed their audit examination between the 
period of 1st of January 2007 until 1st of March 2012.   

Results and conclusions The results did not identify a specific career strategy that 
affected female and male auditors certification time. Our results demonstrate that 
approved male auditors have a shorter certification time that female approved auditors. 
We found no difference in the certification time between the sexes among the 
authorized auditors. Female auditors certification time was affected by that they took 
out a longer parental leave than male auditors did. 
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1.	  Inledning	  
  vårt inledande kapitel ges en bakgrund kring det problem vi fokuserar på, 

nämligen att kvinnor inte har samma möjligheter att komma upp i 

organisationernas hierarki. Problemet kommer att föras kring att 

organisationernas struktur premierar manliga värderingar och normer.  Detta problem 

går att återfinna även i revisionsbranschen som traditionellt har varit en manlig 

bransch. För att göra karriär i revisionsbranschen måste kvinnliga revisorer anpassa 

sig till de manliga normer som branschen är byggd på.  Problembakgrunden mynnar ut 

i en problemdiskussion där vi tar upp vad tidigare forskning har tillkännagivit 

beträffande kvinnans möjligheter att göra karriär i revisionsbranschen. Kapitlet 

avslutas med en problemformulering och syftet med denna studie.  

 

1.1.	  Problembakgrund	  	  
 
Debatten kring att män har lättare för att avancera på sina arbetsplatser i jämförelse med 

kvinnor har pågått under flera decennier. Sverige är ett land som har varit ledande i 

debatten kring lika rättigheter på arbetsplatsen oavsett kön (Rothstein & Stolle, 2003).  

Den svenska lagstiftaren har vidtagit många åtgärder för att främja kvinnans rätt i 

arbetslivet.  Enligt jämställdhetslagens föreskrifter är ändamålet med lagen:  

 

”…att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra 

arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.” (Jämställdhetslagen 1991: 433:§ 1)  

 

Utåt sett är detta en bild som många har av Sverige, möjligheternas land, där 

möjligheterna till att göra karriär finns för alla oavsett kön eller etnisk bakgrund.  Vid 

en första anblick på arbetsmarknaden förefaller jämställdhetslagens föreskrifter vara väl 

överensstämmande. I december 2011 var till och med arbetslösheten bland kvinnorna 

lägre (6,6 %) jämfört med bland männen (7,5 %) (scb.se). Den könsliga 

snedfördelningen råder dock högre upp i organisationernas hierarkier. Sammantaget 

inom den offentliga och privata sektorn var det, år 2008, 67 procent av cheferna som 

var män och 33 procent var kvinnor (scb.se). Däremot, om man särskiljer mellan privat 

och offentlig sektor var siffrorna annorlunda.  2008 var antalet kvinnliga chefer inom 

offentlig sektor 62 % medan det inom privat sektor endast var 25 % (scb.se). Det är 

I 
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således svårare för kvinnan att göra karriär i högre positioner och framförallt inom den 

privata sektorn, där organisationsstrukturen är mer strikt och hierarkisk. (Sokoloff, 

1981)  

 

Revisionsbyråerna har en tydlig hierarkisk organisationsstruktur. Vid 

rekryteringsprocessen är fördelningen mellan kvinnliga och manliga revisorer jämn men 

endast fem år efter inträde i organisationen visar Elg & Jonnergård (2011) att manliga 

revisorer nått högre positioner och har högre löner än kvinnliga revisorer. Senast i april 

2012 var det totalt 4026 verksamma revisorer i Sverige, varav 1186 (29,5%) var 

godkända manliga revisorer och 729 (18,1 %) var kvinnliga revisorer 

(revisorsnamnden.se). För auktoriserade revisorer ser förhållandena annorlunda ut, det 

var 1526 (37,9 %) auktoriserade manliga revisorer och 584 (14,5%) var kvinnliga 

auktoriserade revisorer (revisorsnamnden.se). I nästa steg, på partnernivå, finner vi att 

andelen kvinnor endast är 8 % (Jonnergård et al, 2010). Siffrorna talar sitt tydliga språk. 

Snedfördelningen är stor mellan de olika karriärstegen i revisionsbranschen, där vi 

finner allt fler män högre upp i byråernas hierarki. 

 

Vad som är anmärkningsvärt med att detta fenomen förekommer inom 

revisionsbranschen är att medlemmarna tillhör en profession. Medlemmarna i en 

profession är en homogen grupp med liknande utbildning och utmärks av den 

expertkunskap de besitter. Expertkunskapen som revisorerna innehar ligger till grund 

för det förtroende som allmänheten har för revisorerna (Parsons, 1939). Ord som 

integritet, oberoende och objektivitet är värderingar som utomstående förknippar 

revisionsprofessionen med (Öhman, 2004; Jonnergård & Stafsudd, 2009).  Ironiskt nog 

har dessa ledord som tillägnats revisorerna även använts i jämställdhetsdebatten 

(Jonnergård & Stafsudd, 2009). Därmed, utifrån allmänhetens ögon, ses 

revisionsbranschen som en jämställd bransch där det inte görs några genusskillnader.  

 

Frågan kan ställas hur detta har fått fortskrida trots den ständiga jämställdhetsdebatten? 

Enligt Martin (1994), Kanter (1977) och Wahl (1992) ligger svaret i att de manliga 

normer och ideal som legat till grund för hur organisationsstrukturerna ser ut har 

institutionaliserats. Anderson-Gough et al (2001; 2005) menar att på grund av att de 

manliga normerna och idealen i revisionsbyråerna har blivit alltför givet tagna har de 

reproducerats och bidrar till att könsskillnaderna fortskrider. Således framstår 
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revisionsbranschen som könsneutral trots de synliga skillnaderna, där män befinner sig i 

högre positioner och har högre löner inom 5 år (Elg & Jonnergård, 2011). Vad som är 

anmärkningsvärt är att kvinnliga revisorer inte skyller dessa skillnader på byråernas 

struktur. Snarare anser kvinnorna att de inte kunnat anpassa sitt beteende efter vad 

byråerna efterfrågar och därmed hamnar på efterkälken gentemot männen (Elg & 

Jonnergård, 2011). 

 

Ett problem som har omringat revisionsforskningen är att kvinnor i allt större 

utsträckning väljer att lämna yrket som revisor på grund av att de inte ges samma 

möjligheter till karriär som manliga revisorer (Elg & Jonnergård, 2011; Jonnergård & 

Stafsudd, 2009). Detta är inte bara ett fenomen som förekommer i Sverige utan även 

internationellt (Anderson-Gough et al, 2001; 2005; Mueller et al, 2011; Fogarty, 1996; 

Leathers, 1971). Det är kostsamt för revisionsbyråerna att förlora sitt humankapital 

(Fogarty, 1996) och således behöver man hitta en lösning för kvinnorna så att de inte 

väljer att lämna branschen. 

 

Rosenbaum (1984) menar att tidig selektering av individer i organisationer begränsar 

deras senare avancemangsmöjligheter. Då selekteringen inom revisionsbranschen sker 

till männens fördel blir kvinnorna tvungna att anpassa sig och ha ett annat 

förhållningssätt till karriären i jämförelse med männen. Karriärsteoretiker som Hall 

(1976) menar att tidigt avancemang i karriären ökar individens motivation till att 

avancera högre senare i karriären. Det är därmed av intresse att undersöka vilka 

karriärstrategier kvinnliga revisorer använder sig av för att påverka sin certifieringstid. 

 

1.2.	  Problemdiskussion	  
 

Vad är då en karriärstrategi? Enligt Gould & Penley (1984) definieras en karriärstrategi 

som ”…behaviours which may be utilized by an individual to decrease the time 

required for and uncertainty surrounding the attainment of important career 

objectives”.  Karriärstrategin enligt denna definition handlar således om vilka beteenden 

man tar till sig för att kringgå de hinder som finns på vägen för att uppnå sina mål med 

karriären på kortast tid. Gould & Penleys (1984) definition väljer vi att anta i denna 

studie. Med tanke på att kvinnliga och manliga revisorer investerar mycket i sitt 
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humankapital. För att bli godkänd revisor krävs minst 3 års universitets- eller 

högskoleutbildning och för att bli auktoriserad revisor krävs minst 4 års universitets- 

eller högskoleutbildning. Det är då tänkbart att dessa har karriärsmål och ambitioner för 

att bli certifierade. Således har dessa revisorer samma ambitioner (Gammie & Gammie, 

1997).  

 

De kvinnliga och manliga revisorerna är därmed en homogen grupp avseende 

utbildning (Elg & Jonnergård, 2011), vilket innebär att de har samma kunskap och 

förmågor. Således bör de enligt human-kapitalsteori ha samma förutsättningar för att 

uppnå sin certifieringstitel på samma tid (Becker, 1993). Det är dock inte kunskapen 

som avgör hur snabbt revisorerna uppnår sin certifiering, självklart kan det tänkas att 

revisorer som har en bredare kunskap inom revision har lättare för att klara av sin 

revisorsexamen. Men vägen till en revisorsexamen är minst lika viktig. Collin et al 

(2007) menar att revisorsassistens kunskap ökar när de tas in i revisionsbyråerna och 

skall tränas i en revisionsbyrå. Således menar Collin et al (2007) att certifieringen är en 

social process, det vill säga en snabbare certifiering är ett resultat av hur väl 

revisorsassistenten tas in och vilka möjligheter han/hon får inom revisionsbyrån. Schein 

(1978) menar att för att en individ skall kunna utveckla sin karriär beror det på 

individens förmåga att ta till sig information och få stöd från organisationen. Enligt 

Schein (1978) är detta viktigt för utvecklingen av karriären. Genom att få stöd av byrån 

ges revisorerna fler möjligheter i form av att exempelvis få fler uppdrag som ger dem 

värdefull kompetens de kan ta med sig till då de skall avlägga sin revisorsexamen 

(Collin et al, 2007). 

Gould & Penley (1984) menar att en effektiv karriärstrategi är att skapa 

nätverksrelationer med nyckelpersoner inom byrån. Detta menar dem är det effektivaste 

sättet att uppnå sina karriärsmål på eftersom detta ger tillträde till information om hur 

man skall uppnå sina mål och för att veta vad som krävs för att uppnå dem. De visar i 

sin studie av professionella och företagsledare att denna karriärstrategi hade ett samband 

med löneprogressionen och möjligheterna till att bli befordrad. Schein (1978) menar 

likaså att en oförmåga att inte knyta relationer med nyckelpersoner hämmar ens 

utveckling av karriären. I manliga branscher har det visat sig vara svårt för kvinnor att 

bli accepterade och inkluderade i dessa nätverk. Lipman-Blumen (1976) förklarar detta 

fenomen med homosocialitetsteorin, det vill säga att män på högre nivåer i 
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organisationerna föredrar män snarare än kvinnor. Ibarra (1992) finner stöd för 

homosocialitetsteorin i sin studie av män och kvinnor anställda på en reklambyrå. Hon 

menar att män är mer selektiva i sina nätverksrelationer och föredrar att skapa nätverk 

med andra män. Kvinnor i sin tur betonade sociala relationer med kollegor och vänner 

inom reklambyrån för att få stöd och känna trygghet på sin arbetsplats. Ibarra (1992) 

menar att männens selektivitet av nätverksrelationer ger dem större fördelar i deras 

utveckling av karriären i jämförelse med kvinnorna. Likt det Ibarra finner (1992) 

identifierar även Elg & Jonnergård (2011) i sin studie. Elg & Jonnergård (2011) fann att 

manliga revisorer ägnade sig åt att skapa ett brett och inflytelserikt relationsmönster 

med både nyckelpersoner inom byrån och externt utanför byrån. Kvinnorna enligt Elg 

& Jonnergård (2011) betonade istället interna sociala relationsmönster. 

Sheppard (1989) visar dock i sin studie av framgångsrika kvinnliga chefer att de fick 

tillträde till organisationernas informella nätverk då de använde sig av en karriärstrategi 

som gick ut på att de accepterade och tog till sig de manliga normerna och 

värderingarna i byrån. Elg & Jonnergård (2003) finner i sin studie av kvinnliga 

doktorander inom företagsekonomi att dessa blev mer accepterade av organisationens 

ledande aktörer om de tog till sig och följde de traditionella normerna som fanns inom 

organisationen. Dessa kvinnor menar, Elg & Jonnergård (2003), fick en ökad synlighet i 

organisationen vilket kunde främja deras karriär som doktorander. Priset för att bli 

accepterad och inkluderad i de informella nätverken menar Elg & Jonnergård (2003) 

innebar en uppoffring av deras fritid eftersom de tvingades ställa upp för sina chefer i 

stor omfattning. Sheppard (1989) visar likaså att de kvinnliga cheferna upplevde det 

svårt att passa in i de informella nätverken eftersom det upplevdes jobbigt att delta i 

sociala aktiviteter efter jobbet vilket inte var ett hinder för männen. 

Att utöka sitt arbetsdeltagande genom att jobba mer och ställa upp på jobbets krävande 

arbetstimmar signalerar till arbetsgivaren att man är intresserad av att investera i sin 

karriär (Rosenbaum, 1984). Gould & Penley (1984) finner i sin studie att män som 

jobbade mer hade också högre löner samt högre positioner. Samma samband fann de 

inte för kvinnorna i sin studie. McKeen & Burke (1993) bygger sin studie på Gould & 

Penleys (1984) studie, dock finner de att kvinnor som jobbade mer även hade en högre 

lön. Inom revisionsyrket anses det positivt at kunna rycka in de extra timmar som 

behövs, speciellt under högsäsonger (Elg & Jonnergård, 2011). Friedman & Greenhaus 

(2000) menar att i en profession som revisionsprofessionen är detta ett tecken på 
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lojalitet. En oförmåga att inte ställa upp på jobbets krävande arbetsförhållande enligt 

Anderson-Gough et al (2005) påverkar revisorsassistenternas möjligheter till att göra 

karriär. Speciellt svårt att ställa upp på dessa arbetsförhållanden är det för föräldrar med 

barn (Jonnergård & Stafsudd, 2009; Anderson-Gough et al, 2005; Dambrin & Lambert, 

2008; Grey, 1998) och då det oftast är kvinnor som har större delen av detta ansvar är 

det deras karriärsutveckling som försämras (Metz; 2005; Acker; 1990). Enligt flera 

forskare är det just det faktum att kvinnor tar ett större ansvar för barn i jämförelse med 

männen som gör att kvinnornas möjligheter till att göra karriär försämras (Wahl, 1992; 

Kanter, 1977). 

Konsekvensen av att skaffa barn tenderar att påverka mäns och kvinnors karriärer olika. 

En man kan kombinera sin karriär med familjelivet, dock blir tiden med familjen 

mindre men det förbigår inte mannen att satsa på sin karriär (Gherardi & Poggio, 2001). 

För kvinnorna blir det snarare en avvägning där de måste välja mellan att satsa på sin 

karriär eller satsa på familjelivet. Kanter (1977) menar att eftersom det är svårare för en 

kvinna att göra karriär blir effekten att hon lättare substituerar bort sitt jobb för att 

uppfostra barnen eftersom hon ser ett högre värde i det. Dambrin & Lambert (2008) 

finner dock i sin undersökning på mödrar i revisionsbranschen i Frankrike att de hade 

hittat nya sätt att balansera ansvaret för barn och jobbets krävande arbetsförhållande. 

Dessa kvinnor menar de var produktiva när de väl var på arbetsplatsen. Detta menar 

Dambrin & Lambert (2008) hade den påverkan att de upplevde sin arbetssituation mer 

stressad än deras manliga kollegor gjorde. 

Ett ytterligare argument till att de könsliga skillnaderna finns beror på att det finns en 

stereotypisering av vad som anses vara manliga och kvinnliga beteenden (Acker, 1990; 

Kanter, 1977; Wahl, 1992). Män anses vara mer riskvilliga och konkurrenskraftiga och 

förknippas mer med ledarskap och makt (Gherardi & Poggio, 2001; Acker, 1990). 

Kvinnor i sin tur förknippas som milda, moderliga och passiva vilka är attribut som inte 

anses stämma in på vad en revisionsbyrå efterfrågan hos en ledargestalt. Intressant nog 

finns det studier som indikerar att en strategi för att göra karriär för en kvinna innebär 

att hon måste ägna sig åt manliga egenskaper (Wahl, 1992; Thomas & Davies, 2002; 

Gherardi & Poggio, 2001). I revisionsbranschen premieras konkurrensorienterade 

beteenden som kan anses stå i missförhållande till kvinnor (Mueller et al, 2011; 

Jonnergård & Stafsudd; 2009). Mueller et al (2011) visar i sin studie av revisorer i 

Australien att beteenden som att marknadsföra sig själv och sälja in sig själv till 
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klienterna var framförallt manliga attribut. Kvinnorna i deras studie upplevde det svårt 

att ”spela med i spelet”, det vill säga ta till sig beteenden och anpassa sig efter 

revisionsbyråernas krav medan männen i större omfattning ställde upp på spelreglerna. 

En annan förklaring till att kvinnors karriärstrategier skiljer sig från männens är att 

kvinnor anses ha andra karriärsmål i jämförelse med män. Karriärsmål fungerar enligt 

Francis (1985) och Hall (1976) som en inre kraft som bestämmer vad en människa vill 

och behöver av sin karriär. De menar att en människas mål med karriären reflekterar 

hans/hennes personlighet, värderingar och förmåga. Dessa personlighets faktorer, menar 

Hall (1976), fungerar som en kompass för individens karriärsbeteende. Elg & 

Jonnergård (2011) visar i sin studie av nycertifierade svenska revisorer att när de fick 

frågan ”Vad betyder karriär för dig?” betonade allt fler materiella värden och status, 

dock betonade män dessa värden i större utsträckning än kvinnor. De kvinnliga 

revisorerna i deras studie betonade mer ”kunskap” som ett viktigt karriärsmål. Elg & 

Jonnergård (2011) menar att männens karriärsmål är mer förenliga med organisationens 

värderingar och kvinnans karriärsmål är i likhet med professionens värderingar. Elg & 

Jonnergård (2011) menar således att det finns skillnader i karriärsmålen mellan könen. 

Detta stödjer Maupins (1992) resultat av att män och kvinnor har olika förväntningar av 

karriären. 

	  

	  1.3.	  Vårt	  bidrag	  
 

Vi ser en nytta i att undersöka om det finns kvinnliga karriärstrategier som påverkar 

certifieringstiden. Certifieringstiden är initialsteget till en fortsatt karriär inom 

revisionsbranschen. Eftersom framgång tidigt i individens karriär kan öka individens 

karriärsambitioner (Hall & Foster 1977) och karriärsmöjligheter (Hall, 1976) anser vi 

det vara av relevans att undersöka om vi kan finna karriärsstrategier som kvinnliga 

revisorer använder sig av för att uppnå detta initialsteg. 

Ett problem som internationella och nationella studier visat är att kvinnor uttrycker att 

de i större omfattning kan tänka sig lämna professionsyrket (Fogarty, 1996; Jonnergård 

& Stafsudd, 2009; Elg & Jonnergård, 2011; Mueller et al, 2011). Detta torde bero på att 

män i revisionsbranschen får bättre positioner tidigare i deras karriär i jämförelse med 

kvinnorna (Elg et al, 2006). Således, om vi kan identifiera kvinnliga karriärstrategier 



	  

	   14	  

som bidrar till att de certifieras på kortare tid kan de använda våra resultat till att främja 

sin egen karriär. 

	  

1.4.	  Problemformulering	  
 

✔ Kan vi identifiera kvinnliga karriärstrategier i revisionsbranschen som påverkar 

certifieringstiden?  

✔ Kan de kvinnliga revisorernas karriärsmål och deras demografiska situation förklara 

valet av karriärstrategi och certifieringstid?  

	  

1.5.	  Syfte	  
 

Syftet med denna studie är att identifiera kvinnliga karriärstrategier som påverkar 

certifieringstiden. Vi vill ta reda på denna aspekt genom att undersöka om det föreligger 

någon skillnad mellan manliga och kvinnliga revisorers karriärstrategier och hur valet 

av karriärstrategi påverkar certifieringstiden.  
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2.	  Metod	  
  vårt metodavsnitt tar vi upp vilket angreppssätt och vilken kunskapssyn vi har i 

denna studie. Vidare redogör vi för vilken teori vi har valt för att till sist lägga 

fram vilken källkritik det finns kring vår valda teori 

 

	  

2.1.	  Val	  av	  angreppssätt	  
 
Studier om karriärstrategier har gjorts under en lång tid, det visar bland annat den 

forskning som vi refererar till där en del av forskningen har flera år på nacken. Även 

inom revisionsbranschen har flertalet studier gjorts beträffande vilka beteenden som 

föredras för att man skall göra karriär. Med den teori som finns att stötta sig på föreföll 

det för oss naturligt att använda oss av ett deduktivt tillvägagångssätt för att undersöka 

förhållandet mellan teori och praktik där vi skall undersöka hur mäns och kvinnors 

karriärstrategier skiljer sig åt inom revisionsbranschen och hur det påverkar 

certifieringstiden. Vi har därmed valt att använda oss av teori för att utveckla hypoteser 

för det vi ämnar undersöka (Bryman & Bell, 2005). Att använda oss av ett deduktivt 

förhållningssätt i vårt arbete anser vi vara bra eftersom vi först vill undersöka vad 

tidigare forskning har studerat och tillkännagivit. Genom att läsa oss till vad andra 

forskare noterat kan vi skapa oss en bild av hur manliga och kvinnliga revisorer beter 

sig för att göra karriär och utifrån det utforma våra hypoteser för hur vi tror det förhåller 

sig. Motsvarigheten till deduktion är induktion, där tillvägagångssättet istället är att man 

gör generaliseringar utefter de observationer man gör utan att stödja sig på teori 

(Bryman & Bell, 2005). Vi anser dock att, med stöd av den teori som finns kring 

människors beteende när de skall göra karriär finns en bred grund att utgå från för att 

kunna utforma våra hypoteser och därav var det av större relevans för oss att använda 

ett deduktivt tillvägagångssätt. Dessutom kommer vi ifrån risken för att vi gör 

subjektiva bedömningar om vi skulle valt att göra observationer (Patel & Davidson, 

2003). 

 
	  
	  
	  

I 
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2.2.	  Val	  av	  kunskapsteoretisk	  syn	  
 

Syftet med denna studie är att identifiera kvinnliga karriärstrategier som påverkar 

certifieringstiden. Detta vill vi göra genom att undersöka sambandet mellan en 

karriärstrategi och hur den påverkar certifieringstiden för de kvinnliga revisorerna. Med 

detta i åtanke föreföll det så för oss att använda en positivistisk kunskapssyn eftersom 

den kunskapssynen förespråkar att man skall förklara något genom att hitta samband 

vilket vi ämnar göra i vår studie (Andersson, 1979). Den andra kunskapssynen, 

hermeneutik, syftar till att förstå varför det förhåller sig som det gör vilket vår studie 

inte ämnar göra (Andersson, 1979). Därav passade en positivistisk kunskapssyn bättre 

för vår studie. 

 

2.3.	  Val	  av	  teori	  
 
Det första vi gjorde när vi började undersöka vilken teori som finns kring ämnet var att 

undersöka om det finns några tidigare uppsatser som gjorts inom samma ämne. Vi fann 

att det gjorts en kandidatuppsats vid Kristianstads Högskola, där man undersökte vilka 

faktorer som påverkar svenska auktoriserade revisorers certifieringstid (Qvick et al, 

2004). Även en studie av Collin et al (2007) har gjorts av vad som påverkar svenska 

auktoriserade revisorers certifieringstid där man även undersöker om det finns faktorer 

som påverkar certifieringstiden olika beroende på om man är man eller kvinna. Denna 

aspekt är även något som vi ämnar undersöka i vår studie där vi vill undersöka om 

revisorernas demografiska situation kan förklara valet av karriärstrategi och 

certifieringstiden. Collin et als (2007) studie har därmed varit värdefull för oss i denna 

studie eftersom en del faktorer som de undersöker och utvecklar hypoteser kring även 

förekommer i vår studie. 

När vi vidare undersökte om det gjorts tidigare uppsatser beträffande hur revisorers 

karriärstrategier påverkar certifieringstiden fann vi inte, vad vi kunde urskilja, att en 

liknande gjorts inom det ämnet. Via kontakt med Karin Jonnergård, professor vid 

Linnéuniversitetet, visade det sig att hon tillsammans med Ulf Elg, professor vid Lunds 

universitet, gjort en studie av hur och vad som gör att unga manliga och kvinnliga 

professionella etablerar sig på arbetsmarknaden. En fokusgrupp i deras undersökning 

var nyexaminerade som började arbeta på en revisionsbyrå. Mycket av deras studie 
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påminner om det vi ämnar undersöka, nämligen vilka beteenden som gör att revisorer 

kan etablera sig i en byrå. Elg och Jonnergård (2011) fokuserar däremot, till skillnad 

från oss, på att undersöka hur olika beteenden påverkar löneutveckling och interna 

positioner på byråerna medan vår studie kommer att fokusera på hur olika beteenden 

påverkar certifieringstiden. Elg & Jonnergårds (2011) studie har därför varit en bra 

grund för oss i vår uppsats. Wahls (1992) avhandling av hur kvinnliga civilekonomer 

och civilingenjörer har lyckats i arbetslivet efter sin examen har också varit till stor 

användning för oss i denna studie. 

Många av de vetenskapliga artiklar som vi funnit har vi gjort genom att undersöka vad 

andra forskare refererar till. Den teori som vi valt att fokusera på behandlar 

genusskillnader i organisationer, och då speciellt tidigare studier kring 

revisionsbranschen. Vårt val av teori har också kretsat kring ”Human Resource 

Management” för att finna teori kring karriärstrategier och målsättning. Utöver 

genusforskning har vi, med hjälp av ”Human Resource Management”-forskning, kunnat 

få en ökad förståelse av hur relationen mellan individer och organisationer förhåller sig. 

 

2.4.	  Källkritik	  
 
Under studiens gång har vi förhållit oss restriktiva till varifrån vi har inhämtat våra 

källor. Vi har i så stor omfattning som möjligt försökt hålla oss borta från 

internetbaserade källor eftersom de kan ses som opålitliga. I de fall vi har använt oss av 

internetbaserade källor har vi använt oss av Statistiska centralbyråns, Fars, 

Revisorsnämndens och Regeringens hemsida vilka får ses som relativt pålitliga. Vi har 

även tagit hjälp av Uranks (urank.se) hemsida beträffande en ranking de gjort av 

Sveriges lärosäten. Denna hemsida kan uppfattas som mindre pålitlig. Urank redogör 

dock väldigt noggrant för vilka variabler de använt sig av när de rangordnat de olika 

skolorna vilket visar att deras rangordning speglar verkligheten på ett tillförlitligt sätt. 

 

I vår teoretiska referensram har vi använt oss av en mängd olika vetenskapliga artiklar. 

Dessa har mycket hög pålitlighet eftersom de är granskade av andra forskare. Vad som 

kan ses lite av en nackdel är att många av de artiklar vi refererar till har några år på 

nacken vilket gör att man kan ifrågasätta artiklarnas relevans idag. Vi refererar bland 
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annat till Kanter (1977). Hennes tankar om att kvinnorna är underställda männen är 

relevant än idag och i synnerhet den diskussion som förs beträffande att kvinnor är 

underlägsna männen i organisationerna avspeglas ännu i dagens organisationer, 

exempelvis revisionsbranschen. 

Vi använder även källor som behandlar karriärsbeteenden och hur man skall arbeta för 

att nå sina mål med karriären som är lite till åren gångna. För att nämna några har vi 

använt oss av Gould & Penley (1984), Francis (1985) och Hall (1976). Dessa tar upp 

hur man skall förhålla sig till sin karriär, hur man skall bete sig, vad man skall göra för 

att lyckas med mera. Till en början försökte vi hitta artiklar som belyser och förklarar 

begreppet karriärstrategi grundligt i nya artiklar men det gav inga resultat. Det var först 

när vi gick tillbaka i tiden och började leta bland äldre artiklar som det gav resultat och 

deras beskrivningar av vilka mål och strategier som belönas stämmer relativt bra 

överens med vad som belönas i dagens organisationer. Det talar för att 

stereotypiseringen av att manliga beteenden belönas lever kvar ännu och reproduceras 

och inte skiljer sig så mycket nu jämfört med för 30 år sedan. 
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
 detta kapitel kommer vi inledningsvis att presentera vår modell och dess 

komponenter. Denna modell ligger till grund för de hypoteser vi utformar och som 

senare skall användas för att testas empiriskt. I nästa del av kapitlet härleder vi 

således de hypoteser för hur de kan tänkas påverka revisorernas certifieringstid.  

 

 

3.1.	  Modell	  för	  karriärstrategier	  
 

Vår modell kan översiktligt beskrivas med hjälp av Figur 1 nedan. Modellen visar att 

när det finns en matchning mellan individen och organisationen, blir individens 

karriärstrategi effektiv. I vårt fall med revisorerna ger en effektiv karriärstrategi en 

kortare certifieringstid. Avgörande för hur effektiv karriärstrategin blir bestäms av hur 

väl den integreras med organisationens informella och formella krav. Det är 

revisionsbyråerna som sätter spelreglerna, det vill säga det är dem som är den slutliga 

bedömaren av ens karriärsmöjligheter. Revisionsbyråns egenskaper är således en viktig 

komponent i vår modell och denna presenteras mer utförligt nedan. Hur effektiv en 

individs karriärstrategi är bestäms också av människans person- och situationsbaserade 

faktorer. De personbaserade faktorerna är i vår modell revisorernas karriärsmål, det vill 

säga vilka mål revisorerna har med karriären. De situationsbaserade faktorerna 

innefattar revisorernas demografiska förhållanden. I vår studie omfattas de 

demografiska förhållandena av, civilstånd, barn, barnansvar, ålder, examen från en 

prestigefull skola, föräldra- tjänstledighet, storlek på byrån och mobilitet. 

Vi kommer presentera de olika faktorerna i vår modell mer ingående. Vi börjar med att 

presentera revisionsbyråernas egenskaper och vad som utmärker dagens revisionsbyråer 

i Sverige. Sedan går vi vidare med att presentera de personbaserade och 

situationsbaserade faktorerna. 

 

 

 

 

I 
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Figur 1. Modell för matchning mellan individ och byrå 

 

3.1.1.	  Revisionsbyråerna	  	  
 

I Sverige finns revisionsbyråer som skiljer sig åt både vad gäller storleken men även 

vilka tjänsteutbud de erbjuder. De tre byråer som särskiljer sig från de övriga byråerna 

när det kommer till antal anställda revisorer är PwC (828 anställda revisorer), Ernst & 

Young (514 anställda revisorer) och KPMG (426 anställda revisorer) 

(revisorsnamnden.se). I Sverige finns det även ett flertal små och medelstora 

revisionsföretag. Tjänsteutbuden skiljer sig åt mellan de stora och små 

revisionsbyråerna. De små byråerna specialiserar sig endast på revision eller några få 

tjänster utöver det medan de stora byråerna erbjuder en mängd tjänster till sina klienter, 

allt för att försöka ge bättre erbjudanden av tjänster än sina konkurrenter. Bland annat 

erbjuder byråerna tjänster som konsultverksamhet inom skatterätt, finansiering, och 

management samt rådgivning inom ekonomi och riskhantering (Elg & Jonnergård, 

2011). 
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Byråerna ägs genom partnerskap, både nationellt och internationellt, där det är utvalda 

anställda i byråerna som väljs till partners (Elg & Jonnergård, 2011). Eftersom byråerna 

är privatägda finns det ett vinstintresse från partnernas sida att de klienter som byråerna 

har skall generera intäkter till byrån. Revisionsbranschen är därmed som vilken 

vinstdrivande organisation som helst vars syfte är att öka sina marknadsandelar. Detta 

ställer krav på de anställda i byråerna, att de skall prestera för att bidra till intäkterna 

(Elg & Jonnergård, 2011). Inom revisionsbranschen förekommer så kallade MBOs 

(manage by objectives) som innebär att utvärderingar görs på revisorerna för att 

undersöka om de uppfyllt byråernas uppsatta mål (Dirsmith et al, 1997). Inom de stora 

byråerna utvärderas revisorerna efter varje fullföljt revisionsuppdrag och varje halvår 

sammanställs deras prestation för att en chef skall se hur revisorerna har presterat (Elg 

& Jonnergård, 2011; Jonnergård et al, 2010). Några viktiga egenskaper som dagens 

byråer betonar, enligt Jonnergård et al (2010), är revisorernas ledarskapsförmåga och 

förmåga att få in nya klienter till byrån istället för att ha tekniska färdigheter inom 

revision som tidigare var en avgörande faktor. För att nå höga positioner inom byrån är 

det näst intill en förutsättning att en individ skall vara social och kunna värva nya 

klienter till byrån, kunna jobba i grupper av team och vara effektiv (Jonnergård et al, 

2010; Mueller et al, 2011; Anderson-Gough et al, 2001; 2005). 

 

3.1.2.	  Vad	  krävs	  för	  att	  göra	  karriär	  i	  revisionsbranschen?	  	  
 

Karriärstegen är välkänd inom revisionsbranschen och de explicita kraven kommer vi 

inte gå in på här utan vi ämnar ta upp tidigare forskning som har funnit att det finns mer 

eller mindre dolda genusskillnader som försvårar kvinnornas karriärmöjligheter inom 

revisionsbranschen. Den kommersiella riktning som revisionsbranschen har gått mot har 

även inneburit förändringar i revisionsbyråernas kultur. Mueller et al (2011) visar i sin 

etnografiska studie av kvinnliga revisorer i Australien att de upplevde det svårt att göra 

karriär eftersom kulturen i revisionsbranschen inte är könsneutral. Att skapa 

nätverksrelationer med klienter, ”spela med i spelet”, och sälja sig själv för att byrån 

belönade dessa värderingar var svårt för dessa kvinnor. De kvinnliga revisorerna 

upplevde att männen inte hade svårigheter att anpassa sig till dessa beteenden medan 

det för kvinnorna var mer komplicerat. 
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Öhman (2004) menar att en färdighet som att sälja in uppdrag för att dra in klienter till 

byrån belönas mest av revisionsbyråerna. Det tycks vara så att klienten spelar en viktig 

roll för revisorernas karriärmöjligheter och karriärsutveckling. Grey (1998) visar i sin 

etnografiska studie att revisionsbyrån hade belöningskriterier som alla kunde hänföras 

till klienten. Grey (1998) och Jonnergård & Stafsudd (2009) visar att klienten oftast vill 

ha en manlig revisor och detta gör det svårt för kvinnor att bygga sin klientstock. 

Även Dirsmith et al (1997) visar i sin studie att det är framförallt debiteringsgraden och 

lönsamheten som är viktig vid utvärderingen av revisorerna och det är detta som 

belönas i revisionsbranschen. Flertalet studier som har gjorts kring unga 

revisorsassistenters karriärer visar att det är framförallt lönsamhetsmåttet som styr 

dagens vinstfokuserade byråer. Elg & Jonnergård (2011) undersöker i sin studie om det 

finns skillnader mellan kvinnliga och manliga revisorers uppfattningar av vad som 

krävs för att göra karriär. De kommer fram till att de manliga revisorerna i större 

utsträckning än de kvinnliga revisorerna betonar att det är lönsamheten som utvärderas. 

Elg & Jonnergård (2011) menar att detta visar att de manliga revisorerna har anammat 

byråns mål och ”förstått poängen” mer än de kvinnliga revisorerna. 

Ett flertal andra studier som har gjorts av revisorsassistenter har visat att framgång inom 

revisionsbranschen handlar om att signalera engagemang (Coffey, 1994; Anderson- 

Gough et al, 2001). Coffey (1994) visar i sin studie av revisorsassistenter att förvaltning 

av tid var viktigt för att nå framgång tidigt i karriären. Anderson-Gough et al (2001) 

finner i sin etnografiska studie av revisorsassistenter att de tillämpade en så kallad 

”politics of time”, det vill säga att man visade sig vara engagerad. Detta menade 

forskarna fungerade som en socialiseringsprocess som är viktig för 

karriärsutvecklingen. 

I revisionsbranschen belönas också medlemmar som kan ställa upp på jobbets krävande 

arbetstimmar, detta kan innebära långa arbetsdagar under högsäsong (Jonnergård & 

Stafsudd, 2009). Att ställa upp på jobbets krävande arbetsförhållande enligt Friedman & 

Greenhaus (2000) är ett tecken på att man är trogen sitt yrke och mot byrån. I en 

bransch som revisionsbranschen där klienten är i fokus är det också viktigt att kunna 

vara tillgänglig för klienten även under sin fria tid. Anderson-Gough et al (2001) menar 

att detta är en norm som förväntas de som befinner sig i revisorsyrket och att inte vara 

tillgänglig för klienten är ett stort handikapp för ens karriärsmöjligheter. Gammie & 
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Gammie (1997) visade att kvinnor var mer motvilliga än manliga revisorer att arbeta 

långa arbetstimmar. Likaså visar Mueller et al (2011) i sin studie att kvinnor uttryckte 

att jobbets arbetstimmar stod i missförhållande till de kvinnliga revisorerna. 

 

3.1.3.	  Sammanfattning	  
 

I denna del har vi visat modellens vänstra sida i Figur 1, alltså byråns egenskaper. Vi 

har betonat att revisionsbyråerna i Sverige är vinstdrivande organisationer. Klienten 

spelar en viktig roll för vinstgenereringen i dessa byråer. Byråerna värdesätter och 

belönar organisationsmedlemmar som har säljförmåga, det vill säga att kunna 

marknadsföra sig själv men även byråns tjänsteutbud för att attrahera nya klienter. Vi 

har också visat att det är av stor vikt att vara tillgänglig för klienter och ställa upp på 

jobbets krävande arbetstimmar för att belönas av revisionsbyråerna då det signalerar ett 

tecken på lojalitet och engagemang. Vi har också kommit fram till att det är manliga 

revisorer som har större fördelar än kvinnliga revisorer att kunna uppfylla dessa krav. 
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3.2.	  Karriärstrategier	  
 

Nu när vi har identifierat vilka beteenden revisionsbyråerna värdesätter och belönar är 

det läge för oss att presentera de olika karriärstrategierna som bidrar till att minska 

certifieringstiden. Vi befinner oss således i mitten av vår modell i Figur 2, det vill säga 

där revisionsbyråns krav matchas med individens beteenden. Härledningar kring 

karriärstrategierna kommer att göras med hur väl samspelet mellan revisionsbyrån och 

revisorerna är. 

 

 

 
Figur 2. Modellen med fokus på karriärstrategier 

 

3.2.1.	  Utformning	  av	  nätverksrelationer	  	  
 

Social kapitalsteori som enligt Portes (1998) definieras som: ”the ability of the actors to 

secure benefits by vertue of memebership in social networks or other social structures”, 

föreslår att det finns många fördelar som individer kan erhålla genom att vara delaktiga 

i sociala nätverksrelationer. Cohen & Prusak (2001) menar att socialt kapital är en 

tillgång som genererar tillit, informationstillträde och sammanhållning mellan 

organisationsmedlemmarna. Dessa fördelar är främjande för individens 

karriärsutveckling. Enligt Bourdieu (1986) är socialt kapital källan till att producera 

human kapital. Han menar att det är i sociala relationer som utbyte av information och 
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kunskap sker. Socialt kapital, genom nätverk och sociala relationer, är således en 

värdefull tillgång för individer. 

Cohen & Prusak (2001) menar att nätverksrelationer är avgörande för att individen skall 

känna tillhörighet och en ökad självkänsla som ges genom stöd av 

organisationsmedlemmar. Cohen & Prusak (2001) menar att när det finns starka 

nätverksrelationer mellan medlemmarna i en organisation kommer alla att dra nytta av 

detta. Det finns dock mycket forskning som visar att kvinnor och män har olika 

nätverksrelationer som kan påverka deras karriärsmöjligheter (Ibarra, 1992; Kanter, 

1977). 

Nätverksarbetet kan delas upp i olika dimensioner beroende på vilken nivå man väljer 

att knyta sina nätverk inom och utanför revisionsbyrån. De olika dimensionerna som 

belyses i vår studie är att man har informella nätverk, att man deltar i sociala 

aktiviteter, att man knyter vänskapsrelationer med kollegor och att man knyter nätverk 

med byråns klienter. Här nedan följer en mer ingående beskrivning av de olika 

nätverksdimensionerna och hur de belönas av byrån och om de används av män eller 

kvinnor i störst utsträckning. 

 

3.2.1.1.	  Informella	  nätverk	  	  
 

Med informella nätverk innebär det att man knyter kontakter med nyckelpersoner inom 

byrån. Det finns stora fördelar med att vara delaktiga i dessa informella nätverk. 

Framförallt visar Kvande & Rasmussen (1994) att tillträde till dessa informella nätverk 

ger en möjligheter att påverka beslut inom organisationen. Lipman-Blumen (1976) 

utvecklade homosocialitetsteorin, som innebär att det är männen som innehar resurserna 

i organisationerna, och enligt denna teori föredrar män att anställa och fördela 

resurserna till andra män. Förhåller det sig på ett sådant sätt förefaller det att vara svårt 

för kvinnor att få tillträde till dessa informella nätverk eftersom de mer eller mindre blir 

exkluderade från de manliga nätverken bara för att de tillhör ett annat kön. 
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Ibarra (1992) visade i sin studie av män och kvinnor på en reklambyrå att män 

tenderade att skapa nätverksrelationer med andra män. De som får tillträde till dessa 

informella nätverk får mer kunskap i vilka regler som finns inom byrån och vilka 

förväntningar som finns på dem. Detta innebär att om manliga revisorer är mer 

välkomnade i dessa informella nätverk än vad kvinnliga revisorer är har de ett försprång 

i karriärsutvecklingen. Elg & Jonnergård (2011) visar i sin studie att manliga revisorer 

hade mer informella relationer med nyckelpersoner inom byrån och de hade även 

anammat byråns mål och krav mer än de kvinnliga revisorerna. Likaså visar 

Drejhammar (2001) att kvinnor upplevde det svårt att ingå i de informella nätverken i 

hennes studie av svenska revisorer. Hon finner att kvinnorna själva anser att de hade 

otillräckliga möjligheter att skapa nätverk med nyckelpersoner inom byrån vilket gjorde 

att kvinnorna blev osäkra på vilka krav som ställdes på dem. 

Att inkluderas i de informella nätverken innebär ofta att man deltar i aktiviteter utanför 

jobbet såsom bastubad och golfspel med högre chefer för att förstärka samhörigheten 

(Elg & Jonnergård, 2011). Sheppard (1989) visar att framgångsrika kvinnor som hade 

blivit inkluderade i dessa informella nätverk upplevde det svårt att ställa upp på 

aktiviteter eftersom dessa aktiviteter ansågs ”manliga”. Dessa kvinnor, enligt Sheppard 

(1989), ställde sig frågande till om det över huvud taget var värt att vara delaktiga i de 

informella nätverken när de utmärktes av manliga normer. 

Mueller et al (2011) visade att männen hade det lättare för att ta sig fram eftersom det 

var andra män som satt på toppositioner och framhävde andra män på lägre nivåer. 

Framförallt när det kom till sådant nätverksarbete som var viktigt för karriären var det 

av stor betydelse att män interagerade med andra män. Detta bildar en könsegregering i 

organisationerna (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007). Ibarra (1992) visar att denna 

typ av nätverksarbete förekom bland män. I de fall som kvinnorna försökte knyta 

nätverk som skulle gynna deras karriär sökte de istället kontakt med män. När 

kvinnorna är ute efter att göra karriär uppvisar de därmed, till skillnad från män, ett 

heterosocialt beteende i sitt nätverksarbete (Ibarra, 1992; Wahl, 1992). 

Det kan tänkas att eftersom män bli mer inkluderade i de informella nätverken än 

kvinnor tenderar männen att dra större fördelar i sin karriärsutveckling. Att bli 

inkluderad i dessa informella nätverk i revisionsbranschen kan innebära att man får 

bättre uppdrag vilket kan vara främjande för att utveckla kunskapen inom revision. 
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Tillträde till de informella nätverken skulle också innefatta att man får information om 

vilka kraven är för att göra karriär. Flertalet forskare har undersökt vikten av att hur 

man uppträder i revisionsbranschen får effekt på ens karriär (Anderson-Gough et al, 

2001; 2005). Således, eftersom män bli mer inkluderade i dessa nätverk än kvinnor, 

kommer deras certifieringstid att vara kortare än kvinnliga revisorers certifieringstid. 

 

3.2.1.2.	  Att	  man	  knyter	  vänskapsrelationer	  med	  kollegor	  	  
 

Kanter (1977) menar att när kvinnor utförde nätverksarbete med andra kvinnor var 

snarare huvudmotivet att de ville känna stöd och få vänskap på arbetsplatsen. Wahl 

(1992) menar likaså att kvinnor utvecklar starka vänskapsrelationer för att det ger henne 

stöd och trygghet i karriären. Det finns dock studier som visar att även om 

nätverksrelationer med kollegor är viktiga menar Granovetter (1973) att starka 

nätverksband med en liten nätverkskrets inte är effektivt. Han visar i sin studie att det 

var mer gynnsamt för karriären att utveckla svagare nätverksband (”weaker ties”) med 

många istället för att bygga starka relationer med ett fåtal personer. Då kvinnor oftast 

anses vilja skapa starkare nätverksrelationer med en liten andel i sin närmaste krets 

medan männen antas vilja skapa mer breda nätverksrelationer skulle det enligt 

Granovetter (1973) förhålla sig så att kvinnor inte utvinner samma nytta som män i sina 

nätverksrelationer. 

Även Ibarra (1992) visar i sin studie att kvinnliga nätverksrelationer var mer 

koncentrerade på ett fåtal i en vänskapskrets medan männens nätverksrelationer var mer 

utspridda bland olika nätverk. Ibarra (1992) kommer således fram till att det är männen 

som drar de största fördelarna av sina nätverksrelationer. Enligt Hogg & Terry (2001) 

skapar kvinnor dessa nära relationer för att de har en så kallad ”out-group” status, det 

vill säga att eftersom kvinnorna ofta är i minoritet måste de kvinnor som finns på byrån 

stödja varandra och därav skapar de nära relationer till varandra. Män behöver i sin tur 

inte skapa dessa nära relationer eftersom de tillhör ”the in-group” (Hogg & Terry, 

2001). 
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Det kan således tänkas att eftersom män är mer selektiva i deras val av nätverk (Ibarra, 

1992) och sprider sina ”risker” i den bemärkelsen att de inte investerar i en enda stark 

relation som kvinnorna, får de ett mer mångfacetterat nätverk, vilket leder till den 

fördelen att de kan dra nytta av de olika resurser som varje nätverksrelation ger. För 

manliga revisorer skulle det innebära att tillgång till dessa olika nätverksresurser bidrar 

till att de kan få mer kunskaper från olika källor som kan förbättra karriärsutvecklingen. 

Således skulle det innebära att manliga revisorer får en snabbare certifieringstid än 

kvinnliga revisorer. 

 

3.2.1.3.	  Att	  man	  deltar	  i	  sociala	  aktiviteter	  
 

Att delta i sociala aktiviteter innebär att man deltar i aktiviteter som byrån och anställda 

inom byrån anordnar. Dessa aktiviteter finner Mueller et al (2011) och Anderson-Gough 

et al (2001) vara av stor betydelse för socialiseringen inom byrån. I synnerhet visade det 

sig att det var av stor vikt att ta till sig denna typ av nätverksarbete för nyanställda i 

byrån. Medarbetarna lade stor vikt vid att det var viktigt att delta i aktiviteter som 

exempelvis ”afterwork” för att komma in i den samhörighet och gemenskap som krävs 

för att känna trygghet inom revisionsbyrån. 

Anderson-Gough et al (2001) fann i sin studie att kvinnor hade svårare för att delta i 

dessa aktiviteter eftersom det oftast var dem som var tvungna att åka hem istället och ta 

hand om sina barn. Anderson-Gough et al (2001) menar att det anses nästan som ett 

handikapp för ens karriär att inte delta i de sociala aktiviteter som anordnas av byrån. 

 

3.2.1.4.	  Att	  man	  skapar	  nätverksrelationer	  med	  klienter	  	  
 

En annan dimension av nätverk som premieras mycket inom revisionsbranschen är 

förmågan att få in nya klienter och bibehålla relationer med befintliga klienter (Elg & 

Jonnergård, 2011; Mueller et al, 2011; Anderson-Gough et al, 2001). Ibarra (1992) 

menar att de som bidrar i högst del till de inkomster som organisationen genererar är 

också de som kommer att belönas mest. I en revisionsbyrå är det klienterna som 

genererar intäkter till byrån och därmed belönas även de som bidrar till att locka nya 

klienter till byrån. Mueller et al (2011) visar att det i regel är män som är aktiva med att 
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knyta nya klienter till revisionsbyrån och detta gör att det blir lättare för dem att ta sig 

fram i byrån än vad det är för kvinnorna. 

Anderson-Gough et al (2001; 2005) och Grey (1998) visar i sina studier att revisorerna 

betonar vikten av att kunna skapa en bra relation till klienten. Klienten i sin tur var 

oftast man och föredrog oftast att en manlig revisor reviderade dennes bolag 

(Jonnergård & Stafsudd, 2009; Mueller et al, 2011; Anderson-Gough et al, 2001; 2005; 

Grey, 1998). Jonnergård & Stafsudd (2009) finner att kvinnliga revisorer i Sverige 

uttalade att en stor skillnad ligger just i att klienten, som ofta är en man; förväntar sig en 

manlig revisor och, precis som Ibarra (1992) påvisar, är det klienterna som genererar 

intäkter till byrån. Att knyta klienter och behålla de befintliga klienterna är därmed en 

viktig nätverksaktivitet för revisionsbyråerna. Kvinnornas svårighet i att ta till sig denna 

aktivitet i lika stor utsträckning som männen gör det svårare för dem att avancera 

(Mueller et al, 2011). Detta stämmer åter igen väl överens med Lipman-Blumens (1976) 

homosocialitetsteori där det är männen som innehar resurserna i samhället och fortsätter 

framhäva sina jämlikar. För kvinnor i revisionsbranschen kunde detta vara 

problematiskt eftersom de inte inkluderades i nätverksarbetet med klienten och hade 

därmed svårigheter att utmärka sig med att knyta nya klienter till byrån. 

Att bibehålla klienter genom att erbjuda en god kundservice, menar Grey (1998), 

utvärderas och belönas mest av byråerna. Att erbjuda bra kundservice innefattar att man 

är tillgänglig på kundens begäran. Detta torde vara svårt för en kvinna som har det 

största ansvaret för barn och kan i sin tur ha påverkan på kvinnliga revisorers 

karriärsmöjligheter. 

Således kan det tänkas att eftersom klienten har en viktig roll i revisorsassistenternas 

karriärsmöjligheter och eftersom klienten oftast föredrar män kommer manliga 

revisorsassistenter att få bättre karriärsmöjligheter än kvinnliga revisorsassistenter. 

 

3.2.1.5.	  Professionstillhörighet	  
 

Det finns forskning som visar att kvinnor upplever större möjligheter i organisationer 

som är mer horisontella i sin struktur i jämförelse med de hierarkiska organisationerna. 

Billing & Alvesson (1989:2) visade i sin studie att antalet kvinnliga chefer var fler i 
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organisationer där strukturen uppfattades som mer demokratisk i jämförelse med de 

hierarkiska strukturerna som anses som mer konkurrenskraftiga. Billing & Alvesson 

(1989:2) menar att verksamhetsfältet har också en betydelse för kvinnornas 

karriärsmöjligheter, verksamhetsfältet som har främjande normer och regler får 

inverkan på dessa kvinnors karriärer. 

Medlemmarna i revisionsbranschen är både medlemmar av en profession liksom 

medlemmar av en organisation, det vill säga de identifierar sig både med den egna 

byrån som de jobbar inom men även deras professionsidentitet. Elg & Jonnergård 

(2011), Mueller et al (2011) och Warren & Alzola (2009) menar att revisorernas 

beteenden påverkas av hur de identifierar sig med professionen. Elg & Jonnergård 

(2011) visar i sin studie att kvinnliga revisorer i större utsträckning anpassar sig till 

traditionella normer inom professionen. Männen i sin tur betonade i deras studie mer 

kommersiella värden som förknippas med dagens revisionsbyråer. Det kan tänkas att 

kvinnor i revisionsbyråerna identifierar sig mer med professions värderingar i större 

omfattning än männen eftersom professionens värderingar inte är lika 

konkurrenskraftiga som byråernas värderingar. 

Mueller et al (2011) fann i sin studie av revisorer i Australien att kvinnor, när de börjar 

på byrån, i större utsträckning än män prioriterar att uppfylla sin professionella 

yrkesuppgift. Kvinnornas mål är mer överensstämmande med professionen syfte, som 

innefattar att man som revisor vill göra ett bra jobb utan att tänka på hur man beter sig 

på sin arbetsplats. Drejhammar (2001) finner i sin studie av svenska revisorer att 

cheferna på byråerna uttryckte att de kvinnliga revisorerna var duktiga på att utföra sina 

arbetsuppgifter. Sådana uppgifter som näst intill tas för givet att en revisor skall kunna 

enligt Grey (1998). Sådana förgivet tagna uppgifter får oftast kvinnor utföra, menar 

Drejhammar (2001) medan det är en manlig revisor som är ansvarig för 

revisorsuppdraget och har den avgörande kontakten med klienten (Anderson-Gough et 

al, 2001). 

Grey (1998) visar i sin etnografiska studie att revisionsbyråerna hade sex 

utvärderingskriterier, varav endast en av dessa kriterier kunde hänföras till den tekniska 

kunskapen som professionen kräver. Grey (1998) drar slutsatsen att dagens 

professionsbyråer inte utmärks av den traditionella bilden av professionen, utan termen 

profession har fått en annan innebörd som är mer lik det som dagens kommersiella 



	  

	   31	  

byråer kännetecknas av. Den tekniska kunskapen tas för given att revisorsassistenterna 

besitter och den värdesätts inte i samma omfattning, därmed belönas den inte enligt 

Grey (1998). 

 

Det kan tänkas att de revisorsassistenter som betonar professionstillhörigheten har en 

kortare certifieringstid eftersom de är individer som är väl insatta i professionens 

normer och värderingar och har goda kunskaper inom revision. Dock, eftersom 

expertkunskap inte belönas i den omfattning som säljförmåga och ledarskap gör, menar 

vi att byråerna kommer att ge bättre uppdrag till en revisorsassistent som betonar 

byråernas mål. 

  

3.2.1.6.	  Öka	  arbetsdeltagandet	  
 

Gould & Penley (1984) visar i sin studie att en effektiv karriärstrategi är att utöka sitt 

arbetsdeltagande genom att jobba extra timmar och ta med sig sitt jobb hem. Detta var 

en karriärstrategi som Gould & Penley (1984) fann i sin studie hade samband med hur 

hög lönenivån blev. Gould & Penley (1984) menar att utökat arbetsdeltagande innebär 

att man investerar i sin karriärsutveckling, i den mån att man ökar sin kunskap ju mer 

tid man ålägger sin karriär. Detta skulle innebära att en revisorsassistent som jobbar 

extra timmar får mer kunskap inom revisionsarbete och kan ha nytta av denna kunskap 

vid avläggandet av revisorsexamen. Likaså om revisorsassistenter ägnar sin fria tid åt 

att plugga på revisorsexamen har denne större sannolikhet att klara av testet och har 

således en kortare certifieringstid. 

Att utöka sitt arbetsdeltagande kan också vara en karriärstrategi som fungerar som en 

socialiserings process till arbetsgivaren att man är intresserad av att investera i sin 

karriärsutveckling genom att tillbringa många timmar på sin arbetsplats. Detta var en 

karriärstrategi som Anderson-Gough et al (2001) visar i sin studie vara väsentlig. För att 

avancera i karriären inom revisionsbranschen måste man ständigt vara tillgänglig för 

klienten och vara beredd att offra sin lediga tid för klientens skull. I genomsnitt arbetar 

en svensk revisor 42 timmar/vecka men när det är högsäsong går det upp till 54 

timmar/vecka (Elg & Jonnergård, 2011). Kvinnor arbetade dock något mindre än män 

då de arbetar mer deltid eftersom de bär störst ansvaret för barn (Elg & Jonnergård, 
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2011). Gammie & Gammie (1997) visar i sin studie att kvinnliga revisorer var inte lika 

beredda som manliga revisorer på att ställa upp på jobbets krävande arbetstimmar. 

Normen att arbeta mycket och offra sin fria tid för arbetet är inom revisionsbranschen 

allt för givet taget enligt Anderson-Gough (2005). Dessa krav är i missförhållande för 

kvinnors möjligheter att avancera eftersom de oftast tar det största ansvaret för barn och 

familj och därmed inte har samma möjlighet som männen att spendera lika mycket tid 

på arbetet (Kanter, 1977; Metz, 2005). Att kunna jobba extra och alltid vara tillgänglig 

för klienten kan vara speciellt svårt för kvinnor som har små barn (Wahl, 1992). 

Det kan tänkas att de revisorsassistenter som jobbar mer och ställer upp på jobbets 

krävande arbetsförhållanden signalerar tecken på lojalitet och engagemang (Friedman & 

Greenhaus, 2000) och eftersom revisionsbranschen värdesätter och belönar medlemmar 

som kan ställa upp på dessa krav, kommer denna karriärstrategi att vara effektiv och 

minska certifieringstiden. 

  

3.2.1.7.	  Informationssökning	  
 

Elg & Jonnergård (2011) visar att relationer med chefer och nyckelpersoner i byrån ökar 

graden av informationstillträde. Således bidrar revisorernas nätverk, som vi nämnt 

tidigare, till vilken information de får. Karriärstegen i revisionsbranschen är väl känd, 

dock finns det informella normer och värderingar som mer eller mindre är dolda (Elg & 

Jonnergård, 2011; Anderson-Gough, 2005; Kanter, 1977; Wahl, 1992). Endast genom 

att få tillträde till sådan information kan revisorerna anpassa sitt beteende efter 

byråernas dolda normer och värderingar. Som vi nämnt i avsnittet med nätverksarbete 

inkluderas inte kvinnor i de informella nätverken i samma utsträckning som män gör i 

revisionsbranschen. Därmed kommer dessa kvinnor inte att ha en informationssökning 

utanför sin nätverkskrets (Wahl, 1992). Det visade Drejhammar (2001) i sin studie där 

hon just fann att kvinnornas brist i att få kontakt med nyckelpersoner inom 

revisionsbyrån bidrog till att de inte fick ta del av viktig information i samma 

utsträckning som männen och därav inte fick reda på vilka krav som ställdes på dem. 
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3.2.1.8.	  Sammanfattning	  av	  karriärstrategier	  
 

Vi har nu redogjort för karriärstrategier som vi ämnar fokusera på i vår studie. Vi har 

redogjort för vilka karriärstrategier som används mest av män eller kvinnor. I Tabell 1 

har vi sammanfattat vilka karriärstrategier som anses ”manliga” och ”kvinnliga” utifrån 

de härledningar vi presenterat. 

 
Tabell 1. Sammanfattning av karriärstrategier 
Manliga karriärstrategier Kvinnliga karriärstrategier 
Att man deltar i sociala aktiviteter Att man knyter vänskapsrelationer med kollegor 

Att man har informella nätverk Professionstillhörighet 

Att man knyter nätverk med byråns klienter  

Öka arbetsdeltagandet  

Informationssökning  

  

  
 

 

Tabell 1 visar att män generellt använder sig av karriärstrategier som stämmer överens 

med revisionsbyråernas normer och värderingar. Som vår modell visade (Figur 1) är 

matchningen av individ och organisation avgörande för hur effektiv karriärstrategin blir. 

Således blir vår hypotes att mäns karriärstrategier är mer effektiva än kvinnornas 

eftersom männen använder karriärstrategier som är mer förenliga med vad 

revisionsbyråerna värdesätter: 

 

Utifrån ovan förda resonemang myntas följande hypoteser:  

 

Hypotes 1a: Karriärstrategier, som är förenliga med vad som belönas av 

revisionsbyrån, minskar certifieringstiden.   

 
Hypotes 1b: Karriärstrategier, som är förenliga med vad som belönas av 

revisionsbyrån, används mer av män och minskar certifieringstiden.   
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3.3.	  Karriärsmål	  	  
I följande avsnitt skall vi ta upp karriärsmålens betydelsen för utformningen av 

karriärstrategin. Genom att undersöka karriärsmålen kan man förstå varför 

revisorernas val av karriärstrategier skiljer sig åt och vilket av dessa karriärsmål som 

är mer effektivt. 

 

Om vi minns tillbaka till Gould & Penleys (1984) definition av en karriärstrategi löd 

den:”...behaviours used by individuals to decrease the time required for, and 

uncertainty surrounding, the attainment of career objectives”. Såldes indikerar citatet 

att de beteenden individen tar till sig styrs av vilka ”objectives” alltså vilka karriärsmål 

individen har med karriären. Vår teoretiska modell indikerar att karriärsmålen påverkar 

de beteenden individen tar till sig som utgör karriärstrategin. Vår teoretiska modell 

föreslår just detta. Se nedan Figur 3. 

 

 
Figur 3. Modellen med fokus på karriärsmål 

 

Viktigt att påpeka är att vi är intresserade av att hitta en karriärstrategi som är effektiv. 

När vi säger effektiv karriärstrategi menar vi med kortast certifiering som mått. 

Effektiviteten av karriärstrategin har vi tidigare i arbetet nämnt att det är när det finns en 

matchning mellan individen och organisationen. Om vi antar modellen ovan, visar pilen 

från karriärsmålen till individens beteende att karriärsmålen påverkar individen till att 

bete sig på ett visst sätt, dvs. karriärstrategin. Med detta sagt vill vi påpeka att effektiva 

karriärsmål, i detta arbete, antas betyda vilka karriärsmål som påverkar revisorerna till 
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att anta en karriärstrategi så att de certifieras på kortast tid. Således vill vi identifiera om 

det finns något samband mellan karriärsmål som är effektiva avseende vilken påverkan 

dessa har på valet av karriärstrategi och därmed kortast certifieringstid. Dock bör vi 

betona att vi inte menar vilket karriärsmål som är ”bättre” än ett annat, snarare vill vi 

identifiera karriärsmål som reflekterar revisorernas orientering till karriären, om de 

skiljer sig åt och om det finns ett samband med hur effektiv karriärstrategin blir 

avseende kortast certifieringstid. Härledningar kommer att ske utefter vilka karriärsmål 

som bidrar till kortast certifieringstid. 

Francis (1985) definierar karriärsmålen som en inre kraft som bestämmer vad en 

människa behöver av karriären och detta stimulerar människans handlingar 

(karriärstrategier). Denna inre kraft, enligt Francis (1985), speglar individens 

personlighet, förmåga och värderingar (Hall, 1976). Francis (1985) tar upp nio 

karriärsmål. Dessa illustreras i Figur 3 och är Materiella belöningar, Makt/Inflytande, 

Personlig utveckling, Expertis, Kreativitet, Sociala relationer, Självständighet, Säkerhet 

och Status. 

Francis (1985) nio karriärsmål har använts av forskare inom revisionsbranschen, bland 

annat Chia (2003) och Chia et al (2008). Chia (2003) finner i sin studie av 

revisorsassistenter i Hong Kong att expertis, status, personlig utveckling och materiella 

belöningar betonades högst. Enligt Chia (2003) var det förväntat att 

revisorsassistenterna betonar expertis eftersom tillhörandet till en profession utmärks 

med den expertkunskap som professionsmedlemmarna innehar. Personlig utveckling 

och status menar Chia (2003) är också karriärsmål som stämmer överens med 

definitionen av en profession. Det kan tänkas att svenska revisorsassistenter betonar 

andra värden eftersom det finns nationella skillnader mellan länderna, dock finner Elg 

& Jonnergård (2011) sin studie av nycertifierade revisorer i Sverige, liksom det Chia 

(2003) finner, att kunskap betonades i hög utsträckning. Självständighet och kreativitet 

var också viktiga motiv bakom de svenska revisorernas karriär. Elg & Jonnergård 

(2011) menar att dessa är värden som överensstämmer med revisorernas betoning av 

objektivitet, integritet och oberoende. Således kan man förvänta sig att revisorerna 

betonar karriärsmål som är i linje med revisorernas professionsvärderingar eftersom de 

är medlemmar av en profession (Elg & Jonnergård, 2011). 
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Liksom revisorerna är medlemmar i en profession är de också medlemmar av en 

organisation (Öhman, 2004; Elg & Jonnergård, 2011). Karriärsmålen kan således också 

vara likt de revisionsbyråerna värdesätter. Flertalet forskare (Öhman, 2004; Grey, 1998; 

Mueller et al, 2011; Anderson-Gough et al 2001) har betonat att revisionsbranschen 

belönar och värdesätter medlemmar som säljer in uppdrag och drar in nya klienter till 

revisionsbyråerna. Revisionsbyråerna söker hela tiden nya medlemmar som kan tillföra 

vinster till dessa byråer (Anderson-Gough et al, 2001). Från rekryteringsprocessen vill 

man ha ”team-players” som är konkurrenskraftiga (Anderson-Gough, 1998). Detta 

innebär att det finns revisionsmedlemmar som har andra karriärsmål olikt det 

professionen betonar. Både Chia (2003) och Elg & Jonnergård (2011) fann att 

materiella belöningar, så som pengar, var också viktigt för revisorsassistenterna och 

revisorerna. Materiella belöningar i form av pengar är inte karriärsmål som driver en 

professionsmedlem (Parsons, 1939), dock är dessa värden förknippade med 

revisionsbyråernas kommersiella inriktning. 

Larsson et als (2007) studie visar att medarbetarnas motivation ökade när individen 

upplever att deras karriärsmål uppfylls av den organisation de är verksamma inom. 

Deras studie visade att belöningskulturen, organisationsstrukturen och 

organisationsstrategin påverkade medarbetarnas motivationsnivå och därmed prestation. 

Alltså, när det finns en målkongruens mellan individ och organisation kommer 

medlemmarna att prestera bättre menar Larsson et al (2007). Med tanke på att 

revisionsbyråerna har blivit alltmer vinstintresserade har man gått från att belöna 

professionens värderingar (Warren & Alzola, 2009) till att istället belöna medlemmar 

som bidrar till att genera mer vinster till byråerna (Mueller et al, 2011; Anderson- 

Gough et al, 2001; 2005; Jonnergård & Stafsudd, 2009). De medlemmar som delar 

revisionsbyråernas vinstmål kommer således att inkluderas på ett bättre sätt (Mainer & 

Brunnsteiner, 2001). 

Det kan tänkas att en revisor som har karriärsmål som är i linje med professionens 

värderingar såsom expertkunskap, självständighet och personlig utveckling, minskar 

certifieringstiden. Detta för att revisorn kanske har starka inneboende motivationer där 

den identifierar sig med revisionsprofessionen och vill tillhöra denna profession genom 

att ägna sig mycket till studierna för att klara av revisorsexamen. Dock menar vi att ha 

karriärsmål som betonas av revisionsbyråerna såsom materiella belöningar, 

makt/inflytande och status minskar certifieringstiden i en högre utsträckning. Vår 
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anledning till detta är att arbetsgivaren uppfattar signalerna, målkongruens råder mellan 

dessa två, och större möjligheter uppenbarar sig för revisorsassistenter. 

 

Enligt ovan förda resonemang utformas följande hypotes:  

  

Hypotes 2a: Karriärsmål som status, makt/inflytande och materiella belöningar 

minskar certifieringstiden.  

  

Män i en allt större utsträckning, enligt Elg & Jonnergård (2011), betonade karriärsmål 

som status och pengar medan kvinnor betonade kunskap. Likaså visade Chia et al 

(2008) att vilka drivmotiv som används betonas olika beroende på kön. Manliga 

studerande betonade materiella värden medan kvinnliga studerande betonade personlig 

utveckling. Chia et als (2008) och Elg & Jonnergårds (2011) resultat stödjer Maupins 

(1992) resultat om att kvinnor och män har olika förväntningar och prioriterar olika i 

sina karriärer. 

Mäns karriärsmål enligt Kanter (1977) och Elg & Jonnergård (2011) stämmer bättre 

överens med organisationens mål och det är således en anledning till varför mäns 

karriärstrategier är mer framgångsrika än kvinnornas. Hall & Foster (1977) visar i sin 

studie att de människor som var framgångsrika och implementerade sina karriärsmål 

fick större självförtroende. Hall & Foster (1977) kommer fram till att ju större 

självkänslan blir desto mer ökar ambitionsnivån. Med tanke på att ett flertal forskare har 

betonat att det är svårare för kvinnor att göra karriär i revisionsbranschen (Elg & 

Jonnergård, 2011; Jonnergård & Stafsudd, 2009; Fogarty, 1996; 1998; Mueller et al, 

2011), kan man anta att deras karriärsambitioner blir lägre eftersom de inte får samma 

möjligheter till karriärsutveckling. 

 

Enligt ovan förda resonemang utformas följande hypotes:  

 

Hypotes 2b: Karriärsmål som status, makt/inflytande och materiella belöningar 

används mer av män och minskar certifieringstiden. 
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3.4.	  Demografi	  
I följande avsnitt kommer vi att ta upp olika demografiska situationer som kan påverka 

revisorernas val av karriärstrategi. De olika resurserna vi kommer att ta upp är 

civilstånd, barn/barnansvar, ålder, examen från prestigefull skola, föräldra-

/tjänstledighet, storlek på byrån och mobilitet.  

  

 
Figur 4.  Modellen med fokus på demografisk situation 

 

3.4.1.	  Civilstånd	  	  
 

Civilstånd kan tänkas påverka certifieringstiden. Är man ensamstående kan man vara 

mer flexibel och ägna mer tid åt att plugga till examensprovet på fritiden men om man 

har en respektive är tiden mer begränsad. McNair (1986) menar att giftermål förändrar 

individens sätt att förvalta tiden. Det kan tänkas att en revisor som har en respektive är 

mer produktiv och förvaltar tiden bättre än en revisor som är ensamstående. Anderson- 

Gough et al (2005) och Coffey (1994) visar att revisorsassistenter som förvaltade tiden 

väl kunde avlägga mer tid på att plugga till deras revisorsexamen. 

Det kan tänkas att revisorer som har en respektive har andra värden än att certifieras 

jämfört med dem som är singlar. Hall (1976) menar att giftermål kan förändra 
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individens prioriteringar i livet. Wahl (1992) visar i sin undersökning av kvinnliga 

civilekonomer och civilingenjörer att de kvinnor som hade en respektive hade andra 

karriärsambitioner än ensamstående kvinnor. Fogarty (1996) visar i sin studie att gifta 

revisorer betonade avancemang i mindre utsträckning. Å andra sidan kan det tänkas att 

ens respektive kan tillföra stabilitet i livet (Hall, 1976). Detta skulle innebära att en 

revisor som har en respektive kan fokusera mer på att klara av sin revisorsexamen i 

jämförelse med en revisor som är ensamstående. 

Civilstånd kan tänkas påverka certifieringstiden på grund av den signal det ger till 

arbetsgivaren. Det finns flertal studier som har gjorts på kvinnor och män där man har 

undersökt hur civilståndet påverkar individens möjligheter till att avancera i karriären 

(Tharenou, 1999; Pfeffer & Ross, 1982). Enligt humankapitals teori används 

civilståndet som en indikation eller signal för hur ansvarsfull och pålitlig arbetstagaren 

är (Becker, 1993). Om man har en respektive signalerar det en mer förtroendegivande 

bild och motsatsen om man är ensamstående. Tharenou (1999) undersöker om det finns 

något samband mellan familjeförhållanden och kvinnors och mäns karriärsavancemang 

i banksektorn. Hon finner att ensamstående kvinnor och män avancerade långsammare i 

karriären än vad gifta män gjorde. Pfeffer & Ross (1982) visar i sin studie att 

civilståndet påverkade mäns lönenivå. De finner att män som är gifta, oberoende om de 

har barn eller inte, har en signifikant högre lön än män som är ensamstående. Landau & 

Arthur (1992) finner att gifta män likaså har en högre lön än ensamstående. 

Således kan man tänka sig att revisorsassistenter som har en respektive signalerar en 

mer förtroendeingivande ansvarstagande bild. En arbetsgivare uppfattar dessa signaler 

som positiva och arbetstagaren kan således delegeras mer ansvarsuppdrag. 

 

Enligt ovan förda resonemang utformas följande hypotes:  

 

Hypotes 3a: Att ha en respektive minskar certifieringstiden 

 

Det kan tänkas civilståndet påverkar certifieringstiden olika för kvinnor och män. 

Martin (1994) menar att på grund av att kvinnor har ”second-shift jobs”, det vill säga att 

de har ett större ansvar för hemmet, prioriterar de inte sitt arbete lika högt. Hon menar 

att en kvinnas arbetsdag inte slutar för att hon kommer hem utan hon måste ägna sig åt 
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arbetssysslor i hemmet mer än männen. Detta innebär att hon kan uppleva det svårt att 

prestera då hon har dubbla jobb, sitt arbete och hemmet. Det kan tänkas att dagens unga 

revisorer har en annan inställning till att man delar på hem och ansvar, det vill säga att 

det är mer jämställt, och att detta i så fall inte bör påverka en kvinnas karriär om hon har 

en respektive. Elg & Jonnergård (2011) menar att det kan tänkas att vi har kommit en 

bit på vägen från den stereotypa bilden av att kvinnan förväntas ta större ansvar för hem 

och familj men dessa föreställningar finns fortfarande kvar i revisionsbranschen. 

Således, kan det tänkas att en kvinna som har en respektive kommer att ha en förlängd 

certifieringstid. Grey (1994) introducerade termen ”the package wife”, det vill säga att 

män som hade en traditionell fru som ansvarade för hushållet upplevde avancemang i 

karriären. Det är allt fler kvinnor som jobbar idag jämfört med enbart för 20 år sedan 

(Landau & Arthur, 1992), således kan det tänkas att kvinnor inte offrar sina karriärer för 

att männen skall lyckas med sina karriärer. Trots att detta kanske inte sker i samma 

utsträckning som förr indikerar siffror från Elg & Jonnergårds (2011) studie att kvinnor 

faktiskt tar större ansvar för familj. Wahl (1992) menar att det är framförallt samhällets 

förväntningar, att kvinnan skall bära det största ansvaret för hem och familj medan 

mannen skall jobba för att försörja familjen, påverkar dessa kvinnor till att anpassa sig 

till samhällets normer. 

Adler (1993) visar att kvinnor som är gifta eller har en respektive inte erbjuds samma 

möjligheter i karriären som män. En arbetsgivare, menar Adler (1993), tenderar inte att 

investera i kvinnans karriärsutveckling eftersom hon antas bära större ansvar för hem 

och familj och kommer att göra större avbrott än männen. Tharenou (1999) visar i sin 

studie hur familjeförhållande kunde påverka mäns och kvinnors avancemang i 

bankbranschen. De fann att gifta män avancerade snabbare i positioner medan gifta 

kvinnor inte hade samma möjligheter. Detta indikerar att civilstånd ger olika signaler 

beroende på om man är man eller kvinna. Detta är i linje med den stereotypisering om 

vad kvinnans och mannens roll är och speciellt tydlig blir denna stereotypa bild i en 

organisation som revisionsbranschen som traditionellt sett är manligt konstruerad. 

Således kommer en man som har en respektive bli mer inkluderad och accepterad på 

grund av den förtroende bild han inger. Detta innebär att män som har en respektive får 

mer karriärsmöjligheter och detta kan minska deras certifieringstid. För en kvinna som 

har en respektive är förhållandet tvärtom, hon signalerar andra signaler till arbetsgivaren 

och därmed väljer inte arbetsgivaren att investera i hennes karriärsutveckling (Adler, 
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1993). Att inte erbjudas samma karriärsmöjligheter leder till lägre karriärsambitioner 

(Kanter, 1977) och detta menar vi ökar kvinnans certifieringstid. 

 

Enligt ovan förda resonemang formas följande hypotes:  

 

Hypotes 3b: Att ha en respektive minskar certifieringstiden mer för män än för 

kvinnor.  

 

3.4.2.	  Barn/Barnansvar	  
 

Det kan tänkas att barn ökar certifieringstiden. Gammie & Gammie (1997) visar att 

kvinnans karriärsambitioner blir lägre när hon får barn. Wahl (1992) visar i sin studie 

att framgångsrika kvinnor betonar andra karriärsmål efter att de har blivit mödrar. Hon 

menar att det finns en tendens bland kvinnor att se karriären med andra ögon och viljan 

att avancera i karriären uttrycks inte med lika stor ambition. Det kan likväl tänkas att 

män som får barn upplever samma förändring i karriärsambitioner, dock indikerar inte 

litteraturen att det finns samma förändringar i mäns karriärsambitioner som för kvinnor. 

Denna förändring i karriärsambitioner kan tänkas påverka certifieringstiden, nämligen 

att man inte prioriterar att certifieras på kortast tid eftersom man motiveras av annat i 

livet än att uppnå sin certifieringstitel. 

Det finns flertal intressanta studier som har undersökt hur familjestrukturen påverkar 

kvinnans och mannens karriärsmöjligheter. Anderson et al (1994) visar i sin 

undersökning av revisorer i USA att mödrar hindrades från befordran medan de manliga 

revisorerna som hade barn befordrades till nya positioner och kunde avancera snabbare 

inom de olika nivåerna i revisionsbranschen. Windsor & Auyeung (2006) undersöker i 

sin studie kvinnliga och manliga revisorers karriärsmöjligheter i Australien och 

Singapore. De kommer fram till att kvinnor som hade små barn inte fick möjlighet till 

att befordras till management-positioner. Manliga revisorer med barn befordrades 

snabbare till management-positioner. Att en kvinna hindras i sin karriärsutveckling 

beror på att det anses vara kvinnans roll att vara hemma med barn (Wahl, 1992). Denna 

stereotypisering av vad kvinnans roll är bygger på samhällets förväntningar av vad som 

är kvinnligt och vad som är manligt. Mannen anses som familjens ekonomiska 
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försörjare och hans karriär skall främjas medan kvinnan anses bära största delen av 

ansvaret för barn och familj. Därmed är det hennes karriär som blir lidande. Det kan 

tänkas att i en traditionellt manlig bransch som revisionsbranschen lever dessa 

föreställningar fortfarande kvar. Således kan det tänkas att en kvinnlig revisorsassistent 

som får barn innan hon certifieras inte får samma karriärsmöjligheter i form av att få 

attraktiva uppdrag då hon ändå kommer göra avbrott i karriären. 

Jonnergård & Stafsudd (2009) visar i sin undersökning av manliga och kvinnliga 

revisorer att revisorerna själva upplever att den största anledningen till att kvinnor inte 

kan göra karriär i revisionsbranschen beror på att kvinnorna bär det största ansvaret för 

barn. Dessa kvinnor och män uttryckte att det var framförallt jobbets krävande 

arbetstimmar som inte går att kombinera när man har barn. Att jobba övertid utöver 40 

timmar/vecka anses vara positivt och nästan en självklarhet inom revisionsbranschen 

och speciellt under högsäsonger där man förväntas ställa upp med övertidsarbete 

(Jonnergård & Stafsudd, 2009; Elg & Jonnergård, 2011). För en kvinna med småbarn 

kan det vara problematiskt att ställa upp på dessa arbetsvillkor. Att inte ställa upp på 

jobbets krävande arbetsförhållanden bara för att man har barnansvar anses inte vara 

godtagbart i dessa manliga branscher menar Martin (1994). Således kan det tänkas att 

de revisorsassistenter som har fått barn och har haft störst barnansvar får en längre 

certifiering eftersom revisionsbyråerna inte ger dem lika attraktiva uppdrag eftersom 

barn signalerar att de prioriterar andra värden som kan påverka deras arbetsprestation. 

Dambrin & Lambert fann (2008) i sin undersökning att kvinnorna själva blir medvetna 

om att de inte kan göra karriär då de skaffar barn och därmed finner sig i det och inte 

anser det är lika viktigt att avancera. Kvinnorna har alltså en sådan inställning redan 

innan de skaffar barn och de är väl medvetna om att chanserna till att avancera minskar 

drastiskt för dem då de får barn. Därmed finner de sig i situationen och nöjer sig med 

den position de har för att samtidigt kunna vara med familjen. Kvinnor som blir mödrar 

för första gången börjar alltså prioritera annorlunda dels på grund av att de finner det 

viktigare att vara med familjen än att göra karriär men också för att de själva upplever 

att möjligheterna för att avancera i karriären minskar. Det kan tänkas att om dessa 

kvinnliga revisorsassistenter upplever sig bli uteslutna på grund av de har barn kommer 

deras certifieringstid bli längre. Detta eftersom deras motivation till att göra karriär, i en 

organisation som inte stödjer de faktum att de har barn, minskar. 
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Det finns dock studier som visar att det är inte barn i sig som påverkar ens 

karriärsmöjligheter utan det är snarare barnansvar. Anderson-Gough et al (2005) visar 

att revisorsassistenter med barnansvar hade lägre karriärsmöjligheter. Framförallt var 

det svårt för dessa revisorer att ställa upp på jobbets krävande arbetsförhållande som 

revisionsyrket krävde. Jonnergård & Stafsudds (2009) studie visade att kvinnliga 

revisorer som hade större ansvar för barn upplevde det svårt att delta i aktiviteter 

utanför arbetstid eftersom de hade småbarn att ta hand om. Det finns dock andra studier 

som tyder på att om en man vill engagera sig och ta störst ansvar för barn och familj 

kommer dennes karriär att påverkas mer negativt än kvinnornas. Tharenou (1999) finner 

i sin longitudinella studie av professionella och företagsledare att ensamstående mödrars 

karriärer gick snabbare i jämförelse med ensamstående fäders karriär. Det förväntas att 

kvinnor skall ta störst ansvar för barn och således upplevs det mer ”acceptabelt” att de 

tar ledigt från jobbet för barnansvar. Om en man däremot skulle ta största ansvaret för 

barn är det inte ”acceptabelt” i den bemärkelsen att mannen inte förväntas ta hand om 

barnen, eftersom det anses vara kvinnans ansvar. Därmed kan det tänkas att en manlig 

revisorsassistent som har banansvar kommer att ha en längre certifieringstid eftersom 

byrån kommer att uppfatta detta som en signal av att han inte vill investera i sin karriär. 

 

Enligt ovan förda resonemang formas följande hypoteser:  

 

Hypotes 4a: Barn ökar certifieringstiden  

 

Hypotes 4b: Barn ökar certifieringstiden mer för kvinnor än för män 

 

Hypotes 4c: Barnansvar ökar certifieringstiden mer för män 

 

3.4.3.	  Ålder	  
 

Enligt Hall (1976) varierar möjligheterna till att avancera beroende på när i livet man 

börjar på en arbetsplats. Hall (1976) påpekar att det är tidigt i ens karriär som man är 

mest driven till att avancera i organisationens hierarkiska nivå. Qvick et al (2004) finner 

i sin kandidatuppsats att en yngre ålder minskar certifieringstiden. Likaså finner Collin 

et al (2007) i sin undersökning att åldern påverkar certifieringstiden, ju yngre man är 
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desto kortare blir certifieringstiden. Collin et al (2007) menar att revisorsexamen har 

likheter med de examinationer som sker på universiteten och således kan det tänkas att 

de yngre har lättare för att ta till sig de kunskaper som krävs för att genomgå 

revisorsexamen eftersom de har erfarenhet av att studera till prov färskt i minnet. 

Å andra sidan menar Super (1957) att åldern mellan 25-30 brukar anses vara en ”prova 

på ålder”, det vill säga man provar sig fram mellan olika yrken för att hitta ett yrke som 

individen trivs med. Nästa period i Supers (1957) modell innefattar åldrarna 31-44. 

Enligt Super (1957) är detta stabiliseringsåldern i individens liv. Det är i dessa åldrar 

som individen har hittat ett yrke som denne trivs med och som han/hon vill satsa på och 

därmed kan det tänkas, med Supers (1957) åldersmodell i åtanke, att det är i 

stabiliseringsåldern certifieringen sker snabbast. Dock kan det påstås att den grupp av 

revisorer vi undersöker är en grupp av individer som har höga karriärsambitioner med 

tanke på att de investerat i flera års utbildning för att komma dit där de är idag (Elg & 

Jonnergård, 2011). Således förefaller inte Supers (1957) tankar kring åldersindelningen 

stämma in på revisorsyrket. 

Vidare är det tänkbart att åldern 31-44 är en ålder som ofta förknippas med att man 

bildar familj och prioriterar annat i livet än att certifieras. Hall (1976) poängterar även 

att i takt med att man blir äldre inser man att ens yrkessamma liv blir kortare och sätter 

inte samma värde vid att avancera som vid en ung ålder. Även Rosenbaum (1984) 

menar att ålder signalerar en så kallad ”loser ́s signal”, det vill säga att en högre ålder 

signalerar att man prioriterar andra värden än karriären. En högre ålder signalerar 

därmed andra prioriteringar i livet än att certifieras (Collin et al, 2007). 

 

Enligt ovan förda resonemang utformas följande hypotes:  

 

Hypotes 5a: Ålder ökar certifieringstiden 

 

Som nämnts i ovanstående stycke är det möjligt att en stigande ålder förlänger 

certifieringstiden, dock kan det tänkas att åldern påverkar kvinnans och mannens 

certifieringstid olika. Rosenbaums (1984) ”tournament modell” föreslog att åldern 

signalerade att man prioriterar andra värden i livet än karriären. Gammie & Gammie 

(1997) visar i sin undersökning att manliga och kvinnliga revisorer i Skottland hade 
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samma karriärsambitioner, dock kunde kvinnornas karriärsambitioner förändras när de 

fick barn (Windsor & Auyeung, 2006; Wahl, 1992). År 2008 var den genomsnittliga 

åldern, i Sverige, för kvinnor som föder barn 29 år medan det för männen var 31 år 

(scb.se). I genomsnitt har männen därmed 2 år extra på sig att få sin certifiering innan 

de bildar familj. För kvinnorna är det därmed en betydligt kortare tid. 

Även Hall (1976) framhäver att i takt med att man blir äldre söker man stabilitet i livet. 

Här tillkommer i stor omfattning att man bildar familj. Gammie & Gammie (1997) 

menar att manliga och kvinnliga revisorer har samma karriärsambitioner men att det 

sker en förändring för kvinnorna när de börjar bilda familj. Som fler forskare nämnt är 

det till större del kvinnor som stannar hemma och tar hand om barnen. (Metz, 2005; 

Kanter, 1977; Gherardi & Poggio, 2001; Dambrin & Lambert, 2008; Elg & Jonnergård, 

2011; Acker, 1990). Det kan då vara tänkbart att kvinnor i högre utsträckning än män 

har svårt för att avancera i takt med att de blir äldre innan de börjar på en revisionsbyrå. 

 

Enligt ovan förda resonemang formas följande hypotes:  

 

Hypotes 5b: Ålder ökar certifieringstiden mer för kvinnor än för män. 

 

3.4.4.	  Examen	  från	  prestigefull	  skola	  
 

Collin et al (2007) och Qvick et al (2004) finner i sina undersökningar av auktoriserade 

revisorer i Sverige att om man har erhållit en examen från en prestigefull skola minskar 

certifieringstiden. I Sverige är de mest ansedda universiteten även de traditionellt äldsta 

skolorna som Handelshögskolan i Stockholm, Uppsala-, Lund-, Stockholm- och 

Göteborgs Universitet (Elg & Jonnergård, 2011). För att bli antagen till dessa 

universitet/högskolor är genomsnittsbetyget högre än andra mer nyetablerade universitet 

(antagningsstatistik.se). En examen från en prestigefull skola kan öka ens 

kvalifikationer och således underlätta för revisorerna vid certifiering. (Collin et al, 

2007). Dock menar Collin et al (2007) Stafsudd & Collin (2003) och Hurley-Hanson et 

al (2004) att examen från en prestigefull skola har andra socialiseringsvärden som kan 

underlätta för individen. 
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Enligt human kapitalsteori är utbildning och kompetens en viktig faktor för individens 

karriärsutveckling. Dock är det svårt att identifiera individens kompetens och förmåga. 

Således fungerar examen från en prestigefull skola som en signal på personens 

kompetens och förmåga (Stafsudd & Collin, 2003). Dessa signaler menar Collin et al 

(2007) kan främja för revisorn med en examen från en prestigefull skola då denne kan 

få större uppdrag och mer självständigt arbete eftersom de signalerar förmåga i en större 

utsträckning. 

Stafsudd & Collin (2003) menar att en examen från en prestigefull skola har en annan 

socialiseringsmekanism. Om makthavande personer i företagets hierarkiska nivåer är 

utbildade på dessa prestigefulla skolor tenderar dem att ta in nyexaminerade personer 

från dessa prestigefulla skolor. De delar samma värderingar och attityder och således 

underlättar det kommunikationen och umgänget. Således blir man mer accepterad och 

inkluderad i de informella nätverken inom revisionsbranschen (Elg & Jonnergård, 

2003). 

 

Enligt ovan förda resonemang utformas följande hypotes:  

 

Hypotes 6a: Examen från högre ansedda högskolor/universitet minskar 

certifieringstiden.  

 

I Collin et als (2007) studie fann de att det framför allt var män från universitet/ 

högskola med högt anseende som certifierades snabbare. För kvinnorna gjorde det en 

mindre skillnad beroende på vilken skola de hade studerat vid. Melamed (1996) menar 

att kvinnors utbildning väger tungt men i jämförelse med männens utbildning ges de 

inte samma karriärsmöjligheter även om de har samma utbildning som männen har. 

Beträffande männen kan det då vara tänkbart att män från en högt ansenlig skola har ett 

beteende och har lättare för att bli anställd i en byrå och då också kan avancera snabbare 

än vad deras kvinnliga motsats har. 

I Collin et als (2007) studie fann de att det framför allt var män från universitet/ 

högskola med högt anseende som certifierades snabbare. För kvinnorna gjorde det en 

mindre skillnad beroende på vilken skola de hade studerat vid. Melamed (1996) menar 

att kvinnors utbildning väger tungt men i jämförelse med männens utbildning ges de 
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inte samma karriärsmöjligheter även om de har samma utbildning som männen har.  

Beträffande männen kan det då vara tänkbart att män från en högt ansenlig skola har ett 

beteende och har lättare för att bli anställd i en byrå och då också kan avancera snabbare 

än vad deras kvinnliga motsats har. 

 

Enligt ovan förda resonemang utformas följande hypotes:  

 

Hypotes 6b: Examen från högre ansedda högskolor/universitet minskar 

certifieringstiden mer för män än för kvinnor.  

 

 

3.4.5.	  Föräldrar-‐	  och	  tjänstledighet	  
 

Tjänsteledighet kan tänkas påverka certifieringstiden. Tjänstledighet, oavsett 

anledningen, ger en negativ signal till arbetsgivaren att man inte är intresserad av att 

investera i sin karriär (Collin et al, 2007). I revisionsbranschen tycks det vara en norm 

att ställa upp på jobbets krävande arbetstider. (Elg & Jonnergård, 2011; Coffey(1994; 

Gray, 1998Anderson-Gough et al, 2001;) 

Anderson–Gough et al (2001) och Coffey (1994) visar i sina studier av 

revisorsassistenter i Storbritannien att för att avancera i karriären inom professionen 

måste man lära sig förvalta tiden på ett så effektivt sätt som möjligt. Inte bara lära sig att 

förvalta tiden väl utan spela ”the politics of time” är viktigt för revisorsassistenter. Detta 

är likt det som en revisorsassistent i Greys (1994) studie uttrycker det, nämligen att 

”...you have to seem to be busy..”, för att signalera att man är engagerad och att man 

följer arbetsnormen. Att öppet signalera, genom att ta föräldraledigt/tjänstledigt innan 

man certifieras oavsett av vilken anledning denna ledighet tas ut, är att visa att man inte 

vill investera i sin karriär. Detta skulle innebära att man som revisorsassistent inte får 

lika bra uppdrag från arbetsgivaren och hamnar på efterkälken. 

Elg & Jonnergård (2011) finner i sin undersökning att arbetstiden varierar kraftigt i 

Svenska revisionsbyråer beroende på vilken säsong det är. Genomsnittligt över hela året 

arbetade en revisor 42 timmar i snitt i veckan medan det under högsäsongen låg på 54 

timmar. 
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Den vanligaste orsaken till att man gör avbrott i karriären är då man blir förälder och tar 

föräldraledigt. Desto längre avbrottet är desto svårare blir det för en revisor att ta sig 

tillbaka till den position den var på då avbrottet påbörjades. Jonnergård & Stafsudd 

(2009) visade i sin undersökning att kvinnor som kom tillbaka från sin mamma-ledighet 

ofta hade blivit av med sin klientstock eftersom någon annan hade tagit över klienterna 

när de var borta. På så sätt var de tvungna att börja om och börja bygga upp sin 

klientstock igen. Eftersom det krävs 1500 timmars revision under en period på 3 år för 

att få möjlighet att bli godkänd revisor eller behålla sin licens kan längden på 

föräldraledigheten vara avgörande för om man får ihop de 1500 revisionstimmar som 

krävs förr att man skall få behålla sin licens. Hur länge man är föräldraledig är därmed 

avhängigt för hur snabbt man kan avancera när man kommer tillbaka från sin ledighet. 

 

Enligt ovan förda resonemang utformas följande hypotes:  

 

Hypotes 7a: Föräldrar -tjänstledighet ökar certifieringstiden. 

 

I stor omfattning är det ofta kvinnan som stannar hemma och tar hand om barnen medan 

mannen arbetar och försörjer familjen (Acker, 1990; Kanter, 1977; Metz, 2005; 

Dambrin & Lambert, 2008). Precis som Jonnergård & Stafsudd (2009) finner, är det 

kvinnornas möjlighet till avancemang som försämras eftersom de oftast tar ut mer 

föräldraledighet än männen och följdeffekten blir att det är jobbigare för kvinnorna att 

avancera på grund av att de tar ut mer föräldraledighet. 

Collin et al (2007) finner dock i sin undersökning att manliga revisorer som tog 

föräldraledigt var de som hade svårast för att avancera när de kom tillbaka från sin 

ledighet. Detta för att det är mer accepterat att det är kvinnan som stannar hemma när 

hon blivit mamma än att mannen stannar hemma. Bilden av att kvinnan är hemma är 

mer accepterad av byrån än att bilden av att en man är ledig när han blivit pappa. Därav 

blir det svårare för en manlig revisor att ta sig tillbaka efter att han varit föräldraledig i 

jämförelse med en kvinnlig revisor. 
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Enligt ovan förda resonemang formas följande hypotes:  

 

Hypotes 7b: Föräldrar -tjänstledighet ökar certifieringstiden mer för män. 

 

3.4.6.	  Storlek	  på	  byrån	  
 

Det kan tänkas att storleken på byrån påverkar certifieringstiden. Elg et al (2006) menar 

att det finns skillnader mellan stora och små byråer, där de stora byråerna har mer 

formella regler och tydligare hierarkisk struktur i jämförelse med mindre byråer. Dessa 

skillnader i organisationernas struktur (Elg et al, 2006; Elg & Jonnergård, 2011) kan 

medföra olika förutsättningar för att man skall göra karriär. I en mindre byrå menar Elg 

et al (2006) är inte beslutsfattandet uppdelat i olika steg som det är i stora byråer, detta 

kan innebära att man får mer tillträde till värdefull information i en mindre byrå och det 

kan öka motivationen för hur man upplever hur man själv blir antagen i byrån. Det 

indikerar således att om man jobbar i en mindre byrå upplever man sig mer inkluderad 

och känner sig mer delaktig och därmed skulle man certifieras på en kortare tid. 

Det kan å andra sidan tänkas att möjligheterna till att göra karriär ser annorlunda ut i en 

större byrå än i mindre byråer som kan påverka certifieringstiden. De större byråerna 

som ingår i ”Big Four” är multinationella företag som har stora marknadsandelar (Elg & 

Jonnergård, 2011). De små byråerna ägnar sig oftast åt revision åt mindre bolag (Elg & 

Jonnergård, 2011). Det kan tänkas att eftersom det efterfrågas fler tjänster inom de stora 

byråerna innebär detta större karriärsmöjligheter vilket motiverar individer till att 

avancera när de vet att det finns stora möjligheter för dem att avancera inom byrån i 

jämförelse med en mindre byrå som inte är i behov av lika många tjänster (Elg et al 

(2006). 

Collin et al (2007) menar att i stora byråer, där fler revisorer är anställda än i små 

byråer, är miljön mer konkurrenskraftig. Det finns en miljö där alla har vetskapen om 

att de konkurrerar om samma positioner och konkurrensen medför att man vill 

certifieras snabbare. Dock finner inte Collin et al (2007) något samband mellan 

storleken på byrån och certifieringstiden i sin studie av svenska auktoriserade revisorers 

certifieringstid. I större byråer visar Anderson-Gough et al (2001) att konkurrensen 

mellan medlemmarna är stor. Att misslyckas med certifieringen är en klar signal till 
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arbetsgivaren att man inte vill avancera i sin karriär. Denna konkurrens är inte lika stor i 

de små byråerna menar Collin et al (2007). 

 

Enligt ovan förda resonemang formas följande hypotes:  

 

Hypotes 8a: Storleken på revisionsbyrån minskar certifieringstiden 

 

Storleken på revisionsbyrån kan vara könslig. Collin et al (2007) menar att kvinnor 

föredrar att jobba i stora byråer eftersom de större byråerna erbjuder bra 

anställningsskydd. Detta är speciellt viktigt för kvinnor som vill ta ut föräldraledighet 

eller tjänsteledighet. För de mindre byråerna är det mer känsligt om de förväntar sig att 

kvinnorna kommer att ta föräldraledigt eller tjänstledigt i framtiden (Collin et al, 2007). 

Detta kan innefatta att hon inte får samma möjligheter till uppdrag i jämförelse med en 

kvinna i en större revisionsbyrå. Detta kan påverka hennes certifieringstid. 

Det kan dock tänkas att storleken på byrån är könslig i en annan aspekt, nämligen att i 

större byråer ökar sannolikheten för att det finns mer kvinnliga kollegor. Wahl (1992) 

visar i sin studie av civilekonomer och civilingenjörer att de flesta kvinnorna hade fått 

stöd i sin karriär av andra kvinnor på arbetsplatsen. Ibarra (1992) visar i sin studie av 

män och kvinnor i reklambranschen att kvinnor använder relationer med andra kvinnor 

för att få stöd i sin karriär. Med tanke på att antalet kvinnor i små byråer är mindre än i 

större byråer kan man tänka sig att kvinnor i större byråer kan certifieras snabbare för 

att de får mer stöd i karriären. 

Kanter (1977) menar att en organisationsstruktur där majoriteten är män är lösningen till 

uppbrottet att göra fördelningen mellan män och kvinnor mer jämn, det vill säga en 

arbetsplats där det finns lika många kvinnor som män. Det kan tänkas att Kanters 

(1977) teori kan användas för att hävda att i större byråer kan kvinnor uppleva att de har 

samma möjligheter som männen eftersom fördelningen är mer jämn mellan könen i 

jämförelse med kvinnor som jobbar i mindre byråer. 
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Det kan dock också hävdas att i större revisionsbyråer där arbetsmiljön är mer 

konkurrenskraftig och aggressiv kan vara till kvinnans nackdel. Elg & Jonnergård 

(2011) visar i sin studie att kvinnor som jobbade i större byråer uttryckte att de hade 

mindre möjligheter jämfört med sina kollegor att uppnå sina karriärsmöjligheter. 

Jonnergård & Stafsudd (2009) visar även i sin studie av svenska revisorer att ju större 

storlek byrån hade desto mer tryckte de svenska revisorerna på att det fanns tydliga 

skillnader mellan männens och kvinnornas karriärsmöjligheter. Det kan tänkas att om 

kvinnor upplever skillnader i deras möjligheter i större byråer kan detta innebära att 

deras karriärsambitioner blir lägre. Denna lägre karriärsambition kan resultera i att man 

prioriterar andra värden än att certifieras och det kan få den följdeffekten att kvinnor i 

större revisionsbyråer har längre certifieringstid än kvinnor i mindre revisionsbyråer. 

Dock finns det inga studier som stödjer att så är fallet. 

 

Enligt ovan förda resonemang formas följande hypotes:  

 

Hypotes 8b: Storleken på revisionsbyrån minskar certifieringstiden mer för kvinnor 

än för män. 

 

3.4.7.	  Mobilitet	  	  
 

Det kan tänkas att om man är mobil påverkas certifieringstiden. Att vara mobil är att 

anpassa sig efter jobbets villkor, detta är viktigt för karriärens utveckling enligt 

Melamed (1996). Är man beredd att flytta för arbetets skull signalerar det till 

arbetsgivaren att man är beredd att göra uppoffringar för sitt jobb och sin karriär. Kanter 

(1977) visar att personer som befinner sig på positioner med små möjligheter att 

avancera utvecklar ett beteende som innebär att de inte orkar bry sig om att vilja 

avancera. I störst omfattning är det kvinnorna som hamnar på sådana positioner menar 

Kanter (1977), dessa positioner benämns ”Dead-end-jobs”. Kanter (1977) visar likaså i 

sin studie att kvinnor som tidigt hamnat i dessa positioner hade en lägre 

karriärsambition. Elg et al (2006) visar i sin studie av svenska revisorer att kvinnliga 

revisorer i större omfattning upplevde att manliga revisorer hade framgångsrikare 

karriärer än de själva. Detta ledde till att de själva uttryckte en större vilja att lämna 

branschen. 
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Melamed (1996) menar att kvinnor kan öka sina möjligheter till att göra karriär genom 

att börja arbeta på en annan avdelning inom samma organisation eller byta organisation. 

Att vara mobil öppnar upp nya möjligheter för en kvinna menar Melamed (1996). Hon 

menar att mobilitet hjälper en att bli mer synlig på sin arbetsplats och man skickar en 

signal om att man som kvinna är villig att göra uppoffringar för sin karriär. Det utökar 

också ens nätverk, menar Melamed (1996). Genom att vara mobil knyter man nätverk 

till fler människor än vad man skulle göra om man enbart befann sig på samma 

arbetsplats. Man får även mer erfarenhet av att vara på fler arbetsplatser och en ökad 

kompetens än de som stannar kvar inom en organisation (Melamed, 1996). 

Dock kan det även förhålla sig så att en mobil människa uppfattas som att man inte vill 

stanna på ett ställe en längre tid vilket kan ge en negativ signal till arbetsgivaren. Det 

kan därmed vara svårt för en sådan individ att nå högre positioner om man inte är på 

samma arbetsplats under en lång tid länge. Friedman & Greenhaus (2000) menar att de 

som är engagerade och lojala i sitt arbete och mot sin arbetsgivare uppmärksammas och 

belönas för detta. 

Det är tänkbart att kvinnor som har svårt för att ta sig fram i revisionsbranschen kan 

tjäna på att byta arbetsplats. Enligt Melamed (1996) och Wahl (1992), innebär ett byte 

av arbetsplats nya möjligheter för kvinnorna. Därmed kan byte till en ny arbetsplats 

förändra attityden hos kvinnliga revisorer, såsom att de byter kontor, byrå eller flyttar. 

Wahl (1992) visar i sin studie av kvinnliga civilekonomer att byte av arbetsplats inom 

samma yrke gav dem ett uppsving i karriären. 

 

Enligt ovan förda resonemang formas följande hypotes:  

 

Hypotes 9: Mobilitet minskar certifieringstiden för kvinnor  
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4.	  Empirisk	  metod	  
 vårt empiriska metod-kapitel kommer vi att redogöra vilken undersökningsmetod 

och undersökningsdesign vi har använt oss av i denna studie. Vi presenterar även 

den förundersökning vi gjorde av tre revisorer. Vi kommer sedan att redogöra för 

hur vi gick till väga då vi genomförde vår statistiska undersökning av revisorerna. Vi 

utformade webb-enkäter för att kunna finna samband för vilka typer av strategier män 

och kvinnor använde sig av för att certifieras på kortast tid. Vi redogör även för det 

urval vi hade i denna studie och vilket bortfall vi fick i samband med våra enkätutskick.  

 

4.1.	  Undersökningsmetod	  
 
Eftersom vi använde oss av ett deduktivt tillvägagångssätt föreföll det naturligt för oss 

att använda oss av en kvantitativ studie. Prövningen av de hypoteser vi utformade 

gjordes lämpligt genom att göra en kvantitativ studie där vi fick möjlighet till att ta reda 

på om våra hypoteser kunde förkastas eller inte förkastas på statistiskt fastställda 

grunder och på så vis förstå hur det förhåller sig. Med en kvantitativ studie kunde vi 

göra just det eftersom vi undersökte ett stort antal revisorer (Bryman & Bell, 2005). 

Om vi inte valt att göra en kvantitativ studie hade alternativet varit att göra en kvalitativ 

studie istället. Det skulle ha inneburit att vi, istället för att göra en generalisering, hade 

gått in på djupet på ett fåtal fall istället och undersökt hur kvinnors och mäns strategier 

skiljer sig åt. Vi var dock ute efter att göra en generalisering för att identifiera vilka 

strategier som kvinnliga revisorer använder sig av och om det påverkar 

certifieringstiden, därmed föll valet på en kvantitativ studie. Ett annat problem som vi 

också ville undvika om vi hade valt en kvalitativ studie skulle ha varit att det är stor risk 

att man själv väljer vilka få fall som skall studeras. Risken hade då funnits att vi fått ett 

resultat som bara stämmer in på det fallet vi hade undersökt och därmed skulle det inte 

ha funnits någon säkerhet för att det stämmer in på andra fall. (Alvesson & Sköldberg, 

1994) 
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4.2.	  Val	  av	  undersökningsdesign	  
 

Eftersom vi var ute efter att undersöka ett stort antal revisorer för att kunna förkasta 

eller inte förkasta våra hypoteser på statistiska fastställda grunder blev det naturligt för 

oss att använda oss av en surveyundersökning i form av webb-enkäter. Möjligheten till 

att få in data i hög omfattning kombinerat med att det är kostnadseffektivt och inte så 

tidskrävande var bidragande orsaker till att vi valde att göra en surveyundersökning 

(Bryman & Bell, 2005; Saunders, 2009). Det fanns dessutom ingen risk att revisorerna 

skulle påverkas av en intervjuare när de skulle fylla i enkäterna vilket gjorde att alla 

fyllde i enkäterna på lika villkor, detta ökade studiens reliabilitet. 

Genom att använda oss av enkäter fick vi dessutom svar på det vi efterfrågar och 

eftersom de var anonyma riskerade inte revisorerna att bli uthängda personligen för det 

dem svarade. En nackdel var dock det motsatta, att revisorerna kunde sitta på 

information som vi förbisett då vi utformade enkäten. Därmed valde vi att göra en 

förundersökning där vi intervjuade tre revisorer för att få en inblick i hur deras 

uppfattning var kring deras karriärer och därmed kunde vi ha deras kommentarer i 

åtanke då vi utformade våra hypoteser och enkäter (Bryman & Bell, 2005). När vi 

genomförde intervjuerna utformade vi frågorna med våra hypoteser i beaktan för att få 

en fingervisning av om hypoteserna stämde in på våra intervju-personer. Därmed gav 

intervjuerna oss en empirisk grund innan vi skickade ut våra enkäter. Det fanns också 

en risk för att revisorerna inte skulle förstå eller missuppfatta frågorna och eftersom det 

inte fanns någon till hands som kunde hjälpa till att förklara frågorna fanns risken att de 

inte skulle svara så som de borde vilket gör att vi hade fått missvisande data. Därav 

gjorde vi en pilotstudie där en revisor besvarade vår enkät och gav oss bra konstruktiv 

feedback på vad som behövde förbättras. Vi minskade då risken för att frågorna i 

enkäten skulle missuppfattas, dock inte helt, men till en viss grad. 

Eftersom vi skickade ut enkäter till en stor mängd revisorer kunde vi därmed fastställa 

om våra hypoteser skulle förkastas eller inte på statistiskt fastställda grunder. Detta var 

bra för vår del eftersom vårt syfte med denna studie var att identifiera hur 

karriärstrategierna påverkar certifieringstiden. Vi var också medvetna om att nackdelen 

med enkäter var att vi enbart fick svar på sådant vi verkligen efterfrågade medan det kan 

finnas annan information som vi förbisett som kunde vara av stor relevans för vårt syfte 

men som vi missar. Vi ansåg dock att tiden var emot oss för att vi skulle ha den 
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möjligheten till att genomföra en omfattande kvalitativ studie och finna svar på vår 

fråga på det sättet eftersom det kunde skilja sig mycket bland individernas beteende 

vilket gör att det kan bli svårt att fånga upp alla typer av strategier som revisorer 

använder. 

Vi var också av den vetskapen att det medförde en risk för mycket bortfall i vår 

undersökning eftersom vi skickade ut enkäter till våra respondenter. Vi skickade 

därmed till ett stort antal revisorer och för att få svar från många trots att bortfallet var 

stort. Vi skickade dessutom ut två påminnelser till de som inte besvarade enkäterna och 

därigenom ökade vår svarsfrekvens något. 

 

4.3.	  Förundersökning	  
 

Innan vi skickade ut enkäterna till revisorerna intervjuade vi tre revisorer. Detta gjorde 

vi eftersom vi ville skapa oss en uppfattning av hur revisorernas egen syn är på 

karriären och hur de har gått till väga för att komma dit de är idag. Detta utgjorde ett bra 

stöd för oss när vi utformade frågorna i enkäten då en del av frågorna kom vi på med 

hjälp av intervjuerna. Intervjupersonerna var två auktoriserade kvinnliga revisorer och 

en manlig godkänd revisor. Intervjuguiden som vi utgick från då vi ställde våra frågor 

finns i Appendix 1. Viktigt att påpeka är att då vi genomförde intervjun hade vi inte 

utformat alla hypoteser som är med i vår studie. Vi frågade därmed inte revisorerna om 

alla hypoteser som ingår i studien. Här nedan redogör vi kort för dem viktigaste 

kommentarerna vi fick från revisorerna. 

Av de tre revisorerna vi intervjuade jobbade de kvinnliga revisorerna på vars en stor 

byrå medan den manliga revisorn jobbade på en liten byrå. När vi intervjuade 

revisorerna fick vi svar från samtliga tre revisorer att de framförallt motiveras av att 

känna att de gjort ett bra jobb. Samtliga tre ansåg att det är värt att lägga ner mycket tid 

på sitt jobb. En av de kvinnliga revisorerna och den manliga revisorn hade heller inga 

problem med att hjälpa sina klienter även om de själva är lediga. Bägge kvinnorna 

menar att det är kontakten med klienterna som är det mest stimulerande med yrket och 

att känna att de gjort ett bra jobb. 
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På frågan då vi undrade om vilka beteenden revisorerna själva anser är de viktigaste 

enligt dem för att göra karriär svarade en av de kvinnliga revisorerna återigen att 

kontakten med klienterna är det som är viktigast och att ha bra relationer med sina 

arbetskollegor både till dem som befinner sig på högre och lägre positioner än hon själv. 

Hon menar även att det inte går att vara borta för länge från sitt jobb eftersom man då 

blivit av med alla sina klienter. Hon hade själv två barn men berättade att hon inte 

kunde släppa jobbet helt även när hon var mammaledig, de klienter hon inte ville bli av 

med höll hon kontakt med hemifrån. Den manliga revisorn betonade att det är den 

dagliga kontakten med klienterna som är stimulerande. Varje klient är unik vilket gör 

jobbet så varierande. 

Den manliga revisorn och en av de kvinnliga revisorerna hade barn då de certifierades. 

Den andra kvinnliga revisorn menade att det inte fanns i hennes värld att hon skulle 

skaffa barn innan hon fått sin auktorisationstitel. För henne var det viktigt att känna att 

hon lyckats med sin karriär innan hon skaffade barn. Innan hon skaffade barn kunde 

hon dessutom jobba mer. Hon berättade att hon kunde arbeta till 9 på kvällen utan 

problem men när hon skaffade barn jobbar hon inte mer än 40 timmar i genomsnitt över 

året. Den andra kvinnliga och den manliga revisorn som fick barn innan sin certifiering 

hade god hjälp av andra i sin omgivning med barnpassning. De berättade att de hade 

både släktingar och vänner som ställde upp när det behövdes och även en respektive 

som hjälpte dem mycket. Utan sin respektives stöd menar de att det inte hade gått att ta 

sig dit de är idag. 

En intressant aspekt som framkom då vi intervjuade de kvinnliga revisorerna var att de 

betonade att dem hade flyttat dit jobbet fanns. En av kvinnorna betonade att det är 

viktigt att vara flexibel i den bemärkelsen att man måste anpassa sig efter där jobben 

finns och att man utvecklas mycket som revisor av att byta miljö. Den andra kvinnliga 

revisorn hade fått möjlighet att jobba på ett kontor i en av de största städerna i Sverige 

och menar att det öppnade upp andra dörrar för henne än om hon hade stannat på ett 

mindre kontor hela sin karriär. Hon påpekade dock att det var en stressigare miljö men 

otroligt lärorikt. I storstäder fanns dessutom betydligt fler noterade bolag än vad det 

fanns på det mindre kontoret hon jobbat på tidigare. Även hon menar att hon inte hade 

varit där hon är idag om hon inte hade tagit chansen när den uppstod och flyttade till ett 

större kontor som erbjöd fler möjligheter. 
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4.4.	  Metodkritik	  
 
Två kriterier som en studie skall uppfylla när kvantitativa studier görs är att den skall 

vara reliabel och valid (Bryman & Bell, 2005). Nedan redogör vi för hur de två 

kriterierna realiseras i vår studie. 

 

4.4.1.	  Reliabilitet	  
 

För att en studie skall uppfylla kriteriet reliabilitet kan man genomföra ett så kallat 

”test-retest”. Med andra ord skall samma studie kunna genomföras på samma grupp 

respondenter vid två skilda tillfällen och det skall ge samma resultat (Bryman & Bell, 

2005). Är korrelationen mellan de två tillfällena hög är det en indikation på att måttet är 

tillförlitligt. Eftersom vi använde oss av en enkätundersökning kan exakt samma frågor 

ställas till revisorerna igen vilket ökar reliabiliteten i studien. Många av frågorna var 

ställda för att ta reda på revisorernas situation, exempelvis om de har barn, när de 

började med revision och var de utbildats. Detta är frågor som har hög reliabilitet 

eftersom deras situation troligtvis är den samma vid ett andra undersökningstillfälle. 

I vår enkät hade vi även en fråga där revisorerna fick rangordna vilka mål de har med 

karriären och där fanns även 22 påståenden där revisorerna fick bedöma vilka beteenden 

de tagit till sig på en 7-gradig likertskala. Här finns en risk att revisorerna skulle 

rangordna målen annorlunda eller uppge andra beteenden om de skulle besvara enkäten 

vid två tillfällen. Sannolikheten för att de rangordnar exakt likadant, då det är 9 mål som 

skall rangordnas, är låg. I synnerhet de mål som revisorerna rangordnar sist kan skilja 

sig (Dahmström, 2005). Vårt största intresse låg dock i vilka mål revisorerna 

prioriterade högst och det är större sannolikhet att revisorerna rangordnar dessa likadant 

vid bägge tillfällena eftersom de är medvetna om vad som driver dem. I de 22 

påståendena där revisorerna fick bedöma vilka beteenden de tagit till sig på en 7-gradig 

skala finns också risken för att de bedömer olika på skalan om de skulle besvara 

enkäten vid två tillfällen. Påståendena är dock utformade så att de frågar efter vilka 

faktiska beteenden revisorerna tagit till sig vilket gör att revisorerna troligtvis skulle 

sätta ut liknande poäng på de olika påståendena. 
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Om det går lång tid mellan de två mättillfällena minskar förmodligen reliabiliteten 

eftersom beteenden och mål kan ändras över tiden. Enligt Bryman & Bell (2005) finns 

ingen självklar lösning på detta problem. Dock menar de att longitudinella studier görs 

just för att studera hur förändringar i människobeteende sker över tid. 

 

4.4.2.	  Validitet	  
 
Validitet innebär att vi verkligen mäter det vi avser att mäta i vår studie. Validiteten kan 

delas upp i intern och extern validitet (Bryman & Bell, 2005). Intern validitet innebär att 

det orsakssamband man ämnar undersöka verkligen stämmer, om det stämmer att den 

beroende variabeln verkligen är ett resultat av den oberoende variabeln (Bryman & Bell, 

2005). Genom att redogöra för varför varje fråga fanns med i vår enkät och hur vi skulle 

undersöka hur svaren i enkäten påverkar den beroende variabeln, certifieringstiden, fick 

vi en hög intern validitet i studien. 

Extern validitet uppnår man med en studie om resultatet man får går att generalisera 

över hela populationen (Bryman & Bell, 2005). Eftersom vi valde att skicka ut våra 

enkäter till alla revisorer som certifierats från 1 januari 2007 till 1 mars 2012 kan vi 

uttala oss om hela populationen av de revisorer som certifierats de senaste fem åren 

vilket ger oss en hög extern validitet. 

 

4.5.	  Operationalisering	  
 
För att kunna besvara vårt syfte, som var att identifiera kvinnliga karriärstrategier som 

påverkar certifieringstiden, var vi tvungna att testa om våra hypoteser kunde stödjas 

eller inte. Hypoteserna behövde därför operationaliseras, alltså hur vi undersöker de 

teoretiskt utformade hypoteserna i empiriska mätbarheter (Holme & Solvang, 1997). Vi 

presenterar i detta avsnitt hur vi har mätt den beroende variabeln, certifieringstiden, och 

de oberoende variablerna som vi använde oss av för att undersöka hur de påverkade 

certifieringstiden. Dessa mätningar hjälpte oss vid insamlingen av datamaterialet samt 

tolkningen av densamma som hjälpte oss i studiens analysavsnitt. I enkäten kan det vara 

av värde att påpeka att då vi frågade revisorerna angående något beträffande deras 
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”certifiering” använde vi istället begreppet ”kvalificering”. Detta gjorde vi eftersom den 

revisorn som ställde upp på vår pilotstudie menade att begreppet certifiering inte 

används inom branschen för då man pratar om revisorernas godkännande eller 

auktorisation. Istället används begreppet ”kvalificering”. Därav använde vi oss av det 

begreppet i enkäten för revisorerna inte skulle missuppfatta vad vi frågade efter. 

 

4.5.1.	  Beroende	  variabel	  
 

Den beroende variabeln i denna studie är tiden det tar att bli certifierad. Denna variabel 

utgör basen i vår studie eftersom det är den vi använder för att mäta hur effektiva 

manliga och kvinnliga revisorers karriärstrategier varit. Collin et al (2007) mäter 

certifieringstiden där enbart den effektiva tiden är inräknad. De tar därmed bort tiden 

som respondenterna varit frånvarande från jobbet från antalen år det tagit för revisorn 

att bli certifierad från den tidpunkt man börjar arbeta med revision till den tidpunkt man 

erhåller sin revisorstitel. Med frånvarande menar vi om revisorerna tagit ett uppehåll 

från sitt arbete på ett eller annat sätt, exempelvis genom att vara föräldra- eller 

tjänstlediga. För att kunna mäta hur effektiv en karriärstrategi är med certifieringstiden 

som en indikator mätte vi, liksom Collin et al (2007), certifieringstiden som en effektiv 

tid där den tid revisorerna varit frånvarnade från sitt arbete är borträknat från deras 

certifieringstid. Exempelvis är en revisor, enligt vår definition, mer effektiv om denne 

varit ledig ett år och certifieras vid samma tidpunkt som en annan revisor om bägge 

började jobba med revision vid samma tidpunkt. Certifieringstiden mättes således i 

faktisk certifieringstid i antal år. Uträkningen av den effektiva certifieringstiden 

illustreras i Figur 5. 

 
Figur 5. Uträkning av effektiv certifieringstid 

Effektiv certifieringstid = År revisorerna certifierades - År revisorerna började 

med revision - (Längd på föräldraledighet + Längd på tjänstledighet)  

 

Viktigt att ha i åtanke är att vårt urval bestod av både godkända och auktoriserade 

revisorer där kraven för att uppnå dessa titlar är olika tidsmässigt. Den kortaste tiden det 

tar för att bli godkänd revisor är 3 år av praktisk utbildning medan det för auktoriserade 

revisorer är 5 år.  Därmed är den kortaste certifieringstiden till de olika titlarna olika. 
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När vi undersökte certifieringstiden för de godkända revisorerna, var vi således bara 

intresserad av den totala tiden de hade varit frånvarande från jobbet innan de hade blivit 

godkända. Angående de auktoriserade revisorerna mätte vi på samma sätt, från den 

tidpunkten då de började arbeta med revision tills de blev auktoriserade med avdrag för 

den tid de varit frånvarande från jobbet under hela denna period.  

 

För att mäta den beroende variabeln, den effektiva certifieringstiden, för de olika 

certifieringstitlarna ställde vi således följande frågor: 

 

Fråga 3: Vilket år började du jobba med revision?  

Fråga 5: Vilket år blev du godkänd revisor?  

Fråga 6: Vilket år blev du auktoriserad revisor?  

 

Fråga 13: Om Du var föräldraledig innan du kvalificerades, hur länge var Du 

föräldraledig?  (Har du varit föräldraledig fler än en gång, lägg då ihop den 

sammanlagda tiden Du var föräldraledig). Uppskatta tiden i månader. 

 

Fråga 14: Om Du var tjänstledig innan Du kvalificerades, hur länge var Du 

tjänstledig? (Har du varit tjänstledig fler än en gång, lägg då ihop den sammanlagda 

tiden Du var tjänstledig). Uppskatta tiden i månader. 

 

4.5.2.	  Oberoende	  variabler	  
 

I vår studie är syftet att undersöka om vi kan identifiera karriärstrategier som påverkar 

certifieringstiden för godkända och auktoriserade revisorer. Det finns bakomliggande 

situations- och personrelaterad faktorer som påverkar revisorernas val av karriärstrategi 

Det är därmed dessa som blir de oberoende variablerna i denna studie. Här nedan följer 

en beskrivning av hur de oberoende variablerna görs mätbara i enkäten. 
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4.5.2.1.	  Kön	  	  
 

Eftersom syftet med detta arbete är att vi vill identifiera kvinnliga revisorers 

karriärstrategier och hur de påverkar certifieringstiden för att bli 

godkända/auktoriserade revisorer, är det relevant för oss att ställa frågan vilket kön 

respondenten har. Fråga 1 blir därmed:  

 

Fråga 1: Är Du kvinna eller man?  

 

4.5.2.2.	  Karriärstrategier	  
 
De olika karriärstrategierna kommer att undersökas genom olika påståenden som har 

använts i tidigare forskning på nycertifierade svenska revisorer av Elg & Jonnergård 

(2011). Deras påståenden är relevanta för oss att använda eftersom de har använts i 

samma syfte som vi ämnar undersöka, nämligen att ta reda på vilka karriärstrategier 

kvinnliga revisorer använder sig av.  

 

Vidare har vi valt att lägga till några av de påståenden som Gould & Penley (1984) har 

använt sig av i sin studie. Vi anser att även om deras påståenden tillämpats i en annan 

miljö än vad vår studie kommer att göras i tyckte vi att de, utifrån de intervjuer vi haft 

med revisorerna till vår förundersökning, var relevanta att ha med. Genom att ge 

möjlighet för revisorerna att ta ställning till olika påståenden kan vi lättare fånga upp 

olika beteenden som revisorerna betonar viktigt i deras val av karriärstrategi.  

 

4.5.2.2.1.	  Nätverksarbete	  	  
Beroende på hur ens nätverk ser ut har enligt Gould & Penley (1984), Schein (1978) 

och Elg & Jonnergård (2011) betydelse för tiden det tar att avancera. Både Gould & 

Penley (1984) och Elg & Jonnergård (2011) har i sina studier påvisat detta med hjälp av 

att utforma påståenden, där respondenterna haft möjlighet att bedöma hur väl 

påståendena passar in på dem. För att undersöka hur revisorernas nätverk ser ut 

formulerar vi olika påståenden som revisorerna får ta ställning till. De typer av nätverk 

vi undersöker bland revisorerna är nätverksarbete internt med människor inom samma 

byrå och externt med klienter.  
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Att man deltar i sociala aktiviteter 

Vi ställde följande påståenden till revisorerna för att få en uppfattning av vilka 

aktiviteter de ägnar sig åt.  

 

1: Jag deltar aktivt i de sociala aktiviteter som de anställda anordnar. 

4: Jag deltar aktivt i de sociala aktiviteter byrån anordnar. 

 

Genom påstående 1 och 4 får vi information om vilken typ av beteende man använder 

sig av. Dessa påståenden undersöker faktiska beteenden som man tar till sig. 

Skillnaderna i påståendena blir att 1 betonar aktiviteter som anställda anordnar och 

påstående 4 involverar aktiviteter som ledningen anordnar. Högt poäng på påstående 1 

ger en indikation på att man betonar sociala aktiviteter med kollegor medan påstående 4 

ger indikation på att man ägnar sig åt att delta i aktiviteter där personer med större 

inflytande deltar.  Högt poäng ger indikation på att man tycker det är viktigt och att man 

faktiskt deltar i aktiviteter där personer med högt inflytande deltar medan lågt 

poängvärde å andra sidan signalerar att man inte alls tycker det är viktigt och att man 

inte ägnar sig åt denna typ av aktiviteter.  

 

Att man knyter vänskapsrelationer med kollegor 

Påståendena nedan fångar in en annan typ av dimension av nätverksarbete (Elg & 

Jonnergård, 2011). Detta ger oss information om vilka personer man väljer att ha 

personliga relationer med. Påstående 8 innefattar relationer med vänner inom kontoret 

internt. Högt poäng indikerar att man tycker att det är viktigt att ha vänner inom 

kontoret och att man faktiskt har det och lågt poäng indikerar vice versa. Om 

respondenten ger detta påstående ett högt poäng och lägre poäng till påstående 16 tolkar 

vi resultaten som att respondenten inte har så stor relationskrets. Om poängvärdena blir 

höga på bägge påståendena tolkas resultaten som att revisorerna har en stor 

vänskapskrets inom byrån.  

 

8: Jag har många vänner på min avdelning/mitt kontor. 

16: Jag har många vänner på andra avdelningar/kontor inom byrån. 
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Att man har informella nätverk 

Påståendena nedan betonar en annan typ av nätverk (Elg & Jonnergård, 2011). Dessa är 

relationer eller nätverksarbete med nyckelpersoner inom byrån. Påstående 17 har vi med 

för att få en indikation om hur relationen mellan revisorn och dennes närmste chef är. 

Lågt värde tolkar vi som att revisorn inte har en god relation med sin närmsta chef och 

vice versa om de ger högt poäng på påståendet. Påstående 10 skiljer sig från 17 

eftersom denna handlar om ett bredare nätverk med nyckelpersoner inom byrån.  

 

10: Jag har bra kontakt med nyckelpersoner inom byrån. 

17: Jag har en god relation med min närmsta chef. 

 

Att man knyter nätverk med byråns klienter 

Ovanstående påståenden för nätverksarbete har fokuserats mot kontakter som 

revisorerna knyter inom byrån. Ett flertal studier har betonat betydelsen av att en revisor 

skall ha förmågan att bygga nätverk med klienter och knyta nya klienter till byrån för att 

lyckas som revisor (Mueller et al, 2011; Anderson-Gough et al, 1998; 2001; 2005; Elg 

& Jonnergård, 2011). Därmed använde vi påstående 6 och 18 som Elg & Jonnergård 

(2011) har använt sig av för nätverksarbete med klienter för att undersöka hur mycket 

revisorerna använder sig av dessa beteenden. De påståenden som är förknippade med 

nätverksarbete med klienter är i sin tur: 

 

6: Jag är aktiv i arbetet att få in nya klienter till byrån. 

18: Jag umgås även socialt med mina klienter. 

 

De två påståendena fokuserar på två olika beteenden som revisorerna kan ta till sig. 

Påstående 6 undersöker i vilken omfattning revisorerna arbetar med att knyta nya 

klienter till byrån medan påstående 18 undersöker i vilken omfattning revisorerna 

bedriver nätverksarbete med de befintliga kunder byrån har. 

 

4.2.2.2.2.	  Öka	  arbetsdeltagandet	  
Med hjälp av sina påståenden för ökat arbetsdeltagande fann Gould & Penley (1984) att 

det var en strategi som kunde minska avancemangstiden. Från våra intervjuer av 

revisorerna lade även de stor vikt vid att man måste ägna mycket tid åt att arbeta för att 

lyckas som revisor. Vi använder således de tre påståenden från Gould & Penleys (1984) 
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studie som är knutna till ökat arbetsdeltagande. Samtliga tre påståenden omfattar att 

revisorerna tillägnar tid åt sitt arbete utanför normal arbetstid och om revisorerna sätter 

höga poäng på påstående 2, 13 och 19 indikerar det ett högt arbetsdeltagande för dessa 

revisorer. 

 

2: Jag arbetar på byrån utanför normal arbetstid.  

13: Jag tar med mig mitt arbete hem.  

19: Jag spenderar mycket tid åt att tänka på mitt jobb när jag inte arbetar.  

 

Förutom Gould & Penleys (1984) påståenden har vi myntat två påståenden själva som 

betonades i de tre intervjuer från vår förundersökning. Dessa påståenden tycker vi är 

viktiga eftersom de betonades av revisorer och det är dem vi avser mäta i vår studie.  

Dessa var:  

 

3: Jag är tillgänglig för mina klienter även om jag är ledig. 

20: Jag åsidosätter min fritid för arbetets skull. 

 

Påstående 3 och 20 syftar till att lägga tyngd vid hur revisorerna tar ställning till sitt 

arbete när det inkräktar på deras lediga tid. Våra intervjupersoner ansåg att de inte bara 

tyckte att man skulle vara beredd att offra ledig tid utan även att de trivdes med det. 

Därmed tar vi med påstående 3 och 20 i enkäten för att undersöka hur revisorerna tar 

ställning till det. 

 

4.2.2.2.3.	  Informationssökning	  
För att mäta informationssökningens betydelse för certifieringstiden har vi tagit med 

olika påståenden som Elg & Jonnergård (2011) använder sig av.  

 

5: Jag är väl medveten om vilka de olika karriärstegen är inom byrån. 

9: Byrån har tydliga regler som är väl kända.  

11: Jag vet vad mina chefer förväntar sig av mig. 

14: Jag är väl informerad om byråns mål.  

21: Jag är väl informerad om framtida förändringar inom byrån.  
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Genom att ha dessa olika påståenden kan vi få en indikation på hur väl revisorerna är 

informerade om kraven som revisionsbyråerna har. Genom relevant information anser 

vi att revisorerna kan åta sig karriärstrategier som är effektiva. Påstående 5 borde 

revisorerna ha kännedom om eftersom det är en tydlig karriärstege inom 

revisionsbranschen. Påstående 9 mäter en annan typ av information, det är relevant 

information som kan förbereda revisorn för vilka framtida beteenden denna skall ta till 

sig för att vara framgångsrik. Om vi får höga poäng på alla påståenden ovan indikerar 

det att revisorerna söker information i hög omfattning och vice versa om revisorerna ger 

låga poäng på påståendena.  

 

4.2.2.2.4.	  Professionstillhörighet	  
I en professionell organisation som revisorerna verkar inom tänker vi oss att de 

professionella innehar beteenden som professionen betonar. Vi använder oss av olika 

påståenden som Elg & Jonnergård (2011) använder sig av.  

 

Dessa påståenden är väldigt olika varandra men det de har gemensamt är att de fångar 

upp beteenden som förväntas av professionella. Högt poäng på påstående 7 tolkar vi 

som att man tycker det är viktigt att känna till dessa normer och regler som betonas av 

professionen. Högt poäng kan vi förvänta oss av de flesta eftersom de är individer inom 

en professionell organisation, således räcker det inte med endast det påståendet. Vi 

ställer därmed påstående 12 som innefattar faktiska beteenden, eller aktiviteter man tar 

an sig. Högt poäng på detta påstående visar att den tekniska kunskap som professionen 

besitter är viktig för dennes yrke. Det faktum att man söker information utanför byrån 

indikerar att denne söker professionella värderingar möjligtvis från olika professionella 

föreningar. Påstående 15 är utformat så att det ger ett rakt svar från revisorerna om de 

deltar eller inte deltar i professionella föreningar. Deltar man i professionella föreningar 

är poängvärdet högt och tolkas att man aktivt vill identifiera sig med andra i 

professionen.  

 

7: Jag känner väl till branschens normer och regler  

12: Jag har sökt information utanför min egen byrå i en yrkesfråga  

15: Jag deltar i professionella föreningar utanför byrån 
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Vi ställde ett ytterligare påstående som vi har myntat själva efter intervjuer med 

godkända/auktoriserade revisorer i våra förundersökningar. Detta påstående, 22, är en 

värderingsfråga, detta inger en bild av den traditionella bilden av professionen.  

 

22: Det är viktigt för mig att mitt arbete ger ett positivt bidrag till samhället i stort  

	  

4.5.2.3.	  Karriärsmål	  
 

Karriärsmål är enligt vår modell en bakomliggande orsak till hur effektiv revisorernas 

valda karriärstrategi är. Således är det viktigt att undersöka revisorernas karriärsmål. I 

enkäten får revisorerna välja mellan de 9 karriärsmål som utvecklades av Francis 

(1985). Dessa 9 karriärsmål är, som vi redan nämnt i teoridelen: 

 

• Materiella belöningar 

• Makt/Inflytande 

• Personlig utveckling 

• Expertis  

• Kreativitet  

• Sociala relationer 

• Självständighet 

• Säkerhet  

• Status 

 

För att identifiera vilken karriärstrategi som betonas mest använder Francis (1985) 72 

påståenden där varje karriärsmål är sammanlänkat med 8 påståenden.  På senare tid har 

forskare som Chia (1999; 2003) och Chia et al (2008) använt samma påståenden vid 

studier av studerande revisorer och nycertifierade revisorer. Genom att använda sig av 

så många påståenden för varje karriärsmål gör att både validiteten och reliabiliteten blir 

hög i studien för att ta reda på vilka karriärsmål som är viktigast för varje individ (Chia, 

1999). 
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I vår studie kommer vi dock inte att använda oss av dessa 72 påståenden som beskriver 

de 9 karriärsmålen eftersom det skulle bli en väldigt omfattande enkät vilket skulle 

resultera i en hög risk för ett stort bortfall (Bryman & Bell, 2005).  

 

Därmed väljer vi att inte ta med de 72 påståendena i enkäten för att undvika bortfall och 

gör istället som Elg & Jonnergård (2011) gör när de studerar svenska revisorers mål 

med karriären, nämligen att vi ber revisorerna rangordna de olika karriärsmålen från 1 

till 9 där de får sätta en etta på det karriärsmål som stämmer bäst överens på dem själva 

och sedan fortsätta rangordna dem ner till det karriärsmål de prioriterar minst som de får 

ge en nia. Vi utformar således Fråga 16 enligt följande: 

 

Fråga 17: I denna fråga följer 9 mål med karriären. Vi vill att Du rangordnar följande 

9 begrepp efter vad som motiverar Dig till att göra karriär, där 1 markerar det som är 

mest viktigast och 9 det som är minst viktigast. Du får alltså inte sätta ut samma siffra 

två gånger. 

 

Revisorerna får dessutom möjlighet att skriva ett eget mål med karriären om de anser att 

dem saknar något mål som inte är med bland de 9 som föreslås. Detta gör vi för att ge 

revisorerna möjlighet till att på egen hand uttrycka sig om det finns något annat mål de 

har som är svårt för oss att förutse (Dahmström, 2011). 

 

När man ställer en rangordningsfråga, som fallet är med frågan vi ställde beträffande 

revisorernas karriärsmål, kan det ge upphov till praktiska problem eftersom det finns en 

risk att respondenterna inte vill rangordna ett stort antal alternativ. Dahmström (2011) 

menar att respondenten ofta prickar i de alternativ som de föredrar mest men de 

alternativ som de inte föredrar kan de undvika att rangordna. För oss är det intressant att 

få reda på de karriärsmål som är viktigast för revisorerna, det vill säga de mål som 

revisorerna rangordnar som numer 1-3. På så sätt kommer vi ifrån problematiken som 

Dahmström (2011) menar. 
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4.5.2.4.	  Demografi	  
 

	  
4.5.2.4.1.	  Civilstånd	  
Frågan beträffande civilstånd ställdes för att ta reda på om det påverkar 

certifieringstiden beroende på om revisorerna var ensamstående eller befann sig i 

förhållande då de certifierades. Tidigare har McKeen & Burke (1993) undersökt hur 

civilståndet påverkat användandet av karriärstrategier hos kvinnor och hur det 

påverkade deras möjligheter till att göra karriär. Vi intresserade oss här för vilket 

civilstånd revisorerna hade då de certifierades och ställde därmed Fråga 8:  

 

Fråga 8: Vilket civilstånd hade du då du kvalificerades? (Är Du auktoriserad revisor, 

svara vilket civilstånd Du hade då Du blev auktoriserad) 

 

I samband med denna fråga får revisorerna välja mellan svaren ”ensamstående” eller 

”hade en respektive”. Det är av intresse för oss att veta hur deras civilstånd såg ut vid 

tidpunkten för deras certifiering eftersom det är tiden fram till deras certifiering som vi 

vill undersöka om deras civilstånd påverkat deras certifieringstid. Därav är det inte av 

intresse för oss vilket civilstånd de har idag.  

 

Vi gör inte någon skillnad på om revisorerna exempelvis varit gifta eller förlovade. I 

enlighet med Wahl (1992) är vi enbart intresserade om revisorerna var i förhållande 

eller inte då de certifierades. Vi tar därför inte hänsyn till att undersöka om revisorerna 

var gifta, förlovade eller hade pojk-/flickvän utan enbart om de hade en respektive eller 

inte.  

 

4.5.2.4.2.	  Barn	  
Flertalet tidigare forskningar har undersökt hur karriären påverkas i samband med att 

man blir förälder (Dambrin & Lambert, 2008; Metz, 2005; Jonnergård & Stafsudd, 

2009; McKeen & Burke, 1993; Elg & Jonnergård, 2011). Eftersom vi har för avsikt att 

undersöka hur effektiva revisorernas karriärstrategier är vill vi undersöka hur det 

påverkar revisorernas karriärstrategier när de får barn. När det kom till frågorna som var 

knutna till barn var vi först tvungna till att ta reda på vilka som hade barn eftersom 

frågorna 10-14 inte var relevanta för de utan barn att besvara. Vi hänvisade därför 

revisorerna, i fråga 10, till att de som inte hade barn kunde gå vidare till fråga 14.  Med 
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vår första fråga beträffande barn var vi enbart intresserade av att undersöka om 

revisorernas hade barn eller inte. Vi ställde därmed Fråga 9: 

 

Fråga 9: Har du barn?  

 

I anknytning till fråga 9 är det viktigt för oss att ta reda på hur många barn respektive 

revisor hade för att ta reda på om certifieringstiden ökade ytterligare om de hade fler 

barn. Vidare var det av stor relevans när barnen föddes för att få information om barnen 

funnits innan de certifierades. Vi ställde därför Fråga 11 och 12: 

 

Fråga 11: Hur många barn har Du? 

Fråga 12: Barnets/barnens ålder? 

 

Med dessa frågor kunde vi undersöka om antalet barn påverkade certifieringstiden och 

om barnen fanns innan revisorerna certifierades. Eftersom vi ville undersöka hur 

certifieringstiden påverkas var det endast av relevans för oss att undersöka om 

revisorerna hade barn innan de certifierades och därmed blev Fråga 12 viktig för oss i 

detta sammanhang.  

 

Elg & Jonnergård (2011) undersöker vidare i sin studie vikten av att någon annan kan ta 

han om revisorernas barn när de inte är i skolan eller på dagis. Ofta är det ens respektive  

som kan ta hand om revisorernas barn men även andra lösningar till att ta hand om 

barnen fanns. Vidare ville vi undersöka hur revisorerna och deras respektive delar upp 

ansvaret för deras barn, eftersom hjälp från ens respektive eller annan kan hjälpa till att 

minska certifieringstiden. Vi ställde därmed Fråga 10: 

 

Fråga 10: Förutom dagis/skola, vem tar hand om ditt/dina barn mest? 

   

I samband med denna fråga gavs revisorerna möjlighet till att välja mellan tre 

svarsalternativ. Svarsalternativen är Jag, Min Respektive och Annan. Genom att ställa 

denna fråga till de manliga och kvinnliga revisorerna kunde vi också få en bra bild av 

vem av de manliga och kvinnliga revisorer som ansvarar mest för barnen. Således var 

det relevant att undersöka eftersom det kan förklara varför män i större del certifieras 

snabbare än kvinnor. Om det inte var revisorerna själva eller deras respektive som tog 
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hand om deras barn mest blev det svårt för oss att förutse vem det då varit som tagit 

hand om deras barn. Enligt Dahmström (2011) kan man då kombinera frågan med ett 

öppet alternativ där respondenten själv kan skriva svaret. Vi gav därför revisorerna 

möjlighet till att själva kommentera vem som tar hand om deras barn mest om de 

svarade att någon annan förutom de själva eller deras respektive tar hand om deras barn. 

I denna fråga fann vi det viktigt att ge revisorerna ett alternativ där de kan skriva svaret 

själv då dels Elg & Jonnergård (2011) poängterar att det kan finnas andra alternativ till 

at ta hand om revisorernas barn. Även de revisorer vi intervjuade poängterade att det har 

betytt mycket för dem att exempelvis vänner eller svärföräldrar kunnat ställa upp när de 

själva behövt jobba. 

 

4.5.2.4.3.	  Ålder	  
Collin et al (2007) har undersökt om åldern då revisorerna började arbeta med revision 

påverkar certifieringstiden. När det gällde åldern varr även vi intresserade av att 

undersöka om åldern för när revisorerna började arbeta med revision var avgörande för 

deras avancemang och således ställde vi Fråga 2 till revisorerna: 

 

Fråga 2: Hur gammal var Du när Du började arbeta med revision”.  

 

Precis som i fallet med civilstånd är vi intresserade av hur gamla revisorerna var då de 

blev certifierade. Efter att vi ställt fråga 2 kunde vi undersöka om deras ålder då de 

började arbeta med revision påverkade certifieringstiden. 

 
 

4.5.2.4.4.	  Examen	  från	  prestigefylld	  skola	  
Precis som Collin et al (2007) undersöker vi om certifieringstiden ändras beroende på 

vilken skola man tagit sin examen vid.  För att rangordna de olika lärosätena använde vi 

oss av Uranks rankinglista över lärosätena (urank.se). Urank genomför varje år en 

ranking av Sveriges högskolor och universitet baserat på statistik från Högskoleverket 

och SCB. Vid bedömning av hur lärosätena skulle rankas har man utgått från 6 aspekter 

av utbildningen för att sedan slå ihop dessa och rangordna lärosätena efter det. De 6 

aspekter man utgått från har varit studenterna, grundutbildning, forskning och 

forskningsutbildning, internationalisering, lärarna och lärosätenas förmåga att rekrytera 
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studenter med olika bakgrund. När Urank sammanställt listan för 2011 blev den enligt 

följande för de 7 högst rankade skolorna som har ekonomiutbildning (Tabell 2).  

 
Tabell 2 Rankning av lärosäten  

1. Handelshögskolan i Stockholm 

2. Uppsala Universitet  

3. Lunds Universitet 

4. Göteborgs Universitet 

5. Linköpings Universitet 

6. Umeå Universitet  

7. Stockholms Universitet  

8. Övriga 

(www.urank.se)    

 

Vi rangordnar skolorna enligt samma system som Collin et al (2007) men med en 

ranking om är från 2011. Det är denna ranking vi utgår från när vi skall bedöma hur 

prestigefylld skola revisorerna gått på. För att ta reda på vilken skola de gått på ställer vi 

Fråga 7: 

 

Fråga 7: Vilken högskola/universitet studerade Du vid när Du tog din examen? 

 

Här får revisorerna möjlighet att skriva vilken skola de gått på och sedan sker 

kodningen i enlighet med den position skolorna befinner sig på i Uranks ranking. 

 

4.5.2.4.5.	  Föräldrar-‐	  och	  tjänstledighet	  
Vi undersökte om revisorerna hade varit föräldralediga eller tjänstlediga, vi var enbart 

intresserade om de har varit lediga eller inte. Vår hypotes kring föräldraledighet var att 

det är en könslig aspekt, om en man har varit föräldraledig så kommer hans 

certifieringstid bli längre än för kvinnan, oavsett hur lång tid man har varit ifrån jobbet. 

Detta eftersom det signalerar att man inte vill investera i sin karriär. Om de varit 

föräldralediga eller tjänstlediga innan de certifierades eller inte får vi reda på om de 

svarar på Fråga 13 eller Fråga 14 som vi presenterade i samband med när den beroende 

variabeln operationaliserades.    

 



	  

	   72	  

Likaså ställer vi också frågan om revisorerna har varit tjänstlediga. Collin et al (2007) 

mäter hur tjänstledigheten påverkar certifieringstiden genom att undersöka om man har 

varit tjänstledig eller inte. Collin et al (2007) menar att antalet månader/år man har varit 

tjänstledig är oviktig, utan den signal det ger till arbetsgivaren om att man inte vill 

investera i sin karriär.  

 

	  4.5.2.4.6.	  Storlek	  på	  byrån	  
I vår studie var vår hypotes att antalet godkända och auktoriserade revisorer som arbetar 

på byrån påverkar revisorernas certifieringstid. En revisor som arbetar på en byrå där 

det finns fler godkända och auktoriserade revisorer har kortare certifieringstid enligt vår 

hypotes. Collin et al (2007) och Elg & Jonnergård (2011) mäter antalet certifierade på 

byrån genom att fråga sina respondenter hur många revisorer som jobbar på byrån. Vi 

gör likaså: 

 

Fråga 4: Hur många revisorer är det anställda på den byrå Du är anställd på? (I 

Sverige) 

 
4.5.2.4.7.	  Mobilitet	  
Att vara mobil betonades i de intervjuer vi gjorde vara viktigt för att avancera i 

karriären. En av respondenterna uttryckte det väldigt tydligt: ”hade jag inte flyttat hade 

jag nog inte varit där jag är idag”.  Därmed var det av stor relevans att undersöka om 

revisorerna var villiga att flytta på sig och om det påverkar deras certifieringstid.  

 

För att undersöka hur villig en revisor var att vara mobil och hur det påverkade 

certifieringstiden utformade vi följande påståenden: 

 

Fråga 16: Kryssa i de alternativ som Du har gjort. (Du kan välja fler alternativ) 

 

☐ Jag har jobbat på fler än ett kontor inom samma revisionsbyrå. 

☐ Jag har jobbat på fler än en revisionsbyrå. 

☐ Jag har flyttat för att kunna arbeta på min revisionsbyrå. 

☐ Jag har arbetat utomlands för min revisionsbyrå. 
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De olika påståendena ovan mäter mobilitetsgraden där det första och andra påståendet 

mäter en lägre grad av mobilitet eftersom att byta kontor och byrå kan tänkas ske inom 

samma stad. Det tredje påståendet mäter en högre grad av mobilitet eftersom man är 

villig att flytta och lämna vänner och familj bakom sig för karriärens skull. Det fjärde 

påståendet är den största graden av mobilitet enligt vår skala där revisorer som gjort 

detta indikerar en hög grad av mobilitet. 

 

4.6.	  Kodning	  av	  svaren	  
 
För att vi skulle ha möjlighet till att använda våra svar från enkäten till att undersöka 

svaren i SPSS var vi tvungna att koda om de svar vi hade fått. I detta avsnitt redogör vi 

för vilka variabler som revisorernas svar i enkäten kodas om till. Enkäten finns i 

Appendix 2.1. 

 

Fråga 1 

Fråga 1 användes till att ta reda på vilket kön revisorerna har. Denna fråga är därmed en 

dikotom variabel där vi kodade man som 0 och kvinna som 1. 

 

Fråga 2 

I denna fråga undersökte vi hur gamla revisorerna var då de började arbeta med 

revision. Svaren på denna fråga kodades därmed som kvotvariabel efter revisorernas 

ålder som de angav på frågan. 

 

Fråga 3, 5, 6, 13 och 14 

Dessa frågor användes till att beräkna den effektiva certifieringstiden. Med Fråga 3, 5 

och 6 beräknade vi en differens i antal år. Genom att sedan dra av den tid de varit 

föräldralediga (Fråga 13) och tjänstlediga (Fråga 14) fick vi den effektiva 

certifieringstiden som är den beroende variabeln. Den effektiva certifieringstiden 

kodades efter hur många år det tagit dem att bli certifierade som kvotvariabel.  
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Fråga 4 

Denna fråga användes till att ta reda på hur stor byrå revisorerna var anställda på. För att 

beräkna storleken på byråerna utgick vi från hur många revisorer det var anställda på 

den byrå revisorerna var anställda på. Storleken på byråerna kodade vi i enlighet med 

hur Wallerstedt (2002) delat upp storleken på byråerna och som även Elg & Jonnergård 

(2011) använder sig av. Vi kodade svaren i enkäten med ordinalvariabler där byråer 

som har 1-10 revisorer anställda kodades med 0, byråer med 11-200 revisorer anställda 

kodades med 1 och byråer med mer än 200 revisorer anställda kodades med 2.  

 

Fråga 7 

Svaren revisorerna gav på vilken skola de tagit sin examen från utgick vi från Uranks 

(urank.se) ranking av skolorna för att koda de sju högst rankade skolorna, 

Handelshögskolan i Stockholm=1, Uppsala Universitet=2, Lunds Universitet=3, 

Göteborgs Universitet=4, Linköpings Universitet=5, Umeå Universitet=6, Stockholms 

Universitet=7 och Övriga skolor som 8. Då vi började med våra analyser bestämde vi 

oss för att koda om dessa variabler till dikotoma variabler där de 7 högst rankade 

skolorna kodades som 0 och Övriga som 1. 

 

Fråga 8 

Med Fråga 8 ville vi undersöka vilket civilstånd revisorerna hade då de certifierades. 

Denna fråga kodades då som en dikotom variabel där ensamstående kodades som 0 och 

hade en respektive som 1. 

 

Fråga 9 

Fråga 9 kodades även den som en dikotom variabel där om revisorerna svarade nej på 

frågan om de hade barn kodades som 0 och om de svarade ja kodades det som 1. 

 

Fråga 10 

I denna fråga fick revisorerna välja mellan svaren om de själva eller deras respektive tar 

hand om deras barn mest. Då vi gav revisorerna möjlighet till att svara fritt var det 

många som svarade att de delade lika beträffande barnansvaret med sin respektive. Vi 

valde därför att ta med denna som variabel vilket gjorde att vi fick tre alternativ. För att 

kunna ha med variabeln i vår analys kodade vi variablerna med ordinalvariabler, som ett 

minskande barnansvar. Med det menar vi att om revisorerna själva tog hand sina barn 
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mest kodades det svarsalternativet som 0. Om de delade lika med sin respektive 

kodades det som 1, och om deras respektive tog hand om deras barn mest kodades det 

som 2. 

 

Fråga 11 

Fråga 11 kodades efter hur många barn revisorerna svarade att de har med kvotvariabel. 

 

Fråga 12 

Vi ställde denna fråga för att kunna bedöma hur många barn revisorerna hade innan de 

certifierades. När vi tagit reda på det kunde vi koda för hur många barn revisorerna hade 

innan sin certifiering med kvotvariabel. 

 

Fråga 13 och 14 

Frågorna användes dels till att räkna ut den effektiva certifieringstiden men även till om 

revisorerna varit föräldralediga eller tjänstlediga för att ta reda på om signalen de ger 

med att var lediga ökar certifieringstiden. De som inte svarade att de varit föräldra- eller 

tjänstlediga kodade vi som 0 medan de som svarade att de varit föräldra- eller 

tjänstlediga kodades som 1.   

 

Fråga 15 

Fråga 15 ställdes för att ta reda på om vi kunde finna några mönster i om orsaker till 

tjänstledighet påverkar certifieringstiden olika. Av de som svarade på frågan var det 

dock för få som varit tjänstlediga, varpå vi inte inkluderade svaren på denna fråga i 

analysen. 

 

Fråga 16 

De fyra påståenden som ingick i Fråga 16 var frågor som undersökte hur mobila 

revisorerna varit. Dessa frågor kunde revisorerna antingen svara ja eller nej på. 

Frågorna kodades därmed som dikotoma variabler där Nej kodades som 0 och Ja som 1. 
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Fråga 17 

Denna fråga var en rangordningsfråga där revisorerna fick rangordna vilket mål de 

prioriterade högst med en 1:a och det mål de prioriterar därefter med en 2:a och så 

vidare till det mål de prioriterar lägst med en 9:a. Kodningen på dessa svar blev därmed 

som kvotvariabler. 

 

Fråga 18.1-18.22 

 

Dessa 22 påståenden fick revisorerna ta ställning till genom att värdera på en likertskala 

hur väl varje påstående passar in på de själva. Varje påstående hade en 7-gradig skala 

där 7 stod för att revisorerna ansåg att påståendet stämde in på dem helt och hållet 1 

innebar att påståendet inte alls stämde in på dem. Svaren kodades med intervallvariabler 

efter det svar som revisorerna gav på varje påstående. 

 

4.7.	  Urval	  	  
 

Vårt urval baserades på Revisorsnämndens register över verksamma godkända och 

auktoriserade revisorer i Sverige. Enligt Revisorsnämnden är populationen av 

verksamma certifierade revisorer 4026 st. där de senaste fick sin certifiering den 1 mars 

2012 (revisorsnamnden.se). Enligt Dahmström (2011) måste man ha ett mål med den 

populationen man skall studera innan man beslutar vad det är man avser mäta. Vårt 

syfte med denna studie var att vi ville identifiera karriärstrategier som påverkar de 

kvinnliga revisorernas certifieringstid.  En historisk undersökning av strategier skulle 

också vara av intresse men vår studie lade fokus på att identifiera dagens strategier som 

revisorerna använt sig av för deras certifiering. När urval görs kan två olika 

designsituationer förekomma (Dahmström, 2011). Den ena är att man gör ett urval 

genom att göra det i olika steg och den andra är att man tar hänsyn till kända egenskaper 

hos populationen, det gör att urvalet blir snett men ordnat på ett effektivt sätt eftersom 

urvalet har fokuserats mot en specifik grupp i populationen. Vårt urval var snett 

eftersom vi fokuserade på att undersöka de revisorer som certifierats inom en relativt 

närstående tid, det vill säga perioden 2007-2012. Genom att göra ett sådant urval 

undersökte vi hela populationen av certifierade revisorer inom denna tidsperiod och på 
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så sätt blev den externa validiteten för dessa revisorer hög eftersom vi undersökte alla 

revisorer i den populationen (Bryman & Bell, 2005).  

 

Vi ville undersöka de som certifierats så nära nutid som möjligt för att på så sätt uttala 

oss om hur revisorernas karriärstrategier påverkat deras certifieringstid i nutid. Vi 

begränsade oss till att undersöka de revisorer som certifierats från 1 januari 2007 fram 

till 1 mars 2012. Genom att välja en femårsperiod täckte vi in en relativt stor del av de 

certifierade revisorerna, närmare bestämt 963 revisorer, varav 219 var auktoriserade och 

744 var godkända. Tabell 3 nedan visar den totala populationen i antal och i 

procentenheter. En vidare uppdelning görs i godkända och auktoriserade revisorer. En 

uppdelning efter kön under respektive titel framgår även i tabellen.  

 
Tabell 3. Population av de senaste fem årens godkända och auktoriserade revisorer uppdelade på kön 

 Totalt Godkända revisorer Auktoriserade revisorer 
 alla kvinnor män alla kvinnor män alla kvinnor män 
Antal 963 424 539 744 334 410 219 90 129 

% 100 44 56 100 44,9 55,1 100 41,1 58,9 
          
 

  

4.8.	  Bortfallsanalys	  
 

Av de 963 revisorer som ingick i vårt urval var det 29 revisorer som vi inte hittade 

någon mailadress till. Detta berodde till stor del på att det inte gick att hitta dem i Fars 

eller Revisorsnämndens register eller att de för tillfället var utomlands och jobbade. 

Därmed var det 934 kvar som vi skickade ut våra enkäter till. Av de 934 vi skickade ut 

vår enkät till var det 31 revisorer som hade meddelat den hemsidan vi skickade enkäten 

från att de inte ville ta emot enkäter. Därmed nådde aldrig vår enkät dessa 31 revisorer. 

Vidare visade det sig att 13 revisorer inte hade den mailadress som vi hade skickat till 

vilket gjorde att dessa 13 inte heller fick ta del av enkäten. Efter dessa två bortfall 

slutade det därmed med att 890 (92,4 %) revisorer av vårt ursprungliga urval på 963 

revisorer tog emot enkäten. Tillsammans med enkätutskicket skickade vi med ett 

introduktionsbrev som finns i Appendix 2.2. Under Appendix 2.3-2.4 finns även de brev 

vi skickade i samband med de två påminnelser vi skickade till revisorerna. 
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Efter att gett revisorerna möjlighet till att svara på enkäten under en 10-dagarsperiod, 

där vi skickat två påminnelser, samlade vi in de svar vi fått. Av de 890 revisorer som 

tog emot enkäten hade 277 revisorer svarat. Av dessa saknades viktig data på 19 

revisorer som inte besvarat vilket år de certifierats eller när de började arbeta med 

revision. Detta gjorde att dessa 19 inte kunde tas med i analysen. 

Sammantaget var det därmed 258 revisorer som ingick i vår analys, detta gav oss en 

svarsfrekvens på 26,8 % av de 963 som vi ingick i vårt urval. Av dessa var 208 

godkända revisorer och 50 var auktoriserade revisorer. Majoriteten av de svarande var 

män, 57 %, medan 43 % var kvinnor. Fördelningen av svarande män och kvinnor 

stämmer bra överens med fördelningen på de 963 revisorer som ingick i vår population, 

där fördelningen var 56 % män och 44 % kvinnor. De svar vi fick utgjorde därmed en 

miniatyr av vår population och kan då ses som representativ för hela populationen 

(Bryman & Bell, 2005). Även könsfördelningen för svarande godkända och 

auktoriserade revisorer var representativ mot könsfördelningen för hela populationen av 

godkända och auktoriserade revisorer (Bryman & Bell, 2005), Tabell 4 visar 

fördelningen. 

Tabell 4. Svarande godkända och auktoriserade revisorer uppdelade på kön 
 Totalt Godkända revisorer Auktoriserade revisorer 
 alla kvinnor män alla kvinnor män alla kvinnor män 
Antal 258 111 147 208 91 117 50 20 30 

% 100 43 57 100 43,8 56,2 100 40 60 
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5.	  Empirisk	  Analys	  
 

 detta kapitel presenterar vi vårt empiriska material som vi erhöll från vår 

enkätundersökning av de godkända och auktoriserade revisorerna. Vi börjar med 

att presentera vår univariata analys. Sedan presenteras resultat av den beroende 

variabeln, effektiv certifieringstid. Efter detta följer en presentation av de olika 

karriärstrategierna som vi identifierat med hjälp av en faktoranalys. De resultat vi fick 

från faktoranalysen användes för att undersöka om någon av dessa karriärstrategier 

påverkade certifieringstiden. Vidare presenteras resultat av hur karriärsmål och de 

demografiska variablerna påverkar certifieringstiden. Sedan följer diskussion och 

hypotesprövning av resultaten.  
 
5.1.	  Resultat	  	  	  
 

5.1.1.	  Univariat	  analys	  
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera hur revisorerna har svarat i enkäten. Beroende 

på hur de olika variablerna har mätts redovisas olika information om dem. Om 

variablerna mäts med kvot- eller intervallvariabler redovisas medel- och typvärde för 

dessa. De variabler som redovisas med medel- och typvärde är ålder, antal barn, längd 

på föräldra- och tjänstledighet och karriärsmålen. De variabler som mäts med dikotoma- 

nominal- eller ordinal-variabler redovisas i antal och procentsatser för hur revisorerna 

har svarat på respektive alternativ. Dessa är om revisorerna har barn, om de varit 

föräldralediga och tjänstlediga, vem som tar hand om barnen mest, byråns storlek, 

mobilitet, och examen från prestigefull skola. 

  

5.1.1.1.	  Ålder	  	  
 
Ur Tabell 5 går att utläsa att den vanligaste åldern som revisorerna börjar med revision 

är vid 24 års ålder för både män och kvinnor. Den genomsnittliga åldern för både 

godkända och auktoriserade revisorer skiljer sig något mellan män och kvinnor. I 

genomsnitt börjar kvinnorna med revision ett halvår tidigare än männen. 

 

I 
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Tabell 5. Ålder då revisorerna börjar med revision 
 Godkända revisorer Auktoriserade revisorer 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
 Antal 

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. 

Ålder 91 25,80 24 117 26,36 24 20 24,35 24 30 24,83 24 

 

	  

5.1.1.2.	  Familjeförhållande	  	  
  
När vi undersökte hur det såg ut i revisorernas familjeförhållanden ser vi i Tabell 6 att 

en majoritet av revisorerna hade en respektive då de certifierades. En lite större andel av 

de kvinnliga godkända revisorerna hade en respektive då de certifierades (86,8 %) i 

jämförelse med männen (80,3 %) medan det nästan inte var någon skillnad för de 

auktoriserade. Beträffande barn var det fler kvinnor än män som hade barn då de 

certifierades bland de godkända revisorerna. Här var det 50,5 % av kvinnorna som hade 

barn vid sin certifiering medan det bland männen var 37,6 %. För de auktoriserade var 

det näst intill lika stora andelar som hade barn vid sin certifiering, det var till och med 

så att en något större andel av männen (46,7%) hade barn än kvinnorna (45,0 %). 

Beträffande föräldraledigheten hade kvinnor tagit föräldraledigt i större utsträckning än 

män innan de blivit godkända. Av de godkända revisorerna var det 42,9 % av kvinnorna 

som varit föräldralediga och 27,4 % av männen. Bland de auktoriserade revisorerna var 

det inte heller här några större skillnader, 35 % av kvinnorna hade varit föräldralediga 

innan deras auktorisation och 36,7 % av männen. En större skillnad mellan könen 

uppstod då vi undersökte hur länge revisorerna varit föräldralediga. De kvinnliga 

godkända revisorerna hade i genomsnitt varit föräldralediga i 1,5 år medan de manliga 

hade varit föräldralediga 0,4 år. En liknande skillnad fanns bland de auktoriserade 

revisorerna där kvinnorna i genomsnitt varit föräldralediga i 1,7 år och männen i 0,38 

år. Det var även kvinnorna som i högre utsträckning svarat att de själva tar hand om 

barnen i jämförelse med männen. Detta indikerar att kvinnor bär ett större ansvar för 

barn. För de godkända revisorerna tog 47,4 % av de kvinnor som hade barn vid sin 

certifiering angett att de tar hand om sina barn mest. På samma fråga hade 10,9 % av 

männen i sin tur svarat att de tog hand om sina barn mest. För de auktoriserade 

revisorerna var det även där en större del kvinnor som tar hand om sina barn mer än 

män, 33,4 % av kvinnorna tar hand om sina barn mest medan det bland männen är 5,3 

%. 
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Tabell 6. Revisorernas familjeförhållanden 

 Godkända revisorer Auktoriserade revisorer 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
 Antal 

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. 

Civilstånd 91   117   20   30   

Ensamstående 
N 

12 
(13,2) 

  23 
(19,7) 

  3 
(15) 

  4 
(13,3) 

  

Respektive 79 
(86,8) 

  94 
(80,3) 

  17 
(85) 

  26 
(86,7) 

  

Barn 91   117   20   30   

Nej 45 
(49,5) 

  73 
(62,4) 

  11 
(55) 

  16 
(53,3) 

  

Ja 46 
(50,5) 

  44 
(37,6) 

  9 
(45) 

  14 
(46,7) 

  

Antal barn 91 0,50 1 117 0,38 0 20 0,45 0 30 0,47 0 

Föräldra-
ledighet 

91   117   20   30   

Nej 52 
(57,1) 

  85 
(72,6) 

  13 
(65,0) 

  19 
(63,3) 

  

Ja 39 
(42,9) 

  32 
(27,4) 

  7 
(35,0) 

  11 
(36,7) 

  

Längd f-
ledighet (år) 

39 1,57 2,00 32 0,40 0,25 7 1,70 - 11 0,38 0,50 

Tar hand om 
barn mest 

59   64   12   19   

De själva 28 
(47,4) 

  7 
(10,9) 

  4 
(33,4) 

  1 
(5,3) 

  

Deras 
Respektive 

8 
(13,6) 

  37 
(57,8) 

  1 
(8,3) 

  13 
(68,4) 

  

Lika mycket 17 
(28,8) 

  15 
(23,4) 

  6 
(50,0) 

  5 
(26,3) 

  

Annan 6 
(10,2) 

  5 
(7,9) 

  1 
(8,3) 

  0 
(0,0) 

  

 

 

5.1.1.3.	  Tjänstledighet	  	  
 

När det kommer till tjänstledighet ser vi i Tabell 7 att det över lag var få revisorer som 

tagit tjänstledigt innan de certifierats. Både bland godkända och auktoriserade revisorer 

var det endast ett fåtal av kvinnorna och männen som varit tjänstlediga. Bland de 

godkända revisorerna var det något fler män som tagit tjänstledigt, 6, medan det var 
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endast 2 kvinnor som tagit tjänstledigt. Bland de auktoriserade revisorerna var det en 

kvinna och en man som hade varit tjänstlediga. 

 

Tabell 7. Revisorernas tjänstledighet  

 Godkända revisorer Auktoriserade revisorer 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
 Antal  

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. 

Tjänst-ledighet 91   117   20   30   
Nej 89 

(97,8) 
  111 

(94,9) 
  19 

(95,0) 
  29 

(96,7) 
  

Ja 2 
(2,2) 

  6 
(5,1) 

  1 
(5,0) 

  1 
(3,3) 

  

Längd tj-
ledighet (år) 

2 0,88 - 6 0,82 - 1 0,08 0,08 1 0,17 0,17 

 

 

5.1.1.4.	  Storlek	  på	  byrå	  	  
 

I Tabell 8 går att utläsa att kvinnorna, både de godkända och auktoriserade, i en större 

andel än männen arbetar på de största byråerna i Sverige, 60,4 % av de kvinnliga 

godkända och 85 % av de kvinnliga auktoriserade revisorerna arbetar på de största 

byråerna. Bland männen är det 52,1 % av de godkända och 70 % av de auktoriserade 

revisorerna som är arbetar på stora byråer. För de medelstora och små byråerna är sedan 

de godkända revisorerna jämt uppdelade både bland männen och kvinnorna. För de 

auktoriserade är det däremot låga andelar som arbetar på dessa byråer. 

 
Tabell 8. Storlek på byrå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Godkända revisorer Auktoriserade revisorer 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
 Antal 

(%) 
Antal 
(%) 

Antal 
(%) 

Antal 
(%) 

Storlek på 
byrån 

91 117 20 30 

0-11 revisorer 18 
(19,8) 

28 
(23,9) 

0 
(0,0) 

3 
(10,0) 

11-200 
revisorer 

18 
(19,8) 

28 
(23,9) 

3 
(15,0) 

6 
(20,0) 

> 200 revisorer 55 
(60,4) 

61 
(52,1) 

17 
(85,0) 

21 
(70,0) 
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5.1.1.5.	  Mobilitet	  	  
 

Vidare i Tabell 9 ser vi hur mobila revisorerna varit för att kunna arbeta på sin byrå. Det 

som är vanligast bland de godkända revisorerna, både för kvinnor och män, är att de har 

arbetat på fler än en byrå. Här är det kvinnorna (31,9 %) i något större omfattning som 

arbetat på fler än en byrå än männen (29,1 %). När det kommer till att flytta har männen 

rört på sig mer än vad kvinnorna gjort. Här har 26,5 % av männen angett att de har 

flyttat för att kunna jobba på sin byrå medan det enbart var 9,9 % av kvinnorna som 

gjort det samma. Bland dem som arbetat på fler än ett kontor var andelarna jämna 

mellan könen där 19,9 % av kvinnorna jobbat på fler än ett kontor medan det för 

männen var 18,8 %. När det kommer till att arbeta utomlands för byrån är det få 

revisorer som gjort det, både bland männen och kvinnorna. Beträffande de 

auktoriserade och deras mobilitet har männen i större omfattning jobbat på fler än en 

byrå och flyttat för att kunna arbeta på sin byrå än kvinnorna. Kvinnorna i sin tur har 

jobbat på flera byråer mer än vad männen gjort. När det kommer till att jobba utomlands 

skiljer det enbart 1,7 procentenheter till kvinnornas fördel. 

Tabell 9. Mobilitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

 Godkända revisorer Auktoriserade revisorer 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
 Antal 

(%) 
Antal 
(%) 

Antal 
(%) 

Antal 
  (%) 

Har bytt 
kontor 

91 117 20 30 

Nej 73 
(80,2) 

95 
(81,2) 

13 
(65,0) 

16 
(53,3) 

Ja 18 
(19,8) 

22 
(18,8) 

7 
(35,0) 

14 
(46,7) 

Har bytt byrå 91 117 20 30 
Nej 62 

(68,1) 
83 

(70,9) 
13 

(65,0) 
21 

(70,0) 
Ja 29 

(31,9) 
34 

(29,1) 
7 

(35,0) 
9 

(30,0) 
Har flyttat 91 117 20 30 

Nej 82 
(90,1) 

86 
(73,5) 

19 
(95,0) 

26 
(86,7) 

Ja 9 
(9,9) 

31 
(26,5) 

1 
(5,0) 

4 
(13,3) 

Har jobbat 
utomlands 

91 117 20 30 

Nej 88 
(96,7) 

113 
(96,6) 

17 
(85,0) 

25 
(83,3) 

Ja 3 
(3,3) 

4 
(3,4) 

3 
(15,0) 

5 
(16,7) 
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5.1.1.6.	  Examen	  från	  prestigefylld	  skola	  
 

Ur tabell 10 går det att utläsa var revisorerna har tagit sin examen. För de godkända 

revisorerna kan vi se att det är jämnt fördelat mellan övriga skolor och de sju 

prestigefyllda skolorna. 48,4 % av kvinnorna har tagit examen vid övriga skolor medan 

51,6 % av kvinnorna är utspridda bland de sju mest prestigefyllda skolorna. Liknande 

siffror är det för männen där 47,9 % tagit sin examen vid övriga skolor och 52,1 % vid 

de sju mest prestigefyllda skolorna. Av de prestigefyllda skolorna har flest kvinnor tagit 

sin examen vid Lunds Universitet. För männen har lika många tagit sin examen vid 

Lunds och Stockholms Universitet. Bland de auktoriserade revisorerna har de flesta 

kvinnorna tagit sin examen vi de sju mest prestigefyllda skolorna, 75 % av kvinnorna 

har här tagit sin examen från dessa skolor medan 25 % tagit examen vid övriga skolor. 

Männen är något jämnare fördelat där 40 % tagit sin examen vid övriga skolor och 60 % 

vid de sju mest prestigefyllda skolorna. 

 

Tabell 10. Examen från skola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Godkända revisorer Auktoriserade revisorer 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
 Antal 

(%) 
Antal 
(%) 

Antal 
(%) 

Antal 
(%) 

Skola 91 117 20 29 
Handels i 

Stockholm 
2 

(2,2) 
2 

(1,7) 
2 

(10,0) 
2 

(6,7) 
Uppsala 

Universitet 
5 

(5,5) 
10 

(8,5) 
3 

(15,0) 
5 

(16,7) 
Lunds 

Universitet 
12 

(13,2) 
13 

(11,1) 
3 

(15,0) 
5 

(16,7) 
Göteborgs 
Universitet 

7 
(7,7) 

7 
(6,0) 

2 
(10,0) 

2 
(6,7) 

Linköpings 
Universitet 

5 
(5,5) 

5 
(4,3) 

1 
(5,0) 

1 
(3,3) 

Umeå 
Universitet 

7 
(7,7) 

11 
(9,4) 

3 
(15,0) 

2 
(6,7) 

Stockholms 
Universitet 

9 
(9,9) 

13 
(11,1) 

1 
(5,0) 

0 
(0,0) 

Övriga 44 
(48,4) 

56 
(47,9) 

5 
(25,0) 

12 
(40,0) 
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5.1.1.7.	  Karriärsmål	  	  
 

I nästa del undersöker vi hur revisorerna svarat på frågan beträffande vilket karriärsmål 

de värderar högst. Resultaten redovisas i Tabell 11. Här bad vi revisorerna rangordna 

vilket karriärsmål de värderar högst med en etta och så vidare till det mål de värderar 

lägst som de fick ge en nia. Ur Tabell 11 får vi därmed leta efter det medelvärde som är 

lägst för att se vilket mål revisorerna värderar högst. Både bland de godkända och 

auktoriserade revisorerna, oavsett kön, kan vi utläsa att de värderar personlig utveckling 

högst. Därefter skiljer det sig en del. De godkända kvinnliga revisorerna värderar 

sociala relationer som nummer två medan männen föredrar materiella belöningar. Det 

mål som de godkända kvinnorna och männen prioriterar minst är status. De 

auktoriserade revisorerna prioriterade som nämnts tidigare personlig utveckling högst 

både bland kvinnorna och männen. Därefter föredrog kvinnorna sociala relationer 

medan männen hade självständighet. Bland de auktoriserade revisorerna prioriterade 

kvinnorna säkerhet lägst och männen hade i sin tur status som lägst prioritet. 

 

Tabell 11. Revisorernas betoning av karriärsmål  

 

 

 

 

 

 

 

 Godkända revisorer Auktoriserade revisorer 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 
 Antal 

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. Antal 

(%) 
Medelv. Typv. 

Karriärsmål 91   117   20   30   
Mat. belöningar 91 4,10 4 117 4,09 1 20 4,50 5 30 4,57 3 
Makt/Inflytande 90 5,78 6 117 4,91 8 20 4,70 5 30 4,70 1 
Pers. utveckling 91 3,04 1 117 3,82 1 20 2,95 1 30 3,83 1 

Expertis 91 4,78 5 117 4,40 2 20 4,75 5 30 4,53 3 
Kreativitet 91 5,09 5 114 4,83 4 20 3,90 3 30 4,43 5 

Soc. relationer 91 4,04 4 115 4,58 1 20 3,55 1 30 4,53 1 
Självständighet 89 4,29 4 117 4,40 1 20 3,80 5 30 4,37 7 

Säkerhet 91 4,97 5 117 4,72 1 20 6,20 8 29 4,83 1 
Status 91 5,66 6 117 5,00 9 20 6,15 9 30 5,13 1 
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5.1.2.	  Beroende	  variabel	  –	  Certifieringstid	  	  
 
Den genomsnittliga certifieringstiden fick vi fram genom att göra en deskriptiv analys 

där medelvärdet på revisorernas certifieringstid togs fram. Eftersom den kortaste 

certifieringstiden är olika för godkända revisorer, som är 3 år, medan det är 5 år för 

auktoriserade revisorer blir medelvärdet på den effektiva certifieringstiden missvisande. 

Därmed var det mer relevant att dela upp de godkända och auktoriserade revisorerna var 

för sig för att urskilja en genomsnittlig certifieringstid för respektive grupp. När vi gör 

detta får vi en genomsnittlig certifieringstid på 5,42 år för godkända och 7,56 år för 

auktoriserade. Den effektiva certifieringstiden både för godkända och auktoriserade 

revisorer är i genomsnitt 2,5 år längre än den kortaste tillåtna certifieringstiden, 3 år 

respektive 5 år. Tabell 12 illustrerar just detta. 

Studerar vi Tabell 12 vidare noterar vi att certifieringstiden skiljer sig mellan könen för 

de godkända revisorerna. I genomsnitt certifieras män 0,76 år snabbare till godkända 

revisorer än kvinnor gör. För att undersöka om skillnaden i certifieringstiden mellan 

könen var statistisk signifikant gjorde vi ett T-test. Resultaten av T-testet visade att 

skillnaden var signifikant på 5 % -nivån. För de auktoriserade revisorerna var skillnaden 

i certifieringstid mellan könen nästan obefintlig. Även T-testet som vi gjorde bekräftade 

att det inte fanns någon signifikant skillnad i certifieringstiden mellan manliga och 

kvinnliga auktoriserade revisorer. Resultaten är likt de Collin et al (2007) finner i sin 

studie, nämligen att det inte finns skillnader i certifieringstiden mellan könen för de 

auktoriserade revisorerna. Collin et al (2007) har ett urval av auktoriserade revisorer 

som motsvarar antalet auktoriserade i vår studie, därmed kan man jämföra resultat men 

med viss försiktighet i generaliseringen på grund av det låga urvalet. 

Tabell 12. T-test av Genomsnittlig certifieringstid för godkända och auktoriserade revisorer  
 Godkända revisorer Auktoriserade revisorer 
 alla kvinnor män alla kvinnor män 

Medelvärde (år) 5,42 5,85 5,08 7,56 7,60 7,54 

Std. Avv.  2,82 1,69  2,11 2,61 
          Sig.  .024  .931 
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Vi har nu identifierat den genomsnittliga certifieringstiden för de godkända och 

auktoriserade revisorerna i vårt urval och undersökt om det föreligger skillnader i 

certifieringstiden mellan könen för respektive titel. Det är då relevant att fortsätta med 

analys av karriärstrategierna för att sedan ta reda på om någon av dessa karriärstrategier 

är effektiva. 

 

5.1.3.	  	  Karriärstrategier	  
 

5.1.3.1.	  	  Godkända	  revisorers	  karriärstrategier	  	  
  
I vår studie hade vi påståenden som skulle fånga upp de olika karriärstrategierna. För 

detta ändamål var det relevant att genomföra en faktoranalys. En faktoranalys skall mäta 

hur revisorerna har tagit ställning till våra påståenden. De olika karriärstrategierna vi 

identifierade med faktoranalysen lades in i faktorindex där en strategi utgjorde ett index 

som är en sammanvägning av de olika faktorladdningarna för varje revisor (Field, 

2009). 

Vi genomförde två separata faktoranalyser, en för de godkända och en för de 

auktoriserade revisorerna. Detta var relevant för oss eftersom certifieringstiden skiljer 

sig åt mellan de olika grupperna. När vi genomförde vår faktoranalys för de godkända 

revisorerna fick vi först fram 6 faktorer som hade ett egenvärde över 1. Egenvärdet 

antyder den totala variansen som kan förklaras av en faktor där endast faktorer med 

egenvärde över 1 är relevanta att ta med för vidare analys (Pallant, 2007). 6 faktorer fick 

egenvärde över 1 och därmed medtogs dessa 6 faktorer i den första faktoranalysen 

(Pallant, 2007). När vi undersökte vilka påståenden som ingick i de 6 faktorerna visade 

det sig att det endast ingick 1 påstående i faktor 5 och 6. Därav minskade vi antalet 

faktorer till 4 för de godkända revisorerna. Då faktoranalysen genomfördes satte vi ett 

gränsvärde på 0,4 för faktorladdningarna vilket är ett godtagligt gränsvärde enligt Field 

(2009). Tabell 13 visar i vilken karriärstrategi respektive påstående har högst 

faktorladdning i. Dessa utmärks med fet stil. 

Vi använde oss av ett Cronbach alpha test där de olika påståendena som ingick i varje 

karriärstrategi testades för att undersöka hur väl de samvarierar med varandra. Med 

Cronbach alpha får vi ett värde mellan 0 och 1. Ju närmre värdet är 1 indikerar att 
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samvariansen mellan påståendena i en karriärstrategi är hög, samvariansen mellan 

påståendena som skall mäta karriärstrategin är då reliabel. För att samvariansen mellan 

påståendena skall vara reliabla bör värdet på Cronbach alpha helst vara över 0,7 

(Pallant, 2007). I Tabell 13 går att utläsa de karriärstrategier som våra påståenden 

samvarierar inom. Av tabellen går även att se att karriärstrategierna Den 

informationsmedvetne och Den arbetstrogne överstiger Cronbach alphas gränsvärde 

0,7. Dessa två strategier innehåller därmed påståenden som har starkast samvarians. De 

övriga två karriärstrategierna, Den delaktige och Den sociale, har Cronbach alpha 

värden som understiger 0,7. Påståendena som utgör dessa strategier har därmed inte en 

lika hög samvarians. Vi väljer ändå att ta med dessa två karriärstrategier fortsättningsvis 

i analysen eftersom värdet på Cronbach alpha för dessa strategier inte skilde sig i så 

stor omfattning från gränsvärdet.  
 

Tabell 13. Godkända revisorers karriärstrategier  
 Påstående Den 

informations
-medvetne 

Den 
arbets-
trogne 

Den 
delaktige  

Den 
sociale 

1	   Jag	  deltar	  aktivt	  i	  de	  sociala	  aktiviteter	  som	  de	  anställda	  anordnar. 0,19 -0,03 0,81 0,11 
2 Jag	  arbetar	  på	  byrån	  utanför	  normal	  arbetstid.	   0,12 0,68 0,26 0,01 
3 Jag	  är	  tillgänglig	  för	  mina	  klienter	  även	  om	  jag	  är	  ledig.	   0,09 0,54 0,18 0,19 
4 Jag	  deltar	  aktivt	  i	  de	  sociala	  aktiviteter	  byrån	  anordnar. 0,30 0,10 0,75 0,10 
5 Jag	  är	  väl	  medveten	  om	  vilka	  de	  olika	  karriärstegen	  är	  inom	  byrån. 0,56 0,33 0,05 0,06 
6 Jag	  är	  aktiv	  i	  arbetet	  att	  få	  in	  nya	  klienter	  till	  byrån. 0,28 0,23 0,40 0,33 
7	   Jag	  känner	  väl	  till	  branschens	  normer	  och	  regler. 0,56 0,23 0,24 0,01 
8 Jag	  har	  många	  vänner	  på	  min	  avdelning/mitt	  kontor. 0,22 0,04 0,27 0,41 
9 Byrån	  har	  tydliga	  regler	  som	  är	  väl	  kända.	   0,66 0,03 -0,06 0,38 

10 Jag	  har	  bra	  kontakt	  med	  nyckelpersoner	  inom	  byrån.	   0,57 0,16 0,28 -0,01 
11 Jag	  vet	  vad	  mina	  chefer	  förväntar	  sig	  av	  mig.	   0,77 -0,07 0,17 -0,11 
12 Jag	  har	  sökt	  information	  utanför	  min	  egen	  byrå	  i	  en	  yrkesfråga.	   0,02 0,14 0,45 0,07 
13 Jag	  tar	  med	  mig	  mitt	  arbete	  hem.	   0,28 0,57 0,08 0,28 
14 Jag	  är	  väl	  informerad	  om	  byråns	  mål.	   0,78 0,08 0,00 0,23 
15 Jag	  deltar	  i	  professionella	  föreningar	  utanför	  byrån.	  	   0,02 0,02 0,31 0,69 
16 Jag	  har	  många	  vänner	  på	  andra	  avdelningar/kontor	  inom	  byrå	   0,08 0,09 0,00 0,79 
17 Jag	  har	  en	  god	  relation	  med	  min	  närmsta	  chef. 0,59 -0,12 0,26 0,02 
18 Jag	  umgås	  även	  socialt	  med	  mina	  klienter.	   -0,08 0,34 0,04 0,58 
19 Jag	  spenderar	  mycket	  tid	  åt	  att	  tänka	  på	  mitt	  jobb	  när	  jag	  inte	  

arbetar. 
0,09 0,76 -0,04 0,09 

20 Jag	  åsidosätter	  min	  fritid	  för	  arbetets	  skull. -0,06 0,82 -0,03 0,04 
21 Jag	  är	  väl	  informerad	  om	  framtida	  förändringar	  inom	  byrån.	   0,69 0,09 0,06 0,06 
22 Det	  är	  viktigt	  för	  mig	  att	  mitt	  arbete	  ger	  ett	  positivt	  bidrag	  till	  

samhället	  i	  stort.	  
0,20 0,15 -0,16 0,22 

 	  
Procent	  av	  variansen	  
(Ackumulerad	  procent)	  

 
17,49 % 
(17,49%) 

 
12,60 % 
(30,09%) 

 
9,69 % 

(39,78%) 

 
9,67 % 

(49,45%) 
 	  

Cronbach	  alpha	  
 

0,834 
 

0,760 
 

0,590 
 

0,614 
 

 
Tabell 13 visar de fyra karriärstrategier som vi kunde identifiera i vår faktoranalys. 
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Tillsammans utgör dessa 49,45 % av variansen av revisorernas svar på dessa 

påståenden. Resultaten från faktoranalysen stämmer inte överens med de strategier som 

vi hade tänkt vid hopsättningen av dessa. Vi valde att döpa om dessa karriärstrategier 

med vad som är utmärker dessa. 

Den strategi vi fick störst varians (17,49 %) på från revisorernas svar är en 

karriärstrategi som vi väljer att kalla för Den informationsmedvetne. Denna strategi 

utmärks av att revisorerna har god information om byråns mål och regler, liksom att 

man har god kännedom om karriärstegen inom byrån. Kännedom om branschens regler 

och normer har också höga laddningar denna analys, vilket kan anses vara förväntat 

eftersom revisionsbranschen är en lagstadgad bransch. Det förefaller vara så att de 

revisorer som har svarat högt på dessa påståenden har också svarat högt på att man har 

goda relationer med nyckelpersoner inom byrån. Dessa samband visar att 

informationstillträde och relationer med nyckelpersoner går in i varandra, det vill säga 

relationer med nyckelpersoner ger tillträde till information. 

Den andra karriärstrategin vi kunde identifiera var Den arbetstrogne. De påståenden 

som ingick i denna karriärstrategi svarade för 12,6% av variansen i revisorernas svar. 

Karaktäristiskt för denna karriärstrategi är att man ställer upp på att jobba utanför 

normala arbetstider, man åsidosätter sin fritid för jobbets skull, man tänker mycket på 

jobbet på fritiden och är tillgänglig för klienterna på fritiden. Det verkar finnas en grupp 

bland de godkända revisorerna som betonar vikten av att ställa upp på jobbets 

arbetstimmar och vara hängiven sitt yrke. 

Den tredje karriärstrategin vi kunde identifiera var Den delaktige. Utmärkande för 

denna karriärstrategi är att man deltar i sociala aktiviteter som anställda och ledningen 

anordnar. Det faktum att vi fick höga värden på de sociala aktiviteterna antyder att 

revisorerna instämde i stor utsträckning med de påståendena. I denna karriärstrategi 

hade vi också revisorer som har sökt information i en yrkesfråga utanför sin byrå och att 

de är aktiva i att dra in nya klienter till byrån. 

Den fjärde karriärstrategin vi kunde identifiera var den karriärstrategi vi väljer att 

benämna Den sociale. Denna karriärstrategi utmärks av att man betonar sociala 

relationer, både med kollegor och klienter. För de revisorer som betonade denna sociala 

karriärstrategi var det även viktigt att delta i professionella föreningar. Det tycks finnas 
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revisorer som betonar sociala relationer både internt, med kollegor och vänner, men 

även externt, dvs. klienter och professionella föreningar. Denna grupp har således en 

bred socialiseringskrets. 

 

5.1.3.2.	  Auktoriserade	  revisorers	  karriärstrategier	  	  

 
En likadan faktoranalys gjordes för de auktoriserade revisorerna. Viktigt att beakta i 

fallet med de auktoriserade revisorerna är att endast 50 revisorer ingick i analysen. En 

faktoranalys skall förslagsvis omfatta ett urval som är större än 150 då resultaten blir 

mer reliabla (Pallant, 2007). Resultaten vi får från de auktoriserade revisorerna kan 

därmed ifrågasättas eftersom de grundas på ett litet urval. Vi valde trots det att göra en 

faktoranalys för de auktoriserade revisorerna för att undersöka vilka strategier som går 

att identifiera bland dessa, med det låga urvalet i beaktan. När faktoranalysen gjordes 

fick vi 7 faktorer som översteg gränsvärdet på egenvärdet 1. När vi vidare undersökte 

hur de olika påståendena grupperades i de 7 faktorerna fann vi att faktor 6 och 7 

innefattade 1 påstående vardera vilket ledde till att vi gjorde faktoranalysen på 5 

faktorer. Därav har vi fortsättningsvis med 5 karriärstrategier i analysen av de 

auktoriserade revisorerna. Tillsammans förklarar dessa karriärstrategier 64,08 % av 

variansen i revisorernas svar på påståendena. Resultaten presenteras i Tabell 14 nedan. 

I fallet med de auktoriserade revisorerna får vi tre karriärstrategier som överstiger 

Cronbach alphas gränsvärde på 0,7. Dessa var Den informationsmedvetne, Den sociale 

och Den delaktige. Resterande två, Den arbetstrogne och Den fältorienterade, fick ett 

Cronbach alpha som understeg gränsvärdet. Cronbach alpha värdet var dock inte långt 

ifrån det godtagna gränsvärdet och således väljer vi att ta med dem i fortsättningen av 

analysen.   
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Tabell 14. Auktoriserade revisorers karriärstrategier 
 Påstående Den 

informations
-medvetne 

Den 
sociale 

Den 
delaktiga 

Den 
arbets-
trogne 

Den fält-
orienterade 

1 Jag deltar aktivt i de sociala aktiviteter som de anställda 
anordnar. 

0,16 0,37 0,68 -0,04 -0,26 

2 Jag arbetar på byrån utanför normal arbetstid. 0,07 -0,03 0,75 0,13 0,14 
3 Jag är tillgänglig för mina klienter även om jag är ledig. 0,19 -0,17 0,45 0,33 0,16 
4 Jag deltar aktivt i de sociala aktiviteter byrån anordnar. 0,32 0,30 0,75 -0,21 -0,30 
5 Jag är väl medveten om vilka de olika karriärstegen är inom 

byrån. 
0,70 -0,10 0,12 0,01 0,30 

6 Jag är aktiv i arbetet att få in nya klienter till byrån. 0,19 0,70 0,17 -0,17 0,07 
7 Jag känner väl till branschens normer och regler. 0,78 -0,15 0,11 -0,06 0,00 
8 Jag har många vänner på min avdelning/mitt kontor. 0,52 0,58 0,06 0,31 -0,10 
9 Byrån har tydliga regler som är väl kända. 0,72 0,00 0,38 0,03 0,30 

10 Jag har bra kontakt med nyckelpersoner inom byrån. 0,69 0,50 0,04 0,17 0,06 
11 Jag vet vad mina chefer förväntar sig av mig. 0,77 0,24 0,04 0,11 0,14 
12 Jag har sökt information utanför min egen byrå i en 

yrkesfråga. 
-0,12 0,62 -0,17 -0,18 0,11 

13 Jag tar med mig mitt arbete hem. 0,14 0,12 -0,17 0,73 -0,21 
14 Jag är väl informerad om byråns mål. 0,55 0,29 0,21 -0,03 0,47 
15 Jag deltar i professionella föreningar utanför byrån. 0,05 0,59 0,04 0,10 0,24 
16 Jag har många vänner på andra avdelningar/kontor inom byrå 0,18 0,69 0,17 0,29 0,06 
17 Jag har en god relation med min närmsta chef. 0,60 0,45 -0,17 0,25 -0,16 
18 Jag umgås även socialt med mina klienter. -0,25 0,49 0,39 0,07 0,27 
19 Jag spenderar mycket tid åt att tänka på mitt jobb när jag inte 

arbetar. 
0,11 0,06 0,04 0,79 0,10 

20 Jag åsidosätter min fritid för arbetets skull. -0,16 -0,06 0,38 0,75 0,10 
21 Jag är väl informerad om framtida förändringar inom byrån. 0,23 0,29 0,12 0,15 0,77 
22 Det är viktigt för mig att mitt arbete ger ett positivt bidrag till 

samhället i stort. 
0,25 0,16 -0,24 -0,14 0,66 

 
 
 

	  
Procent	  av	  variansen	  
(Ackumulerad	  procent)	  

 
18,56% 
(18,56%)  

 
14,92% 
(33,48%) 

 
11,51% 
(44,98%) 

 
10,48% 
(55,47%) 

 
8,62% 

(64,08%) 
 
 
 

	  
Cronbach	  alpha	  

 
0,861 

 
0,725 

 
0,723 

 
0,675 

 
0,697 

 
Tabell 14 presenterar de fem karriärstrategier som vi identifierade för de auktoriserade 

revisorerna. Dessa kan jämföras med de karriärstrategier som vi fann för de godkända 

revisorerna. Vi fann även här strategin Den informationsmedvetne där samma 

påståenden som för de godkända revisorerna ingick med undantag för påstående 21. 

Variansen på dessa påståenden i karriärstrategin är 18.56 %, vilket kan indikera att de 

auktoriserade revisorerna använder sig mer av denna karriärstrategi än de godkända. 

Dock kan resultatet, som vi nämnt tidigare, ifrågasättas här eftersom det endast ingår 50 

revisorer i analysen. Den sociale, var också en strategi som vi kunde identifiera bland 

de auktoriserade, med tillägg för påstående 6 och 12. Detta antyder att de auktoriserade 

revisorerna som har svarat högt på de sociala påståendena ägnar sig i större utsträckning 

åt att jobba aktivt för att få klienter till byrån men även att de söker sig utanför byrån då 

de vill ha svar i en yrkesfråga. 
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Nästa karriärstrategi som vi identifierade bland de auktoriserade revisorerna var Den 

delaktige. I likhet med de godkända revisorerna tenderar denna grupp av auktoriserade 

revisorer att sätta högt värde i att delta i sociala arrangemang men till skillnad från de 

godkända revisorerna sätter även denna grupp högt värde vid att lägga ned mycket tid 

på sitt arbete och finnas till för sina klienter. Den fjärde karriärstrategin för de 

auktoriserade revisorerna är Den arbetstrogne. De tre påståenden som går att finna 

under denna strategi förknippas alla med att denna grupp av revisorer spenderar mycket 

tid åt sitt jobb som revisorer. Den sista strategin vi identifierade bland de auktoriserade 

revisorerna är Den fältorienterade. De som betonar denna karriärstrategi sätter högt 

värde vid att hålla sig uppdaterade om vad som skall ske på deras arbetsplats i framtiden 

samtidigt som de lägger stor vikt vid att deras arbete inte bara skall gynna byrån utan 

även samhället i stort. 

 

5.1.4.	  Könsliga	  karriärstrategier	  
 
Vidare undersökte vi om det fanns skillnader i betoningen av karriärstrategierna mellan 

könen. Detta gjorde vi med hjälp av ett t-test. Resultaten visas nedan i Tabell 15 för de 

godkända, och Tabell 16 för de auktoriserade. 

Kvinnor kodades som 1 och männen som 0, således kan vi utläsa utifrån Tabell 15 att 

ett positivt t-värde indikerar att männen har angivit ett större värde på påståendena, det 

vill säga att männen har ett högre medelvärde på påståendena, ett negativ t-värde visar i 

sin tur att kvinnan har ett högre medelvärde. I Tabell 15 för de godkända revisorerna 

finner vi att karriärstrategin Den informationsmedvetne, Den arbetstrogne och Den 

delaktige har positiva t-värden medan Den sociale har ett negativt t-värde. Dessa 

skillnader mellan könen är dock inte signifikanta vilket anges av Sig.(2-tailed)-värdet . 

Därmed fann vi inga skillnader mellan könen, bland de godkända revisorerna i 

betoningen av karriärstrategierna. 

Tabell 15. Könsliga skillnader i godkända revisorers karriärstrategier 
 Sig (2-tailed) T-värde 

Den informationsmedvetne 0,287 1,069 
Den arbetstrogne 0,359 0,919 

Den delaktige 0,504 0,670 
Den sociale 0,609 -0,512 
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I Tabell 16 visas resultaten från T-testet för de auktoriserade revisorerna. Precis som 

ovan visar t-värdet att de auktoriserade manliga revisorerna (positiva t-värden) betonade 

karriärstrategierna Den sociale, Den delaktige och Den fältorienterade i större 

utsträckning än kvinnliga auktoriserade revisorer (negativa t-värden). Kvinnorna 

betonade i sin tur karriärstrategierna Den informationsmedvetne och Den arbetstrogne 

mer än männen. Det bör påpekas att skillnaderna inte är signifikanta, förutom för Den 

sociale som påvisar signifikans på 1- % nivån. I övrigt finns det ingen signifikant 

skillnad i användandet av karriärstrategierna mellan de auktoriserade kvinnorna och 

männen. 

Tabell 16. Könsliga skillnader i auktoriserade revisorers karriärstrategier 
 Sig (2-tailed) T-värde 
Den informationsmedvetne 0,481 -0,710 
Den sociale 0,009** 2,743 
Den delaktige 0,337 0,971 
Den arbetstrogne 0,154 -1,449 
Den fältorienterade 0,098 1,690 

** Signifikant samband på 1 % -nivån 

 
 

5.1.5.	  Effektiva	  karriärstrategier	  	  

 
Efter att vi hade urskilt olika karriärstrategier i faktoranalysen och om de var könsliga 

var det relevant för vår studie att undersöka om någon av dessa karriärstrategier var 

effektiva. Detta gjordes genom en linjär regressionsanalys där certifieringstiden sattes 

som beroende variabel och de sammansatta variablerna, alltså karriärstrategierna, 

utgjorde de oberoende variablerna. För att undersöka om karriärstrategierna påverkar 

certifieringstiden för något av könen sattes också kön som en oberoende variabel. Detta 

var relevant att testa för att undersöka om kön korrelerar med karriärstrategierna i en 

regressionsanalys. Till detta ändamål utformades fyra regressionsanalyser, en med kön 

(Modell 1), en utan kön (Modell 2), en med kvinnor (Modell 3) och slutligen en med 

män (Modell 4). När vi först utformade vår regressionsanalys var vi tvungna att 

undersöka så att våra oberoende variabler inte korrelerade med varandra. Detta gjordes 

genom att undersöka toleransvärdet för varje regression vi utformade. Enligt Field 

(2009) indikerar ett toleransvärde under 0,5 risk för multikollinearitet. När 

regressionsanalyserna genomfördes för de godkända revisorerna hade vi toleransvärden 

för de oberoende variablerna som låg över gränsvärdena (se Appendix 4.1). Således var 
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det inga problem att utforma en regression med karriärstrategierna som oberoende 

variabler. Även för de auktoriserade undersöktes toleransvärdena för att undersöka om 

dessa uppvisade höga värden som var acceptabla. Appendix 4.2 visar att dessa 

toleransvärden var godtagliga för att utforma regressionsanalyserna (Field, 2009). 

Då vi genomfört regressionsanalyserna fann vi ett signifikant samband på 5 % -nivån 

som visade att kvinnliga godkända revisorer (Modell 3, Appendix 4.3) som betonar 

karriärstrategin Den Sociale minskar sin certifieringstid. I sin tur fann vi även ett 

signifikant samband på 1 % -nivån bland de auktoriserade revisorerna att kvinnor 

(Modell 3, Appendix 4.3) som betonade Den arbetstrogne minskar sin certifieringstid. 

När vi granskade regressionsanalysen vidare fann vi dock att modellen inte var 

signifikant varken för de godkända eller auktoriserade revisorerna. Detta innebär att vi 

inte med säkerhet kan uttala oss om att de signifikanser som uppkom i 

regressionsanalysen är pålitliga utan att utesluta att dessa samband kan vara 

slumpmässiga (Pallant, 2007). Om det visar sig att modellen inte är signifikant är det, 

enligt Pallant (2007), inte av värde att fortsätta analysera resultaten. Av denna anledning 

är det inte relevant för oss att använda de resultat vi fått från denna regressionsanalys, 

varken för de godkända eller auktoriserade revisorerna. Regressionsanalysen redovisas 

därför i Appendix 4.3. Vi kan därmed inte uttala oss om att användningen av en 

karriärstrategi korrelerar med certifieringstiden. 

 

5.1.6.	  Sammanfattning	  	  
	  
 
I denna analysdel har vi kommit fram till att kön påverkar certifieringstiden bland 

godkända revisorer. Vårt resultat visade att det tar längre tid för kvinnor att certifieras 

än män, detta samband fanns på 5 % -nivån. För att undersöka om någon karriärstrategi 

var effektiv fann vi att Den Sociale minskar certifieringstiden för kvinnliga godkända 

revisorer, dock visade modellen ingen signifikans vilket gjorde att vi inte kunde utesluta 

att detta samband kunde vara slumpmässigt. För de auktoriserade revisorerna fann vi att 

det inte fanns någon skillnad mellan könen i certifieringstid. Vi fann en karriärstrategi, 

Den Sociale, som betonas mer av män, dock korrelerar inte denna karriärstrategi med 

certifieringstiden. Bland kvinnorna visade det sig att det fanns ett samband mellan att 

kvinnor som använder sig av Den arbetstrogne certifieras på kortare tid. Modellen var 
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dock inte signifikant, vilket precis som för de godkända revisorerna, indikerar att vi inte 

kan utesluta att de signifikanser som uppstått är slumpmässiga. Därmed visar resultaten 

att vi inte, med statistisk säkerhet, kan uttala oss om att det finns karriärstrategier som 

minskar certifieringstiden. 

 

5.1.7.	  	  Analys	  av	  karriärsmål	  
 

5.1.7.1.	  Karriärsmålens	  inverkan	  på	  certifieringstid	  för	  godkända	  revisorer	  	  
 
Vidare var det av relevans för oss att undersöka om något av karriärsmålen korrelerade 

med certifieringstiden för de godkända och auktoriserade revisorerna. För detta ändamål 

utformade vi precis som innan fyra regressionsanalyser, en med kön (Modell 1), en utan 

kön (Modell 2), en med kvinnor (Modell 3) och en med män (Modell 4). Dessa 

regressioner utformades både för de godkända och auktoriserade revisorerna. 

När vi genomförde regressionsanalysen för de godkända revisorerna fann vi att risk för 

multikollinearitet förelåg. Toleransvärdena för personlig utveckling och status uppgick, 

i regressionsanalys, till 0,399 respektive 0,495. Då vi testade att ta bort status 

förbättrades signifikansen för personlig utveckling betänkligt vilket kan tyda på att 

personlig utveckling och status korrelerade med varandra. Toleransvärdena för 

personlig utveckling förbättrades något till 0,519 (se Appendix 5,1). Personlig 

utveckling var av intresse att ha med i regressionen eftersom vi i den univariata 

analysen fann att revisorerna prioriterade detta karriärsmål högst. Därmed behöll vi 

personlig utveckling i regressionsanalysen och tog bort status. 

Resultaten från regressionsanalysen visas i Tabell 17. Innan vi går vidare med vilka 

resultat karriärsmålen visade är det viktigt att förtydliga hur koefficienterna tolkas. 

Eftersom vi, när vi ställde frågan om karriärsmålen till revisorerna, bad dem rangordna 

målen för hur högt dem prioriterar karriärsmålen där de fick sätta 1 på det mål de 

prioriterar mest och i fallande skala till det mål de prioriterar lägst med 9 måste man 

tolka riktningskoefficienten tvärtom när karriärsmålen är oberoende variabler. Detta 

innebär att om riktningskoefficienten är positiv innebär det att ju lägre revisorerna 

prioriterar ett karriärsmål desto längre blir deras certifieringstid eller ju högre 

revisorerna prioriterar ett karriärsmål desto kortare blir deras certifieringstid. Är 
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riktningskoefficienten negativ innebär det i sin tur att ju lägre revisorerna prioriterar ett 

karriärsmål desto kortare blir deras certifieringstid eller ju högre revisorerna prioriterar 

ett karriärsmål desto längre blir deras certifieringstid. I de regressioner vi genomförde 

genomföra använde vi oss genomlöpande av Adj. R2 då vi undersökte variansen i 

regressionerna. Detta gjorde vi på grund av att Adj. R2 är ett försiktigare variansmått än 

R2 (Pallant, 2007). 

Från Tabell 17 kan vi utläsa att karriärsmålet sociala relationer hade ett positivt 

signifikant samband på 5 % -nivån med certifieringstiden (Modell 1). Detta indikerar att 

revisorer, oavsett kön, som prioriterar sociala relationer har en kortare certifieringstid. 

Modellen uppvisade dock ingen signifikans och vi kan då inte utesluta att sambandet 

mellan sociala relationer och certifieringstiden kan vara slumpmässigt. Då vi granskade 

vår bivariata analys (Appendix 3.1) fann vi dock samma samband mellan sociala 

relationer och certifieringstiden varpå det kan vara tänkbart att de revisorer som 

prioriterar sociala relationer minskar sin certifieringstid. Trots att Tabell 17 inte var 

signifikant väljer vi ändå att redovisa den nedan eftersom samma signifikans uppstod i 

den bivariata analysen. 

Tabell 17. Regressionsanalys av karriärsmål för godkända revisorer 
 Modell 1 

 
Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Godkända 
revisorer 

B Std. 
Err. 

B Std. 
Err. 

B Std. 
Err. 

B Std. 
Err. 

Kön 0,799* 0,325       

Materiella 
belöningar 

0,045 0,075 0,054 0,076 0,130 0,147 -0,020 0,078 

Makt/Inflytand
e 

0,042 0,053 0,055 0,054 0,073 0,081 -0,020 0,073 

Personlig 
utveckling 

-0,049 0,070 -0,060 0,070 -0,077 0,137 -0,058 0,075 

Expertis -0,058 0,079 -0,040 0,079 -0,041 0,156 -0,032 0,081 
Kreativitet -0,038 0,072 -0,034 0,073 -0,096 0,137 -0,037 0,076 

Sociala 
relationer 

0,163* 0,078 0,154 0,079 0,313 0,168 0,104 0,076 

Självständighet -0,087 0,071 -0,080 0,072 -0,259 0,148 0,015 0,071 
Säkerhet 0,006 0,069 0,007 0,070 0,038 0,133 -0,006 0,072 
Adj. R² 0,028 0,003 0,015 -0,043 

F 1,652 † 1,076 † 1,162 † 0,429 † 
N 205 205 89 114 

* Signifikant samband på 5 % -nivån  
** Signifikant samband på 1 % -nivån 
† Modellen är inte signifikant 
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5.1.7.2.	  Karriärsmålens	  inverkan	  på	  certifieringstid	  för	  auktoriserade	  
revisorer	  

 
När vi utformade den första regressionsanalysen för de auktoriserade revisorerna visade 

toleransvärdena att risk för multikollinearitet mellan personlig utveckling (0,350) och 

status (0,317) förelåg. Vi testade att ta bort status från regressionen i hopp om att 

toleransvärdet på personlig utveckling skulle förbättras, men trots detta blev värdet 

fortfarande lågt för personlig utveckling. Vi valde, trots att personlig utveckling i den 

univariata analysen betonades mest av de auktoriserade revisorerna, att ta bort denna 

från regressionen. Toleransvärdena ökade då på alla oberoende variabler (se Appendix 

5.2). Därmed kunde vi utforma vår regressionsanalys. Vidare märkte vi att när vi skulle 

utforma regressionsanalysen med endast kvinnor, för att testa om karriärsmålen var 

signifikanta med karriärstrategierna, kunde vi se att vi fick ytterligare låga 

toleransvärden. Dessa var uppstod för sociala relationer (0,355) och självständighet 

(0,330). Vi tog bort självständighet från regressionen och fick då ett acceptabelt 

toleransvärde för sociala relationer (0,709) (se Appendix 5.3). Vidare för de 

auktoriserade revisorerna var inte modellen signifikant. Regressionsanalysen 

presenteras därmed i Appendix 5.4. 

Då vi gjorde en bivariat analys (Appendix 3.2.) av de auktoriserade revisorerna visade 

sig dock ett statistiskt samband på 5 % -nivån som visade att auktoriserade revisorer 

som prioriterar status minskar sin certifieringstid. 

	  

5.1.7.3.	  Sammanfattning	  	  
 
I denna analysdel har vi inte lyckats identifiera några karriärsmål som korrelerar med 

certifieringstiden utefter de regressionsanalyser vi gjort eftersom våra modeller inte är 

signifikanta. Dock har vi funnit samband i den bivariata analysen (Appendix 3.1-3.2), 

där vi identifierade att sociala relationer minskar certifieringstiden för de godkända 

revisorerna. Vi har även funnit att status minskar certifieringstiden för auktoriserade 

revisorer. Vi har däremot inte identifierat några karriärsmål som minskar 

certifieringstiden för något av könen. 
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5.1.8.	  Analys	  av	  Demografi	  
 

5.1.8.1.	  Demografi-‐variablernas	  inverkan	  på	  certifieringstiden	  för	  godkända	  
revisorer	  
 

För att testa om revisorernas demografiska situation påverkar deras certifieringstid 

utformade vi regressionsanalyser. I vårt teoriavsnitt föreslog vi att dessa variabler var 

könsliga, därav kunde vi förvänta oss att kön skulle korrelera med de demografiska 

variablerna i regressionsanalysen. Vi satte kön och de demografiska variablerna som 

oberoende variabler och certifieringstiden som beroende variabel. Vi utformade som 

tidigare fyra regressionsanalyser, en med kön (Modell 1), en där vi tog bort kön (Modell 

2), en med enbart kvinnor (Modell 3) och en med män (Modell 4). 

Då regressionsanalysen skulle genomföras med de demografiska variablerna valde vi 

även att koda om några variabler. Dessa var vilken skola revisorerna tagit sin examen 

från och barnansvars-variabeln. Skolorna valde vi att koda om till dikotoma variabler 

där de sju prestigefyllda skolorna kodades om till 0 och de övriga skolorna till 1. Detta 

gjorde vi eftersom vi ville undersöka om det gick att identifiera några skillnader 

beroende på om man tagit sin examen från någon av de prestigefyllda skolorna eller 

från någon av de övriga skolorna. Variabeln för barnansvar kodades om för att vi skulle 

kunna genomföra en regressionsanalys av den. Här kodade vi om svaren till att 0 stod 

för att revisorerna själva tog hand om sitt/sina barn, 1 till att revisorerna och deras 

respektive tog hand om sitt/sina barn lika mycket och 2 om deras respektive bar det 

största ansvaret. 

När vi genomförde regressionsanalysen för både de godkända och auktoriserade 

revisorerna hade vi oberoende variabler som korrelerade med varandra. Dessa var 

framförallt relaterade till barn. Variabeln ”Barn innan certifiering” hade lågt tolerans 

värde med ”Föräldraledig innan certifiering”, dessa två variabler korrelerade med 

varandra. Vi var intresserade av att undersöka om uttagen föräldraledighet innan 

certifiering korrelerade med certifieringstiden. Därav valde vi att behålla denna variabel 

och exkluderade variabeln för om revisorerna hade barn innan deras certifiering och 

utformade sedan en ny regressionsanalys. Toleransvärdet för Föräldraledig innan 

certifiering blev då högre (Se Appendix 6.1-6.2). Variabeln ”Om revisorerna hade barn 

innan sin certifiering” gjordes sedan i en egen regressionsanalys. Vidare bör vi påpeka 



	  

	   99	  

att Variabeln ”Ansvar för barn innan certifiering” inte ingick i regressionsanalysen, 

detta för att vi endast hade 83 respondenter som hade svarat på den frågan. Denna 

variabel kunde inte medtas i regressionen med de övriga demografivariablerna eftersom 

det skulle resultera i ett för stort bortfall. Således valde vi att göra en egen 

regressionsanalys för denna variabel. Även här utformade vi fyra regressionsanalyser, 

en med kön (Modell 1), en utan kön (Modell 2), en med endast kvinnor (Modell 3) och 

en med endast män (Modell 4). Dessa resultat kommer vi att presentera mer utförligt 

senare i detta avsnitt. 

Resultaten från regressionerna kan ses i Tabell 18 nedan. I första regressionen (Modell 

1), är kön inkluderat. Modellen är signifikant på 1 % -nivån. Vi ser att kön inte är 

signifikant men vad vi däremot kan utläsa av tabellen är att ”Föräldraledig innan 

certifiering” är signifikant på 1 % -nivån med certifieringstiden. Föräldraledighet innan 

certifiering kodades som 0 om man inte hade varit föräldraledig och 1 om man hade 

varit föräldraledig innan certifieringen. Koefficienten (1,336) indikerar att de revisorer 

som har varit föräldralediga innan sin certifiering har en längre certifieringstid än de 

som inte har varit föräldralediga. Detta resultat stämde även överens med den bivariata 

analysen (Appendix3.1). Vidare kan vi även utläsa från tabellen att ”om man har jobbat 

på fler än en byrå” korrelerar med certifieringstiden. Denna variabel är signifikant på 5 

% -nivån med certifieringstiden. Vi kodade svaren Nej som 0 och Ja som 1. Vi kan se 

att koefficienten är positiv (0,815) vilket indikerar att de som svarat Ja har en längre 

certifieringstid. ”Om man arbetat på flera byråer” får även det stöd i den bivariata 

analysen (Appendix 3.1) som visar samma samband som regressionsanalysen. De 

oberoende variablerna förklarar 11,5 % av variansen av certifieringstiden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   100	  

Tabell 18. Regressionsanalys av demografivariabler för godkända revisorer 

 Modell 1 
Med kön 

Modell 2 
Utan kön 

Modell 3 
Enbart kvinnor 

Modell 4 
Enbart män 

 B Std. 
Err. 

B Std. Err. B Std Err. B Std. Err. 

Kön -0,545 0.317       

Ålder -0,066 0,046 -0,076 0,046 -0,094 0,090 -0,064 0,046 

Civilstånd -0,215 0,429 -0,209 0,431 -0,141 0,834 -0,061 0,425 
Skola 0,368 0,317 0,361 0,319 0,815 0,584 -0,052 0,330 
Föräldraledig 1,336** 0,343 1,434** 0,340 1,894** 0,589 0,685 0,380 

Tjänstledig 0,080 0,812 -0,077 0,810 3,340 2,027 -0,855 0,721 
Storlek på 
byrån 

-0,111 0,191 -0,075 0,190 0,221 0,355 -0,347 0,195 

Har jobbat på 
flera kontor 

-0,167 0,393 -0,159 0,394 -0,854 0,693 0,262 0,421 

Har jobbat på 
fler byråer 

0,815* 0,336 0,834* 0,338 1,793** 0,614 0,037 0,356 

Har flyttat för 
att kunna jobba 

0,092 0,404 -0,056 0,397 -0,771 0,919 0,500 0,375 

Har arbetat 
utomlands 

1,285 0,883 1,311 0,888 1,089 1,712 0,095 0,923 

Adj. R² 0,115 0,106 0,227 0,030 
F 3,443**  3,457** 3,644** 1,361 † 
N 208 208 91 177 

* Signifikant samband på 5 % -nivån  
** Signifikant samband på 1 % -nivån 
† Modellen är inte signifikant 

 

I nästa regression (Modell 2) tog vi bort kön och vi kunde se att samma variabler var 

fortfarande signifikanta, det vill säga om de godkända revisorerna varit föräldralediga 

innan sin certifiering och om de hade jobbat på flera byråer. Dessa är signifikanta på 

samma signifikansnivåer. Vi kan se att när vi tog bort köns-variabeln minskade 

variansvärdet till 10.6 %. Detta indikerar att köns-variabeln påverkade de andra 

variablerna. Att vi får samma variabler som är signifikanta trots att vi tar bort kön 

indikerar att dessa variabler har samband med certifieringstiden. Även denna modell är 

signifikant på 1 % -nivån. 

 Modell 3- 4 är regressioner som skall spegla om det finns könsliga skillnader. Vi kan se 

ur resultaten från regressionsanalysen av kvinnorna (Modell 3) att ”Föräldraledighet” 

och ”Har jobbat på fler än en byrå” är signifikanta på 1 % -nivån. Vi tolkar resultaten 

som att kvinnor som har tagit föräldraledigt har en längre certifieringstid. När vi 

undersöker om demografivariablerna påverkade männens certifieringstid kan vi utläsa 

att Modell 4 inte är signifikant. Detta kan tolkas som att de demografivariabler som 

ingår i regressionsanalysen inte förklarar männens certifieringstid (Field, 2009). Dessa 

resultat indikerar att föräldraledighet innan certifiering är en könslig variabel, det vill 

säga att det är bara kvinnans certifieringstid som ökar om hon tar ut föräldraledighet. 
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Då vi fick signifikans för att kvinnliga godkända revisorer som är föräldraledig ökar sin 

certifieringstid men inte de manliga och, utefter att vi såg i den univariata analysen att 

kvinnliga revisorer (1,57 år) i genomsnitt är föräldralediga längre än män (0,4 år), 

gjordes en regressionsanalys där längden på föräldraledighet var beroende variabel. 

Resultaten av denna analys presenteras i Tabell 19. Som i fallet med om revisorerna 

endast varit föräldralediga eller inte fann vi att de kvinnliga revisorernas certifieringstid 

ökar i takt med att de är föräldralediga längre, detta samband är signifikant på 1 % -

nivån. Vi kan också notera att Modell 4, den där endast männen ingår, inte är 

signifikant. 

 
Tabell 19. Regressionsanalys av Längd på föräldraledighet för godkända revisorer 

 Modell 1 
 

Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Godkända revisorer B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. 

Kön -0,047 0,316       
Längd på 

föräldraledighet 
1,456** 0,228 1,442* 0,208 1,520** 0,282 0,407 0,710 

Adj. R² 0,181 0,185 0,238 -0,003 
F 23,904** 48,014** 29,092** 0,693† 
N 208 208 91 117 

* Signifikant samband på 5 % -nivån  
** Signifikant samband på 1 % -nivån 
† Modellen är inte signifikant 

 

Vi gjorde även ett Mann Whitney-test för att undersöka om skillnaden i medelvärdena 

för de manliga kvinnliga revisorernas längd på föräldraledighet var signifikant. Vi valde 

att göra ett Mann-Whitney test istället för T-test eftersom variabeln ”Längd på 

föräldraledighet” inte var normalfördelad och då är ett Mann-Whitney test att föredra 

(Pallant, 2010). I testet ingick enbart de revisorer som hade barn innan de certifierades 

eftersom det rimligtvis är dem som haft möjlighet till att vara föräldralediga. Resultatet 

av testet visade att det fanns en signifikant skillnad i längden på föräldraledigheten 

mellan könen där kvinnorna har en längre föräldraledighet än männen. Testet 

presenteras i Tabell 20. Genom att endast inkludera de revisorer som hade barn innan 

godkändes visade Mann-Whitney testet en statistisk signifikans. Eftersom variabeln 

längd på föräldraledighet inte var normalfördelad kan medelvärdet vara aningen 

missvisande, därav väljer vi att redovisa medianvärdet också. Som vi kan utläsa ur 

Tabell 20 skiljer sig inte dessa två värden åt nämnvärt. 
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Tabell 20. Mann-Whitney test av Längd på föräldraledighet  

för godkända revisorer 

 Godkända revisorer 
  kvinnor män 

Medelvärde (år)  1,28 0,29 

Median (år)  1,29 0,25 
Sig.  0,001 
N  44 46 

 

Vidare visade resultaten i Tabell 18 att variabeln ”Har jobbat på fler än en byrå” 

korrelerar endast med kvinnans certifieringstid (Modell 3). B-värdet här är positivt, 

vilket visar att kvinnor som jobbat på fler byråer tar längre tid på sig att certifieras än de 

kvinnor som jobbat på en byrå. 

Vi kan även utläsa från Modell 3 att demografivariablerna tillsammans förklarar 22,7 % 

av variansen av certifieringstiden. Jämför vi detta Adj. R2-värde med de värden i 

Modell 1 och 2 är värdet i Modell 3 högre, vilket innebär att de demografiska 

variablerna som ingår i regressionsanalysen förklara kvinnornas certifieringstid mer än 

vad dem förklarar alla revisorers certifieringstid över lag. 

 

5.1.8.1.1.	  Barn	  och	  barnansvar	  för	  godkända	  revisorer	  
Vi utformade även regressionsanalyser med variablerna som undersökte om de 

godkända revisorerna hade barn då de certifierades och vem som tog hand om deras 

barn mest. När vi undersökte vem som tog hand om de godkända revisorernas barn mest 

fann vi inga signifikanta samband med certifieringstiden (se Appendix 6.3). Däremot 

fann vi att om revisorerna hade barn innan de certifierades påverkade det deras 

certifieringstid. Appendix 6.4 visar denna regressionsanalys. Av den kan vi utläsa att 

det finns ett samband både i Modell 1 och Modell 2 på 5 % -nivån. Detta visar att 

revisorer som hade barn innan de certifierades har en längre certifieringstid än de som 

inte hade barn då de certifierades. Det stöds även av den bivariata analysen (Appendix 

3.1) som också visar att om de godkända revisorerna hade barn innan de certifierades så 

ökade deras certifieringstid. Vi finner också ett signifikant samband på 1 % -nivån i 

Modell 3. Av det kan vi utläsa att koefficienten är positiv (1,897) vilket indikerar 

kvinnliga revisorer som hade barn innan sin certifiering har en längre certifieringstid. 

Detta visar att certifieringstiden enbart förlängs för kvinnor som hade barn innan de 

certifierades men inte för männen. 
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5.1.8.2.	  Demografi-‐variablernas	  inverkan	  på	  certifieringstiden	  för	  
auktoriserade	  revisorer	  
 

Vi utformade samma regressionsanalyser för de auktoriserade revisorerna. Som vi 

nämnde innan hade vi samma två barnvariabler med låga toleransvärden som vi fick för 

de godkända. Variabeln ”Barn innan certifiering” hade lågt toleransvärde (0,262) 

liksom ”Föräldraledighet innan certifiering” (0,271). För att undvika risk för 

multikollinearitet tog vi bort ”Barn innan certifiering”. Toleransvärdet ökade för 

”Föräldraledighet innan certifiering” (0,772) vilket ligger bättre än gränsvärdet 0,5 

(Field, 2009). I Appendix 6.2 redogörs toleransvärdena före och efter vi tog bort barn 

innan certifiering. 

Resultaten från regressionsanalyserna för de auktoriserade revisorerna kan utläsas i 

Tabell 21 nedan. Vi kan utläsa från första regressionen (Modell 1) och andra 

regressionen (Modell 2) att ålder och föräldraledighet innan certifiering är signifikanta 

på 5 % -nivån med certifieringstiden. Dock är bägge dessa modeller inte signifikanta 

vilket gör att vi inte kan uttala oss om de signifikanser som uppstår i dessa modeller. 

 

Tabell 21. Regressionsanalys av demografi variabler för auktoriserade revisorer 

 Modell 1 
Med kön 

Modell 2 
Utan kön 

Modell 3 
Enbart kvinnor 

Modell 4 
Enbart män 

Auktoriserade 
revisorer 

B Std. 
Err. 

B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. 

Kön -0,538 0,735       

Ålder -0,493* 0,192 -0,455* 0,183 0,228 0,282 -0,668 0,314 

Civilstånd 1,445 1,147 1,543 1,133 0,314 1,609 0,847 2,395 
Skola -0,857 0,770 -0,751 0,752 0,481 0,892 1,349 1,318 
Föräldraledig 1,611* 0,761 1,600* 0,756 3,303** 0,857 1,047 1,414 
Tjänstledig 2,336 1,676 2,293 1,665 6,222** 1,726 1,190 3,284 
Storlek på byrån 0,613 0,682 0,438 0,634 -0,506 1,256 0,598 1,188 
Har jobbat på flera 
kontor 

-0,265 0,753 -0,277 0,748 -0,101 0,828 0,507 1,311 

Har jobbat på fler 
byråer 

0,224 0,768 0,125 0,752 0,112 0,872 0,468 1,569 

Har flyttat för att 
kunna jobba 

-0,467 1,403 -0,210 1,350 0,272 1,601 -1,701 2,509 

Har arbetat 
utomlands 

0,101 1,055 0,143 1,047 0,483 1,002 -0,678 2,291 

Adj. R² 0,120 0,131 0,628 -0,115 
F 1,596 † 1,723 † 4,213* 0,711 † 
N 49 49 20 29 

* Signifikant samband på 5 % -nivån 
 ** Signifikant samband på 1 % -nivån 
† Modellen är inte signifikant 
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När vi skulle testa om dessa variabler var könsliga utformade vi regressioner med 

enbart kvinnor (Modell 3) och enbart män (Modell 4). Notera att urvalet när vi utformar 

regressionerna uppdelade i kön blir litet, 20 kvinnor och 29 män, varför vi bör vara 

försiktiga med att generalisera resultaten. Pallant (2007) menar att ett litet urval på 

regressionerna kan resultera i alldeles för optimistiska resultat på bland annat 

förklaringsvärdet. Tittar vi på Adj. R2 i Modell 3 ser vi att denna är hela 62,8 % vilket 

kan tyda på att det låga urvalet ger missvisande värden och det blir svårt att generalisera 

resultaten. 

När vi undersöker regressionerna i Modell 3-4, ser vi att föräldraledighet innan 

certifiering och tjänstledighet innan certifiering är signifikanta på 1 % -nivån med 

certifieringstiden för kvinnorna. Koefficienten för föräldraledighet innan certifiering är 

hög (3,303) vilket tolkas som att föräldraledighet innan certifiering ökar kvinnors 

certifieringstid. Undersöker vi om samma variabler är signifikanta med 

certifieringstiden för män, kan vi utläsa att även denna modell inte är signifikant och vi 

kan därmed inte tolka de värden som finns i denna modell. Att tjänstledighet innan 

certifiering är signifikant i regressionsanalysen (Modell 3) måste vi vara försiktiga med 

att generalisera. Vi fann nämligen i den univariata analysen att endast en kvinna bland 

de auktoriserade revisorerna hade varit tjänstledig. 

Då föräldraledigheten var signifikant även för de kvinnliga auktoriserade revisorerna 

gjorde vi, precis som med de godkända revisorerna, en regressionsanalys där den 

beroende variabeln var längden på föräldraledighet för att se hur den variabeln 

korrelerade med certifieringstiden. Regressionsanalysen redovisas i Tabell 22. 

 
Tabell 22. Regressionsanalys av Längd på föräldraledighet för auktoriserade revisorer 

 Modell 1 
 

Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Auktoriserade revisorer B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. 

Kön -0,513 0,434       
Längd på föräldraledighet 1,253* 0,724 1,105* 0,533 1,291* 0,469 0,861 2,186 

Adj. R² 0,053 0,063 0,257 -0,030 
F 2,380 † 4,303* 7,588* 0,155† 
N 50 50 20 30 

* Signifikant samband på 5 % -nivån  
† Modellen är inte signifikant  
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I Tabell 22 finner vi att Modell 1, där kön är medtaget, inte är signifikant. När vi 

däremot tog bort kön (Modell 2) blev modellen signifikant och vi kunde då notera att ett 

signifikant samband på 5 % -nivån som visade att en ökad längd på föräldraledigheten 

ökar certifieringstiden för auktoriserade revisorer. Vi fann även samma signifikans för 

de kvinnliga revisorerna men inte för männen vilket visar att längden på kvinnliga 

auktoriserade revisorers föräldraledighet ökar deras certifieringstid men inte för 

männen. 

Vi gjorde även för de auktoriserade revisorerna ett Mann-Whitney test för att undersöka 

om längden på föräldraledigheten skiljer sig signifikant mellan könen. Precis som i 

fallet med de godkända revisorerna ingick enbart de auktoriserade revisorer som hade 

barn innan de auktoriserades. Av Tabell 23 går att utläsa att skillnaden var signifikant 

på 5-% nivån mellan de kvinnliga och manliga auktoriserade revisorerna. Dock får vi 

vara försiktiga med att generalisera resultatet med tanke på det låga antalet revisorer 

som var med i testet. 

 
Tabell 23. Mann-Whitney test av längd på föräldraledighet  
för auktoriserade revisorer 

 Auktoriserade revisorer 
  kvinnor män 

Medelvärde (år)  1,32 0,29 

Median (år)  1,5 0,32 
Sig.  0,016 
N  9 14 

 

 

5.1.8.2.1.	  Barn	  och	  barnansvar	  för	  auktoriserade	  revisorer	  
Precis som för de godkända revisorerna utformade vi även för de auktoriserade 

revisorerna regressionsanalyser där vi undersökte hur variablerna ”Barn innan 

certifiering” och ”Vem som har mest ansvar för deras barn” påverkar deras 

certifieringstid. Precis som med de godkända revisorerna fann vi inte heller här något 

samband mellan vilket ansvar de auktoriserade revisorerna har för sina barn och 

certifieringstiden (se Appendix 6.5). Dock visade den bivariata analysen (Appendix 3.2) 

ett signifikant samband som visade att de auktoriserade revisorer som tog mindre hand 

om sina barn certifierades snabbare. Däremot uppstod sambandet, i vår 

regressionsanalys, att om de auktoriserade revisorerna hade barn innan de certifierades 

påverkades deras certifieringstid. Regressionsanalysen finns presenterad i Appendix 
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6.6. Vi kan utläsa att det finns ett positivt signifikant samband både i Modell 1 och 

Modell 2 på 5 % -nivån vilket visar att auktoriserade revisorer som hade barn innan de 

auktoriserades har en längre certifieringstid än de som inte hade några barn. Modell 1 

uppvisar dock ingen signifikans. Den bivariata analysen (Appendix 3.2) visar även den 

att längden på föräldraledigheten korrelerar med certifieringstiden Vi kan också utläsa 

att det finns ett signifikant samband på 1 % - nivån för kvinnorna men modellen för 

männen är inte signifikant och därmed är det endast kvinnornas certifieringstid som 

ökar om de hade barn innan deras certifiering. 

 

5.1.8.3.	  Sammanfattning	  
 

I detta avsnitt har vi analyserat hur de demografiska variablerna påverkar de godkända 

och auktoriserade revisorernas certifieringstid. Vi har funnit att det finns ett samband 

mellan att certifieringstiden ökar om de godkända revisorerna varit föräldralediga. Detta 

samband verkar endast vara signifikant för kvinnorna men inte för männen. Vi har även 

funnit att kvinnor tar ut en signifikant längre föräldraledighet än män både bland de 

godkända och auktoriserade revisorerna. Längden på föräldraledigheten påverkar även 

den certifieringstiden för de kvinnliga revisorerna för bägge titlarna. 

Vi fann även att kvinnliga godkända revisorer som byter revisionsbyrå förlänger sin 

certifieringstid men detta samband uppstår inte heller det bland männen. Vi fick även ett 

samband som visar att om de godkända revisorerna hade barn då de certifierades har de 

en längre certifieringstid än de som inte hade barn. Även detta samband finner vi bland 

kvinnorna men inte männen. 

För de auktoriserade revisorerna visade sig åter igen att både föräldraledighet och om 

revisorerna hade barn då de certifierades ökade certifieringstiden. Precis som med de 

godkända revisorerna var detta samband signifikant bland kvinnorna men inte männen 

vilket innebär att männens certifieringstid inte ökar om de haft barn eller tagit 

föräldraledigt innan deras certifiering. Även för de auktoriserade revisorerna visade det 

sig att kvinnor tar ut en signifikant längre föräldraledighet än männen och vi fann även 

att längden på kvinnornas föräldraledighet ökar deras certifieringstid. Precis som i fallet 

med de godkända revisorerna påverkades inte de manliga auktoriserade revisorernas 

certifieringstid av hur lång föräldraledighet de tog ut. 



	  

	   107	  

5.1.9.	  Sammanfattning	  av	  resultaten	  
 

De resultat som vi har ämnat undersöka utifrån de hypoteser vi utformat har undersökts 

med hjälp av bivariat analys, i form av Spearmans rho, och Linjär regressionsanalys. 

Den linjära regressionsanalysen har tillämpats då alla hypoteser har undersökts. Den 

bivariata analysen har enbart tillämpats på de hypoteser där vi inte har undersökt om det 

funnits könsligt skillnader. I Tabell 24 finns alla hypoteser upptagna i den vänstra 

kolumnen. I den andra kolumnen i Tabell 24 står det utskrivet ”Kön” inom parentes i de 

fall som hypoteserna ämnar undersöka könsliga skillnader i certifieringstiden. 

Värt att påpeka är att några av de hypoteser som vi har med undersöker mer än en sak. 

Dessa hypoteser är H7a, H7b och H9. H7a och H7b är de hypoteserna som var 

utformade för att undersöka sambandet mellan föräldrar- och tjänstledighet. Dessa två 

hypoteser omfattar att undersöka två saker, men deras korrelation med certifieringstiden 

undersöks var för sig vilket går att utläsa ur Tabell 24 där föräldraledighet finns 

upptagen i egen rad och likadant för tjänstledighet. Ett likadant fall uppstår med H9 som 

avser att undersöka mobiliteten. Med H9 avsåg vi att undersöka fyra typer av mobilitet 

men inte tillsammans utan var för sig. Detta gör att även de olika mobilitet-faktorerna 

har varsin rad. Tabell 24 illustrerar vidare vilka hypoteser vi fick förkasta eller inte 

förkasta inom de två grupper vi studerat. Det går även att utläsa vilket av de två typer av 

analyser vi gjort som förkastar eller inte förkastar våra hypoteser. 
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Tabell 24. Sammanfattning av resultaten 

 Godkända revisorer Auktoriserade revisorer 
 Bivariat 

analys 
Linjär 

regressionsanalys 
Bivariat 
analys 

Linjär 
regressionsanalys 

H1a Karriärstrategi Förkastas Förkastas Förkastas Förkastas 

H1b Karriärstrategi (Kön)  Förkastas  Förkastas 

H2a Karriärsmål Förkastas Förkastas Förkastas ej Förkastas 
H2b Karriärsmål (Kön)  Förkastas  Förkastas 
H3a Civilstånd Förkastas Förkastas Förkastas ej Förkastas 

H3b Civilstånd (Kön)  Förkastas  Förkastas 
H4a Barn Förkastas ej Förkastas ej Förkastas ej Förkastas ej 

H4b Barn (Kön)  Förkastas ej  Förkastas ej 

H4c Barnansvar (Kön)  Förkastas   Förkastas  
H5a Ålder Förkastas Förkastas Förkastas  Förkastas 

H5b Ålder (Kön)  Förkastas  Förkastas 

H6a Examen  Förkastas ej Förkastas Förkastas  Förkastas 
H6b Examen (Kön)  Förkastas  Förkastas 
H7a      

 Föräldraledighet Förkastas ej Förkastas ej Förkastas Förkastas  
 Tjänstledighet Förkastas Förkastas Förkastas Förkastas 

H7b      
 Föräldraledighet (Kön)  Förkastas  Förkastas 
 Tjänstledighet (Kön)  Förkastas  Förkastas 

H8a Storlek på byrån Förkastas Förkastas Förkastas Förkastas 
H8b Storlek på byrån (Kön)  Förkastas  Förkastas 
H9      

 Har jobbat på fler kontor 
(Kön) 

 Förkastas   Förkastas 

 Har jobbat på fler byråer 
(Kön) 

 Förkastas  Förkastas 

 Har flyttat (Kön)  Förkastas  Förkastas 
 Har arbetat utomlands 

(Kön) 
 Förkastas  Förkastas 

 

 

5.2.	  Diskussion	  	  
 
Syftet med denna studie har varit att identifiera kvinnliga karriärstrategier inom 

revisionsbranschen som påverkar certifieringstiden. I en manlig bransch har det visat sig 

svårare för kvinnor att slå sig fram (Mueller et al, 2011; Elg & Jonnergård, 2011) och 

bara några år efter inträde i professionen hamnar dessa kvinnor på efterkälken. Mycket 

tyder på att kvinnor behöver en annan karriärstrategi än de männen har för att ta sig 

fram i en manlig organisation. Vi har ämnat undersöka om val av karriärstrategi kan 

förklaras av vilka karriärsmål kvinnor har och om de skiljer sig från de manliga 

revisorernas. Val av karriärstrategi kan också förklaras med att kvinnor och män har 
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olika demografiska situationer. I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring de resultat 

vi har fått i vårt resultatavsnitt. Under varje rubrik kommer de hypoteser vi ämnar 

besvara finnas med. Vi kommer att föra diskussioner för hur våra utformade hypoteser 

förkastas eller inte förkastas med hjälp av de resultat vi fått och vilka orsakerna kan 

vara till att vi fick förkasta eller inte förkasta hypoteserna. 

 

5.2.1.	  Effektiva	  karriärstrategier	  
Hypotes 1a: Karriärstrategier som är förenliga med vad som belönas av 

revisionsbyrån minskar certifieringstiden.   

 

Från Tabell 24 kan vi se att det inte fanns några signifikanta samband mellan 

karriärstrategierna och certifieringstiden, varken för de godkända eller de auktoriserade 

revisorerna. Både regressionsanalyserna och de bivariata analyserna som genomfördes 

för att testa om samband fanns visade inga signifikanser. Eftersom vi inte kan uttala oss 

om någon karriärstrategi är effektiv kan vi därmed inte påvisa om de karriärstrategier 

som byrån belönar minskar certifieringstiden. Därmed finner vi inte stöd för H1a. 

 

En tänkbar anledning till att vi inte fann stöd för vår hypotes kan bero på att vi inte har 

lyckats, med de 22 påståenden som ingick i enkäten, mäta vilka beteenden som leder till 

en kortare certifieringstid. Det kan även vara så att den beroende variabeln, effektiv 

certifieringstid, inte är ett bra mått att mäta effektiva karriärstrategier med. Elg & 

Jonnergård (2011) undersöker istället i sin studie hur beteendet kan skilja sig åt 

beroende på vilken intern position revisorerna har inom byråerna. Detta är positioner 

som åligger byrån att välja vem som skall belönas med en högre position. De visar att 

det är lättare att finna skillnader i karriärstrategier beroende på om man har en 

chefsposition eller inte. Gould & Penley (1984) visar även de att en högre lön och högre 

position inom en organisation är förenlig med vissa karriärstrategier. Det är således 

tänkbart att vi hade kunnat identifiera olika karriärstrategier beroende på vilka interna 

positioner revisorerna har inom byrån. 

I den empiriska analysen fick vi att Karriärstrategin Den informationsmedvetne var den 

karriärstrategi som förklarade högst procentandel av variansen i de godkända 

revisorernas liksom för de auktoriserade revisorernas svar. Denna karriärstrategi utgörs 
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av två karriärstrategier som togs upp i teori-kapitlet. Dessa var att man har informella 

nätverk och informationssökning. Vi hade förväntat oss att denna karriärstrategi skulle 

vara effektiv, det vill säga de revisorer som använder denna karriärstrategi skulle ha en 

kortare certifieringstid. I vår studie kunde vi dock inte identifiera detta samband. 

Strategin Den informationsmedvetne i vår studie har likheter med karriärstrategin Bred 

och inflytelserik i Elg & Jonnergårds (2011) studie av svenska revisorer. Det förefaller 

således finnas likheter bland revisorerna i vår studie och revisorerna i deras studie. Det 

tycks vara så att svenska revisorer som har goda nätverksrelationer med nyckelpersoner 

inom byrån och med närmsta chef har god information om både ledningens mål och 

framtida förändringar inom byrån. Dessa revisorer har också information om ledningens 

krav på revisorerna och även god kännedom om vilka reglerna är inom byrån och 

branschens normer och regler (Elg & Jonnergård, 2011). Flertalet forskare har betonat 

fördelarna med att ha starka nätverksrelationer med nyckelpersoner. Schein (1978) 

menar att goda nätverksrelationer är avgörande för att uppnå målen med karriären 

eftersom informationstillträde är viktigt för hur man skall bete sig för att uppnå sina 

karriärsmål. 

Seibert et al (2001) menar att genom att skapa informella nätverk får man större tillgång 

till information och en bättre insyn i organisationen. Cohen & Prusak (2001) menar 

likaså att tillträde till dessa informella nätverk är källan till framgångar i karriären. 

Framgångar i karriären, vilket i vår studie innebär att man certifieras snabbare, verkar 

inte kunna förklaras med att man har nätverksrelationer med nyckelpersoner inom byrån 

och att man får tillträde till viktig information. 

Vi hade även förväntat oss att karriärstrategin att man utökar sitt arbetsdeltagande skulle 

korrelera med certifieringstiden, det vill säga att de som använde denna karriärstrategi 

hade kortare certifieringstiden. I vårt teoretiska kapitel föreslog vi att i en bransch som 

revisionsbranschen där normen är att man skall ställa upp på jobbets krävande 

arbetstimmar och vara tillgänglig för klienterna på sin fritid, belönas ett sådant beteende 

av byrån (Elg & Jonnergård, 2011; Jonnergård & Stafsudd, 2009; Coffey, 1994; 

Anderson-Gough et al; 2001; 2005, Grey, 2004; Mueller et al, 2011). Det är framförallt 

vilken signal man ger till arbetsgivaren (Rosenbaum 1984) som är avgörande för 

karriären. I revisionsbranschen är det ett tecken på lojalitet (Friedman & Greenhaus, 

2000) om man ställer upp på jobbets krävande arbetsförhållanden. Med detta i åtanke 
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förväntade vi oss att de revisorer som betonade denna karriärstrategi skulle ha en 

snabbare certifieringstid. I resultatavsnittet kunde vi dock se att det inte fanns något 

samband för detta. 

Vår karriärstrategi Den arbetstrogne är tagen från Gould & Penleys (1984) studie. De 

fann att denna karriärstrategi hade ett positivt samband med både lön och position. 

McKeen & Burke (1993) fann, liksom Gould & Penley (1984), att kvinnor som använde 

sig av denna karriärstrategi hade både högre lön och en högre position. Vår beroende 

variabel i denna studie är certifieringstiden och om vi hade gjort denna studie med lön 

eller position som beroende variabel hade vi möjligen kunnat finna samband mellan 

dessa och de karriärstrategier vi identifierade. 

 

5.2.1.1.	  Könsliga	  karriärstrategier	  	  
Hypotes 1b: Karriärstrategier, som är förenliga med vad som belönas av 

revisionsbyrån, används mer av män och minskar certifieringstiden.   

 

Från Tabell 24 kan utläsas att H1b, som undersökte om män använder sig av 

karriärstrategier som minskar certifieringstiden, inte fick något stöd i vår studie. Då vi 

genomförde regressionsanalysen visade det sig att modellen inte var signifikant, detta 

kan tyda på att karriärstrategierna inte förklarar hur lång certifieringstiden är för män 

respektive kvinnor. 

Det vi dock fann i vårt T-test (Tabell 15) visade att karriärstrategin Den Sociale används 

mer av manliga auktoriserade revisorer. Även i vår bivariata analys (Appendix 3.2) fann 

vi samma signifikanta samband för de auktoriserade revisorerna. Den bivariata analysen 

visade även ett signifikant samband på 5 % -nivån som visade att Den fältorienterade 

användes av männen mer än kvinnorna. Dock, som vi visat ovan korrelerade ingen av 

dessa karriärstrategier, varken Den sociale eller Den fältorienterade, med 

certifieringstiden. Därmed kunde vi inte identifiera manliga karriärstrategier som 

minskar deras certifieringstid och H1b förkastas. 

I vår teori föreslog vi att männens karriärstrategier är mer effektiva eftersom vi hade 

förväntat oss att männen använde sig av fler karriärstrategier och var mer selektiva i 

sina val än vad kvinnornas karriärstrategier var. Vi hade förväntat oss att de manliga 
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revisorerna skulle betona karriärstrategin Den informationsmedvetne mer än kvinnor. 

Detta med tanke på att män verkar vara mer inkluderade i de informella nätverken med 

nyckelpersoner än kvinnorna. Det skulle då ge dem mer tillträde till viktig information 

som är avgörande för karriären (Schein, 1978). Flertalet forskare har betonat att 

kvinnornas och männens nätverksrelationer ser annorlunda ut (Ibarra, 1992; Ibarra & 

Smith-Lovin, 1997; Kanter; 1977). Män i högre positioner inom företagen enligt 

Lipman-Blumen (1976) tenderar att välja män i lägre positioner enligt 

homosocialitetsteorin. Detta innebär att kvinnan blir mer exkluderad från denna ”in- 

group” (Hogg & Terry, 2001). Kanter 1977) menade att kvinnor är en minoritet i en 

manligt dominerad bransch och som minoritet kommer kvinnorna inte tas in i de 

informella nätverken. Kvinnorna kommer enligt Kanter (1977) att skapa mera starka 

vänskapsrelationer med kollegor för att få stöd i karriären. 

Att vi inte fann några skillnader mellan könens användning av karriärstrategierna kan 

tänkas bero på att dessa kvinnor är framgångsrika kvinnor och de har därmed anpassat 

sina beteenden efter revisionsbyråernas normer och värderingar. Detta är i linje med 

Sheppards (1989) anpassningsstrategi. Kvinnor som var framgångsrika enligt Sheppard 

(1989) hade accepterat de rådande normerna och idealen. Dessa kvinnor blev dock mer 

inkluderade i de manliga informella nätverken. Denna strategi fann även Elg & 

Jonnergård (2003) att kvinnliga doktorander använde sig av för att lyckas med sina 

avhandlingsprocesser. Elg & Jonnergård (2011) finner signifikanta skillnader mellan 

manliga och kvinnliga revisorer och deras betoning av karriärstrategierna, dock finns de 

största skillnaderna beroende på vilken position dessa revisorer hade. Det är således 

tänkbart att vi hade kunnat identifiera skillnader mellan könen om vi hade undersökt en 

annan grupp av revisorer, möjligen revisorsassistenter. 

 

5.2.2.	  Karriärsmålen	  
Hypotes 2a: Karriärsmål som status, makt/inflytande och materiella belöningar 

minskar certifieringstiden.  

 
Ur Tabell 24 kan utläsas att i den linjära regressionsanalysen fanns inget signifikant 

samband mellan karriärsmålen status, makt/Inflytande, materiella belöningar och 

certifieringstiden för de godkända revisorerna. Även den bivariata analysen visade 
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samma resultat. När vi undersökte resultaten från Tabell 24 för de auktoriserade 

revisorerna kunde vi notera att H2a, inte heller kan stödjas för de auktoriserade 

revisorerna. Dock uppvisade den bivariata analysen att status har ett signifikant 

samband på 5 % -nivån med certifieringstiden. Vi kunde dock inte utesluta att denna 

signifikans var slumpmässig eftersom regressionsanalysen som vi genomförde inte var 

signifikant och en regressionsanalys visar starkare resultat än en bivariat analys (Field, 

2009). Därmed förkastades H2a både för de godkända och auktoriserade revisorerna. 

En tänkbar anledning till att hypotesen inte stöds kan hänföras till att en del av 

revisorerna missuppfattade frågan i enkäten. Då vi ställde frågan till revisorerna bad vi 

dem rangordna de nio karriärsmålen från 1-9. Det verkar varit så att en del av 

revisorerna uppfattade frågan som att de skulle poängsätta varje karriärsmål på en skala 

mellan 1-9 istället för att rangordna dem från 1 till 9. Detta gjorde att en del av 

revisorerna exempelvis kunde sätta en etta på flera karriärsmål, vilket gjorde att vi fick 

koda flera ettor för de som svarade så. Det är då en stor möjlighet att resultaten hade 

blivit annorlunda om vi fått korrekta svar från samtliga revisorer. 

 

En annan orsak till att resultaten inte blev som vi tänkt oss kan bero på att vi enbart bad 

revisorerna rangordna karriärsmålen. I vår operationalisering redogjorde vi för att vi 

ville använda oss av de påståenden som Chia (2003) använde då de undersökte vilka 

karriärsmål revisorer i Kina prioriterar högst. Deras undersökning omfattade dock 72 

påståenden, vilket gjorde att vi undvek att använda oss av deras studie för att slippa ett 

stort bortfall. Vår tanke är dock att det är hade varit högre sannolikhet att fånga vilka 

karriärsmål revisorerna prioriterar med en studie på 72 påståenden och utifrån det 

resultatet undersöka om det finns några samband mellan certifieringstiden och 

karriärsmålen. 

 

5.2.2.1.	  Könsliga	  karriärsmål	  
Hypotes 2b: Karriärsmål som status, makt/inflytande och materiella belöningar 

används mer av män och minskar certifieringstiden. 

 
Ur Tabell 24 går det att utläsa att vi inte fick något signifikant samband i 

regressionsanalysen för att män som prioriterar karriärsmålen status, makt/inflytande 
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och materiella belöningar minskar sin certifieringstid. Redan då vi undersökte H2a och 

inte fick några signifikanta samband mellan karriärsmålen och certifieringstiden fick vi 

indikationer på att även den könsliga hypotesen skulle förkastas. Vi fick därmed även 

förkasta H2b. 

Att vi inte fick de skillnader mellan könen som vi trodde kan även här bero på att en del 

av revisorerna missuppfattade frågan då vi bad dem rangordna karriärsmålen. Således är 

det, som vi redan nämnt, tänkbart att de resultat vi fått för revisorernas karriärsmål kan 

vara missvisande. Även att vi enbart bad revisorerna rangordna karriärsmålen kan vara 

en bidragande orsak till att vi inte fann några skillnader mellan könen. 

Både Chia (2003) och Elg & Jonnergård (2011) finner i sina undersökningar av 

revisorer att manliga revisorer prioriterar materiella belöningar mer än kvinnor. Att vi 

inte fann skillnader kan bero på att certifieringstiden inte är ett bra mått för att urskilja 

vilka karriärsmål som prioriteras mest av män eller kvinnor. Som vi nämnt gör Elg & 

Jonnergård (2011) sin undersökning genom att undersöka hur hög lön och vilken intern 

position revisorerna har inom byråerna. Det är tänkbart att det finns större skillnader i 

karriärsmålen om man undersöker dessa variabler istället för att undersöka målens 

samband med certifieringstiden, som vår studie gjort. Att vi inte finner samma resultat 

som Chia (2003) och Elg & Jonnergård (2011) kan även förklaras av det Gammie & 

Gammie (1997) finner. De finner att manliga och kvinnliga revisorers karriärsmål inte 

skiljer sig åt och det kan därmed vara en annan tänkbar förklaring till varför vi inte 

finner att karriärsmål prioriteras olika mellan könen. 

 

5.2.3.	  Demografierna	  
 

5.2.3.1.	  Civilstånd	  
Hypotes 3a: Att ha en respektive minskar certifieringstiden 

Hypotes 3b: Att ha en respektive minskar certifieringstiden mer för män än för 

kvinnor.  

 

I Tabell 24 ovan kan vi se att när vi testade H3a för de godkända revisorerna, visade den 

linjära regressionsanalysen att ”om man hade en respektive innan sin certifiering” inte 

var signifikant med certifieringstiden. Den bivariata analysen indikerade likaså att det 
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inte fanns något samband mellan civilstånd och certifieringstid. När vi undersökte 

regressionsanalysen visade korrelationskoefficienten att civilstånd inte korrelerade med 

certifieringstiden när vi undersökte de auktoriserade revisorerna, dock uppvisade den 

bivariata analysen att vi inte kunde förkasta hypotesen för dessa. Civilstånd korrelerade 

med certifieringstiden på 5 % -nivån för de auktoriserade, men eftersom vi inte kunde 

påvisa sambandet i den linjära regressionsanalysen förkastade vi hypotesen. Därmed 

förkastades H3a, för både de godkända och auktoriserade revisorerna. Alltså fanns det 

inget samband mellan att ha en respektive och certifieringstiden. 

Tabell 24 visar att regressionsanalysen vi gjorde inte visade några signifikanta samband 

mellan att certifieringstiden minskar mer för manliga än för kvinnliga revisorer för de 

revisorer som hade en respektive innan de certifierades. Samma resultat fick vi både för 

de godkända och auktoriserade revisorerna. Detta gör att H3b förkastas. 

I vårt teoriavsnitt föreslog vi att om man har en respektive minskar certifieringstiden. 

Det var framförallt signalen som man sände till arbetsgivaren, där en revisor med en 

respektive skulle vara mer förtroendeingivande och ansvarsfull. Flertalet studier som 

har gjorts av individer som har en respektive och de som är ensamstående har visat att 

de personer som har en respektive får högre positioner och högre lön (Tharenou, 1999; 

Pfeffer & Ross, 1982; Landau & Arthur, 1992). Enligt vår studie verkar det förhålla sig 

så att det inte påverkar certifieringstiden beroende på om revisorerna hade en respektive 

eller ej då de certifierades. 

Det är tänkbart att revisorernas motivation till att certifieras inte påverkas av vilket 

civilstånd de hade då de certifierades. Elg & Jonnergård (2011) menar att revisorer är 

motiverade människor som vill göra karriär och då verkar det förhålla sig så att 

revisorernas motivation till att göra karriär inte påverkas av deras civilstånd. 

Enligt vår teoridel signalerade män en större signal av att vara ansvarsfulla och ha ett 

stabilt liv om de hade en respektive. Detta gav dem fler karriärmöjligheter på deras 

arbetsplats. En kvinna i sin tur gav snarare en motsatt signal till sin arbetsgivare 

eftersom en kvinna oftare ses som att vara den som tar hand om hem och familj (Adler, 

1993). Tharenou (1999) visar även hon att gifta män når högre positioner än gifta 

kvinnor vilket kan indikera att män får fler möjligheter än kvinnor. 
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När det kommer till att undersöka hur certifieringstiden påverkar de olika könens 

civilstånd verkar det inte finnas någon skillnad. Många studier har visat att kvinnor tar 

ett större ansvar för hem och familj (Tharenou, 1999; Wahl, 1992; Elg & Jonnergård, 

2011; Martin, 1994) men att endast ha en respektive verkar inte påverka 

certifieringstiden negativt för de kvinnliga revisorerna. Som vi nämnt tidigare är 

revisorsyrket ett yrke som utmärks av människor som har karriärambitioner (Elg & 

Jonnergård, 2011) och att ha en respektive verkar inte påverka ambitionerna att 

certifieras till revisor annorlunda beroende på om man är man eller kvinna. Av de 

intervjuer vi gjorde verkade det snarare förhålla sig så att deras respektive var ett stort 

stöd för dem, både i deras karriär och att de hjälpte till mycket med hem och barn. 

Både en manlig och kvinnlig revisor har investerat i sin utbildning för att få möjligheten 

att börja arbeta som revisorsassistent på en byrå och sedan bli revisor. Samhället är 

dessutom mer jämställt idag och kvinnor försörjer sig själva i högre omfattning än 

tidigare, då mannen försörjde kvinnan. 

 

5.2.3.2.	  Barn/Barnansvar	  
Hypotes 4a: Barn ökar certifieringstiden 

Hypotes 4b: Barn ökar certifieringstiden mer för kvinnor än för män 

Hypotes 4c: Barnansvar ökar certifieringstiden mer för män än för kvinnor 

 
Tabell 24 visar att barn innan certifiering, både i den linjära regressionen liksom i den 

bivariata analysen, för godkända och för de auktoriserade revisorerna korrelerar med 

certifieringstiden. Att ha barn innan certifieringen ökar därmed certifieringstiden både 

för godkända revisorer liksom för de auktoriserade revisorerna. Vi kunde därmed inte 

förkasta H4a. För att testa om detta var en könslig variabel utformades en 

regressionsanalys där enbart kvinnor medtogs och en regressionsanalys där enbart män 

medtogs. I dessa regressioner fann vi att det endast uppstod signifikanta samband för att 

de kvinnliga godkända och auktoriserade revisorernas certifieringstid ökade om de haft 

barn innan sin certifiering. H4b kan därmed inte heller förkastas. 

Det verkar förhålla sig så att både godkända och auktoriserade kvinnliga revisorer får en 

längre certifieringstid om de hade barn innan deras certifiering. Vår teori föreslår att 

barn innan certifiering förlänger certifieringstiden. Fenomenet beträffande att kvinnor 
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har det svårare att avancera i organisationerna då de blir mödrar är ett vida känt 

forskningsobjekt och det kan bero på ett flertal anledningar. Anderson (1994) visade i 

sin studie av revisorer i USA att kvinnliga revisorer som fick barn hade problem med att 

fortsätta avancera medan det blev tvärt om för manliga revisorer. För männen var det 

snarare så att de hade lättare för att avancera då de blev föräldrar. Männen signalerade 

istället att de var ansvarstagande män som kombinerade både jobb och familj vilket 

uppskattades från byråns sida. 

Kvinnor anses även prioritera familjelivet mer än vad män gör och värdesätter karriären 

mindre då de blir föräldrar (Gherardi & Poggio, 2001), varpå en längre certifieringstid 

då kan vara förklaringen. Att vara med familjen och samtidigt göra karriär inom 

revisionsbranschen är svårt för de kvinnliga revisorerna eftersom det är högt uppskattat 

inom revisorsyrket att arbeta utöver 40 timmar/vecka. Detta blir då svårt att kombinera 

för en familjemoder (Jonnergård & Stafsudd, 2009; Elg & Jonnergård, 2011). Ett 

liknande resonemang fick vi erfara från en av de kvinnliga revisorer vi gjorde vår 

förundersökning på. Hon uttryckte det som att innan hon fick barn var det inga problem 

för henne att jobba till 9 på kvällen men nu jobbar hon i snitt 40 timmar/vecka under 

året. 

Från vår intervju fick vi dessutom veta att en av de kvinnliga revisorerna inte kunde 

tänka sig att bli förälder innan hon hade blivit auktoriserad revisor. Detta var för att hon 

var medveten om att det skulle bli svårare för henne att spendera samma tid på byrån 

efter hon fått barn och uppnå sin auktorisation. Detta indikerar, som även forskare 

noterat, att kvinnor själva är medvetna om att deras chanser att avancera försämras efter 

dem fått barn och står mellan valet om de skall skaffa barn och stagnera i sin karriär 

eller satsa på karriären och vänta med att skaffa barn (McKeen & Burke, 1993; White, 

1995; Melamed, 1996). 

Då vi undersökte H4c kunde vi, ur Tabell 24, se att den linjära regressionsanalys vi 

genomförde inte visade några signifikanta skillnader mellan könen, varken för de 

godkända eller auktoriserade revisorerna. Vi kunde därmed inte finna stöd för H4c som 

säger att män som har ett högre ansvar för sina barn har en längre certifieringstid än 

kvinnor med ett högre ansvar för barn. H4c förkastades därmed. 
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Den största anledningen till att denna hypotes förkastades; enligt vår uppfattning, är på 

grund av vilka svarsalternativ revisorerna fick i denna fråga. Då vi frågade revisorerna 

om vem som tar hand om deras barn mest fick de svarsalternativen: ”Jag tar hand om 

mitt/mina barn mest” och ”Min respektive tar hand om mitt/mina barn mest”. Vi 

öppnade även upp för revisorerna att svara fritt om de ville ge något annat svar på 

frågan. På den öppna frågan svarade många revisorer att de delade lika på ansvaret med 

sin respektive. Detta gjorde att vi kodade: ”Jag tar hand om mitt/mina barn mest” som 

0, ”Vi delar lika” som 1 och ”Min respektive tar hand om mitt/mina barn mest” som 2. 

En tänkbar förklaring till att vi inte fick några signifikanser kan bero på denna kodning. 

Forskare som Vinnicombe & Singh (2004) har betonat att det just är graden av hur 

mycket ansvar man har för sina barn som påverkar möjligheterna till avancemang och 

inte bara att man har barn. Det är tänkbart att våra resultat hade blivit annorlunda om vi 

hade undersökt revisorernas barnansvar annorlunda. Exempelvis hade vi kunnat 

tillämpa Elg & Jonnergårds (2011) tillvägagångssätt där revisorerna istället får avgöra 

med en procentsats hur mycket de själva och deras respektive har ansvar för sitt/sina 

barn. 

	  

5.2.3.3.	  Ålder	  
Hypotes 5a: Ålder ökar certifieringstiden 

Hypotes 5b: Ålder ökar certifieringstiden mer för kvinnor än för män. 

 

Av Tabell 24 framgår det att regressionsanalysen som gjordes för att undersöka om det 

fanns något samband som visade att en stigande ålder ökar certifieringstiden inte 

uppvisade något signifikant samband för de godkända revisorerna. För de auktoriserade 

revisorerna visade regressionsanalysen ett samband som visade att revisorerna får en 

kortare certifieringstid när deras ålder ökar. Dock visade det sig att modellen inte var 

signifikant vilket gjorde att det signifikanta samband vi fick mellan ålder och 

certifieringstiden kunde vara slumpmässigt. Även de bivariata analyser (Appendix 3.1- 

3.2) som vi gjorde uppvisade inte heller något signifikant samband. Vi fick därmed 

förkasta H5a för både de godkända och auktoriserade revisorerna. 
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Vidare undersökte vi även om det fanns några signifikanta skillnader mellan könens 

certifieringstid beroende på i vilken ålder de började arbeta med revision. Ur Tabell 24 

går det att utläsa att den regressionsanalys vi gjorde inte visade några signifikanta 

skillnader i certifieringstiden beroende på i vilken ålder revisorerna började arbeta med 

revision. Samma resultat uppvisades både för de godkända och auktoriserade 

revisorerna vilket innebar att H5b förkastades för bägge grupperna. 

De resultat vi fått är inte i linje med de resultat som Qvick et al (2004) och Collin et al 

(2007) fick. Deras studier visade nämligen att om man börjar arbeta med revision i en 

tidig ålder kommer man att bli auktoriserad revisor på en kortare tid. De hade dessutom 

liknande urval i sina studier som vi hade i vårt urval av auktoriserade revisorer. Även 

Rosenbaum (1984) hävdar att de människor som blir anställda på ett företag i en tidig 

ålder har större möjligheter att få en hög position inom företaget i framtiden. 

I jämförelse med Collin et als (2007) och Qvick et als (2004) undersökningar verkar det 

skett en förändring. Collin et als (2007) undersökning är gjord på revisorer som 

auktoriserades under perioden 1999-2003 medan Qvick et al (2004) gjort sin 

undersökning på revisorer som auktoriserades 1999-2004. Eftersom vår studie gjorts på 

revisorer som auktoriserades 2007-2012 finns möjligheten att fallet inte är likadant för 

de revisorer som auktoriserats de senaste fem åren. I fallet med de godkända revisorerna 

är det tänkbart att de första åren man arbetar som revisorsassistent ser man denna period 

som en ”prova på period” som Super (1957) menar. Enligt Super (1957) är åldern 25-30 

en ”prova på ålder” där man som individ vill testa sig fram för att finna det yrket man är 

tillfredsställd med. I åldrarna över 30 har man i regel slagit sig till ro, menar Super 

(1957), och vet vad man vill med sin karriär. 

Det verkar inte heller förhålla sig så att åldern ökar certifieringstiden olika beroende på 

kön. Även om kvinnor över lag i Sverige får barn i en tidigare ålder än männen behöver 

det nödvändigtvis inte vara så att kvinnliga revisorer får sina barn i tidigare ålder än 

manliga revisorer. Vad som framgick av en av intervjuerna av en kvinnlig auktoriserad 

revisor visade det sig hon planerat att inte skaffa barn förrän hon uppnått sin 

auktorisationstitel. För henne var det en omöjlighet att få barn innan hon blivit 

auktoriserad. Hon ville först göra karriär och känna sig tillfredsställd med att hon 

uppnått sitt mål med karriären i en tidig ålder innan hon blev med barn, eftersom hon 

var medveten om att det skulle bli tuffare för henne att avancera när hon blivit mamma. 
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5.2.3.4.	  Examen	  från	  prestigefylld	  skola	  
Hypotes 6a: Examen från högre ansedda högskolor/universitet minskar 

certifieringstiden  

Hypotes 6b: Examen från högre ansedda högskolor/universitet minskar 

certifieringstiden mer för män än för kvinnor  

 

Ur Tabell 24 kan vi utläsa att den bivariata analysen för de godkända revisorerna visade 

att revisorer som tar examen från en prestigefylld skola certifieras på en kortare tid än 

de som certifieras från mindre prestigefyllda skolor. Dock visade vår linjära 

regressionsanalys inget signifikant samband. Eftersom en regressionsanalys anses vara 

starkare än en bivariat analys förkastas därmed H6a för de godkända revisorerna. För de 

auktoriserade revisorerna kan vi utläsa från Tabell 24 att varken den bivariata analysen 

eller den linjära regressionsanalysen visade några samband mellan certifieringstiden och 

vilken skola revisorerna tagit sin examen från. Således förkastades H6a även för de 

auktoriserade revisorerna.  

Tabell 24 visar även att de linjära regressionsanalyser som genomfördes för att 

undersöka om manliga revisorer som tagit sin examen från prestigefyllda skolor 

certifieras snabbare än kvinnliga revisorer från samma skolor, inte var signifikanta. 

Samma resultat blev det både för de godkända och auktoriserade revisorerna. Detta 

resultat visar att H6b fick förkastas för både godkända och auktoriserade revisorer. 

Resultaten vi fick är olikt de Collin et al (2007) och Qvick et al (2004) fann i sina 

studier. Vi kontrollerade om resultaten kunde bero på att vi hade kodat variabeln 

examen från en prestigefull skola som dikotom medan Collin et al (2007) kodar detta 

annorlunda. Vi utformade nya regressioner men examen från prestigefull skola 

korrelerade fortfarande inte med certifieringstiden. 

Det är tänkbart att det har skett en förändring sedan deras studier gjordes och att det inte 

längre har lika stor betydelse vilken skola man tagit sin examen från. Vår teori föreslog 

att de personer som har examinerats från en prestigefull skola har lättare för att bli 

inkluderade eftersom deras examen signalerar kompetens och förmåga. Det faktum att 

vi inte hittade stöd för detta indikerar att det inte är själva signalen som en examen från 

en prestigefull skola ger som är viktigt utan det förklaras med andra faktorer. 
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5.2.3.5.	  Föräldra-‐	  och	  tjänstledighet	  
Hypotes 7a: Föräldrar -tjänstledighet ökar certifieringstiden 

Hypotes 7b: Föräldrar -tjänstledighet ökar certifieringstiden mer för män 

 

Ur Tabell 24 kan vi utläsa att den linjära regressionsanalysen gav ett signifikant 

samband som visade att om revisorerna varit föräldralediga innan de certifierades blev 

deras certifieringstid längre. Både för de godkända och auktoriserade revisorerna visade 

den linjära regressionsanalysen samma resultat. Även den bivariata analysen visade sig 

vara signifikant för de godkända revisorerna. H7a förkastas därmed inte beträffande 

revisorernas föräldraledighet. Då vi granskade regressionsanalysen för de auktoriserade 

revisorerna visade det sig att modellen inte var signifikant (Modell 1 och Modell 2 

Tabell 21). Vi kunde därmed inte förlita oss på den signifikans som uppstod för 

föräldraledigheten bland de auktoriserade revisorerna. H7a för de auktoriserade 

revisorerna fick därmed förkastas. Samma analyser gjordes av tjänstledigheten men 

denna finner vi inga signifikanser för vare sig bland de godkända eller auktoriserade 

revisorerna. H7a beträffande tjänstledighet förkastas därmed både för de godkända och 

auktoriserade revisorerna. 

Då vi undersökte H7b kan vi utläsa från Tabell 24 att regressionsanalysen uppvisade ett 

signifikant samband för kvinnorna, både bland de godkända och auktoriserade 

revisorerna. Det signifikanta samband som uppvisades var dock inte det samband vi 

förväntat oss eftersom vår hypotes var att män som varit föräldralediga innan de 

certifierades skulle få en längre certifieringstid än kvinnliga revisorer. Resultaten visade 

istället det motsatta. Detta gjorde att vi fick förkasta H7b både för de godkända och 

auktoriserade revisorerna. När vi undersökte H7b för om tjänstledighet påverkade de 

manliga revisorernas certifieringstid mer än kvinnorna fann vi ingen signifikans i den 

linjära regressionsanalysen för de godkända revisorerna och vi fick därmed förkasta 

H7b för de godkända revisorerna angående tjänstledighet. Då vi gjorde 

regressionsanalysen för de auktoriserade revisorerna fann vi också här en signifikans 

bland kvinnorna som visade att kvinnor som tar tjänstledigt får en längre 

certifieringstid. Om vi blickar tillbaka på den univariata analysen (Tabell 7) var det 

dock endast en kvinnlig auktoriserad revisor som varit tjänstledig vilket gjorde att vi 

inte kunde uttala oss om att tjänstledighet påverkar certifieringstiden. H7b för de 

auktoriserade revisorerna beträffande tjänstledighet förkastas därmed även den. 
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Att föräldraledighet ökar certifieringstiden stämmer överens med de resultat Collin et al 

(2007) får i sin studie av auktoriserade revisorer. Enligt Rosenbaum (1984) signalerar 

ledighet att man är oengagerad och inte intresserad av att avancera om man tar ledigt, 

oavsett av vilken anledning det är. I en revisionsbyrå kan detta innebära att man inte får 

lika bra uppdrag (Jonnergård & Stafsudd, 2009). 

Beträffande revisorernas tjänstledighet lade vi märke till i den deskriptiva analysen, 

(Tabell 7) att det inte var så många revisorer som varit tjänstlediga och att det kunde 

bero på detta som vi inte fick några signifikanser för revisorernas tjänstledighet. 

Vad som är av stort intresse för oss att undersöka i dessa resultat är varför det visade sig 

att de kvinnliga revisorernas certifieringstid ökade om de varit föräldralediga och inte 

för de manliga revisorerna. Detta strider mot det som Collin et al (2007) fann i sin 

studie av auktoriserade revisorer där man fann att det istället påverkade männens 

certifieringstid om de varit föräldralediga mer än det påverkade kvinnornas 

certifieringstid. Då vi gjorde den univariata analysen (Tabell 6) noterade vi att den 

genomsnittliga föräldraledigheten var mycket längre för kvinnorna (1,57 år för de 

godkända och 1,7 år för de auktoriserade) än för männen (0,4 år för de godkända och 

0,38 år för de godkända). Vi valde att göra ett Mann-Whitney test på de revisorer som 

hade barn innan sin certifiering för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad i 

medelvärdena (Tabell 20 och 23). Testet visade en signifikant skillnad i medelvärdena 

både för godkända revisorer och auktoriserade revisorer. De godkända kvinnliga 

revisorerna som fick barn innan sin certifiering hade i genomsnitt varit föräldralediga i 

1,3 år medan männen varit föräldralediga i 0,3 år. Liknande siffror kunde vi även se för 

de auktoriserade revisorerna. 

Förklaringen verkar därmed ligga i att de kvinnliga revisorerna i genomsnitt är 

föräldralediga ett år mer än männen innan de certifieras. Även för revisorerna verkar det 

därmed förhålla sig så att det är kvinnorna som stannar hemma och tar hand om barnen 

medan männen kommer tillbaka till jobbet snabbare från sin föräldraledighet (Acker, 

1990; Kanter, 1977; Metz, 2005; Dambrin & Lambert, 2008). Precis som Jonnergård & 

Stafsudd (2009) visar verkar fallet vara så i vår studie med att ju längre tid man är borta 

från revisorsyrket desto svårare verkar det vara att komma tillbaka till yrket. Att vara 

borta en lång tid från revisorsyrket innebär att man blir av med sin klientstock eftersom 

någon annan tagit över dem (Jonnergård & Stafsudd, 2009). Ett annat krav för att få ta 
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sin revisorsexamen är att man skall ha 1500 timmars praktiskt revisionsarbete de 

senaste 3 åren och är man borta för länge kan det leda till att man inte hinner få ihop de 

1500 revisionstimmar som krävs för att få skriva examensprovet. 

En av de kvinnliga revisorernas egna erfarenheter av branschen tycks också stämma in 

på vårat resultat och det är att modersinstinkten tenderar att väga tungt även inom 

revisionsbranschen. Hon har upplevt att kvinnor som oftast är föräldralediga en längre 

tid än männen. Hennes personliga åsikt till vad detta berodde på var att 

modersinstinkten oftast övervinner fadersinstinkten och kvinnor prioriterar att stanna 

hemma mer än männen. 

 

5.2.3.6.	  Storlek	  på	  byrån	  
Hypotes 8a: Storleken på revisionsbyrån minskar certifieringstiden 

Hypotes 8b: Storleken på revisionsbyrån minskar certifieringstiden mer för kvinnor 

än för män. 

 

Ur Tabell 24 kan vi även utläsa att regressionsanalysen som gjordes för att undersöka 

om storleken på byrån som revisorerna är anställda korrelerar med deras certifieringstid. 

Regressionsanalyserna som gjordes för både de godkända och auktoriserade revisorerna 

visade inte något signifikant samband mellan certifieringstiden och storleken på 

byråerna. Vi kan också se i Tabell 24 att även den bivariata analysen inte visade något 

signifikant samband. H8a förkastas därmed både för de godkända och auktoriserade 

revisorerna. 

Granskar vi Tabell 24 vidare kan vi även se att regressionsanalysen vi genomförde för 

att undersöka om det gick att finna samband, som visade att kvinnliga revisorer som 

jobbar på större byråer minskar sin certifieringstid mer än manliga revisorer, inte visade 

något signifikant samband. Detta resultat var likadant både för de godkända och 

auktoriserade revisorerna. Vi fick därmed förkasta H8b för både de godkända och 

auktoriserade revisorerna. 

Det resultat vi fick stämmer överens med det resultat som Collin et al (2007) fick i sin 

studie. Certifieringstiden verkar inte påverkas beroende på om revisorerna är anställda 

på en stor eller liten byrå och kvinnor verkar inte ha det lättare för att certifieras om de 

är anställda på en stor byrå. Även om ”Big Four” reviderar 80 % av de börsnoterade 
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företagen på global nivå (Elg & Jonnergård, 2011) verkar inte möjligheten att få så stora 

uppdrag ha någon betydelse för hur snabbt revisorerna certifierats. Inte heller fallet att 

det är en tuffare konkurrens på de större byråerna verkar göra att revisorerna certifieras 

snabbare. Vad som går att utläsa av de resultat vi fått är att ingen, varken manliga eller 

kvinnliga revisorer, drar nytta eller far illa i den bemärkelsen att deras certifieringstid 

ökar eller minskar beroende på vilken byrå de är anställda på. 

Det finns även anledning till att ifrågasätta hur vi valt att koda byråerna då vi 

genomförde analysen. Då vi kodade byråerna använde vi oss av Wallerstedts (2002) 

kodning som även Elg & Jonnergård (2011) använde sig av. Vi grupperade därmed 

byråer som hade 1-10 revisorer anställda som små byråer och kodade dessa med en 0a. 

Därefter grupperade vi byråer som hade 11-200 revisorer anställda som medelstora 

byråer som kodades med 1a. Avslutningsvis kodade vi byråer med över 200 revisorer 

anställda som stora byråer och kodade dessa med en 2a. Det är tänkbart att vår kodning 

kan ha varit missvisande då vi undersökte sambandet mellan storleken på byråerna och 

revisorernas certifieringstid. En annorlunda kodning av storleken på byråerna skulle 

därmed kunna visa ett annorlunda resultat än dem resultat vi fick i vår studie. 

 

5.2.3.7.	  Mobilitet	  
Hypotes 9: Mobilitet minskar certifieringstiden för kvinnor.  

 

Då vi gjorde regressionsanalysen på de fyra mobilitetspåståendena kan vi, ur Tabell 24, 

se att ingen av de fyra hypoteser vi ämnade undersöka visade några signifikanta 

samband för varken de godkända eller de auktoriserade revisorerna. Vi förkastar 

därmed H9 för bägge grupperna. Vi fann däremot ett signifikant samband som inte 

innefattade vår hypotes som visade att kvinnliga godkända revisorer som jobbat på flera 

byråer har en längre certifieringstid än kvinnliga revisorer som inte bytt byrå. 

Resultaten vi fick då vi undersökte denna hypotes strider mot den uppfattning vi fick 

från våra intervjuer av de kvinnliga revisorerna där de betonade att dem fick fler 

möjligheter och ovärderlig erfarenhet de annars inte hade fått när de fick möjlighet att 

byta arbetsmiljö. Det är dock tänkbart att det ger olika signaler beroende på om man 

flyttar och stannar kvar inom samma byrå, som fallet var med de kvinnliga revisorer vi 

intervjuade, och om man byter byrå. 
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Enligt Gammie & Gammie (1997) är kvinnliga revisorer mer lojala mot den byrå de en 

gång började sin karriär på än de manliga revisorerna. Männen blev istället ofta ”head- 

huntade” vilket kan vara en tänkbar orsak till att männens certifieringstid inte ökade om 

de jobbat på fler byråer. 

 

5.3	  Avslutande	  diskussion	  	  
 

Att kvinnor i revisionsbranschen uttrycker en vilja att lämna professionsyrket i större 

omfattning än männen har uppmärksammats av många forskare (Fogarty, 1998; Elg & 

Jonnergård, 2011; Jonnergård & Stafsudd, 2009; Mueller et al, 2011). Detta torde bero 

på att dessa kvinnliga revisorer märker att deras möjligheter till avancemang inte är lika 

stora som för deras manliga kollegor. Deras manliga kollegor har både högre positioner 

och löner bara några år efter inträdet i byråerna (Elg et al, 2006). Karriärforskare som 

Hall (1976) och Rosenbaum (1984) menar att framgångar tidigt i individens karriär ökar 

möjligheterna till avancemang senare i karriärutvecklingen. Således ville vi undersöka 

om vi kunde identifiera karriärstrategier som påverkar kvinnliga revisorers 

certifieringstid. 

Trots att certifieringstiden bland de godkända kvinnliga och manliga revisorerna skilde 

sig signifikant åt, där män certifierades i genomsnitt 0,7 år snabbare än kvinnorna, 

kunde vi inte med karriärstrategierna fånga upp dessa skillnader. Bland de auktoriserade 

revisorerna fanns det ingen skillnad i certifieringstiden mellan könen och även där 

kunde vi inte hänföra det till att karriärstrategierna korrelerar med certifieringstiden. De 

resultat vi fått indikerar att de karriärstrategier som vi undersökte i denna studie inte 

påverkar certifieringstiden. Detta indikerar att det är svårt att empiriskt mäta 

karriärstrategier som påverkar certifieringstiden. Andra studier har däremot gjorts på 

svenska revisorer (Elg & Jonnergård, 2011) där man har kommit fram till att kvinnliga 

revisorer har andra karriärstrategier än manliga revisorer, dessa skillnader har 

framförallt förklarats med att kvinnor tar större ansvar för barn och familj. I vår studie 

har vi uteslutit påståenden som kan hänföras till barn och familj. Detta för att vi ville 

mäta karriärstrategier som kvinnliga och manliga revisorer använder sig av i enbart 

jobbrelaterade situationer. 
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I vår studie undersökte vi istället hur barn påverkade revisorernas certifieringstid utan 

att inkludera dessa i påståenden. Det vi fann var att både de kvinnliga godkända och 

auktoriserade revisorerna fick en längre certifieringstid i de fall som de hade fått barn 

innan de certifierades. Samma samband uppstod inte för de manliga revisorerna. Dessa 

resultat stödjer tidigare forskning som visat att kvinnor som får barn har svårare för att 

avancera (Windsor & Auyeung, 2006) medan männens karriär inte påverkas av att de 

får barn (Kanter, 1977). Trots att vi finner stöd för att de kvinnliga revisorernas 

certifieringstid ökar då de får barn, kvarstår det faktum ändå att dessa kvinnor är 

framgångsrika eftersom de är certifierade. Således kan inte Gammie & Gammies (1997) 

resultat som visade att kvinnornas karriärambitioner minskar då de får barn appliceras 

på de kvinnliga revisorer som varit med i vår studie. 

Vi fann att den absolut största anledningen till att kvinnliga revisorer får en längre 

certifieringstid berodde på att kvinnliga revisorer är föräldralediga längre än vad 

manliga revisorer är. Längden på föräldraledighet påverkade kvinnornas certifieringstid 

medan den inte var signifikant för männen. Kvinnor var i genomsnitt föräldralediga 1,3 

år medan männen i genomsnitt var föräldralediga i 0,3 år. Varför certifieringstiden 

påverkas för att hon var hemma med barnen längre kan förklaras antingen med att ju 

längre hon är ledig desto mer förlorar hon i kunskap vilket kan förklara en längre 

certifieringstid. Å andra sidan kan det tänkas att den uttagna längden på föräldraledighet 

signalerar för arbetsgivaren att hon inte är intresserad av att investera i sin karriär och 

arbetsgivaren uppfattar detta som negativt och ger henne färre uppdrag. Flertal forskare 

har visat att kvinnliga revisorer upplever det svårt att komma tillbaka efter 

föräldraledighet eftersom de tappar sin klientstock (Jonnergård & Stafsudd, 2009; 

Dambrin & Lambert, 2008). Om det kan hänföras till att det är byråerna som inte har 

vänligare normer för mödrar med barnansvar så är detta ett byråproblem (Anderson- 

Gough et al, 2005). Martin (1994) menar att organisationen inte tillåter kvinnor att 

prestera sämre bara för att man har ansvar för barn. Mer främjande normer i dessa 

byråer som gör det möjligt för barnfamiljer har visat sig påverka kvinnans karriär. 

Varför dessa kvinnliga revisorer väljer att vara borta från jobbet och ta hand om barn 

kan förklaras med att det är fortfarande kvinnor som bär det största ansvaret för barn 

och familj (Kanter, 1977; Wahl, 1992). Detta indikerar att kvinnor känner det 

patriarkala trycket, det vill säga att mannen jobbar och kvinnan tar hand om barn och 

familj. Det faktum att dessa kvinnliga revisorer som har både höga ambitioner och är 
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framgångsrika ändå väljer att göra ett avbrott i sin karriär för att ta hand barnen visar att 

vi inte närmar oss ett mer jämställt samhälle mellan kvinna och man. Det kan å andra 

sidan vara så att kvinnorna själva väljer att stanna hemma med barnen eftersom de 

prioriterar tiden med barnen och värderar sin karriär lägre för att senare i livet 

certifieras. 

Avslutningsvis fann vi att godkända kvinnliga revisorer som bytt byrå innan de 

certifierades hade en längre certifieringstid än kvinnor som stannade kvar inom samma 

byrå innan de certifierades. Detta samband kunde vi endast identifiera för kvinnliga 

revisorer. Det är tänkbart att det är svårare för kvinnor att anpassa sig till en ny byrå när 

de byter arbetsgivare än i jämförelse med hur det är för manliga revisorer. Det är även 

tänkbart att det är så att det signalerar en illojalitet till den nya arbetsgivaren om en 

kvinna kommer från en byrå och börjar jobbar på en annan. Gammie & Gammie (1997) 

menar att kvinnliga revisorer i regel är lojala mot den byrå de började sin karriär i än i 

jämförelse med manliga revisorer. Manliga revisorer i sin tur blir, enligt Gammie & 

Gammie (1997), ofta ”head-huntade” och erbjuds högre positioner på andra byråer för 

att de skall byta byrå. Detta är en tänkbar anledning till att kvinnliga godkända revisorer 

som byter byrå ökar sin certifieringstid men samma situation inte uppstår för de manliga 

godkända revisorerna. 

Sammanfattningsvis har våra resultat visat att vi inte kunnat identifiera någon 

karriärstrategi som påverkar de kvinnliga revisorernas certifieringstid. Det kan dock 

hävdas att det är strategiskt att vänta med att skaffa barn tills efter sin certifiering. Just 

en sådan strategi kunde vi identifiera i en av våra intervjuer där en av de kvinnliga 

revisorerna vi intervjuade menade att hon inte kunde tänka sig att skaffa barn innan hon 

blev auktoriserad, detta för att hon ansåg att det skulle ta längre tid för henne att uppnå 

sin auktorisation efter hon fått barn. Liknande upptäckter gör även Dambrin & Lambert 

(2008) som finner att kvinnliga revisorer själva inser vilka hinder som uppstår då de får 

barn och då inte heller sätter lika högt värde vid att avancera inom byrån. 
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6.	  Slutsatser	  	  
yftet med detta kapitel är att presentera de slutsatser vi kommit fram till. 

Nämligen att vi inte identifierat några karriärstrategier som påverkar 

certifieringstiden varken för manliga eller kvinnliga revisorer. Vi kommer även 

att presentera den största orsaken, enligt vår studie, till varför kvinnliga revisorers 

certifieringstid blir längre än männens, nämligen att kvinnliga revisorer väljer att vara 

föräldralediga en längre tid än sina manliga kollegor. Slutligen presenteras även 

praktiska implikationer och förslag till fortsatt forskning. 

 

Syftet med denna studie har varit att identifiera om det finns några kvinnliga 

karriärstrategier som påverkar certifieringstiden. Vi har inte kunnat identifiera att det 

finns skillnader mellan könen i användningen av karriärstrategier bland den grupp av 

revisorer som vi har undersökt. Vi har inte heller kunnat påvisa att det finns 

karriärstrategier som bidrar till att minska certifieringstiden varken för kvinnliga 

revisorer eller manliga revisorer. Det finns dock skillnader i certifieringstiden mellan 

könen, de manliga godkända revisorerna i vår studie har certifierats i genomsnitt 0,7 år 

snabbare än de kvinnliga godkända revisorerna. När vi gjorde samma jämförelse bland 

de auktoriserade revisorerna fann vi inga skillnader i deras certifieringstid. 

Den främsta anledningen till varför denna skillnad i certifieringstiden mellan könen 

finns förklaras enligt vår studie med att kvinnor tar ut en längre föräldraledighet än 

männen. Godkända kvinnliga revisorer var i genomsnitt föräldralediga 1,3 år medan 

manliga godkända revisorer i genomsnitt var föräldralediga i 0,3 år. Varför hennes 

certifieringstid blir längre på grund av att hon väljer att ta ut längre föräldraledighet kan 

hänföras till att byrån inte ger henne samma möjligheter till karriärutveckling. Flertalet 

studier har visat att kvinnliga revisorer i revisionsbranschen upplever det svårt att 

komma tillbaka till byrån efter sin föräldraledighet (Jonnergård & Stafsudd, 2009) och 

detta kan förklara varför kvinnorna har en längre certifieringstid. En annan tänkbar 

anledning kan ligga i att ju längre hon är hemma desto mer kunskap tappar hon och 

detta påverkar hennes certifieringstid. 

Det är också möjligt att kvinnliga revisorer prioriterar annorlunda då de blir föräldrar. 

När de kvinnliga revisorerna kommer till den fasen i livet då det är dags att få barn kan 

värderingarna omvandlas. Från att karriären har stått i fokus till att den har hamnat i 

S 
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skuggan då karriärsambitionerna har minskat i samband med att de blir föräldrar 

(Kanter, 1977). Då ser inte de kvinnliga revisorerna några problem i att vänta med sina 

framgångar i karriären eftersom de ser ett större värde i familjen. 

Vad tyder resultaten vi har kommit fram till? Det förefaller vara så att den traditionella 

bilden av att det är kvinnan som tar störst ansvar för barn och familj även finns bland 

svenska revisorer, trots att det idag finns lagstiftning som möjliggör det för bägge 

föräldrarna att ta ut lika mycket föräldraledighet. Samtidigt är det ingen plikt som 

belastar kvinnor att de måste ta det största ansvaret så fort de blir föräldrar. Om det är 

samhällets norm som talar om för kvinnor att de förväntas vara hemma hos sina barn 

eller om de själva vill kan skilja sig från fall till fall. I slutändan ligger det ofta på en 

kvinnas egna val hur länge hon väljer att stanna hemma med sitt barn. Så länge som det 

inte blir en ekonomisk fråga är det tänkbart att kvinnan väljer det som hon sätter högst 

värde på. 

Vi kan dock inte med våra resultat dra slutsatsen att det är det patriarkala trycket som 

förklarar varför dessa kvinnliga revisorer väljer att vara borta så länge för att ta hand om 

barnen. Det kan likväl tänkas att detta är en funktion av att kvinnor värderar att stanna 

hemma med barnen i större utsträckning än vad manliga revisorer gör. 

  

6.1.	  Implikationer	  	  
	  
	  
Flertalet forskare (Hall, 1976; Schein, 1978; Rosenbaum; 1979) betonar vikten av att 

framgång tidigt i karriären ökar motivationen (Hall; 1976) och erbjuder större 

möjligheter (Rosenbaum, 1979) senare i individens karriär. Ett problem inom 

revisionsbranschen är att kvinnor hamnar på efterkälken tidigt i karriären jämfört med 

deras manliga kollegor (Elg & Jonnergård, 2011; Elg et al, 2006; Fogarty, 1996) och de 

uttrycker större vilja att lämna professionen (Elg & Jonnergård, 2011; Mueller et all, 

2011; Fogarty, 1996). Framgång tidigt i karriären för dessa kvinnliga revisorer kan vara 

källan till framgång senare i deras karriär. De unga kvinnor som påbörjar sitt nya 

yrkessamma liv kan använda våra resultat, nämligen att inte ta ut lång föräldraledighet 

om man vill certifieras på så kort tid som möjlighet. 
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I byråns fall kan dessa uppmärksammas för att genomdriva aktiviteter för att locka 

tillbaka kvinnorna tidigare från deras föräldraledighet. Forskning har visat att om man 

tar föräldraledigt försämras är förutsättningarna sämre för kvinnorna när de kommer 

tillbaka från sin ledighet i jämförelse med innan de tog ledigt. Är en kvinna medveten 

om detta är det inget som lockar tillbaka henne inom en snar framtid utan då finner de 

värdet i att stanna hemma ännu högre. Något en revisionsbyrå kan göra är att vara mer 

tillmötesgående mot de kvinnor som är föräldralediga för att locka tillbaka dem inom en 

snarare framtid än idag. 

 

6.2.	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  	  
	  
	  
I vår studie har vi inte lyckats identifiera vilka karriärstrategier som bidrar till kortast 

certifieringstid. Det bör dock finnas karriärstrategier som är mer framgångsrika än andra 

men att vi inte lyckats identifiera dessa med vår metod. Därmed rekommenderas att en 

mer omfattande studie genomföras där fler beteenden, än de vi tagit upp i vår studie, 

undersöktes. På så sätt skulle möjligheter till att identifiera fler karriärstrategier uppstå 

och kanske skulle det då gå att finna någon karriärstrategi som är mer effektiv avseende 

en kortare certifieringstid och därmed uppfylla vårt syfte med denna studie. 

Med tanke på att vår studie gjordes på både män och kvinnor som gjort karriär, i den 

bemärkelsen att de minst har blivit godkända revisorer, hade det varit av intresse att 

göra en liknande studie på revisorsassistenter som ännu inte avancerat inom byråerna. 

Det är då tänkbart att man skulle finna större skillnader i vilka karriärstrategier manliga 

och kvinnliga revisorsassistenter använder sig av. Studien skulle även kunna 

genomföras på revisorer som befinner sig på olika chefspositioner inom byrån, eller rent 

av på de som är partners. Eftersom det är byrån som avgör vilka som skall tillsättas på 

chefspositionerna är det möjligt att karriärstrategierna skiljer sig åt beroende på vilken 

position inom byrån man har. 
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Appendix	  
 
 

Appendix	  1	  Intervjuguide	  
 
 
Intervjuguide för intervjuer av två kvinnliga auktoriserade revisorer och en manlig 
godkänd revisor. 
 
Vi kommer att försöka ha våra intervjuer så öppna som möjligt för att vi vill att 
revisorerna rätt så fritt skall associera till vad exempelvis karriärsmål och karriärstrategi 
är för dem utan att vi leder in dem på något särskilt spår. 
 
 
 
 
Frågor kring karriärsmål 
 
De första frågorna kommer vi att ställa beträffande deras bakomliggande orsak till 
varför de valde revisorsyrket. Vår första fråga kommer att vara knuten till hypotes 2a. 
Den kommer helt enkelt att vara: 
 
Vilka var dina mål när du började jobba på byrån? 
 
Denna fråga är av relevans för oss eftersom, beroende på svar, kan vi ta reda på om 
dessa revisorer som har karriärsmål som är förenliga med de mål byråerna belönar, 
alltså status, makt/inflytande och materiella belöningar, eller om de har drivkrafter som 
värdesätts av professionen såsom personlig utveckling och expertkunskap. 
 
Beroende på svar kan vi få reda på om svaren stämmer överens med hypotes 2b.  
 
En annan intressant fråga som är av relevans för oss att ställa är: 
 
Vad i ditt yrke som revisor är det som tillfredsställer dig idag? 
 
Denna fråga vill vi ställa för att ta reda på om byrån har förändrat deras karriärsmål 
under tiden de varit anställda på en byrå. Det behöver dock inte bara vara byrån som 
påverkat revisorerna utan det kan även ha att göra med händelser i deras privatliv som 
påverkat dem. Med frågan vill vi framför allt undersöka om det är byrån som har 
påverkat dem att skifta i sina karriärsmål. 
 
 
Hypotes 2a: Revisorer som betonar karriärsmål (status, makt/inflytande och 

materiella belöningar) minskar certifieringstiden.  
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Hypotes 2b: Karriärsmål som är förenliga med vad som belönas av revisionsbyrån, 

(status, makt/inflytande och materiella belöningar), används mer av män och 

minskar certifieringstiden. 

 
 
 
 
Frågor kring karriärstrategi 
 
När vi ställer frågor om karriärstrategier är vi intresserade av att ta reda på vilka 
strategier de använder sig av. Vi kommer därför att ställa följande fråga till dem: 
 
Vilka aktiviteter lägger du stor vikt vid när du arbetar? 
 
Med denna fråga vill vi ta reda på vilka strategier dessa revisorer använder sig av och då 
ta reda på om de stämmer in på sådana strategier som byrån belönar enligt vår 
utgångspunkt.  
 
Vad som också är intressant för oss i den här frågan är om deras strategier är i linje med 
vilka karriärsmål de har, eller om de har valt en strategi som inte uppfyller deras 
karriärsmål för att kunna avancera inom byrån. Därför är det också av stor vikt för oss 
att ställa frågan? 
 
Hur har byrån påverkat ditt beteende när du arbetar? 
 
 
Hypotes 1a: Karriärstrategier, som är förenliga med vad som belönas av 

revisionsbyrån, 

minskar certifieringstiden.   

 
Hypotes 1b: Karriärstrategier, som är förenliga med vad som belönas av 

revisionsbyrån, används mer av män och minskar certifieringstiden.   
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När vi ställer frågor kring deras demografiska situation blir det svårare för oss att vara 
lika öppna i våra frågor eftersom vi är inne på lite mer specifika områden än vad 
ovanstående frågor har fokuserat på.  
 
 
 
 
Frågor kring civilstånd 
 
Här kommer vi att ställa följande fråga till revisorerna: 
 
Vilket civilstånd har du? 
 
Vi kommer även att ta reda på hur deras civilstånd såg ut då de certifierades för att se 
om det kan ha påverkat deras certifieringstid.. På så vis kan vi ta reda på om hypotes 3a 
stämmer in på dessa revisorer.  
 
En annan fråga vi kan ställa angående revisorernas civilstånd är, givet att de har en 
respektive 
 
 Hur har ditt förhållande påverkat din karriär? 
 
Med denna fråga kan vi ta reda om de anser att ett förhållande begränsar deras tid att 
vara i byrån eller inte och vi kan då se om de själva uttrycker att ett förhållande har 
hindrat dem något från att avancera inom byrån eller om de kan se det som att deras 
respektive har hjälpt dem. 
 
Hypotes 3a: Att ha en respektive minskar certifieringstiden 

 
Hypotes 3b: Att ha en respektive minskar certifieringstiden mer för män än för 

kvinnor.  

 
 
 
 
Frågor kring barn 
 
Till en början här börjar vi med att fråga: 
 
Har du barn? 
 
Sambandet mellan om revisorerna har barn och hur snabbt de har avancerat kollar vi 
efter här för att se efter om hypotes 4a stämmer in här.  
 
Förutsatt att de har barn kan vi sedan fortsätta med frågan: 
 
Hur har barnet/barnen påverkat din karriär? 
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Med den frågan kan vi undersöka hur de själva anser att barn har påverkat dem och om 
de kanske har sett det som en självklarhet att det är dem och inte deras respektive som 
stannat hemma med barnen. Nästa fråga kommer därmed logiskt att bli: 
 
Hur delar du och din respektive på ansvaret för ditt/dina barn? 
 
Vi kan ta reda på om det har varit så att deras respektive har tagit hand om barnen när 
de själva haft möjlighet att göra karriär. När vi undersöker i vilken omfattning 
revisorerna och deras respektive delar på ansvaret om deras barn kan vi även ta reda på 
hur mycket det har betytt för deras karriär. 
 
 
Hypotes 4a: Barn ökar certifieringstiden mer för kvinnor än för män 

 

Hypotes 4b: Barnansvar ökar certifieringstiden mer för män än kvinnor 

 
 
Frågor kring ålder 
 
Logiskt blir vår fråga här: 
 
När började du jobba med revision? 
 
Det vi undersöker här är i enlighet med hypotes 5a. Vi vill undersöka om det kan 
stämma att tiden är olika beroende på om de var unga eller gamla när de började på 
revisionsbyrå. Har kvinnorna börjat på byrån i en ung ålder vill vi undersöka om de 
avancerade snabbt och motsatt vill vi undersöka om det tog längre tid för dem att 
avancera om de började på byrån i en äldre ålder. 
 
Hypotes 5a: Ålder ökar certifieringstiden 

 
Hypotes 5b: Ålder ökar certifieringstiden mer för kvinnor än för män. 

 

Frågor kring utbildning 
 
Frågan här blir: 
 
Vilken skola (universitet/högskola) tog du examen vid? 
 
Med denna fråga vill vi undersöka om de har gått vid ett universitet/högskola som har 
ett högt anseende och undersöka om hypotes 6a stämmer in på revisorerna. Om de gått 
på skolor med högt anseende har vi även möjlighet att kontrollera om hypotes  
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Hypotes 6a: Examen från högre ansedda högskolor/universitet minskar 

certifieringstiden  

 
Hypotes 6b: Examen från högre ansedda högskolor/universitet minskar 

certifieringstiden mer för män än för kvinnor  
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Appendix	  2	  Enkätundersökning	  
Appendix 2.1. Enkätundersökning 
 
 
1. Är du man eller kvinna? 
☐ Kvinna 
☐ Man 

 
 
2. Hur gammal var Du när Du började arbeta med revision? 

 
 
 

 
3. Vilket år började Du arbeta med revision? 

 
 
 

 
4. Hur många revisorer är det anställda på den byrå Du är anställd på? (I 
Sverige) 

 
 
 

 
 
5. Vilket år blev Du godkänd revisor? 

 
 
 

 
 
6. Vilket år blev Du auktoriserad revisor? (Hoppa över frågan om Du inte 
är auktoriserad revisor) 

 
 
 

 
  
7. Vilken högskola/universitet studerade Du vid när Du tog din examen? 
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8. Vilket civilstånd hade Du då Du kvalificerades? (Är Du auktoriserad 
revisor, svara vilket civilstånd Du hade då Du blev auktoriserad) 
 
☐ Ensamstående 
☐ Hade en respektive 
 
 
9. Har Du barn? 
 
☐ Ja 

☐ Nej 
 
 
10. Förutom dagis/skola, vem tar hand om Ditt/Dina barn mest? (Har Du 
inte barn, gå vidare till Fråga 14) 
 
☐ Jag 

☐ Min respektive 

☐ Annan, utveckla gärna i fältet nedan vem det varit i så fall 
 

 
 

 
 
11. Hur många barn har Du? 

 
 
 

 
12. Barnets/Barnens ålder 
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13. Om Du var föräldraledig innan Du kvalificerades, hur länge var Du 
föräldraledig? (Har Du varit föräldraledig fler än en gång, lägg då ihop den 
sammanlagda tiden Du var föräldraledig). Uppskatta tiden i månader. 

 
 
 

 
 
14. Om Du varit tjänstledig innan Du kvalificerades, hur länge var Du 
tjänstledig? (Har Du varit tjänstledig fler än en gång, lägg då ihop den 
sammanlagda tiden Du var tjänstledig). Uppskatta tiden i månader. 
 

 
 
 

 
15. Av vilken anledning tog Du tjänstledigt? 

 
 
 

 
16. Kryssa i de alternativ som Du har gjort. (Du kan välja fler alternativ) 
 
☐ Jag har jobbat på fler än ett kontor inom samma revisionsbyrå. 

☐ Jag har jobbat på fler än en revisionsbyrå. 

☐ Jag har flyttat för att kunna arbeta på min revisionsbyrå. 

☐ Jag har arbetat utomlands för min revisionsbyrå. 
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17. I denna fråga följer 9 st mål med karriären. Vi vill att Du rangordnar 
följande 9 begrepp efter vad som motiverar Dig till att göra karriär, där 1 
markerar det som är mest viktigast och 9 det som är minst viktigast. Du får 
alltså inte sätta ut samma siffra två gånger. 
 
                  1        2         3        4        5        6        7        8       9 
1. Materiella belöningar   ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐   
            
2. Makt/Inflytande           ☐      ☐       ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐   
            
3. Personlig utveckling    ☐      ☐       ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐    
           
4. Expertis                    ☐      ☐       ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐   
            
5. Kreativitet                    ☐      ☐       ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐   
            
6. Sociala relationer         ☐      ☐       ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐  
             
7. Självständighet            ☐      ☐        ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐  
             
8. Säkerhet                    ☐      ☐        ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐   
            
9. Status                    ☐      ☐        ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐      ☐    
 
10. Annat mål med karriären, om det är något du saknar    

 
 
       

	  
 
18. Svara på följande 22 påståenden genom att ta ställning till hur väl de 
passar in på Dig. Kryssa i på den 7-gradiga skalan där 7 innebär att 
påståendet stämmer in på Dig helt och hållet medan 1 innebär att 
påståendet inte alls stämmer. 
 
  
 

        Stämmer                   Stämmer 
                    inte alls              helt och hållet 
                1          2           3         4            5            6          7 
1: Jag deltar aktivt 
i de sociala aktiviteter              ☐        ☐         ☐       ☐          ☐          ☐        ☐ 
som de anställda anordnar. 
 
2: Jag arbetar på byrån              ☐        ☐         ☐       ☐          ☐          ☐        ☐  
utanför normal arbetstid. 
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3: Jag är tillgänglig för  
mina klienter även om               ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
jag är ledig. 
 
4: Jag deltar aktivt i de  
sociala aktiviteter byrån               ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
anordnar. 
 
5: Jag är väl medveten  
om vilka de olika               ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
karriärstegen är inom byrån. 
 
6: Jag är aktiv i arbetet att               ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
få in nya klienter till byrån. 
 
7: Jag känner väl till              ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
branschens normer och regler. 
 
8: Jag har många vänner               ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
på min avdelning/mitt kontor. 
 
9: Byrån har tydliga               ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
regler som är väl kända. 
 
10: Jag har bra kontakt med            ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
nyckelpersoner inom byrån. 
 
11: Jag vet vad mina chefer            ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
förväntar sig av mig. 
 
12: Jag har sökt information  
utanför min egen byrå i                   ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
en yrkesfråga. 
 
13: Jag tar med mig mitt               ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
arbete hem. 
 
14: Jag är väl informerad               ☐        ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
om byråns mål. 
 
15: Jag deltar i professionella         ☐         ☐         ☐        ☐         ☐          ☐        ☐ 
föreningar utanför byrån. 
 
 
16: Jag har många vänner på  
andra avdelningar/kontor               ☐         ☐         ☐        ☐         ☐         ☐         ☐ 
inom byrån. 
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17: Jag har en god relation              ☐         ☐         ☐        ☐         ☐         ☐         ☐ 
med min närmsta chef. 
 
 
18: Jag umgås även socialt              ☐         ☐         ☐        ☐         ☐         ☐         ☐ 
med mina klienter. 
 
19: Jag spenderar mycket tid  
åt att tänka på mitt jobb när             ☐         ☐         ☐        ☐         ☐         ☐         ☐ 
jag inte arbetar. 
 
20: Jag åsidosätter min              ☐         ☐         ☐        ☐         ☐         ☐         ☐    
fritid för arbetets skull. 
 
21: Jag är väl informerad  
om framtida förändringar               ☐         ☐         ☐        ☐         ☐         ☐         ☐     
inom byrån. 
 
22: Det är viktigt för mig att  
mitt arbete ger ett positivt              ☐         ☐         ☐        ☐         ☐         ☐         ☐      
bidrag till samhället i stort. 
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Appendix 2.2. Introduktionsbrev  
 
Hej! 
 
Ni har blivit utvald till att delta i en enkätundersökning om manliga och kvinnliga 
revisorers karriärstrategier. Enkäten är en del av ett examensarbete på Linnéuniversitetet 
för civilekonomer. Syftet med studien är att undersöka vilka karriärstrategier 
framgångsrika revisorer använder sig av och hur valet av karriärstrategi påverkat 
kvalificeringstiden.  
 
Tidigare studier har visat att män befinner sig på högre positioner i större omfattning än 
kvinnliga revisorer. Vad som är intressant att undersöka då är hur manliga och kvinnliga 
revisorers beteenden skiljer sig åt när de gör karriär inom revisionsbranschen och vad 
det är i beteendet som påverkar möjligheterna till att göra karriär. Med det i åtanke 
behöver vi Er hjälp och därför har denna enkät skickats ut till Er. 
 
Vi skulle vara tacksamma om ni ville delta i undersökningen och besvara frågorna 
senast den 20 april. Enkäten består av 18 frågor där den sista frågan omfattar ett antal 
påståenden Ni skall ta ställning till. Tidsåtgången för att besvara enkäten är 5-10 
minuter och det hjälper oss väldigt mycket om Ni vill delta i vår undersökning.  
 
Studien omfattar alla revisorer som certifierats från 1 januari 2007 fram till idag. Ert 
deltagande är helt frivilligt men det hjälper oss mycket om Ni vill delta så vi får ett mer 
trovärdigt resultat. Som tack för Ert deltagande kommer vi att dela med oss av 
resultaten till er. 
 
Era svar kommer att behandlas helt anonymt och vi ber Er därför besvara frågorna så 
ärligt Ni kan. Ert svar kommer att vara med i en statistisk undersökning där ingen 
specifik individ kommer att utmärkas. Klicka på länken nedan för att komma till 
enkäten. 
 
Har ni frågor är ni välkomna att skriva till detta mail eller ringa XXX-XXXXXXX. 
 
Tack på förhand! 
Mvh. Daniel Nilsson & Besarta Hulaj 
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Appendix 2.3. Påminnelsebrev 1 
 
Hej igen! 
 
Förra veckan fick ni ett erbjudande om att delta i en enkätundersökning om manliga och 
kvinnliga revisorers karriärstrategier. Enkäten är en del av ett examensarbete på 
Linnéuniversitetet för civilekonomer. Vi skulle vara tacksamma om ni ville delta i 
undersökningen och besvara frågorna senast den 20 april. Enkäten består av 18 frågor 
där den sista frågan omfattar ett antal påståenden Ni skall ta ställning till. Tidsåtgången 
för att besvara enkäten är 5-10 minuter och det hjälper oss väldigt mycket om Ni vill 
delta i vår undersökning.  
 
Syftet med studien är att undersöka vilka karriärstrategier framgångsrika revisorer 
använder sig av och hur valet av karriärstrategi påverkat kvalificeringstiden. Tidigare 
studier har visat att män befinner sig på högre positioner i större omfattning än 
kvinnliga revisorer. Vad som är intressant att undersöka då är hur manliga och kvinnliga 
revisorers beteenden skiljer sig åt när de gör karriär inom revisionsbranschen och vad 
det är i beteendet som påverkar möjligheterna till att göra karriär. Med det i åtanke 
behöver vi Er hjälp och därför har denna enkät skickats ut till Er. 
 
Studien omfattar alla revisorer som certifierats från 1 januari 2007 fram till idag. Ert 
deltagande är helt frivilligt men det hjälper oss mycket om Ni vill delta så vi får ett mer 
trovärdigt resultat. Som tack för Ert deltagande kommer vi att dela med oss av 
resultaten till er. 
 
Era svar kommer att behandlas helt anonymt och vi ber Er därför besvara frågorna så 
ärligt Ni kan. Ert svar kommer att vara med i en statistisk undersökning där ingen 
specifik individ kommer att utmärkas. Klicka på länken nedan för att komma till 
enkäten. 
 
Har ni frågor är ni välkomna att skriva till detta mail eller ringa XXX-XXXXXXX. 
 
Tack på förhand! 
Mvh. Daniel Nilsson & Besarta Hulaj 
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Appendix 2.4. Påminnelsebrev 2 
 
Hej igen! 
 
Nu är svarstiden för att besvara enkäten snart ute. Det skulle betyda väldigt mycket om 
Ni vill hjälpa genom att besvara enkäten senast imorgon, 20 april. Enkäten är en del av 
ett examensarbete på Linnéuniversitetet för civilekonomer. Enkäten består av 18 frågor 
där den sista frågan omfattar ett antal påståenden Ni skall ta ställning till. Tidsåtgången 
för att besvara enkäten är 5-10 minuter och det hjälper oss väldigt mycket om Ni vill 
delta i vår undersökning.  
 
Syftet med studien är att undersöka vilka karriärstrategier framgångsrika revisorer 
använder sig av och hur valet av karriärstrategi påverkat kvalificeringstiden. Tidigare 
studier har visat att män befinner sig på högre positioner i större omfattning än 
kvinnliga revisorer. Vad som är intressant att undersöka då är hur manliga och kvinnliga 
revisorers beteenden skiljer sig åt när de gör karriär inom revisionsbranschen och vad 
det är i beteendet som påverkar möjligheterna till att göra karriär. Med det i åtanke 
behöver vi Er hjälp och därför har denna enkät skickats ut till Er. 
 
Studien omfattar alla revisorer som certifierats från 1 januari 2007 fram till idag. Ert 
deltagande är helt frivilligt men det hjälper oss mycket om Ni vill delta så vi får ett mer 
trovärdigt resultat. Som tack för Ert deltagande kommer vi att dela med oss av 
resultaten till er. 
 
Era svar kommer att behandlas helt anonymt och vi ber Er därför besvara frågorna så 
ärligt Ni kan. Ert svar kommer att vara med i en statistisk undersökning där ingen 
specifik individ kommer att utmärkas. Klicka på länken nedan för att komma till 
enkäten. 
 
Har ni frågor är ni välkomna att skriva till detta mail eller ringa XXX-XXXXXXX. 
 
Tack på förhand! 
Mvh. Daniel Nilsson & Besarta Hulaj 
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Appendix	  3	  Bivariat	  analys	  
 
 
 
Appendix 3.1.  
Bivariat analys för  
Godkända 
revisorer 
Spermans rho 
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Appendix 3.2. 	  
Bivariat analys för 
Auktoriserade 
revisorer	  
Spermans rho 
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Appendix	  4.	  Tabeller	  Karriärstrategier	  
 
Appendix 4.1. Toleransvärden för godkända revisorers karriärstrategier 
 Modell 1 

 
Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Auktoriserade revisorer Toleransvärde Toleransvärde Toleransvärde  Toleransvärde 

Kön 0,986    
Den informationsmedvetne 0,994 1,000 0,959 0,943 

Den arbetstrogne 0,995 1,000 0,978 0,973 
Den delaktige 0,997 1,000 0,988 0,986 
Den sociale 0,998 1,000 0,976 0,968 

 
Appendix 4.2. Toleransvärden för auktoriserade revisorers karriärstrategier 
 Modell 1 

 
Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Auktoriserade revisorer Toleransvärde Toleransvärde Toleransvärde  Toleransvärde 

Kön 0,713    
Den informationsmedvetne 0,983 0,998 0,789 0,902 

Den sociale 0,831 0,999 0,718 0,746 
Den delaktige 0,969 0,999 0,830 0,942 

Den arbetstrogne 0,930 0,998 0,888 0,805 
Den fältorienterade 0,920 0,998 0,837 0,915 
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Appendix. 4.3. Regressionsanalys av karriärstrategier 
 Modell 1 

 
Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Godkända revisorer B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. B Std. 

Err. 
Kön 0,799* 0,332       

Den informationsmedvetne 0,088 0,164 0,057 0,165 -0,002 0,292 0,145 0,182 
Den arbetstrogne 0,048 0,162 0,021 0,164 -0,067 0,311 0,153 0,166 

Den delaktige -0,124 0,160  -0,143 0,162 -0,162 0,294 -0,105 0,168 

Den sociale -0,346* 0,164  -0,331* 0,166 -0,636* 0,296 -0,097 0,177 
R² 0,055 0,026 0,060 0,019 
F 2,147 † 1,216  † 1,211 † 0,512 † 
N 189 189 81 108 

Auktoriserade revisorer B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. B Std. 
Err. 

Kön 0,182 0,869       

Den informationsmedvetne 0,039 0,357 0,048 0,350 -0,095 0,429 0,317 0,593 

Den sociale 0,120 0,386 0,087 0,348 -0,322 0,496 0,294 0,681 

Den delaktige -0,409 0,382 -0,423 0,372 -0,835 0,493 -0,103 0,575 

Den arbetstrogne -0,625 0,383 -0,604 0,365 -1,566** 0,518 -0,390 0,588 

Den fältorienterade -0,229 0,374 -0,251 0,355 0,097 0,529 -0,438 0,538 

Adj. R² -0,029 -0,004 0,269 -0,139 

F 0,788 † 0,960 † 2,328 † 0,365 † 

N 46 46 19 27 

* Signifikant samband på 5 % -nivån ,  
** Signifikant samband på 1 % -nivån 
† Modellen är inte signifikant 
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Appendix	  5.	  Tabeller	  Karriärsmål	  
 
 
 
Appendix 5.1. Toleransvärden för godkända revisorer innan och efter status togs bort 

 Toleransvärde innan 
status togs bort 

Toleransvärde efter 
status togs bort 

Materiella belöningar 0,738 0,749 
Makt/Inflytande 0,814 0,830 
Personlig utveckling 0,399 0,519 
Expertis 0,899 0,892 
Kreativitet 0,805 0,806 
Sociala relationer 0,785 0,787 
Självständighet 0,804 0,855 
Säkerhet 0,749 0,755 
Status 0,495  
   
 
 
 

Appendix 5.2.  Toleransvärden för auktoriserade revisorer innan och efter personlig 

utveckling och status togs bort 
 Toleransvärde innan 

status togs bort 
Toleransvärde efter 

status togs bort 
Materiella belöningar 0,678 0,716 
Makt/Inflytande 0,567 0,755 
Personlig utveckling 0,350  
Expertis 0,717 0,781 
Kreativitet 0,615 0,663 
Sociala relationer 0,815 0,819 
Självständighet 0,686 0,751 
Säkerhet 0,499 0,790 
Status 0,317  

 

Appendix 5.3. Toleransvärden för auktoriserade revisorer, Modell 3 innan och efter 

självständighet togs bort 
 Modell 1 

 
Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Auktoriserade revisorer Toleransvärde Toleransvärde Toleransvärde 

med 
självständighet 

Toleransvärde 
utan 

självständighet 

Toleransvärde 

Kön 0,857     

Materiella belöningar 0,716 0,716 0,620 0,621 0,715 

Makt/Inflytande 0,743 0,755 0,733 0,744 0,693 
Expertis 0,761 0,781 0,697 0,700 0,794 

Kreativitet 0,641 0,663 0,524 0,590 0,620 

Sociala relationer 0,807 0,819 0,355 0,709 0,846 
Självständighet 0,747 0,751 0,330  0,793 

Säkerhet 0,731 0,790 0,672 0,835 0,663 
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Appendix 5.4. Regressionsanalys av karriärsmål för auktoriserade revisorer 
 Modell 1 

 
Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Auktoriserade 

revisorer 
B Std. 

Err. 
B Std. 

Err. 
B Std. 

Err. 
B Std. 

Err. 
Kön -0,631 0,742       

Materiella 
belöningar 

-0,086 0,173 -0,082 0,173 0,193 0,237 -0,245 0,243 

Makt/Inflytande -0,067 0,155 -0,050 0,153 0,307 0,220 -0,248 0,212 
Expertis 0,262 0,162 0,240 0,159 0,527* 0,214 0,158 0,222 

Kreativitet -0,216 0,192 -0,186 0,188 -0,498 0,245 -0,186 0,285 

Sociala relationer 0,078 0,148 0,094 0,146 0,073 0,201 0,153 0,208 
Självständighet -0,294 0,173 -0,284 0,172   -0,388 0,219 

Säkerhet 0,309* 0,151 0,274 0,144 0,221 0,227 0,387 0,207 
         

Adj. R² 0,040 0,046 0,193 0,048 
F 1,250 † 1,334 † 1,758 † 1,202 † 
N 49 49 20 29 

* Signifikant samband på 5 % -nivån  
  † Modellen är inte signifikant 
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Appendix	  6	  Tabeller	  för	  Demografi	  
 

Appendix 6.1. Toleransvärden för godkända revisorer innan och efter barn togs bort 
 Toleransvärde innan 

barn togs bort 
Toleransvärde efter 

barn togs bort 
Kön 0,899 0,899 
Ålder 0,906 0,925 
Civilstånd 0,845 0,861 
Barn 0,373  
Skola 0,881 0,883 
Föräldraledig 0,390 0,836 
Tjänstledig 0,911 0,911 
Storlek på byrån 0,917 0,917 
Har jobbat på flera kontor 0,927 0,927 
Har jobbat på fler byråer 0,913 0,930 
Har flyttat för att kunna jobba 0,853 0,874 
Har arbetat utomlands 0,872 0,874 
 
 

Appendix 6.2. Toleransvärden för auktoriserade revisorer innan och efter barn togs bort 
 Toleransvärde innan 

barn togs bort 
Toleransvärde efter 

barn togs bort 
Kön 0,787 0,800 
Ålder 0,652 0,665 
Civilstånd 0,645 0,654 
Barn 0,262  
Skola 0,766 0,772 
Föräldraledig 0,271 0,776 
Tjänstledig 0,955 0,960 
Storlek på byrån 0,607 0,676 
Har jobbat på flera kontor 0,748 0,750 
Har jobbat på fler byråer 0,805 0,806 
Har flyttat för att kunna jobba 0,516 0,585 
Har arbetat utomlands 0,676 0,693 
 
Appendix 6.3. Regressionsanalys av ” Barnansvar” för godkända revisorer. 
 

 Modell 1 
 

Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Godkända revisorer B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. 

Kön 1,008 0,609       
Barnansvar 0,261 0,367 -0,078 0,307 0,562 0,631 0,339 0,398 

Adj. R² 0,010 -0,012 -0,005 -0,007 
F 1,404 † 0,065 † 0,792 † 0,726 † 
N 83 83 42 41 

† Modellen är inte signifikant 
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Appendix 6.4. Regressionsanalys av ” Barn innan certifiering” för godkända revisorer.  
 Modell 1 

 
Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Godkända revisorer B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. 

Kön 0,615 0,308       
Barn innan certifiering 1,166** 0,309 1,246** 0,308 1,897** 0,560 0,561 0,320 

Adj. R² 0,082 0,069 0,104 0,026 
F 10,268** 16,329** 11,470** 3,067 † 
N 208 208 91 117 

** Signifikant samband på 1 % -nivån 
† Modellen är inte signifikant 

 
Appendix 6.5. Regressionsanalys av ”Barnansvar” för auktoriserade revisorer 

 Modell 1 
 

Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Auktoriserade revisorer B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. 

Kön -1,216 1,080       
Barnansvar -1,429 0,713 -0,954 0,578 -0,743 1,059 -1,380 1,007 

Adj. R² 0,065 0,056 -0,053 0,047 
F 2,011 † 2,722 † 0,492† 1,879† 
N 30 30 11 19 

 
† Modellen är inte signifikant  

 
Appendix 6.6. Regressionsanalys av ”Barn innan certifiering” för auktoriserade 
revisorer 

 Modell 1 
 

Med kön 

Modell 2 
 

Utan kön 

Modell 3 
 

Enbart kvinnor 

Modell 4 
 

Enbart män 
Auktoriserade revisorer B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. B Std. Err. 

Kön 0,086 0,673       
Barn innan certifiering 1,474* 0,662 1,472* 0,655 2,360** 0,800 0,886 0,958 

Adj. R² 0,057 0,076 0,288 -0,005 
F 2,483 † 5,054* 8,689** 0,855 † 
N 50 50 20 30 

* Signifikant samband på 5 % -nivån  
** Signifikant samband på 1 % -nivån 
† Modellen är inte signifikant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


