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Abstract  
 
The Glass ceiling is a metaphor used to explain how women can be limited from reaching the top 
positions in their careers by being stuck under a transparent glass ceiling. Despite the fact that 
Sweden is one of the most gender equal countries in the world, the current statistics show that 
women in Sweden generally earn less than men, take larger responsibility of parenting and only 
represent a minority in boards and leading positions. Previous research on the Glass ceiling has 
been supported by factors such as motherhood, women’s views on their own possibilities and 
women being promoted to more precarious leading positions. The current study focuses on the 
auditor sector and is limited to Stockholm. The study aims to contribute to an understanding of 
the inequalities between men’s and women’s careers by measuring the existence of the Glass 
ceiling. The research emanated from previous research and affiliated theories aiming to confirm 
or reject the Glass ceiling. The study was conducted through semi-structured interviews with 
auditors operating in Stockholm, during spring of 2017. The current study showed evidence for 
Homosocial reproduction in top positions in the auditor business in that men tend to choose 
other men when promoting to top positions. The Pipeline perspective theory was also 
corroborated due to the industry gradually becoming more gender equal. Furthermore, evidence 
was found of the Leaky pipeline theory on women resigning from the auditor business as they 
become mothers, due to the auditor business’ seasonally intense workload. The Glass ceiling was 
hence partly confirmed.  
 
Key words: Glass ceiling, equality, career advancement, women in work, auditing. 



Sammanfattning  
 
Glastaket är en metafor vilken används för att förklara vissa kvinnors begränsningar till att 
avancera till de högre positionerna inom sitt yrke. Trots att Sverige är ett av världens mest 
jämställda länder visar statistiken att kvinnor i Sverige generellt har lägre lön än män, tar större 
ansvar för barnomsorg, tar ut mer föräldraledighet och tar enbart upp en minoritet av styrelse- 
och ledarpositioner i stora bolag. Tidigare forskning har förklarat Glastaket som en konsekvens 
av moderskap och kvinnors synsätt på sina egna möjligheter. Studien inriktar sig på 
revisionsbranschen och avgränsas till Stockholmsområdet. Studiens syfte är att genom tidigare 
forskning och teorier relaterade till Glastaket bidra till en djupare förståelse genom studiens 
undersökning. Undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med revisorer i 
Stockholmsområdet under våren 2017. Resultaten visade att studien kunde finna bevis för 
Homosocial reproduktion i toppositionerna inom revisionsbranschen genom att män tenderar att 
välja andra män till befordran inom branschen. Även Pipeline perspective-teorin fick belägg i 
studien då revisionsbranschen tidigare varit mansdominerad, men successivt blir mer jämställd. 
Vidare fann studien även evidens för Leaky pipeline-teorin där kvinnor oftare säger upp sig från 
revisorsyrket då de skaffar barn på grund av att yrket ofta innebär mycket arbete vilket kan vara 
svårt att kombinera med familjeliv. Därmed bekräftar dessa teorier delvis Glastaket.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
Kvinnor och män har inte alltid samma förutsättningar på arbetsmarknaden. En metafor för 
kvinnors upplevda eller möjliga begränsning till att avancera till högre positioner i yrkeslivet är 
det så kallade Glastaket. Det är en metafor för en slags diskriminering mot kvinnor, där ett 
osynligt tak kan hindra dem från att avancera till högre positioner i sitt yrkesliv, vilket kan vara 
exempelvis tjänster likt VD eller en plats i ledningsgruppen (Ezzedeen et al. 2015). De kvinnor 
som trots det lyckas arbeta sig upp till de högre positionerna kan ändå möta vissa svårigheter på 
grund att de är kvinnor. Exempel på detta är kvinnors extra höga prestationskrav jämfört med de 
manliga motsvarigheterna till chefer har, samt lägre tolerans för misstag och färre möjligheter till 
avancemang (Morgan 2015). Glastaket kan enligt en amerikansk studie definieras som att det 
existerar då kvinnor diskrimineras i yrkeslivet på grund av könsskillnader som inte kan förklaras 
utifrån olika arbetslivserfarenhet. Det byggs på diskriminering på grund av att de är kvinnor 
(Cotter et al. 2001). Trots att uttrycket Glastaket myntades på 1980-talet så studeras det 
fortfarande idag i olika sammanhang, vilket rimligen kan visa på att det delvis ännu existerar 
samt att det fortfarande är ett relevant ämne.  
 
Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen vilket visas tydligt i rapporten “Women in 
Work Index” av Jain och Teow (2017). De nordiska länderna placeras i toppen över de mest 
jämställda länderna i världen sett till arbetslivet. De nordiska länderna leder listan då Island är 
det mest jämställda landet, följt av Sverige, som i sin tur följs av tredjeplatsen Norge. Om den 
kvinnliga sysselsättningsgraden i Storbritannien vore på samma nivå som i Sverige skulle deras 
BNP öka med 170 miljarder pund (Jain & Teow 2017). Däremot förekommer enligt rapporten 
fortfarande ett lönegap mellan könen. Samma rapport hävdar att detta lönegap inte kommer att 
försvinna helt förrän år 2043. De framför således att löneskillnaden mellan män och kvinnor 
kommer att försvinna så småningom om gapet fortsätter att minska i samma takt som det gör nu 
(ibid.).  
 
Enligt Statistiska centralbyråns undersökning “På tal om kvinnor och män” (2016) var 
könsfördelningen för styrelseordföranden 95 procent män och 5 procent kvinnor, sett till 
samtliga svenska börsbolag under 2015. När det gäller verkställande direktörer i börsbolag var 
siffran 94 procent män och 6 procent kvinnor. I dessa två grupper är kvinnorna således i 
minoritet jämfört med männen. Av övriga styrelseledamöter var könsfördelningen 71 procent 
män och 29 procent kvinnor. Män är således överrepresenterade i styrelser och ledning i 
börsbolag i Sverige (ibid s. 98). För att ett bolag ska anses jämställt innebär det vanligtvis att 
inget av könen ska representera mer än 60 procent, eller mindre än 40 procent. Om fördelningen 
över- eller underskrider dessa gränser anses bolaget oftast inte som jämställt (Lennartsson 2017).  
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Revisionsbranschen är intressant att studera ur ett Glastaks-perspektiv då man inom 
revisionsbranschen kan avancera flera steg till olika positioner inom hierarkin, speciellt i de stora 
bolagen. Systemet i branschen i stora drag kan förklaras på följande sätt: man börjar oftast som 
assistent, vidare till exempelvis manager, samtidigt som man kan arbeta för att bli auktoriserad 
(förut fanns även titeln “Godkänd”) revisor och vidare om man lyckas bli senior manager kan 
man även få möjlighet att bli vald till partner/delägare. Ungefär en av tio på de fyra största 
revisionsbolagen kan få möjligheten att bli invalda som partners efter ungefär tio år 
(Civilekonomen 2011). Partners inom revision kan tjäna väldigt mycket pengar då man utöver 
lön även får en årlig utdelning, vilken kan vara upp till flera miljoner kronor för topp-revisorerna 
i Sverige. Denna utdelning beskattas med 20 procent skatt, till skillnad från om inkomsten ges i 
“vanlig” lön, vilket beskattats med 55 procent (Hadelius 2013). Även om vissa revisorer, som 
även är partners, inte har tjänat en extremt hög lön, kan deras genomsnittliga inkomst ändå bli 
väldigt hög om man även räknar med utdelningen från bolaget.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt statistik från revisorsnämnden, publicerad i februari 2017 är antalet auktoriserade 
revisorer i Sverige totalt 2 854 stycken i 151 bolag. I ålderskategorin 50-59 är 29 procent kvinnor 
och 71 procent män. Ser man däremot till personer under 30 år har kvinnorna en representation 
på 60 procent, mot männens 40 procent. I samma rapport finns det statistik på de revisorer som 
antingen är auktoriserade eller godkända där 34 procent av dem är kvinnor och 66 procent män, 
vilket visar att majoriteten av alla auktoriserade/godkända revisorer i Sverige är män. Man kan 
dock se en utjämning av statistiken mellan könen över åldersspannen då allt fler kvinnor blir 
revisorer (Revisorsnämnden 2017).  
  
Tidskriften Balans (2017) ger varje år ut en jämställdhetsrapport över de sju största 
revisionsbyråerna i Sverige. Rapporten visade att inledande för 2017 var den kvinnliga andelen 
partners inom revisionsbranschen på följande sätt: Grant Thornton (28 %), Mazars (26 %), 
Deloitte (24 %), KPMG (22 %), EY (21 %), PwC (21 %) samt BDO (14 %). Genomsnittet för 
dessa sju största bolag är 23%. Enligt samma rapport presenteras även könsfördelningen av 
styrelsemedlemmar vilken är: Grant Thornton (29 %), Mazars (29 %), Deloitte (30 %), KPMG 
(33 %), EY (57 %), PwC (50 %) samt BDO (17 %). Genomsnittet är 35% kvinnor. (Lennartsson 
2017). 
 
För tio år sedan såg statistiken annorlunda ut då de sju största revisionsbyråerna hade mellan 7 
och 16 procent kvinnliga delägare (Balans 2005). Ur ett tioårsperspektiv har således andelen 
kvinnor på delägarpositioner ökat, men könsfördelningen är långt ifrån jämställd.  
 
Forskare har gett många olika förklaringar till Glastaket. Å ena sidan hävdar Zeng (2011) att det 
inte finns något glastak överhuvudtaget medan å andra sidan andra forskare, exempelvis Morgan 
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(2015) hävdar att Glastaket fortfarande är högst påtagligt för kvinnor. Ytterligare studier 
fokuserar på att Glastaket beror på kvinnors egna förväntningar och synsätt på sig själva. Detta 
betyder att kvinnorna själva upprätthåller Glastaket genom att de har en negativ syn på sina 
möjligheter till exempelvis befordran (Smith, Caputi & Crittenden 2012).  
 
Vidare finns även andra möjliga förklaringar än Glastaket till att män dominerar toppen i många 
bolag som exempelvis att revisionsyrket traditionellt sett har varit ett mansdominerat yrke. 
Eftersom det tar lång tid att bli hög chef eller partner/delägare har inte kvinnorna hunnit arbeta 
sig upp till de högsta positionerna än men det tycks enligt vissa forskare enbart vara en tidsfråga 
innan jämställdhet är ett faktum (Ezzedeen et al. 2015). En annan förklaring kan vara att män 
oftare väljer andra män i arbetet, enligt bland annat Tharenou (1999) och Eriksson-Zetterquist, 
Kalling och Styhre (2015), då de har ett mer så kallat “homosocialt” beteende, vilket betyder att 
män befordrar män framför kvinnor. En annan vanlig förklaring till Glastaket är att kvinnor är 
mammalediga i större utsträckning än män och på det viset halkar efter i karriären, vilket 
exempelvis Correll, Benard och Paik (2007) hävdar. Det finns även studier som visar på att i mer 
prestigefulla och högavlönade yrken är lönegapet mellan kvinnor och män större (Boye, Halldén 
& Magnusson 2017), och revisorsyrket kan relativt sett kategoriseras som både prestigefullt och 
högavlönat.  
 
Det råder således delade meningar om det eventuella Glastaket och dess orsaker i forskarvärlden, 
samt att det även bör tilläggas att flera av studierna inte fokuserar på Sverige utan andra länder 
vilka inte är lika jämställda som Sverige.  
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1.3 Syfte 
Denna studie har som avsikt att undersöka Glastaket samt att problematisera teorierna kring 
Glastaket och undersöka om och därmed hur de kan appliceras på revisionsbranschen. Syftet 
med uppsatsen är att förklara vilka faktorer som bidrar till kvinnors möjligheter eller 
begränsningar till avancemang inom revisionsbranschen.  
 

1.4 Frågeställningar 
1. Vad förklarar könsfördelningen inom toppskiktet i revisionsbyråer? 
2. Vilka faktorer påverkar kvinnliga revisorers möjligheter till avancemang i karriären?  

 

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsas till revisorer som arbetar på byråer inom Stockholmsområdet. Stockholm blir 
en naturlig avgränsning genom att de flesta stora revisionsbolag har sina huvudkontor i 
Stockholm. Avgränsningen dras även till Stockholm då risken finns att resultaten från studien 
annars skulle kunna skilja sig mellan olika städer. Studien behandlar både stora och små bolag 
vilka har sina huvudkontor i Stockholm.  
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2. Tidigare forskning/referensram 

2.1 Glastaket 
Glastaket är en metafor för ett osynligt tak vilket hindrar kvinnor från att ta sig till de högsta 
positionerna inom karriären (Ezzedeen et al. 2015). I artikeln ”Glass Ceilings and Sticky Floors: 
Drawing New Ontologies”, av Morgan (2015) redogörs för Glastakets historia. Termen 
Glastaket myntades på 1980-talet av Gay Bryant, och beskrevs då som att kvinnor kan nå 
mellanchefspositioner men att de sedan fastnar där och kan oftast inte avancera inom hierarkin. 
Därefter skrevs en artikel i Wall Street Journal där Glastaket hade undersökts genom intervjuer 
med manliga och kvinnliga chefer. Glastaket beskrevs även där som en osynlig barriär som 
hindrar kvinnor från att nå toppositioner i bolag. Denna artikel belyste möjliga orsaker till 
Glastaket, varav ett perspektiv handlade om att manliga chefer har fördomar om kvinnliga 
chefer, fastän forskning vid den tiden visade att det endast fanns en marginell skillnad mellan 
kvinnliga och manliga chefer samt att kvinnor i vissa avseenden var mer hängivna chefer. Det 
andra perspektivet belyste att manliga chefer hade personliga preferenser att ej vilja arbeta med 
kvinnor i lika stor utsträckning. Det fastlades att chefskap inte bara handlade om kompetens utan 
även att passa in i de högre positionerna och det var där som barriärerna mot kvinnor skapades. I 
samma artikel skrevs det att kvinnliga högre chefer inte bara känner att Glastaket existerar, utan 
även att de känner sig väldigt bevakade och granskade (Morgan 2015). 
 
Vidare år 1987 definierades Glastaket i en studie av bland andra Morrison som ett fenomen 
vilket begränsar kvinnor som grupp från att avancera till de högsta positionerna i ett företag just 
på grund av att de är kvinnor (ibid). 
 

2.1.1 Glastakets fyra kriterier 
En amerikansk vetenskaplig artikel från 2001 undersökte Glastaket och identifierade fyra 
kriterier som ska vara uppnådda för att kunna dra slutsatser om att Glastaket existerar. Det första 
(1) är könsskillnader i arbetet vilka inte kan förklaras av andra arbetsrelaterade egenskaper hos 
personen. Glastaket fungerar som en slags diskriminering av de kvinnor som hålls under det, 
oavsett kvalifikationer eller prestationer som de har genomfört. Det andra (2) är könsskillnader 
som är större vid högre positioner än vid lägre, då diskrimineringen blir större desto högre upp i 
hierarkin man kommer. Det tredje (3) är könsskillnader vid befordran till högre positioner: om 
exempelvis 20 män och 10 kvinnor blir befordrade till en högre nivå, så kanske enbart 4 män och 
1 kvinna blir befordrade till nästa nivå, där det kan sluta med att proportionen mellan könen blir 
4:1 till förmån för männen. Den fjärde (4) är att ju längre fram man är i karriären, desto hårdare 
blir Glastaket (Cotter et al. 2001).  
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2.2 Kvinnors attityder  
En förklaring till Glastaket kan vara kvinnors synsätt och eventuella förväntningar som de har på 
sig själva. Smith, Caputi och Crittenden (2012) gjorde en studie som byggde på vetenskap inom 
kognitiv beteendeterapi vilken beskrev att attityder och synsätt kan påverka hur vi når våra mål. 
Detta lades fram i studien som en möjlig förklaring till Glastaket då de attityder och synsätt som 
kvinnor har på sig själva kan förklara dess existens. De delar upp kvinnors synsätt i fyra delar, 
vilka på följande sätt möjligen kan förklara Glastaket:  
 
Den första (1) är flexibilitet, ett av de mer optimistiska synsätten, vilket representerar ett positivt 
tänkande då det innefattar att krossa Glastaket, vilket i sin tur kan generera chanser till befordran 
och framgång inom organisationen. Detta innebär att kvinnor är medvetna om Glastakets 
existens, men ändå har ett optimistiskt synsätt till sina karriärmöjligheter. Det andra synsättet (2) 
kallas förnekelsen, i vilket kvinnorna förnekar Glastakets existens i syfte att undvika konflikter 
inom arbetet och på arbetsplatsen. Förnekelsen visade sig ha den starkaste kopplingen till 
upplevd framgång inom yrkeslivet. Förnekelsesynsättet var den starkaste prediktorn till att känna 
sig nöjd i sin karriär. Förnekelsen kan bidra till att kvinnor ändå upprätthåller ett välbefinnande 
och tillfredsställelse på arbetsplatsen genom att låtsas som att problemet inte existerar. Det tredje 
synsättet (3) kvinnor kan ha enligt studien är accepterandet, som innebär att kvinnor känner att 
de inte kan nå högre positioner inom organisationen, vilket i sin tur leder till att de inte heller 
söker sig till högre befattningar. Detta synsätt är ett negativt synsätt i det avseende att man vet 
om att arbetsplatsen ej är jämställd, vilket i sin tur leder till känslor av missnöje och att man inte 
känner att det är möjligt att uppnå sina karriärmål. Däremot visar detta synsätt att kvinnorna ändå 
kan ha en bättre syn på balansen mellan arbete och familjeliv, vilket i sin tur kan leda till 
välmående och lycka. Det sista synsättet (4) kallas uppgivenheten, vilket är ett negativt synsätt 
och känsla mot Glastaket, vilket leder till minskat välmående och tillfredsställelse på arbetet. 
Kvinnor som har detta synsätt känner även att arbetsförhållandena inte kommer att ändras. Detta 
medför att kvinnorna arbetar kvar inom organisationen men till bekostnad av att de är passivt 
missnöjda eller till slut säger upp sig från arbetet. Detta är det mest pessimistiska synsättet av de 
fyra. 
 
De fyra synsätten fick belägg i Smith, Caputi och Crittendens studie och resultaten visade på att 
de olika synsätt kvinnor hade på sina arbetsliv tycktes påverka möjligheter till befordran och 
framgång i yrkeslivet. Studien slutar med ett anförande om att Glastaket troligtvis kommer att 
vara ett fortsatt problem minst 50 år framåt i tiden (Smith, Caputi & Crittenden 2012).  
 

2.3 Pipeline 
Pipeline perspective-teorin bygger på att den äldre generationen, som består av främst män, går i 
pension och ersätts av yngre arbetskraft. Teorin innebär att den dominerande manliga 
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arbetskraften kommer att fasas ut och på så sätt successivt släppa in en kvinnligare representation 
i takt med att kvinnorna utbildar sig mer. Enligt en artikel från 2015 är det enbart en tidsfråga 
innan det blir jämställt mellan könen (Ezzedeen et al. 2015). Pipeline perspective-teorin föreslår 
att en stor grupp kvinnor får vänta länge innan de tar sig till de högre positionerna inom 
organisationen (Clevenger & Singh 2013). Dock problematiseras denna teori genom kvinnors 
lägre förväntningar än män när det gäller löner och befordran då de förväntar sig att det ska ta 
längre tid att bli befordrad. De förväntar sig även en lägre lön än männen samt en fortsatt lägre 
löneutveckling än männen. Trots att det finns regler för arbetsgivaren om att inte diskriminera 
kvinnor verkar det inte fungera då kvinnorna själva låter sig diskrimineras. En arbetsgivare 
kommer inte att insistera på att ge någon en högre lön om de inte själva kräver det. Detta blir en 
ond spiral som upprätthåller en ojämlik lönestatistik mellan män och kvinnor (Schweitzer et al. 
2011).  
 
En annan förklaring kan vara att kvinnor som får barn antingen säger upp sig från tjänsten eller 
väljer att ta en mindre krävande tjänst (medförande en lägre lön), för att inte offra familjeliv för 
arbetsliv (Zeng 2011). Ur Pipeline perspective-teorin föddes en annan metafor som kallas Leaky 
pipeline, vilket innebär att dessa kvinnor väljer att sakta ner karriären, genom att ta ett mindre 
krävande arbete, för att kunna få mer tid i familjen istället för i arbetet (Avin et al. 2015).  
 

2.4 Moderskap 
Moderskap är idag framlagt som en möjlig förklaring till den icke jämställda arbetsmarknaden 
eftersom kvinnor setts som hindrade av att de behöver vara hemma och ta hand om sina barn. En 
amerikansk artikel förklarar att kvinnorna inte kan åka på konferensresor utomlands, arbeta långa 
dagar eller ställa upp på arbete med kort varsel då barnen måste prioriteras framför arbetet. Det 
ses som att de inte är lika hängivna sitt arbete. Vidare anses inte papporna som hindrade av sitt 
faderskap då de kulturellt ses som att de både kan vara bra föräldrar och medarbetare på samma 
gång (Correll, Benard & Paik 2007).  
 
Svensk statistik visar att kvinnor tar ut den större delen av föräldraledigheten. En rapport från 
Försäkringskassan visar att under år 2013 tog kvinnorna ut 75 procent av föräldraledigheten, mot 
männens 25 procent (SCB 2016). Kvinnorna i Sverige tar även ut två av tre VAB (vård av barn)-
dagar (Pensionsmyndigheten u.å.). Vidare har det även visat sig att kvinnorna i Sverige tar den 
större delen av det obetalda hemarbetet, så som matlagning, varuinköp, tvätt och städning (SCB 
2016). Denna statistik visar alltså att kvinnorna tar ansvar för den största delen av barnomsorgen 
och hemarbetet, vilket skulle kunna vara en av förklaringarna till upprätthållandet av Glastaket.  
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2.5 Homosocial reproduktion 
En förklaring till att män oftare än kvinnor har toppositioner i företag kan vara Homosocial 
reproduktion. Det innebär att män oftare väljer att rekrytera andra män framför kvinnor samt att 
män oftare rekryterar de som liknar dem själva, det vill säga andra män (Tharenou 1999). 
Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) beskriver Homosocial reproduktion med att 
kvinnor tvingas att vända sig till både män och kvinnor i arbetslivet och har därför ett mer 
heterosocialt beteende. De beskriver det även som att män kan uppfatta kvinnors kommunikation 
som främmande samt att män oftare låter arbetet gå före familjelivet, vilket leder till att män 
föredrar att arbeta med andra män. Vidare anför de att när män ser sig själva i andra män 
(liknande bakgrund, utbildning och beteende) så kan de känna mer förtroende för dem än för 
personer med annan bakgrund (kvinnor). Homosocial reproduktion kan således vara ytterligare 
en förklaring till varför män dominerar de högre positionerna i organisationer (Eriksson-
Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, ss. 319-320). 
 

2.6 Kritik 
Det finns även andra teorier som hör ihop med Glastaket, exempelvis Glass cliff (ung. plattform 
av glas) som betyder att när kvinnor har arbeten som är traditionellt mansdominerade så blir de 
hårdare bedömda och om de gör misstag blir de hårdare kritiserade än än vad männen blir. Det 
kan också betyda att kvinnor kan bli tillfrågade att exempelvis lösa ett problem där flera män 
redan misslyckats men att kvinnorna ändå får mindre erkännande (än männen) om de lyckas lösa 
problemet (Morgan 2015). Man är även mer benägen att anställa kvinnor i företag som går med 
förlust då kvinnor anses vara mer passande för det, enligt en studie av Haslam och Ryan (2008). 
Det visade sig att kvinnor ofta blev anställda som chefer i företag som redan visade dåliga 
resultat och hade en nedåtgående aktietrend. På så sätt uppstod illusionen av att det var 
kvinnornas ledarskap som fick företaget att prestera dåligt när det i själva verket berodde på att 
företaget presterade dåligt redan från början. Kvinnor känner sig även mer motiverade till att ta 
chefspositioner, även om företaget går med förlust, då liknande möjligheter kanske inte kommer 
att presenteras i framtiden. Män däremot får ofta ledarpositioner inom mer stabila bolag som går 
med vinst och därför relateras det goda resultatet till mäns ledarförmåga. På så vis drabbas 
kvinnor av att stå på en ‘plattform av glas’, då de anses vara mer vårdslösa och tar mer risker i 
ledarpositioner. Då bolag som presterar dåligt oftare blir uppmärksammade i media så späds 
denna fördom om kvinnliga ledare på och fokus flyttas från sammanhang till individ och 
framförallt kön. Dessa teorier får även belägg av Glass och Cook (2016), vars studie visade att 
kvinnor oftare blir befordrade till positioner som anses mer riskfyllda. Studien visade även att 
kvinnorna verkade tycka att det var viktigt att ha ett rykte om sig att kunna hantera kriser och 
vara förändringsbenägna, vilket forskarna beskriver att dessa kvinnor senare utvecklar till 
värdefulla kunskaper i sina chefsroller. Vidare ansåg kvinnorna som medverkade i studien att 
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dessa egenskaper gjorde att de blev sedda, och att de därför tog extra tuffa yrkespositioner för att 
bevisa för andra att de var lämpade som chefer 
 
Dessa studier indikerar att kvinnor som lyckas nå över Glastaket tenderar att ställas inför 
ytterligare problem som exempelvis att positionerna är mer rigida (det vill säga ej flexibla), att de 
inte får lika auktoritära positioner som män, samt att de erbjuds färre förmåner. Vidare tenderar 
kvinnor att vara mer missnöjda med sina chefspositioner än vad män är. Det kan bero på bland 
annat att kvinnor oftare får chefspositioner som involverar personalansvar, vilket brukar ses som 
mindre viktigt men ändå mer psykiskt krävande, än produktionsansvar. Dessa chefspositioner 
leder sannolikt varken till mer ansvar eller vidare befordran till högre positioner (Haslam & Ryan 
2008). 
 

2.7 Ledarskap  
Ledarskap kan definieras som förmågan hos en individ (chef) att påverka, motivera och hjälpa 
medarbetare att bidra till en effektivare och mer framgångsrik organisation. Det finns stereotyper 
gällande kvinnliga och manliga ledarskapsstilar enligt Emmerik, Wendt och Euwema (2010). De 
definierar att män tros vara övertygande, dominanta och mer benägna att ha ett framåtblickande, 
strukturerande ledarskap medan kvinnor antas vara mer hjälpsamma, förstående och tänka mer 
på andra (alltså snällare och mer hjälpsamma). Dessa stereotyper är starka, men har inte så stor 
förankring i faktiskt beteende bland chefer. Däremot har, enligt forskarna, kvinnor visat sig ha en 
ledarstil som är typiskt kvinnlig eftersom den är mer inkluderande och demokratisk än den män 
har. De fokuserar även mer på att berömma anställda när de gjort något bra, medan män tenderar 
att fokusera mer på de anställdas misstag. Vidare fortsätter samma forskare att hävda att 
kvinnliga chefer i mansdominerade branscher har en ledarstil som liknar männens. Möjligen 
beror det på att kvinnorna ändrar ledarstil till en mer manlig sådan för att inte bli stereotypiserade 
i sin kvinnoroll. Kvinnor antas ha lättare att ta till sig mäns ledarstil än tvärtom, då kvinnor är 
mer vana än män att arbeta i företag där de är i minoritet och är därför anpassningsbara. Det kan 
också vara så att kvinnor i mansdominerade branscher liknar män till ledarstil då de blivit valda 
och befordrade av män, vilka väljer kandidater som liknar de själva. Studien presenterar även att 
ur könsperspektivet finns skillnader i ledarskap mellan könen vilket tycks beror på att 
individerna anpassar sig till förväntningar som finns på deras könsroller. Utifrån detta perspektiv 
genomsyras kvinnors ledarskap oftare av omtanke, medan männens ledarroll mer tenderar att 
vara uppgiftsorienterad och att ge direktiv.  
 
Inom organisations- och genusforskningen har man bland annat forskat på något som kallas 
Frekvensstruktur. Det handlar om antalets betydelse, alltså att personer som tillhör en minoritet i 
en organisation har en ökad risk att hamna som representant för en viss kategori av personer. 
Detta delas in i följande tre konsekvenser: synlighet, assimilering och kontrast. Den första (1), 
synlighet, handlar om att då personen inte tillhör majoriteten så syns den mer än de övriga i 
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gruppen. Om den personen gör ett misstag så blir den representant för hela sin grupp, medan om 
den personen presterar bra ses det oftare som ett undantag. Den andra konsekvensen (2), 
assimilering, handlar om att personen som är i minoritet stereotypiseras av majoriteten, och ses 
därför inte som en individ. Detta kan leda till att kvinnliga chefer tvingas spela tilldelade roller 
som de anpassar sig till. Ett exempel på en stereotyp är “mamman”, vilken förväntas ta hand om 
omgivande personers privata problem, eller en “järnlady” som ses som stentuff. Den sista (3), 
kontrast, handlar om att majoriteten får en starkare kultur när en annorlunda person tar sig in i en 
grupp på exempelvis arbetet. Detta kan bidra till att minoritets-personen känner att den måste 
visa tacksamhet eller extra mycket lojalitet för att få acceptans av gruppen (Eriksson-Zetterquist, 
Kalling & Styhre 2015, ss. 318-319).  
 

2.8 Löneskillnader 
En brittisk studie från år 2000 visade att män och kvinnor har lika stor sannolikhet att bli 
befordrade, men att kvinnorna har en sämre löneutveckling än männen. Det beror enligt studien 
bland annat på att kvinnorna inte har samma möjligheter att få bättre erbjudanden från 
marknaden som män har. Kvinnorna får därför inte en lika stor löneutveckling genom att byta 
arbetsplats lika enkelt som män. Det kallas Sticky floors, eftersom kvinnorna blir fast i det 
löneskikt de hamnat i efter befordran. Sticky floors hör ihop med Glastaket eftersom kvinnor kan 
klättra över Glastaket men istället fastnar de på ett golv med få möjligheter till flexibilitet eller 
högre lön (Booth, Francesconi & Frank 2003). 
 
Det förekommer även en större löneskillnad i mer prestigefulla yrken, samt yrken som generellt 
är positionerade som högre lönenivå. En studie från 2007 som beräknats genom europeisk data 
visade att trots att män och kvinnors kunskaper och erfarenheter motsvarar varandra, får männen 
ändå en högre lön för sitt arbete än kvinnorna i dessa yrken (Arulampalam, Booth & Bryan 
2007). Även vid jämförandet av män och kvinnors löner ett år efter utbildning, har amerikanska 
forskare påvisat att männen generellt sett redan då har en högre lön än kvinnor (Dey & Hill 
2007).  
 
En svensk studie som publicerades 2016 visade att löneskillnaderna var större mellan personer 
som hade barn och de som inte hade det. Löneskillnaderna visades även vara större mellan de 
som var föräldrar och de utan barn, då studien visade att de som hade barn faktiskt låg på en 
högre lönenivå än de som inte hade barn (Magnusson 2016). En annan svensk studie från 2017, 
som använt sig av data ur ett tidsperspektiv som sträcker sig från 1974-2010, visade att 
löneskillnaderna i lägre kvalificerade yrken hade minskat drastiskt mellan könen sedan 1970-
talet, från 23 procent 1974 till enbart sju procent 2010. Vidare hade mer högkvalificerade yrken 
ett bestående lönegap på ungefär 17 procent under samma period. De förklarade även att 
moderskap skulle kunna vara en förklaring till lönegapet mellan könen, samt att de personer som 
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utförde mer obetalt arbete hemma, hade lägre löner än de som gjorde färre hushållssysslor (Boye, 
Halldén & Magnusson 2017).  
 
Medieinstitutet sammanställde en rapport vilken behandlat data från 2014. Den visade att om 
man jämställer yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid så såg man att lönegapet i Sverige 
ändå var fem procent mellan könen. Detta brukar refereras till som den “oförklarade 
löneskillnaden”, vilket tycks tyda på att man man inte kan belägga den med någon förklarande 
faktor. De presenterade att den största löneskillnaden var bland tjänstemän inom privat sektor 
(Nandorf 2015).  
 
Dessa studier torde kunna appliceras på revisorsbranschen, då den generellt sett är ett relativt 
högavlönat och högkvalificerat yrke. Medianlönen för en auktoriserad revisor är 50 000 kronor 
per månad enligt Civilekonomen (2013), vilket kan jämföras med hela arbetsmarknadens 
genomsnittliga lön vilken är 32 000 kronor per månad (SCB u.å.). 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 
Deduktiv forskning utgår från tidigare teorier för att testa dessa och vidare kunna dra slutsatser 
om enskilda företeelser utifrån det (Olsson & Sörensen 2011, s. 100). Denna uppsats har en 
deduktiv forskningsansats då den utgår från befintliga teorier om bland annat Glastaket och 
försöker att testa dessa med hjälp av framförallt kvalitativa intervjuer.  
 
En kvalitativ inriktning valdes som metod då det är bäst lämpat med ämnet som studien 
undersöker då avsikten är att återge respondenternas åsikter och synsätt (Yin 2011, s. 20). 
Undersökningen skedde genom totalt nio intervjuer med revisorer inom Stockholmsområdet. 
Personerna som intervjuades representerade olika åldrar och kön för att på så vis skapa en 
förståelse för olika upplevda perspektiv, då personerna ur olika åldrar antas bära på olika 
erfarenheter både genom arbetsliv och familjeliv vilka därmed skulle kunna ha olika 
uppfattningar. Frågorna i intervjun berörde karriärambitioner, familjeliv, kritik och chefskap. 
Intervjufrågor bör vara så neutrala som möjligt i kvalitativa studier för att de inte ska anses 
ledande, samt att respondenterna ska ges så stor chans som möjligt att svara utifrån egna tankar 
och inte ur ett vinklat perspektiv (Bryman & Bell 2013, s. 271). Ledande frågor leder ofta till att 
intervjuns utveckling följer intervjuarens redan uttänkta hypoteser, då de leder respondenten till 
att svara på ett vinklat sätt (Häger 2007, s. 63). Respondenterna fick inte läsa frågorna innan 
intervjun då svaren skulle bli så spontana som möjligt, samt för att de inte skulle ges tid till att 
tänka ut vilka svar intervjuarna ville ha. Innan intervjuerna genomfördes skickades en 
intervjuförfrågan ut via mejl. Intervjuförfrågan innehöll en kort beskrivning av uppsatsens ämne 
och en bild på, samt information om, författarna och lärosätet. Detta för att mottagarna skulle 
kunna bilda sig en uppfattning om de ville delta i studien eller ej.  
  

3.2 Genomförandet 
Det gjordes totalt nio intervjuer, varav sju stycken var personliga intervjuer samt två var 
telefonintervjuer. Telefonintervjuerna erbjöds respondenterna då två av dem hade dåligt med tid 
och annars inte skulle ha möjlighet att medverka. Nackdelen med telefonintervjuer är att man 
inte kan se sina intervjuobjekt (Gillham 2008, ss. 143-144), varför respondenterna tillfrågades 
om de var tillgängliga för personliga intervjuer i första hand. En annan nackdel, menar Gillham 
(2008) är att det är svårare att hålla igång samtalet, då man inte kan se varandra samt även att 
telefonintervjuerna oftare blir kortare än vanliga intervjuer. Fördelen med telefonintervjuer är 
exempelvis att avstånd inte är ett problem då respondenten kan nås även då den befinner sig 
långt bort geografiskt, vilket annars kan bli ett problem då det kan bli långa resor för att utföra 
undersökningen (ibid. s. 147). 
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Frågorna var mestadels öppna, det vill säga frågor som måste besvaras med ett längre svar än 
exempelvis “ja” eller “nej”. Detta gör att respondenten behövde svara mer utförligt, vilket är 
fördelaktigt då man vill få ut maximalt med information ur respondenten (Häger 2007, ss. 56-
57). Sedan var det även möjligt att utveckla något som respondenten nämner och ställa 
följdfrågor utifrån det. Frågorna ska helst även vara så korta, enkla och koncisa som möjligt för 
att få respondenten att ge lite längre svar (Repstad 2007, s. 86). 
  
Vidare började intervjuerna med några bakgrundsfrågor, vilket är vanligt för att mjuka upp 
inledningen på intervjuer (Larsen 2009, s. 86). Därav började frågorna med bakgrundsfrågor, 
som arbetsposition, arbetslivserfarenheter och ålder, för att sedan ta vidare intervjun till mer 
djupgående frågor. Viktigt är att de semistrukturerade frågorna även innehöll följdfrågor som 
”Har nu några exempel?” eller ”På vilket sätt?”, för att få en djupare utveckling och förståelse av 
personens svar (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 158), samt en avslutande fråga om personen 
hade något mer att tillägga (ibid. s. 165). 
  
Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att intervjuguiden ledde frågorna framåt, men 
då intervjuerna var semistrukturerade så fanns det även möjligheter att ställa följdfrågor. Det 
fördelaktiga med personliga semistrukturerade intervjuer, gentemot exempelvis 
enkätundersökningar, är både möjligheten att kunna ställa följdfrågor samt att anpassa intervjun 
efter något som respondenten säger (Bryman & Bell 2013, ss. 475-76). Följdfrågorna gör att 
samtalet blir mer flexibelt och inte exempelvis lika stelt som vid strukturerade intervjuer med 
exakta förbestämda frågor (Repstad 2007, s. 86). 
  
Intervjuerna skedde genom båda författarna, där den ene hade huvudansvaret för intervjun och 
den andra var suppleant och medverkade i syfte att kunna ställa spontana frågor till respondenten 
utifrån dennes svar. Vidare är fördelen med två intervjuare att de efteråt kan diskutera och tolka 
intervjun tillsammans (Repstad 2007, s. 111). 
  
Intervjuareffekt betyder att intervjuaren själv påverkar svaren genom sin närvaro. Det vanligaste 
är att intervjupersonen svarar på ett sätt så som den antar att intervjuaren vill att denne ska svara, 
eller att intervjupersonen exempelvis påverkas av intervjuarens kön (Larsen 2009, ss. 108-109). 
Intervju som metod har kritiserats för att vara för individualiserad då den fokuserar för mycket 
på enskilda personers åsikter och bortser från den stora bilden (Repstad 2007, s. 83). 
  
Intervjuerna spelades även in för att sedan transkriberas då det ofta ger ett närmare förhållande 
till materialet för att lättare kunna bearbeta svaren (Repstad 2007, ss. 112-113). Denna uppsats 
kommer inte att bifoga alla transkriberingar då det skulle medföra onödigt många bilagssidor. 
Däremot tas kortare citat och referat med i empirin för att återge eller exemplifiera svaren från 
respondenterna. 
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3.3 Urval 
Populationen är revisorer som är verksamma inom Stockholmsområdet. Urvalet har innefattat 
nio revisorer från både små och stora revisionsbolag, i olika åldrar. Bägge könen har medverkat 
för att inte enbart få en sidas perspektiv. Anledningen till att revisorerna skulle vara minst 
auktoriserade, alternativt ha arbetat som revisor i mer än tre år är för att de då mest troligt har 
hunnit avancera i karriären och på så vis förmodligen har mer insyn i branschen än exempelvis 
en revisorsassistent som enbart arbetat under en kortare tidsperiod.  
 
Företag som uppfyller minst två av dessa kriterier räknas som stora företag: fler än 50 anställda, 
mer än 40 miljoner i balansomslutning och mer än 80 miljoner i nettoomsättning. Resterande 
räknas som mindre företag (Bolagsverket 2012). Respondenter från sex företag medverkade i 
studien. Fyra av dessa räknas som större företag och två av dem räknas som mindre. Alla företag 
är anonyma i uppsatsen.  
  
Urvalsmetoden är snöbollsurval vilket innebär att forskaren genom kontakter får ytterligare 
kontakter, vilka intervjupersonerna rekommenderar och så vidare, för att få tillräckligt många 
och relevanta intervjuobjekt (Larsen 2009, s. 78). Detta gjordes genom att kontakta personer som 
kunde tänkas känna revisorer och genom dessa kunde fyra revisorer nås, vilka i sin tur kände tre 
andra revisorer som också intervjuades. En intervjuförfrågan mailades även ut till de 30 
revisionsbolagen med störst omsättning i Stockholm (vilka hittades genom Retriever Business), 
och därigenom kunde resterande två respondenter nås för intervju.  
 
Nackdelen med snöbollsurval kan vara att respondenterna och de som vidare hänvisas till kan ha 
liknande åsikter och då kan det eventuellt bli svårt att hitta respondenter med avvikande åsikter 
(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, ss. 152-153). Därför är det viktigt att skapa variation i urvalet 
och det är därför respondenterna har valts utifrån olika kön och åldrar samt från olika kontakter. 
 

3.4. Metodkritik 

3.4.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 
En kvalitativ studie bör enligt Yin (2011) ha som mål att uppnå hög trovärdighet och 
tillförlitlighet. Det innebär att studien för det första ska vara (1) transparent, alltså att 
forskningsprocedurerna ska beskrivas noggrant och datan vara tillgänglig så att både data, metod 
och slutsatser kan granskas och prövas av andra. För det andra så bör en kvalitativ studie (2) 
utföras metodiskt och noggrant för att undvika fel och för att forskaren ska kunna hålla sig 
objektiv och självkritisk. För det tredje bör studien även (3) bygga på respondenternas egna ord 
som spegling av verkligheten och varje svar bör inte tolkas som någon typ av sanningsbild av det 
område som undersöks utan även kräva bekräftelse från flera respondenter, samt att motstridiga 
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upplevelser måste antas lika sanna samt analyseras objektivt för att förstärka slutsatsernas 
trovärdighet (ibid. ss. 31-33). Resultaten ska även analyseras och tolkas på ett öppet och ärligt 
sätt, genom att hänvisa till den faktiska rådatan som har samlats in, för att slutsatserna ska bli 
välgrundade (Olsson & Sörensen 2011, s. 107).  
 
För att uppnå hög trovärdighet och tillförlitlighet i denna studie har de övergripande 
intervjufrågorna skrivits ut, samt motiverats och förklarats. Empirin består av flera citat för att 
återge respondenternas egna ord exakt i syfte att inte förvränga eller vinkla dem. Analysen har 
som mål att objektivt granska olika synsätt och försöka hitta olika förklaringar för att undvika att 
få ett polariserat resultat, och istället granska resultaten med ett teoretiskt stöd utifrån den 
deduktiva ansatsen för att inte se allt som svart eller vitt. Det läggs heller ingen värdering i de 
olika svaren utan alla svar antas vara lika relevanta och sanna.  

3.4.2 Generalisering 
Syftet med kvalitativ forskning är enligt Yin (2011) vanligen inte att generalisera resultaten till 
en population, då forskningen är inriktad på det särskilda och inte det allmänna och vidare att de 
förhållanden studien utförts under brukar vara specifika och därför svåra att applicera på andra 
förhållanden.  
 
Däremot har det förts fram som argument att alla studier, även kvantitativa, är begränsade i sitt 
urval gentemot populationen varför det kan det vara svårt att veta huruvida resultatet är 
generaliserbart eller ej. Dock finns det inte endast statistiska generaliseringar, vilka har som mål 
att generalisera ett urval till en population, utan även analytiska generaliseringar som istället har 
som mål att följa en analytisk generaliseringsprocess i två steg. Först belyser man hur ens 
forskning kan bekräfta eller ifrågasätta teorier och sedan kan dessa teorier eventuellt appliceras 
på andra situationer där de skulle kunna vara relevanta. Framkommer liknande resultat av 
efterföljande studier så ökar tillförlitligheten till den ursprungliga studien vilken därigenom blir 
mer generaliserbar (Ahrne & Svensson 2011 s. 29). 
 

3.4.3 Etik 
För att kunna ha ett etiskt och objektivt förhållningssätt till den insamlade datan får ej negativa 
fall av data utelämnas, alltså data som ej stämmer in på forskarnas huvudteser. Det kan vara svårt 
att analysera all insamlad data på grund av studiens begränsningar men data som motsäger 
forskarnas teser bör ges extra uppmärksamhet till då ett etiskt förhållningssätt kräver en villighet 
och flexibilitet att kunna ifrågasätta eller motbevisa tidigare antaganden (Yin 2011, ss. 48-50).  
  
Eftersom all forskning på människor är beroende av att dessa är villiga att medverka i studier, 
måste de moraliska skyldigheterna gentemot respondenterna upprätthållas samt deras 
självbestämmanderätt skyddas (Yin 2011, s. 51). Intervjupersonerna måste kunna lita på att deras 



 

 

 
 

16 

uppgifter och svar behandlas konfidentiellt så att det inte är möjligt att spåra dem och så att inga 
obehöriga får tillgång till dem (Dalen 2008, s. 23). Intervjuobjekten är därför av etiska skäl 
anonyma i uppsatsen, eftersom ämnet skulle kunna uppfattas som känsligt, och det var viktigt för 
studien att de som intervjuades skulle känna sig bekväma med att vara ärliga och raka utan att 
riskera att svaren kunde spåras tillbaka till de själva av exempelvis en arbetsgivare. Då 
undersökningen är anonym döptes därav intervjupersonerna om till exempelvis ”Respondent 1, 
man, 61 år” för att inte riskera att deras identitet avslöjas. Vidare utelämnas detaljer om 
arbetsplats, tidigare arbetsplats et cetera i både empirin och i transkriberingarna då anonymiteten 
ska hållas från uppsatsförfattarnas sida (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 163).  

3.5 Härledning av intervjufrågor  
Frågorna är härledda ur bakgrunden och referensramen, och har som avsikt att användas som 
verktyg för att kunna besvara frågeställningar och syfte genom vidare analys av svar från 
respondenterna. Intervjuerna innefattar följande huvudfrågor, men då den är semistrukturerad 
innehåller intervjuerna även följdfrågor. Dessa tas inte med nedan, då intervjuarna anpassar 
följdfrågorna efter svaren från respondenterna.  
  

1.  Du arbetar ju som [arbetstitel], hur länge har du arbetat under den titeln? 
2.  Skulle du kunna beskriva din karriär från att du studerande (ex. universitet) till och med 

idag? 
3.  Hur länge har du arbetat i revisionsbranschen? 

Frågorna ovan har som syfte att få en samlad bild av respondentens yrkesbakgrund och 
erfarenheter. Relevant blir att se hur personerna exempelvis befordrats eller klättrat genom sitt 
arbetsliv för att kunna ta det i beaktning vid efterföljande frågor och även analys. 
  

4.  Var ser du dig själv yrkesmässigt om 5 år? Om 10 år? Arbetsroll, position? 
Frågan är en fortsättning på föregående frågor, men är istället tänkt att behandla framtida 
aspirationer, mål, eller förväntningar på sin karriär. Kanske kan man här finna olika typer av 
skillnader mellan könen. Om personen exempelvis är relativt ung, så kan den kanske inte ha haft 
möjlighet att bli partner eller liknande än, varför denna fråga behandlar framtida karriärmål. 
Bland annat teorierna om kvinnors olika synsätt kan ha betydelse i karriäravancemang enligt 
Smith, Caputi och Crittenden (2012).  

a. Alternativ fråga: Vilka mål har du/har du haft i din karriär? 
Den fråga ställs till de personer som närmar sig pension inom mycket snar framtid, då 
den tidigare frågan då känns olämplig. Alternativt, om personen exempelvis är partner, så 
kan fråga 4 också kännas något olämplig då partner är den högsta positionen man kan ha i 
ett revisionsbolag. 

  
5.  Har du alltid haft som mål att bli [nuvarande arbetstitel]? Vill du bli partner/har du alltid 

haft som mål att bli partner? 
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Frågan ställs i syfte att se om personen alltid haft nuvarande arbetstitel eller position som mål. 
Alternativt om personen svarar att de vill nå en högre position frågas även om de vill bli partner, 
för att se olika personers tankar om avancemang. Frågan härleds ur personens målbild: hur den 
ser till sina möjligheter att få en viss yrkestitel. Frågan ska kunna, tillsammans med tidigare 
frågor, vävas samman till en jämförelse av förväntningar och mål. 
  

6.  Hur gammal är du?  
Denna fråga är relevant då man kan sätta in personen i ett tidsperspektiv och jämföras med 
svaren på de tidigare frågorna, då respondenterna möjligen skulle kunna ha olika uppfattningar 
och erfarenheter beroende på deras olika åldrar, enligt exempelvis Pipeline perspective 
(Ezzedeen et al. 2015). 
  

7.  Har du barn? 
Frågan har syftet att se om det föreligger skillnader i efterföljande svar beroende på om 
respondenterna har barn eller ej. Frågan undersöker om moderskap möjligen skulle kunna vara 
en förklarande faktor till Glastaket (Correll, Benard & Paik 2007). Nedanstående fråga ska 
undersöka och mäta detta mer på djupet.  
 

8.  Om barn: Hur många? Hur gamla? Var du föräldraledig? Hur stor del (procentuellt) av 
föräldraledigheten har du själv tagit ut gentemot din partner  

a) Hur många barn: Denna fråga ska se om fler föräldralediga timmar påverkar personens 
upplevda situation och erfarenhet med att ha barn eller ej.  

b) Hur gamla: Denna fråga är med för att se när respondenten var föräldraledig, exempelvis 
om det var på 1980-talet eller om det skett de senaste åren. Denna fråga ska se hur 
personen kan appliceras på exempelvis dagens barnomsorg/föräldraledighet.  

c) Hur stor del av föräldraledigheten: Denna fråga återkopplas till Glastakets möjliga 
förklaring genom moderskap. Den procentuella aspekten är för att se till hur mycket 
respondenten, gentemot sin eventuella partner, tog ut i föräldraledighet. Detta är på grund 
av att se om personens svar kan relateras till om hon/han var borta från arbetet längre 
eller kortare tid än sin partner. Svensk statistik tycks visa på att svenskarna är mer 
jämställda idag än för exempelvis 30 år sedan, men trots det tar kvinnorna ut 75 procent 
av föräldraledigheten (SCB 2016). 

 
9.  Tror du att karriären påverkas av att få barn? I så fall hur? Är det olika för män och 

kvinnor? 
Denna fråga syftar till att få en förståelse för hur respondenten uppfattar att karriären påverkas av 
att ha barn. Personen måste även reflektera över om den uppfattar att det finns någon skillnad 
mellan könen. Respondenten får också följdfrågor på om den har belägg för sina svar, eller 
varför den tror att det är på ett visst sätt, genom att ge exempel på detta ur sitt yrkesliv. Frågorna 
grundar sig i teorier och forskning om moderskap av bland andra Correll, Benard och Paik 
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(2007). Även Leaky pipeline (Zeng 2011) undersöks av frågan genom att se om respondenterna 
har upplevt att kvinnor säger upp sig i samband med de skaffar barn. 

a) Hur tror du att revisorskarriären påverkas av föräldraledighet för män respektive 
kvinnor? 
Denna fråga är i linje med tidigare fråga, då den konkretiserar föräldraledighet, således 
att vara borta från arbetet, samt om detta påverkar män och kvinnor olika. Denna fråga 
ska koncentrera tidigare fråga genom att vidareutveckla varför man tror det är på ett visst 
sätt inom revisorskarriären och härleds ur svensk statistik som visar att kvinnor tar ut 75 
procent av föräldraledigheten (SCB 2016).  

  
10. I styrelser i de största revisionsbolagen är de flesta män, vad tror du att det beror på? 

Frågan härleddes ur statistik som visar att män har majoriteten av styrelseposter och övriga 
befattningshavare (Balans 2017). Frågan relaterar till Glastaket, alternativt Homosocial 
reproduktion (Tharenou 1999). Vidare ställdes följdfrågor om respondenten kan ge konkreta 
exempel samt egna erfarenheter, för att respondenterna skulle kunna belägga sina åsikter med 
egna observationer. 
  

11. Tror du att män och kvinnor på samma positioner i företaget kritiseras lika hårt för 
samma handling/misstag? 
Frågan härrör ur Morgans (2015) vetenskapliga artikel om att kvinnor, särskilt på högre 
positioner, kritiseras hårdare än män för samma handling, samt ber respondenten ge exempel ur 
sitt eget arbetsliv för att kunna belägga sina åsikter.  
  

12.  Vilka egenskaper ska en bra chef ha enligt dig? 
Denna fråga härleds ur teorier om manliga och kvinnliga chefer, genom att se hur respondenten 
tycker att en bra chef ska vara. Svaren till denna fråga har sedan syftet att jämföras med 
nedanstående frågor, för att se om det ena eller andra könet passar bäst in på denna ram över 
vilka egenskaper en ”bra chef” ska ha, enligt dem. Kanske är det så att det finns en annan möjlig 
förklaring till varför fler män har de högre positionerna (Glastaket), är de mer lämpade?  

a) Vad tycker du generellt utmärker kvinnliga chefer? Eller: Om du haft kvinnliga 
chefer, Vad har varit utmärkande för deras ledarstil?  
Frågan är tvådelad eftersom det kan vara svårt att säga generellt vad som utmärker 
kvinnliga chefer och därför kan det vara lättare att tänka hur ens egna kvinnliga chefer 
har varit, deras ledarstil och jämföra med litteraturen om chefskap (Eriksson-Zetterquist, 
Kalling & Styhre 2015, ss. 318-319 samt Emmerik, Wendt & Euwema 2010).  

b) Vad tycker du generellt utmärker manliga chefer? Eller: Om du haft manliga 
chefer: Vad har varit utmärkande för deras ledarstil? 
Härledningen är samma som ovanstående fråga: vilka egenskaper tillskrivs manliga 
chefer och om det stämmer överens med litteraturen. 
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4. Empiri 

4.1 Intervjuresultat 
Empirin från intervjuerna har delats upp i olika teman utefter frågorna för att kunna presenteras 
på ett lättförståeligt och sammanhängande sätt. Det första temat är karriärambitioner och 
behandlar frågorna kring respondenternas karriärer. Sedan följer temana föräldraskap, 
könsfördelning i styrelser, kritik och chefskap. 

4.1.1 Respondenterna 
Nedan följer beskrivningar av respondenterna, vilka fortsättningsvis förkortas enligt nedan. 
Förkortningarna börjar med huruvida respondenten är kvinna eller man, följt av respondentens 
ålder, samt hur många barn personen har. Bokstaven ‘B’ betyder således barn.  
 
Respondent 1, Kvinna 28 år, inga barn. Auktoriserad revisor på en stor firma, Telefonintervju. 

Förkortas: Respondent 1 (Kvinna28-0B)  
Respondent 2, Man 61 år, två barn. Partner och auktoriserad revisor på en mindre firma, 
Personlig intervju. 

Förkortas: Respondent 2 (Man61-2B) 
Respondent 3, Kvinna 33 år, tre barn. Auktoriserad revisor på en stor firma, Telefonintervju. 

Förkortas: Respondent 3 (Kvinna33-3B) 
Respondent 4, Kvinna 33 år, inga barn. Auktoriserad revisor på en stor firma, Personlig intervju 

Förkortas: Respondent 4 (Kvinna33-0B) 
Respondent 5, Kvinna 33 år, ett barn. Auktoriserad revisor på en stor firma, Personlig intervju. 

Förkortas: Respondent 5 (Kvinna33-1B) 
Respondent 6, Man 43 år, inga barn. Partner och auktoriserad revisor på en mindre firma, 
Personlig intervju. 

Förkortas: Respondent 6 (Man43-0B) 
Respondent 7, Man 33 år, ett barn. Auktoriserad revisor på en stor firma, Personlig intervju. 

Förkortas: Respondent 7 (Man33-1B) 
Respondent 8, Kvinna 38 år, två barn. Partner och auktoriserad revisor på en stor firma, 
Personlig intervju. 

Förkortas: Respondent 8 (Kvinna38-2B) 
Respondent 9, Kvinna, 27 år, inga barn. Revisor på en stor firma, Personlig intervju. 

Förkortas: Respondent 9 (Kvinna27-0B) 
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4.2 Karriärambitioner 
Huvudfrågor: Beskriv din karriär från att du tog examen tills nu. Har du alltid haft som mål att 
bli..[arbetstitel]? Vill du/har du velat bli partner? 
 
Respondent 1 (Kvinna28-0B) arbetar idag som “senior associate” och har precis blivit 
auktoriserad revisor. Hon sade att hon hoppas att hon kommer att ha klättrat två steg upp i 
hierarkin om fem till tio år och att hon då förhoppningsvis kommer att vara senior manager på 
samma stora revisionsbyrå som hon nu jobbar på. Hon hade däremot inga ambitioner alls att bli 
partner (delägare) då de enligt henne arbetar “alldeles för mycket”. 
 
Respondent 2 (Man61-2B) är partner på en mindre byrå sedan 30 år tillbaka. Han berättade att 
partner är något som alltid varit ett mål, “om man inte har den drivkraften då ska man göra nåt 
annat”. Han tyckte även att det är väldigt viktigt att få vara med och bestämma, men han är inte 
längre med i ledningsgruppen då han tyckte att “27 år där räckte”.  
 
Respondent 3 (Kvinna33-3B) har arbetat som revisor på en stor byrå i sex år. Just nu är hon 
tjänstledig för att arbeta som ekonomichef: “Det är roligt att vara revisor, men det finns annat 
som är kul också”. Hon bestämde sig för att bli ekonomichef för att det är bättre betalt än i 
revisionsbranschen. Om fem till tio år trodde hon att hon fortfarande kommer att vara 
ekonomichef på ett stort bolag. Hon har alltid vetat att hon vill arbeta med ekonomi samt ha 
personalansvar och gärna kunna påverka verksamheten. Hon hade inte haft som uttalat mål att bli 
partner men trodde att hon nog hade försökt att bli det om hon fortsatt som revisor. 
 
Respondent 4 (Kvinna33-0B) är senior manager (gruppchef) på en stor revisionsbyrå. Hon har 
arbetat på samma byrå sedan universitetsexamen för tio år sedan. Hon tyckte att det är viktigt att 
ha möjligheten att arbeta utomlands. Hon ansåg att hon skulle vilja bli partner om fem till tio år 
men hon har aldrig planerat så pass långt fram i tiden: “Jag har väl aldrig varit en sån som har 
planerat så långt fram, egentligen. Utan, mitt mål när jag började var egentligen att jag ville åka 
utomlands och jobba. Men det var ju fem år sen nu.” 
 
Respondent 5 (Kvinna33-1B) är just nu föräldraledig manager på en stor revisionsbyrå. Hon har 
varit auktoriserad revisor i tre år och arbetat i revisionsbranschen i åtta år. Hon berättade att om 
fem till tio år ser hon sig inte längre arbeta med revision eller på sitt nuvarande bolag. 
“Personligen så kan i alla fall jag få mycket bättre lön någon annanstans, och mindre insats i 
form av timmar liksom, och jag är nog inte intresserad av att jobba så mycket som jag har gjort. 
Om jag inte blivit föräldraledig nu hade jag säkert blivit sjukskriven för utmattning”. Hon hade 
även arbetat som gruppchef och haft olika roller vilket hon tycker är viktigt, att kunna arbeta 
brett och varierat och kunna få ansvar tidigt. Hon sade också att hon skulle kunna tänka sig att bli 
partner men att det inte är någon stark drivkraft, dock skulle hon vilja bli partner om hon stannar 
på firman. 
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Respondent 6 (Man43-0B) är auktoriserad revisor och partner på ett mindre bolag sedan sju år 
tillbaka. Han är 43 år och har arbetat på samma byrå sedan han gick ut universitetet. Han hade 
inte revisorsyrket som mål utan halkade in på det spåret av en slump: “Revisor var mitt sista val 
när jag gick på skolan”. 
 
Respondent 7 (Man33-1B) är auktoriserad revisor och manager på en stor byrå. Han har arbetat 
som revisor i åtta år och varit gruppchef i tre år. Han kommer att sluta som revisor om en månad 
för att istället bli ekonomichef, vilket han även ser som sitt framtida yrke: “Hade väl inte riktigt 
full koll på vad en revisor gjorde när jag sökte jobb som revisor.” Han hade dock trivts väldigt 
bra och slutar för att “få ihop det” bättre med familjen. Han hade aldrig haft det direkta målet att 
bli partner utan har mer tänkt att han ska arbeta så länge det är kul och om han skulle vara kvar 
på byrån tillräckligt länge för att ha möjligheten att bli partner skulle han ta ställning till det då. 
  
Respondent 8 (Kvinna38-2B) är auktoriserad revisor sedan tio år tillbaka och partner på en stor 
revisionsbyrå sedan ett år tillbaka. Hon hade arbetat på samma byrå sedan examen, i fjorton år, 
och hela tiden arbetat med revision och rådgivning. Hon sade att hon inte har haft ett uttalat mål 
att bli partner men att hon själv är väldigt målinriktad och när hon fick ett längre perspektiv på 
sin karriär var det lättare att se möjligheter framåt: “Jag är en ganska målinriktad person, så 
nånstans såg man alltid att det var dit trappan ledde och att det var dit man strävade. Men 
samtidigt var det aldrig en självklarhet för mig att jag skulle bli partner.” Hon sade även att 
partner inte är en slutdestination utan att hon ser det som en milstolpe i karriären men samtidigt 
att hon ständigt vill utveckla sig som revisor. Om fem till tio år är hennes förhoppning att kunna 
bli vald revisor för stora börsnoterade eller statliga bolag. Hon tillade även att hon hoppas att hon 
upplevs som en bra förebild, särskilt för yngre kvinnor på firman eftersom hon visat att det är 
möjligt att kombinera familjeliv och karriär.  
 
Respondent 9 (Kvinna27-0B) arbetar som revisor sedan fyra år tillbaka. Hon sade att hon 
planerar att skriva auktorisationsprovet om ungefär ett år. Hon arbetar nu som senior auditor, 
vilket är positionen över assistent. Om fem år ser hon sig själv som manager och om tio år som 
senior manager om hon stannar på byrån. Hon angav att hon kanske vill arbeta kvar, men att hon 
kontinuerligt utvärderar om hon fortfarande tycker att det är roligt eller ej, och just nu tycker hon 
att det det finns många fördelar med arbetet trots tuffa perioder. Fördelarna är bland annat den 
långa semestern och att vissa perioder är väldigt lugna: “Jag kan jobba vart jag vill, jag kan sitta 
hemma en dag eller jobba på café, så länge jag tar ansvar för mina uppgifter så är det ett väldigt 
flexibelt jobb”. 
 
Hon hade inga klara mål med karriären när hon började arbeta, utan försökte mer fokusera på att 
lära sig arbetet. Hon ville göra karriär men hade inte tänkt på det ur ett sådant specifikt 
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perspektiv. Angående partner sade hon: “är jag kvar så är det klart jag vill bli partner, men som 
sagt vi får se det kanske blir nåt helt annat “.  
 
Hon lade även till att hon tror att revisionsfirmorna kommer att få problem med den nya 
generationen då “innan var det så att man började på ett jobb, och sen jobbade man där hela 
livet…och ibland tror jag revisionsfirmorna lever lite kvar i det, att jamen alla vill bli partner, 
medan det börjar 14 olika nittiotalister i vår grupp som säger att ”jag ska ha 17 olika jobb, jag 
ska göra det och det och det”, så det kanske inte är lika lätt att hålla kvar dom hos samma 
arbetsgivare”. 
 
Sammanfattning: Karriärambitioner  
En respondent hade som uttalat mål att bli partner, Respondent 2 (Man61-2B). En ville 
uttryckligen inte bli partner, Respondent 1 (Kvinna28-0B) och tre stycken ville hellre arbeta i 
en annan bransch, Respondent 3 (Kvinna33-3B), Respondent 5 (Kvinna33-1B) 
och Respondent 7 (Man33-1B). Respondent 4 (Kvinna33-0B), Respondent 8 (Kvinna38-2B) 
och Respondent 9 (Kvinna27-0B) ville inte planera så långt fram i tiden men såg ändå partner 
som en möjlighet. Respondent 6 (Man430B) är partner, men hade det aldrig som mål från 
början. 
 

4.3 Föräldraskap 
Huvudfrågor: Påverkas karriären av att skaffa barn? Är det olika för män och kvinnor? 
 
Sammanställning av respondenternas svar om egna barn och egen föräldraledighet:  
Respondent 1 (Kvinna28-0B): Inga barn. 
Respondent 2 (Man61-2B): Två barn: 28 och 32 år. Har tagit ut 0 % av föräldraledigheten 
gentemot sin partner. 
Respondent 3 (Kvinna33-3B): Tre barn: 0, 2 och 6 år. Har tagit ut 40 % av föräldraledigheten 
gentemot sin partner. 
Respondent 4 (Kvinna33-0B): Inga barn.  
Respondent 5 (Kvinna33-1B): Ett barn: 4 månader. Har tagit ut 50 % av föräldraledigheten 
gentemot sin partner. 
Respondent 6 (Man43-0B): Inga barn. 
Respondent 7 (Man33-1B): Ett barn: 2 år. Har tagit ut 33 % av föräldraledigheten gentemot sin 
partner. 
Respondent 8 (Kvinna38-2B): Två barn: 5 och 8 år. Har tagit ut 60 % av föräldraledigheten 
gentemot sin partner. 
Respondent 9 (Kvinna27-0B): Inga barn.  
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Respondent 1 (Kvinna28-0B) svarade att hon själv inte har några barn men att hon trodde att 
karriären påverkas av att ha barn eftersom man måste vara hemma mer. Hon svarade även att 
hon tror att de flesta tänker att kvinnorna oftare är hemma med sina barn än vad männen är. Hon 
sade även att hon hade märkt att: ”bland mina kollegor så är oftast tjejerna borta längre än vad 
killarna är”. Hon sade även att hon tänkte att då revisionsbranschen är kunskapsbaserad, kunde 
det vara jobbigt att komma tillbaka till arbetet efter att ha varit borta i ett helt år. Detta hade hon 
sett då några hade slutat på grund av att de hade missat för mycket kunskap efter en lång 
föräldraledighet. 
  
Respondent 2 (Man61-2B) svarade att han har två barn i trettioårsåldern. Han fick således barn 
mellan år 1984-1988. Han beskrev att han kan ha tagit föräldraledigt någon enstaka dag, men 
inte mer. Han förklarade vidare att han på den tiden var mitt i karriären, i trettioårsåldern, och 
beskrev det med att ”då var min fru hemma med barnen och jag var väl knappt delaktig, tyvärr”. 
Han trodde dock inte att det ser ut så idag, för numera uppmuntrar företaget pappor att vara 
hemma ”till varje pris”. Han fortsatte med att han tror att karriären avstannar när man får barn 
och beskriver att kvinnor som skaffar barn får ett uppehåll i karriären på ett antal år. Vidare sade 
han att karriären även blir försenad på grund av att man måste arbeta ett visst antal timmar per år 
för att bli auktoriserad. Att man är hemma mycket under barnaåren tyckte han inte påverkade 
karriären. Han tyckte istället att de som har varit borta oftast är mer motiverade att komma 
tillbaka till arbetet samt att eftersom man inte tappar mer än cirka ett år i sin utveckling, går det 
snabbt att komma igång igen. Han lade även till att ”Kvinnan är hemma så länge hon ammar och 
sen så är mannen hemma. Utav nåt’ skäl så tar männen alltid ledigt på sommaren, jag förstår 
inte det jag”. 
  
Han fortsatte med att säga att karriären påverkade män och kvinnor olika mycket förr, men att 
skillnaden är mindre idag. Han sade att ”på senaste tiden” har skillnaderna jämnats ut mer, att 
kvinnor idag oftast är hemma första tiden för amning men att männen är hemma den senare 
delen, ibland lika länge som kvinnorna. Avslutningsvis sade han att det dock är upp till var och 
en hur man vill dela upp sin föräldraledighet. 
  
Respondent 3 (Kvinna33-3B) svarade att hon har tre barn, på sex respektive två år samt en 
nyfödd bebis. Totalt var hon föräldraledig i fjorton månader, och hennes mans motsvarande 
föräldraledighet var arton månader. Hon har således tagit ut drygt 40 % av föräldraledigheten 
gentemot sin partner. Hon beskrev själv att hennes egen karriär inte gått långsammare på grund 
av att hon fått barn och tror att det beror på att hon inte varit frånvarande från sitt arbete under 
någon längre tid. Hon trodde dock att vara borta från arbetet påverkar karriären och sade att tiden 
man är borta relaterar till hur pass långt efter man hamnar i sin karriär, att om man är borta 
exempelvis ett år så hamnar man ett år efter. Vidare sade hon att hon tror att om man är revisor 
och karriärist är det inga problem att snabbt komma i fas, då man är extra ”taggad”. Hon anförde 
även att hon trodde att det finns en större förståelse för kvinnor om de vill vara föräldralediga än 
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vad det finns för männen då ”det ses som mer negativt för männen, speciellt om de inte anpassar 
föräldraledigheten efter arbetstoppar på jobbet” Hon har själv sett detta när en man på företaget 
ville vara föräldraledig i januari och blev ifrågasatt av sin chef att ”Kan du inte gå två månader 
senare när vi inte har lika mycket att göra på kontoret?”, vilket hon inte trodde en kvinna skulle 
fått höra. Vidare sade hon att männen förväntas arbeta heltid när de kommer tillbaka från sin 
föräldraledighet. Kvinnorna däremot blir tillfrågade om de vill arbeta heltid eller deltid.  
  
Respondent 4 (Kvinna33-0B) hade inte några barn. Hon sade att hon tror att karriären påverkas 
av att ha barn beroende på vilka uppdrag man har, men inte nödvändigtvis att det behöver hålla 
tillbaka en i ”karriärstegen”. Detta beskrev hon vidare med att ”det har jag väl sett via andra 
kollegor som har barn som ändå blir befordrade samtidigt som de som inte har barn som har 
jobbat lika länge”. Hon fortsatte med att hon trodde att skillnader kan bestå i att kvinnorna 
ibland är hemma längre än männen. Hon utvecklade detta med att hon inte trodde att det blir 
några större skillnader i längden utan möjligtvis att man kan hamna efter en tid just då man 
skaffar barn. Detta trodde hon berodde på att man inte jobbat och att det kan vara svårt att bli 
befordrad då man varit borta och därför inte presterat på arbetet. Hon svarade även att hon inte 
tror att det finns någon större arbetsrelaterad skillnad mellan männen och kvinnornas 
föräldraskap om man delar lika på föräldraledigheten. Hon sade att hon dock tror att det blir 
svårare att vara hemma om man ansvarar för sina egna uppdrag, då det kan bli komplicerat att 
skriva på årsredovisningar och så vidare, ”om man inte gör en klassiker, alltså att vara ledig tre 
månader över sommaren”. 
  
Respondent 5 (Kvinna33-1B) har ett fyra månader gammalt barn. Hon berättade att hon 
kommer att ta ut ungefär lika mycket föräldraledighet som sin partner. Hon sade att hon 
”verkligen” tror att karriären påverkas av att få barn. Trots att hon är föräldraledig för tillfället 
beskrev hon att hon ändå gör ”småsaker” i sitt arbete, då man inte kan släppa kunder enbart på 
grund av sin föräldraledighet. Hon sade även att hon trodde att det är mer slitigt för kvinnor att 
vara föräldralediga, men även att det är slitigt för män som vill vara engagerade i sitt 
föräldraskap. Hon lade till att hon inte tror att det finns en hård gräns mellan könen utan att det 
snarare beror på vilken ambitionsnivå man har. 
  
Hon sade även att hon tror att föräldraledigheten kan påverka könen på olika sätt beroende på hur 
fördelningen ser ut mellan föräldrarna. Vidare trodde hon att det har varit skillnad historiskt 
mellan könen och beskrev det med ett exempel från sina medarbetare: ”jag tror att de 
[kvinnorna] sliter väldigt mycket, sannolikt sliter de nog lite mer än sina män”, men fortsatte 
med att beskriva att även männen har det väldigt slitigt hemma. Hon avslutade dock med att säga 
att hon inte tror att det finns en generell skillnad utan att det beror på familjesituationen och hur 
man väljer att fördela föräldraledigheten, men även att hon tror att kvinnor tenderar att prioritera 
familjen i större utsträckning än vad män gör. 
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Respondent 6 (Man43-0B) har inga barn. Han beskrev att ”kvinnor påverkas mycket i den här 
branschen av att få barn”, vilket han förklarade med att om man får barn innan man blir 
auktoriserad så har man en ”uppförsbacke” vilken kräver mycket tid från familjelivet då man 
även förväntas hinna med att bli auktoriserad. Detta följde han upp med att säga att det är många 
kvinnor som ”droppar av då” men att män inte påverkas på samma sätt. Han förklarade vidare 
att det beror på att kvinnorna oftast är hemma det första året med barnet och att de ”kanske 
generellt, tar ett större ansvar”. Han sade även att han tror att de som slutar i stunden när de får 
barn ibland gör det på grund av att det krävs mycket tid för att bli auktoriserad, vilket han främst 
sett hos kvinnor. Han sade även vid slutet av intervjun att hans företag inte har någon 
jämställdhetsplan eller liknande men att ”man kan försöka stötta dem [kvinnorna]” när han 
refererade till inläsningen till auktorisationsproven. Avslutningsvis sade han även att ”I övrigt 
har vi inte identifierat så mycket som man kan göra och förbjuda dem att skaffa barn är lite 
drastiskt”. 
  
Respondent 7 (Man33-1B) har ett barn som är två år. Han berättade att han tog ut sex månader 
av föräldraledigheten jämfört med sin fru som tog ut tolv månader, vilket han förklarade med att 
hon ville ta ut en större del av föräldraledigheten. Han tillade att han tror att om man inte skaffar 
barn så har man mer tid att lägga på arbetet. Vidare sade han att han inte upplever att man blir 
bortprioriterad på hans arbetsplats på grund av att man skaffar barn. Dock tror han att om man 
kan lägga mer tid på sitt arbete än andra (som exempelvis har barn) kanske man kan göra ett 
bättre arbete. Han sade att det är en liten del av sitt arbete man får offra om man är föräldraledig 
men förtydligade med att tillägga att man samtidigt inte känner att man blir bortprioriterad på 
grund av det. Han trodde även att föräldraledigheten kan påverka karriären, då han tror att 
kvinnor oftare är beredda att sätta sitt yrkesliv åt sidan än män. Han reflekterade även över 
orsaken till detta med att det skulle kunna bero på genetik eller att samhällets normer gör att 
kvinnorna vill ta en större del av föräldraledigheten. Han sade att han tror att de som slutar sin 
revisorskarriär gör det för att de vill ha en jämnare belastning i arbetslivet. Man har ofta tre 
månaders bokslut där man är ”helt uppbokad”, vilket kanske inte fungerar för alla, lade han till. 
Han avslutade med att säga att det nog inte spelar någon större roll om man är borta i ett halvår 
eller ett år, då revisorer oftast arbetar i årscykler. 
  
Respondent 8 (Kvinna38-2B) har två barn på åtta respektive fem år. Hon berättade att hon var 
föräldraledig i tio, respektive tolv månader för barnen och tog ut 60 % av föräldraledigheten 
gentemot sin partner. Vidare berättade hon att hon blev befordrad när hon var höggravid och 
precis skulle gå på föräldraledighet, vilket hon tyckte överraskade positivt. Hon förklarade dock 
att det normalt ser ut så att man blir manager efter fem års arbete på byrån, och berättade att hon 
då var föräldraledig nästan hela första året som manager. Under tiden precis innan 
föräldraledigheten passade hon även på att skriva sitt auktorisationsprov. Hon fortsatte med att 
karriären påverkas av att ha barn då man missar ett par månader under föräldraledigheten då ens 
övriga kollegor arbetar upp sin kundportfölj och kompetens. Hon menade även att kvinnorna 
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någonstans förlikar sig med att det är på det viset, att de hamnar lite efter under just den tiden. 
Hon sade även att kvinnor inte bör se det som något personligt misslyckande, men att man ändå 
måste vara beredd på sådana situationer. 
 
Med föräldraledigheten hade hon sett tendenser på arbetsplatsen att männen är “mer strategiska”, 
och lägger den oftare på sommarmånaderna då mindre värderat arbete sköts på byrån. Hon 
tillade att hon inte tror att föräldraledighet påverkar mäns karriär generellt sett, men om de skulle 
vara borta under en längre period så skulle det påverka i slutändan då det handlar om prestation 
och timmar man utfört. Vidare förklarade hon att männen generellt är föräldralediga under en 
kortare period än kvinnorna, men att det med tiden blir mer jämställt. Hon fortsatte med att säga 
att medarbetare på byrån blir föräldrar tidigare i åldrarna och tar ut mer föräldraledighet, vilket 
hon jämför med fjorton år sedan då hon själv var ny på byrån. På den tiden, berättade hon, var 
det vanligare att få barn efter man redan blivit manager medan idag blir även yngre assistenter 
föräldrar. 
  
Hon fortsatte med att säga att yngre kollegor frågar henne om föräldraskap är ett hinder för 
karriären, vilket hon även känner igen sig själv då hon själv skulle ansöka om föräldraledighet. 
Hon fortsatte med att säga att hon tror att: “det kan lätt bli självuppfyllande, att man tror sig att 
nåt’ kommer bli på ett visst sätt”. Hon sade att hon satsat på sin karriär, men att det inte får kosta 
henne vad som helst. Vidare förklarade hon det med att hon lärde sig sätta gränser i sitt arbete i 
samband med att hon skaffade barn. Hon sade att hon exempelvis tar möten mellan klockan nio 
och femton så att hon kan hämta eller lämna på förskola och att hon ägnar mestadels av helgerna 
åt sin familj och man. Hon sade även att hon möjligtvis arbetat någon helg under högsäsong 
också, men att det hör till undantaget. 
  
Hon reflekterade även över att yrket inte var lika flexibelt som idag, då man inte kunde sitta 
hemma och arbeta några extra timmar på kvällen med wi-fi och telefoni utan var kanske tvungen 
att vara på kontoret. Detta sade hon att hon hade upplevt bland sina äldre kvinnliga kollegor som 
även är partners, vilka har sagt att de på den tiden tog ett större ansvar hemma än sina respektive. 
Hon reflekterade över 20 år tillbaka med det lite mer icke-jämställda samhället att: “Man 
förväntade sig då, alltså det fanns ju också ett tryck från omvärlden och samhället i sig, att ja 
men, om det ska bakas bullar till sociala verksamheter i skolan och det ska vara… Ja, det fanns 
ju liksom en annan norm då, tror jag” när hon syftade till kvinnor i branschen som oftare 
behövde ta ett större ansvar hemma. Hon förklarade vidare att det mer var en sådan kultur för 20 
år sedan att man hade fasta kontorstider, vilket gjorde det svårare att ha barn samtidigt som man 
arbetade, i synnerhet som kvinna. Hon sade även att man idag har en jämnare fördelning av 
föräldraledigheten, vilket även möjliggör för kvinnor att arbeta inom revisionsbranschen. 
  
Hon sade även, när hon pratade om sin karriär att: “Sen, hoppas jag också att jag upplevs som en 
bra förebild på firman, av yngre kollegor, och särskilt kvinnor. Och att de ser att det går att 
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kombinera det här jobbet med att ha barn och familj och att man inte behöver offra allt, men att 
man ändå kan ha en karriär”. Vidare sade hon också när hon själv skulle vara föräldraledig för 
första gången: “Så att jag tror att det, lite som är, det kan lätt bli självuppfyllande, att man tror 
sig att nåt’ kommer bli på ett visst sätt”.  
  
Hon sade att hon har märkt att vissa säger upp sig från revisorsyrket i nära anslutning till sin 
föräldraledighet eller när de kommit tillbaka, kanske på grund av att kraven mellan arbetstid och 
föräldraskapet inte passar ihop, då de personerna kanske inte vågat ställa krav eller “sätta ned 
foten”. Hon sade även att hon trodde att det kunde bero på att man under föräldraledigheten får 
en lång betänketid, samt att man är “nyfiken på att testa nåt annat än revision”, där hon även 
hänvisar till företagets exitintervjuer, där personer som svarat berättar varför de valt att sluta. 
Hon menar att resultaten inte visade att föräldraskapet var den största anledningen att sluta, men 
att det förekom. Den vanligaste anledningen till det var att man behövde arbeta väldigt många 
timmar. 
  
Respondent 9 (Kvinna27-0B) har inga barn. Hon sade att hon trodde att karriären påverkas av 
att få barn, men inte nödvändigtvis negativt. Hon förklarade det dock med att hon tänker att det 
kan vara svårt att sitta på kontoret sena kvällar om man ska hämta på förskola, men att arbetet 
som revisor ändå är ganska flexibelt då man kan hämta barnen på förskola först och sedan arbeta 
på kvällen. Man kan planera själv hur man lägger upp sitt schema. Hon sade vidare att ”Jag tror 
inte att karriären påverkas så mycket för man är ledig kanske nio månader, ett halvår, och sen 
så är det ju nån som är pappaledig så nej jag tror faktiskt inte det påverkar så mycket”. 
  
Till frågan om föräldraledighet svarade hon: ” Jag tror om du kollar på de äldre partnerna här 
har de inte varit pappalediga mer än alltså på sin höjd fjorton dagar” och vidare ”medan nu så 
är, ja men den enda manliga senior managern nu är pappaledig och han ska vara pappaledig 
lika länge som hans fru var mammaledig”, samt att hon berättade att en kvinnlig partner på 
företaget också skulle vara föräldraledig lika länge som sin partner, så vitt hon förstått det. När 
hon förklarade hur det såg ut på hennes avdelning sade hon att de flesta skaffade barn i 
trettioårsåldern. Vidare sade hon angående föräldraledigheten att” det är klart, tjejerna är ju 
alltid hemma först av förklarliga skäl och killarna tar liksom andra halvan”. 
  
Fortsättningsvis sade hon även att ”det är nog många revisorer överlag som vill planera så de 
får [barn] tidigt på våren, för då jobbar ju vi som absolut mest, då kan vi jobba 60-70 timmar. Så 
många vill ju ha barn för då är man ledig under högsäsong”. Vidare berättade hon även att 
företaget kompenserar 90 % av lönen vid föräldraledighet för att uppmuntra till det, vilket 
medför att föräldraledigheten ”inte [får] så stor effekt”. Hon sade att syftet med det även var att 
hålla kvar anställda på firman samt att det inte ska drabba den som tjänar mest att få barn. Vidare 
sade hon även att de flesta som har barn ”kanske har fått lite mindre kunder och så för det går 
inte annars”. 
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Sammanfattning: Föräldraskap 
Respondent 1 (Kvinna28-0B), 2 (Man61-2B), 3 (Kvinna33-3B), 4 (Kvinna33-0B) samt 8 
(Kvinna38-2B) sade alla att de tror att karriären blir försenad för kvinnor eftersom de ofta är 
föräldralediga längre än män. Respondent 1, 8, 6 (Man43-0B) och 7 (Man33-1B) berättade att 
vissa kvinnor slutar strax efter föräldraledigheten då det är svårt att komma tillbaka, samt att det 
kan bli svårt att kombinera revisorskarriären med familjelivet. Respondent 9 (K27-0B) sade att 
hon trodde att det var svårt att sitta på kontoret långa dagar, men att arbetet är så pass flexibelt att 
man kan arbeta efter mer egenplanerade tider då man har barn. Dock sade både Respondent 2 
och 8 att många är mer taggade på att arbeta efter föräldraledigheten. Respondent 8 hävdade 
även att män är strategiska med föräldraledigheten och Respondent 3 sade att män blir mer 
ifrågasatta och får mindre förståelse när det gäller föräldraledighet. Respondent 9 menade 
istället på att revisorer över lag (både kvinnor och män) tar ut föräldraledighet under våren för att 
slippa arbeta under högsäsong, samt att revisorer som har barn möjligen får lite färre kunder. 
Respondent 5 (Kvinna33-1B) hävdade att det är slitigt för kvinnor att vara föräldralediga men 
det kan det även vara för män och det beror mer på ambitionsnivå än kön. Både Respondent 5 
och 7 sade att kvinnor prioriterar familjen framför arbetet. Både Respondent 2, 8 samt 9 anförde 
även att föräldraledighet tas ut mer jämlikt nu än för ett antal år sedan.  

 
4.4 Könsfördelning i styrelser 
Huvudfråga: I styrelser på de största revisionsbolagen är de flesta män, vad tror du att det 
beror på? 
  
Respondent 1 (Kvinna28-0B) svarade att hon tror att det beror på att man tillsätter de man känt 
länge, som är lik en själv och om många av dem är män så tror hon att de klickar mer med dem. 
Hon reflekterade även över att många företag nu har ambitioner att få in fler kvinnor. 
  
Respondent 2 (Man61-2B) sade att yrket varit väldigt mansdominerat och att när han började i 
branschen fanns det ungefär två kvinnliga auktoriserade revisorer i Sverige. Han fortsatte med att 
säga att på företaget han arbetar är åtta av tio som söker tjänsterna idag kvinnor. Han sade även 
att han tror att kvinnor byter arbetsplats oftare än män. Vidare sade han att han tycker att 
kvinnorna passar väl i yrket, då arbetet är väldigt analytiskt och kvinnor ”är väldigt analytiska, 
tycker jag”. Han lade även till att några duktiga kvinnor som arbetat på byrån skaffade barn, och 
gick sedan över till att bli ekonomichefer istället, då de blivit erbjudna arbete från kunder till 
byrån. Han fortsatte med att beskriva att kvinnor i större utsträckning slutar att arbeta som 
revisorer när de skaffar barn, då de inte “pallar” tidspressen och de långa arbetsdagarna. 
Kvinnorna tar då yrken med lite kortare arbetstid, tillade han och fortsatte: ”Så vi har många 
jätteduktiga kvinnor som har sagt att: det här funkar inte, jag klarar inte familjelivet”. 
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Anledningen till detta hävdade han är att kvinnor nog fortfarande tar “en större del hemma”. 
Vidare sa han att att männen inte uttryckt detta i lika stor utsträckning. Avslutningsvis beskrev 
han att kvinnorna ofta hinner sluta innan de ens har möjlighet att bli exempelvis partner, då det 
oftast kräver att man arbetat i många år.  
  
Följande beskriver hur han ser på varför företaget enbart har en minoritet av kvinnliga delägare: 
”… låter det lustigt då att vi bara har två delägare som kvinnor, men vi har ett antal kvinnor 
som kommer men de är hemma och föder barn och sen blir de väl förmodligen delägare senare 
än männen då. Om man då är hemma, det är ett barn, två barn, och tre barn, de är hemma tre-
fyra år totalt sett och då tappar man tre-fyra år medan mannen kanske är hemma ett halvår i 
taget. Då är vi tillbaka till det att kvinnan tar större del hemma än männen, tror jag.” 
  
Respondent 3 (Kvinna33-3B) svarade att hon tror att det är normen att män fortfarande har de 
positionerna i företagsledningar och att män i stor utsträckning känner män. Vidare sade hon att 
om man bara ser män i ledningen ”är det på nåt’ sätt det man förväntar sig se framöver också”. 
Hon utvecklade det med att hon tror att kvinnor kan ta sig dit om de har typiska ‘manliga drag’, 
eller arbetar dubbelt så hårt. Hon sade även att kvinnor skulle kunna spela på att “vara en 
minoritet” och på så vis “sälja in det”, vilket även skulle kunna vara till kvinnans fördel. Hon 
belade detta med att hon själv upplevt den situationen då hon var yngre på företaget då hon fick 
vara med på offerter mot kunder för att det främst skulle se mer jämställt ut då vissa kunder hade 
efterfrågat att det skulle vara mer jämnt fördelat över ålder och kön. 
  
Respondent 4 (Kvinna33-0B) svarade att hon tror att gamla system sitter i men att på just 
hennes avdelning är det ganska jämställt i partnerkretsen. Dock tillade hon att det kan vara 
annorlunda på andra avdelningar. Det är ju oftare män som är partners också, fortsatte hon, vilket 
hon tänker förklaras av att männen som är partners är i ålderskategorin för att vara partner. Hon 
beskrev vidare att hennes närmsta chefer är kvinnor, men att man ändå måste bli bättre på att 
“promota” kvinnor i andra delar av organisationen. Hon avslutade med att hon inte 
nödvändigtvis tror att kvinnor lyfter kvinnor, men att det blir kanske blir lättare att ha förebilder. 
  
Respondent 5 (Kvinna33-1B) beskrev partnerkretsen som att ”Men min personliga uppfattning 
är att, eftersom det styrs av intäkter, och att bli partner beror på hur mycket man säljer, så 
gynnas de som är säljare framför de som är projektledare och tekniskt kunnande”. Hon fortsatte 
med att tillägga de som är duktiga på sitt arbete slutar då de kan få bättre lön någon annanstans, 
då deras kunskaper inte uppskattas. Hon förtydligade att det ofta går bra för de som säljer, trots 
att det inte är ”nödvändigtvis de som kan mycket”, men att de är ”sköna killar som gillar att 
snacka och gillar att luncha och tugga runt med kunderna” och därav gynnas. Hon förklarade att 
det inte har med kön att göra utan om man är säljare eller inte. Hon avslutade med att hon tror att 
det även skulle kunna bero på att det är en generationsfråga att bli partner samt att fler män är 
villiga att betala priset för att nå dit. 
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Respondent 6 (Man43-0B) tror att det har en historisk förklaring, men att på större byråer är 
risken större att utveckla kultur- och vänskapsband och att man därigenom tar fram de som man 
själv gillar, vilket sätts över kompetensen. Han fortsatte med att han tror att det beror på att man 
väljer sådana som är lika en själv. Dock tror han inte att det stämmer in på mindre byråer då det 
där blir väldigt tydligt vad man kan och inte kan, vilket bidrar till att alla delägare är 
”jätteduktiga”. 
  
Respondent 7 (Man33-1B) svarade att han trodde att det beror på att man “tar med sina 
kompisar”, de man känner väl och arbetar bra med, men även intresse och att män inte offrar sin 
karriär i samma utsträckning som kvinnor. 
 
Respondent 8 (Kvinna38-2B) svarade att hon tror att det finns flera orsaker till detta. Först sade 
hon att det beror på det historiska arvet att det har funnits flest manliga partners då styrelsen 
utses utifrån partnerkretsen. Dock har allt fler kvinnor börjat komma in i partnerkretsen eftersom, 
enligt henne, en kulturförändring har skett. Hon sade även att den kulturförändringen gör det 
möjligt att ha mer flexibla arbetstider och även dagens teknikrevolution underlättar för att kunna 
arbeta hemifrån och ändå vara tillgänglig för att exempelvis kunna hämta tidigare på dagis och 
sedan jobba lite hemifrån på kvällen. Hon fortsatte berätta att hon tyckte att det underlättar för 
kvinnor att kunna arbeta tider som passar de själva. Hon berättade att en äldre kollega inte hade 
samma flexibilitet när hon skulle göra karriär för ett antal år sedan, utan då var man tvungen att 
vara på jobbet under exakta kontorstider. Hon sade även att hennes äldre kvinnliga kollegor tog 
ett mycket större ansvar hemma för cirka tjugo år sedan och fick mindre hjälp av sina män i det 
dagliga livet då än nu samt att det var svårt att vara kvinna och göra karriär i den 
mansdominerade världen. Hon tillade att det fanns stor press och förväntan från samhället på hur 
en kvinna skulle vara förut, i hemmet och “allt runtomkring”, och att det till viss del lever kvar 
även idag men att samhället i stort håller på att förändras. 
 
Hon berättade även att hon tror att det krävs en fortsatt beteendeförändring i revisionsbranschen, 
men att man trots allt har kommit långt och att det har förändrats mycket under de senaste åren: 
“Om det bara är män från början så kanske de tittar på sina manliga kollegor, så kanske det är 
ett lättare val med de som är mer lik sig själv, än kanske en kvinna som har ett annat perspektiv. 
Så man behöver ju jobba med kulturen, och jobba med om vi har fler oliktänkande och så”. 
 
Respondent 9 (Kvinna27-0B) sade att revisorsyrket förut varit ett väldigt mansdominerat yrke 
och att de som sitter i styrelsen nu inte är “purunga” då det tar femton till tjugo år att bli partner. 
Hon är övertygad om att det är en generationsfråga och lade till att de numera har ett motsatt 
problem, vilket är att män slutar på byrån. I hennes grupp är det fyra partners, två män och två 
kvinnor och bland de andra chefer är kvinnorna fler än männen. Hon sade även att chefer i andra 
grupper på byrån ungefär har femtio femtio mellan könen, men att det är “extremt” mycket tjejer 
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i hennes grupp. Hon trodde att könsfördelningen inte kommer att vara ett problem när 
“gubbarna” har gått i pension så de kommer enligt henne att fasas ut successivt. 
 
Sammanfattning: Könsfördelning i styrelser 
Både Respondent 1 (Kvinna28-0B), Respondent 6 (Man43-0B), Respondent 7 (Man33-1B) 
och Respondent 8 (Kvinna38-2B) sade att det beror på att man väljer sina kompisar och de som 
liknar en själv, och därför väljer män i toppen andra män. Vidare anförde alla utom Respondent 
1 att det beror på en norm och en historisk förklaring, man förväntar sig att se män i toppen. 
Respondent 4 (Kvinna33-0B) och Respondent 9 (Kvinna27-0B) sade även att män ofta är i 
den ålderskategorin där de flesta är partner. Respondent 9 sade också att könsfördelningen 
kommer att förändras i takt med generationsbyten. Respondent 2 (Man61-2B) hävdade att 
orsaken är att kvinnor säger upp sig när de skaffar barn då de inte klarar av både arbetet och 
familjelivet, enligt honom för att kvinnor tar större ansvar hemma än män. Respondent 8 
hävdade även att kvinnor har hög press på sig i samhället att klara av både jobb, familj och hem, 
vilket leder till stress. Både Respondent 5 (Kvinna33-1B) och Respondent 7 trodde att fler män 
är villiga att betala det pris som krävs för att nå toppen, och att de inte offrar karriären framför 
familjen i samma utsträckning som kvinnor. Respondent 3 (Kvinna33-3B) ansåg att kvinnor 
lättare kan klättra till toppen om de har “manliga drag” och arbetar dubbelt så hårt som männen. 
 

4.5 Kritik 
Huvudfrågor: Tror du att män och kvinnor på samma positioner i företaget kritiseras lika hårt 
för samma misstag eller handling?  
 
Respondent 1 (Kvinna28-0B) trodde att det snarare har med personlighet att göra, hur tuff man 
är och hur lätt det är att klanka ner på någon. Enligt henne är tjejer generellt sett lite snällare än 
killar och effekten av det blir att det kan det vara lättare att ge tjejer kritik, då de inte säger emot 
på samma sätt som män. Själv hade hon märkt av att det ofta skiljer sig mellan avgångsvederlag 
mellan en man och en kvinna som haft samma tjänst: “...den mannen ha fått mycket mycket 
högre avgångsvederlag än kvinnan. Sannolikt då för att han va’ svårare, vek sig inte lika lätt då 
när de försökte köpa ut honom”.  
 
Respondent 2 (Man61-2B) trodde inte att kvinnor kritiseras mer än män eller tvärtom. Han sade 
däremot att kvinnor gör färre fel än män generellt sett och att kvinnor är mer noggranna än män. 
 
Respondent 3 (Kvinna33-3B) ansåg att kvinnor och män kritiseras olika hårt och på olika sätt: 
“Jag tror till exempel att kvinnor som är chefer, i mycket större utsträckning får svara på frågor 
som ”Hur känns det att inte kunna äta middag med dina barn varje dag?”, ”Hur får du 
arbetsbalansen att gå ihop?”… ”Hinner du nånsin hämta på förskolan?”. Män får däremot mer 
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frågor om sig själva och inte om familjen, till exempel: ”Vad har du för drömkunder som du vill 
få in?”, ”Vad är det du är mest stolt över att du gjort i ditt arbetsliv?” 
 
Respondent 4 (kvinna 33 år-0B) trodde inte att det finns någon skillnad. Hon tillade som ett 
sidospår att hennes bolag försöker ha en könsneutral profil vid rekryteringar: “Vi för liksom 
värderingar och beteenden som vi värdesätter så att det är inte bara är liksom manstypiska eller 
kvinnotypiska värderingar.” Däremot ville hon inte säga vad hon själv anser skulle vara mans- 
eller kvinnotypiska värderingar utan anger att det finns genusforskning som visar på att kvinnor 
har mjukare värden och är bra på mer personalrelaterade frågor, men hon själv vet inte om det 
stämmer för på hennes avdelning finns det män som också är bra på sådant. 
 
Respondent 5 (Kvinna33-1B) trodde att man generellt är hårdare mot kvinnor för att det ser ut 
på det viset i resten av samhället. Själv hade hon inget konkret exempel men hennes känsla var 
på det viset och hon sade att tjejerna generellt är väldigt duktiga och verkar arbeta hårdare än 
männen, både när det gäller arbetstid och att de gör mer på arbetet: “de flesta tjejerna är 
jätteduktiga och generellt får de bättre omdömen än killarna, huruvida de har jobbat hårdare, ja 
jag tror det, men jag kan inte säga det med säkerhet”. 
 
Respondent 6 (Man43-0B) ansåg att män, i alla fall internt, får hårdare kritik än kvinnor om 
något blir fel. Han säger själv att han som chef är hårdare mot män. Han kunde dock inte svara 
på varför det är så: “Ja, det är svårt att säga. Jag bara tror att det är så”.  
 
Respondent 7 (Man 33 år-2B) trodde, eller skulle i alla fall vilja tro, att det inte spelar någon 
roll om den som gör misstaget är kvinna eller man, åtminstone inte på hans egen avdelning eller 
nivå: “det är i alla fall något vi strävar efter här, att alla ska bli bedömda på samma grunder”. 
 
Respondent 8 (kvinna 38-2B) trodde att kvinnor straffar sig själva hårdare när de gör misstag 
än vad män gör. Hon ansåg att kvinnliga ledare tenderar att vara väldigt självkritiska och 
analyserar sig själva och sina brister väldigt kritiskt. Hon angav att hon tycker att det är en bra 
egenskap att ha en reflekterande förmåga men att det kan leda till att man sänker sig själv för 
mycket, vilket gör det svårare att gå ur en viss situation stark. Hon jämförde detta med sina 
manliga kollegor som istället tar allt med “en axelryckning”. Hon reflekterade över att det kan 
bero på ett “duktighetskomplex” som vissa kvinnor kan ha. Hon lade även till att den yngre 
partnerskaran, även män, tycks vara mer öppna för olikheter och mer receptiva än de lite äldre. 
 
Respondent 9 (Kvinna 27-0B) upplevde att män och kvinnor generellt får samma kritik, men att 
män ibland kan ha lättare att säga ifrån till äldre kunder (män). Hon trodde dock att kvinnor 
kritiserar sig själva mycket mer än vad män gör. Detta berodde enligt henne på att kvinnorna är 
väldigt högpresterande och vill göra allt rätt och perfekt medan männen har lättare för att släppa 
saker. Detta trodde hon bottnar i uppfostran, att många flickor får höra att “du är så duktig i 
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skolan, du är så fin och du sitter så tyst” medan pojkar får höra “du har så lätt för dig, du är så 
smart”. Hon fortsatte med att det nästan enbart är kvinnorna som blir utbrända, även om de 
arbetar lika många timmar som männen så har de otroligt mycket mer press på sig själva under 
dessa timmar. Hon tillade att hon själv har ansvar för revisionen för “jättebolag” och sitter på 
möten med styrelseledamöter som är 40-50 år gamla när hon själv är 27 år, vilket även det leder 
till hög press, särskilt om man vill att allt ska vara perfekt. 
 
Sammanfattning: Kritik 
Tre respondenter, Respondent 4 (Kvinna33-0B), Respondent 2 (Man61-2B) och Respondent 
7 (Man33-1B) trodde inte att något kön kritiserades mer än det andra. Respondent 2 hävdade 
dock att kvinnor gör färre misstag än män. Respondent 1 (Kvinna28-0B) sade att kvinnor kan 
vara lättare att kritisera eftersom de generellt sett är snällare. Respondent 3 (Kvinna33-3B) och 
Respondent 5 (Kvinna33-1B) ansåg att kvinnor får mer kritik än män och att kvinnor arbetar 
hårdare. Respondent 5 sade även att kvinnor oftare får frågor om sin familj och män oftare om 
sig själva och sin egen utveckling. Det var endast Respondent 6 (Man43-0B) som ansåg att män 
får mer kritik än kvinnor. Respondent 8 (Kvinna38-2B) och Respondent 9 (Kvinna27-0B) 
ansåg att kvinnor generellt är mer självkritiska än män är. 
 

4.6 Chefskap 
Huvudfrågor: Vilka egenskaper ska en bra chef ha enligt dig? Vad tycker du generellt utmärker 
kvinnliga/manliga chefer? 
  
Respondent 1 (Kvinna28-0B) tyckte att en bra chef ska vara stöttande och närvarande, men 
ändå ha distans så att denne inte blir en kompis. Hon sade att hon ansåg att kvinnliga chefer är 
lättare att prata med då de är mer förstående om man behöver ha lite ledigt, det är då lättare att 
fråga de kvinnliga cheferna. De manliga cheferna beskrev hon istället som lite “hårdare och 
rakare” samt att de fokuserar mer på budget och hårda siffror än kvinnorna som kan vara mer 
kringgående. 
  
Respondent 2 (Man61-2B) sade att han ansåg att personal är A och O för en chef, man måste 
kunna hantera personal, kunna lyssna och vara “nästan lite psykologutbildad” för att kunna 
hantera konflikter på ett bra sätt. Generellt sade han att han upplever att kvinnliga chefer är mer 
prestigefulla än män och att det är lättare att hamna i konflikter med kvinnliga chefer. Han sade 
att det beror på att kvinnor vill visa sig duktiga, “vilket jag tycker är konstigt för kvinnor är 
precis lika duktiga som män, eller lika dåliga på samma, det är ingen skillnad, kvinnor är oftast 
mer analytiska än män, tycker jag, så det finns inget skäl för det”. Han sade att han trodde att det 
är något som ligger och skaver, att kvinnor vill visa att “kvinnor kan också”. Manliga chefer 
däremot tycker han är mer loja och ofta allt med en klackspark. Han sade även att han tycker 
männen är mer fokuserade på att ständigt avancera, medan kvinnorna oftare stagnerar på samma 
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yrkesnivå. Vidare sade han även att män och kvinnor arbetar bäst tillsammans, och nivån i en 
mansdominerad miljö höjs betydligt när en kvinna kommer in i rummet: “ Kvinnor pratar mer 
än män om allt och inget, och män pratar bara skit. Så det är bra att mixa ihop dom”. 
  
Respondent 3 (Kvinna33-3B) sade att hon anser att en bra chef ska visa respekt, lyssna och 
kunna fatta obekväma beslut. Hon sade även att hon inte tycker att det finns något speciellt som 
utmärker manliga eller kvinnliga chefer utan att det beror mer på personlighet, men att chefer 
rent generellt brukar vara bra på att släppa detaljer och klara av en hög arbetskapacitet.  
  
Respondent 4 (Kvinna33-0B) sade att hon tycker att en bra chef ska kunna lyssna, vara lyhörd 
och veta hur man ska kommunicera, men det är även bra att ha mycket erfarenhet och kunna 
anpassa sitt ledarskap till olika individer. När det gäller manliga och kvinnliga chefer så sade hon 
att hon tycker att kvinnliga chefer jobbar mycket, kanske mer än männen, men hon kan inte säga 
något speciellt om deras ledarstil annars. “Jag tycker ändå vi har individer med väldigt många 
olika styrkor och svagheter. Både, på alla sidor egentligen. Men de kvinnliga cheferna som är 
just nu, de är ganska direkta”. Hon reflekterade även över att det kanske kan vara något som 
premieras, alltså ett stereotypiskt manligt drag, men ville inte säga något med säkerhet.  
  
Respondent 5 (Kvinna33-1B) sade att hon anser en bra chef ska vara lyhörd, engagerande, 
tillgänglig och ha en individanpassad coaching. Hon lade till att det ofta är otydligt vem som styr 
i ett revisionsbolag och att det inte nödvändigtvis är Vd:n som styr. Hon tyckte inte att det finns 
något utmärkande för kvinnliga eller manliga chefer utan att det är väldigt individuellt och 
handlar om personligheter: “det finns liksom kvinnliga chefer som bryr sig mer än andra chefer 
men det finns också kvinnor som bryr sig mer om sig säljportfölj och vise versa”. I 
revisorskarriären är chef mer ett karriärsteg som är bra att ha på CV:t, men det behöver inte 
gynna karriären annars då man missar att lägga tid externt om man lägger den internt, tillade hon. 
  
Respondent 6 (Man43-0B) sade att han tycker att en bra chef ska vara tydlig, duktig i sitt 
ledarskap och lyhörd. Om manliga och kvinnliga chefer hade han inte mycket generellt att säga 
då hans enda kvinnliga chef enligt honom var hårdare än chefer vanligen är och som han sade 
var ”av den gamla skolan”. Vidare sade han att “Om man ska säga nåt’ så tror jag att manliga 
chefer kan vara lite snabbare i sina beslut, så där. Kvinnor kan vara lite mer försiktiga liksom, 
eller frågar liksom eller stämmer av saker”.  
  
Respondent 7 (Man33-1B) svarade att en bra chef ska vara lyhörd, stå för sina ord och misstag, 
ta ansvar samt vara beredd att lösa konflikter. Han hade svårt att hitta något som generellt 
utmärker kvinnliga eller manliga chefer: “Jag har svårt att dra några direkta paralleller till ’det 
här är utmärkande för dig för att du är kvinna’, eller ’det här är utmärkande för dig bara för att 
du är man’” utan menade på att det snarare är så att olika personer har olika slags 
ledarskapsstilar.  
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Respondent 8 (Kvinna38-2B) svarade att hon tycker att varje medarbetare ska ledas utifrån dess 
behov och att man själv ska anpassa sin ledarstil en viss del och styra personalen efter hur de är 
som individer: en osäker person kanske behöver mer konkreta anvisningar, medan någon som är 
väldigt driven kanske kan få mer frihet i sitt sätt att arbeta. Vidare tyckte hon att man ska ge sin 
personal chansen att visa vad de går för, att man har en inställning att man litar på personen och 
tror att den kommer att göra ett bra jobb, tills den bevisar motsatsen. Hon beskrev själv att hon 
ger sin personal extra mycket ansvar från början för att de ska kunna växa som individer. Vidare 
sade hon att man som chef även måste leda vägen för nya i branschen, exempelvis nyanställd 
personal. 
  
Hon fortsatte med att säga att hon tycker att kvinnliga chefer som hon själv träffat under sin 
karriär oftare (än män) har en större öppenhet för att ta råd från andra och inte enbart förlita sig 
på egen kunskap och kompetens. Vidare sade hon att hon tycker att männen oftare är snabbare i 
beslut än kvinnorna. Dock sade hon även att hon tycker att ledarskap verkligen är individuellt. 
Hon tillade även att när hon började inom företaget var det mer en ledarstil som ”my way or the 
highway”, medan det idag är en dialog mellan chefer och anställda och man är mer 
förändringsbenägen. 
  
Respondent 9 (Kvinna27-0B) sade att hon tycker en bra chef ska vara lyhörd, bestämd och 
kunna fatta beslut. Hon sade att hon inte tycker att det föreligger någon skillnad emellan könen, 
utan att ”det är olika, alltså fruktansvärt olika” svarade hon. När hon beskrev två gruppchefer 
hon hade sade hon att den ena var väldigt rak och den andra var ”mer såhär vill tänka efter lite 
och inte ge några dåliga besked”. Hon beskrev även de manliga cheferna hon hade som ”dag 
och natt” och att olika personer hon arbetar med föredrar eller trivs bättre att arbeta olika 
ledartyper, vilket hon avslutningsvis menade var individuellt. 
  
Sammanfattning: Chefskap 
De flesta respondenterna tyckte att chefer bör vara stöttande, lyhörda, individanpassande och 
kunna hantera personal och konflikter. Varken Respondent 3 (Kvinna33-3B), Respondent 5 
(Kvinna33-1B), Respondent 6 (Man43-0B), Respondent 7 (Man33-1B) eller Respondent 9 
(Kvinna27-0B) ansåg att det fanns något som utmärkte kvinnliga eller manliga chefer. 
Respondent 1 (Kvinna28-0B) sade att kvinnliga chefer är mer förstående än män och manliga 
chefer är hårdare och rakare med mer fokus på budget. Respondent 4 (Kvinna33-0B) sade att 
manliga chefer är mer direkta och att kvinnliga chefer arbetar mer. Enligt Respondent 8 
(Kvinna38-2B) tar kvinnliga chefer lättare råd från andra och manliga chefer tar snabbare beslut. 
Respondent 2 (Man61-2B) anförde att kvinnliga chefer är mer prestigefyllda och mer analytiska 
medan manliga chefer är mer loja och fokuserade på karriärklättring. 
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5. Analys 

5.1 Karriärambitioner 
Tre respondenter i samma ålder, med barn, ville hellre arbeta i en annan bransch än 
revisionsbranschen, Respondent 3 (Kvinna33-3B), Respondent 5 (Kvinna33-1B) och Respondent 
7 (Man33-1B). De två kvinnorna ansåg att de inte fick tillräckligt bra betalt för allt slitsamt jobb 
de utförde. En av kvinnorna sade även att hon var nära utbrändhet innan sin föräldraledighet. 
Mannen hävdade istället att det berodde på att han inte ville arbeta så säsongsbetonat då det var 
svårt att kombinera med familjen. Det skulle kunna tyda på att inte enbart moderskap är en faktor 
som bidrar till att yrkesverksamma inte orkar med både arbete och familj, (Correll, Benard & 
Paik 2007) utan även att faderskap leder skulle kunna leda till samma utfall, i de fall pappan och 
mamman tar lika stort ansvar för hem och familj. Även Leaky pipeline-teorin (Zeng 2011) skulle 
kunna appliceras på dessa respondenter då de väljer att ta en mindre krävande tjänst för att kunna 
investera mer tid i familjen och eventuellt också slutar innan de hinner nå högre positionerna i 
bolaget.  
  
Den enda som uttryckligen sade att hon inte ville bli partner var en av de yngsta kvinnorna, 
Respondent 1 (Kvinna28-0B). Hon ansåg att arbetsbelastningen var alldeles för hög. Respondent 
6 (Man43-0B) sade visserligen att han aldrig haft några specifika mål med karriären, men ändå är 
han partner, vilket skulle kunna förklaras med att han arbetar på en mindre firma utan den 
konkurrens som finns inom stora byråer. Den kvinnliga partnern, Respondent 8 (Kvinna38-2B), 
hade inte som uttalat mål att bli partner, men hon är väldigt målinriktad och ville hela tiden 
utveckla sig. Den enda som sade att bli partner alltid hade varit ett mål var var den äldsta 
respondenten (Man61-2B). Resterande respondenter utesluter inte partnerskap, men vill inte 
heller planera så långt fram i tiden. Det tyder således på att bli partner inte är ett självklart mål 
för alla. 
  
Respondent 1 (Kvinna28-0B) hävdade även att avgångsvederlagen skiljer sig mellan kvinnor och 
män i samma position, antagligen för att männen inte har accepterat ersättningsnivån lika snabbt 
som kvinnorna, vilket hör ihop med att kvinnor enligt henne uppfattas som lite mer medgörliga 
än män. Detta skulle kunna bekräfta teorin om att kvinnor förväntar sig en lägre lön eller 
förmåner och på så vis låter sig diskrimineras (Schweitzer et al. 2011). 
 

5.1.1 Respondenter med eller utan barn 
Det går tydligt att se att de respondenter som har barn är mer skeptiska till revisionsbranschen 
och till och med byter arbetsplats just på grund av att det är svårt att kombinera arbete och familj 
Detta gäller både män och kvinnor, förutom Respondent 2 (Man61-2B), som berättade att han 
tyvärr inte var delaktig i barnens uppfostran och därför kunde fokusera på karriären. Han 
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hävdade att de numera uppmuntrar män att vara hemma med barnen, vilket även Respondent 9 
(Kvinna27-0B) anförde. Däremot är Respondent 8 (Kvinna38-2B) ett bevis på att det går att 
kombinera familj och arbete då hon själv blev befordrad samtidigt som hon var gravid och är 
numera partner. Hon ville även vara en förebild för unga kvinnor genom att visa att man både 
kan göra karriär och samtidigt ha familj. 
  

5.1.2 Ålder 
De äldre respondenterna tycks vara mer inriktade på revisionsbranschen än de yngre. De yngre är 
mer öppna för nya möjligheter och, likt Respondent 9 (Kvinna27-0B), kontinuerligt utvärderar 
om de trivs med arbetet och är också öppna för att byta bransch helt. Det skulle kunna vara en 
generationsfråga, att den lite äldre generationen stannar kvar på samma arbetsplats livet ut, eller 
endast byter arbete ett fåtal gånger. Respondent 9 sade även att hennes generation vill byta jobb 
oftare än den äldre, och hon tror att det beror på att revisionsfirmorna inte anpassar sig 
tillräckligt snabbt för att lyckas hålla kvar de yngre medarbetarna länge nog för att de ska vilja 
bli partner. 

  
5.1.3 Mindre revisionsbyråer 
Då de respondenter som intervjuats från mindre företag båda är partners och män, är det svårt att 
dra några slutsatser av det. Dock angav Respondent 6 (Man43-0B) att han aldrig haft specifika 
karriärmål men att han ändå blev partner. Det borde vara mycket svårare att bli partner på ett 
stort företag än ett mindre men Respondent 6 påpekade att det lättare syns vad man gör i en 
mindre firma och att de stora företagen därför går mer på formell kompetens än vad de små 
företagen behöver göra. 
  

5.1.4 Könsskillnader 
Det är svårt att se en könsskillnad i vilka karriärmål respondenterna har, då de flesta har liknande 
mål. Det är däremot lättare att se åldersskillnader. Att kvinnor skulle fastna på 
mellanchefspositioner, enligt Glastaket (Ezzedeen et al. 2015) går inte att tyda utifrån 
intervjusvaren, tvärtom verkar de flesta kvinnor ha möjlighet att bli befordrade till manager, 
senior manager och även partner. Inte heller Glass cliff (Haslam & Ryan 2008) får belägg i 
studien då Respondent 8 (Kvinna38-2B) sade sig vara nöjd med arbetet och samtidigt att hon 
hela tiden har möjlighet att utveckla sig,, tvärtemot vad Glass cliff -teorin säger om att kvinnor 
på chefspositioner är missnöjda och ej har möjlighet till flexibilitet. 
 
Respondent 3 (Kvinna33-3B) beskrev det som att hon inte tycker att hennes karriär saktats av i 
samband med att hon fick barn. Dock beskrev hon det som att de månader man är föräldraledig 
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hamnar man efter, samt att man hamnar efter lite mer om man tar föräldraledigt under en längre 
tid. Respondent 5 (Kvinna33-1B) trodde inte att det finns någon skillnad mellan könens 
karriärmöjligheter när man skaffar barn utan att det snarare beror på vilken ambitionsnivå man 
har. Respondent 8 (Kvinna38-2B) svarade att hon blev befordrad trots att hon var höggravid och 
precis skulle gå på föräldraledighet. De flesta respondenterna trodde att bakomliggande faktorer 
ändå påverkar karriären för kvinnor och män på olika sätt då kvinnorna tar ut mer 
föräldraledighet än vad männen gör. 
 

5.2 Föräldraskap 
Respondent 3 (Kvinna33-3B), 5 (Kvinna33-1B) och 8 (Kvinna38-2B) (samtliga kvinnliga 
respondenter) tog ut en ganska jämlik del av föräldraledigheten gentemot sin partner; 40, 50, 
respektive 60 procent. De manliga respondenterna, Respondent 2 (Man61-2B) och 7 (Man33-
1B) tog ut en mindre del gentemot sin partner, 0 respektive 33 procent. Resterande respondenter 
1 (Kvinna28-0B), 4 (Kvinna33-0B), 6 (Man43-0B) samt 9 (Kvinna27-0B) hade inga barn. 
 

5.2.1 Hur karriären påverkas av att få barn 

Samtliga respondenter trodde att karriären påverkas av att bli förälder, vilket de flesta trodde 
beror på föräldraledighet. Fem av respondenterna svarade att eftersom man hamnar efter 
karriärmässigt lika mycket i arbetet (i tid) som man varit föräldraledig, påverkar 
föräldraledigheten karriären. Flera av respondenterna beskrev det även som att skillnaderna 
mellan könen kan bestå i att många kvinnor väljer att ta ut mer föräldraledighet än sin partner. 
Det kan bero på den uppdelningen, att kvinnan kan hamna lite mer efter i karriären om hon väljer 
att vara hemma längre. Sju av respondenterna svarade att karriären kan påverkas på grund av 
föräldraledigheten då de hade sett att kvinnorna oftast var föräldralediga under längre perioder än 
männen. Två av respondenterna, Respondent 6 (Man43-0B) och Respondent 8 (Kvinna38-2B), 
förklarade det med att de trodde att kvinnor generellt tenderar att ta mer ansvar hemma. 
Respondent 7 (Man33-1B) beskriver det som att föräldraledigheten kan påverkas på så sätt att 
kvinnor, oftare än män, är beredda att offra sitt yrkesliv. Sammanfattningsvis verkar således 
kvinnorna ta ut en större del av föräldraledigheten, vilket skulle kunna visa på att moderskapet 
ändå är en viktig beståndsdel i kvinnors sämre karriärutveckling. Respondenterna verkar här ha 
en ganska enhetlig bild om det, men vissa påpekade även att det ser ut så i samhället i stort och 
inte enbart i branschen. Respondenternas beskrivningar verkar stämma ganska bra med SCB:s 
statistiska rapport från 2013, vilken visade att kvinnorna tenderar att ta den större delen av 
föräldraledigheten jämfört med sin partner. Diverse teorier har försökt att förklara Glastaket, där 
moderskapet oftast tas upp som en av de främsta förklaringarna till att det fortfarande 
upprätthålls inom vissa delar av samhället. Således verkar det här som att det skulle kunna finnas 
ett möjligt samband mellan hur lång tid man är föräldraledig och att man på så vis hålls tillbaka i 
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karriären motsvarande samma period, i synnerhet om man tar ut längre perioder av 
föräldraledighet. Dock verkade några av respondenterna förklara varför kvinnorna tog den större 
delen med att det är normen som styr och att de oftare vill vara lediga längre än männen, samt att 
männen strategiskt planerar sin föräldraledighet till mindre hektiska/viktiga perioder på arbetet. 

5.2.2 Respondenterna utan barn 

Respondent 1 (Kvinna28-0B) sade att hon trodde karriären påverkas då man är föräldraledig 
samt att hon sett att fler kvinnor är hemma med barnen än vad de manliga kollegorna är. 
Svårigheterna menade hon kunde vara att komma tillbaka till arbetet då man varit borta en längre 
tid. Respondent 4 (Kvinna33-0B) trodde inte att få barn behövde hålla tillbaka 
karriärmöjligheterna, då hon sett kollegor som blir befordrade lika snabbt som kollegor utan 
barn, men i linje med Respondent 1 trodde även hon att skillnader mellan könen kunde bero på 
att kvinnorna oftare är hemma längre än vad männen är. Respondent 6 (Man43-0B) menade mest 
att svårigheterna i att ha barn och jobba inom revisionsbranschen berodde på om man klarar av 
exempelvis auktorisationsprovet, vilket han förklarade som att det kan bli svårt att både ha barn 
och samtidigt studera till att bli auktoriserad. Han trodde även att kvinnorna möjligen tog ett 
större ansvar för barn. Respondent 9 (Kvinna27-0B) ansåg kontra de flesta respondenterna att 
revisionsyrket är bra anpassat för att skaffa barn, då flexibiliteten i arbetstider är stor. Hon 
menade att skaffa barn inte direkt hade någon negativ inverkan på karriären då arbetet var så pass 
flexibelt. 

5.2.3 Respondenterna med barn 

Respondent 2 (Man61-2B) menade likt Respondent 6 (Man43-0B) att det kan vara svårare att bli 
auktoriserad om man skaffar barn, men anledningen är att man måste arbeta ett visst antal 
timmar för att bli det. Respondent 2 sade att männen oftare tidsmässigt anpassar sin ledighet till 
lågsäsong, vilket även Respondent 8 (Kvinna38-2B) svarade. Respondent 3 (Kvinna33-3B) 
tyckte inte att hennes karriär gått långsammare för att hon fick barn, men svarade i linje med 
Respondent 2 att man hamnar efter lika mycket som man är hemma i tid samt att männen blir 
mer ifrågasatta angående sin föräldraledighet. På hennes arbetsplats hade män blivit ifrågasatta 
när de vill vara föräldralediga under högsäsong. Respondent 5 (Kvinna33-1B) trodde att det var 
mer slitigt för kvinnorna att vara föräldralediga, men att det inte annars fanns någon stor skillnad 
mellan könen utan att det snarare berodde på den individuella ambitionsnivån. Hon sade även att 
kvinnor tenderar att prioritera familjen mer än vad män gör, men att det kan finnas skillnader 
beroende på hur man delar upp exempelvis föräldraledigheten och hemarbete. Respondent 7 
(Man33-1B) menade att kvinnorna inte var villiga att offra sitt familjeliv för arbete, vilket 
männen enligt honom var villiga till. Respondent 8 (Kvinna38-2B) sade att männen generellt är 
föräldralediga kortare perioder än kvinnorna. Respondent 2 (Man61-2B) och 3 (Kvinna33-3B) 
ansåg dock att man kommer tillbaka till arbetet efter föräldraledigheten är man oftast mer 
”taggad” till att arbeta.  
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Det finns således inga större skillnader eller trender i svaren sett ur grupperingen om man har 
barn eller inte, utan vissa svar återkommer hos bägge parter. Däremot har de manliga 
respondenterna tagit ut en kortare föräldraledighet jämfört med sina respektive partner, noll 
respektive 33 procent. Den förste förklarar dock detta som att det såg ut så på den tiden (cirka 
trettio år sedan), medan den andre respondenten sade att hans partner ville ta ut mer av 
föräldraledigheten. 

5.2.4 Uppsägning i samband med att skaffa barn 

Under könsfördelningsfrågan uppgav Respondent 2 (Man61-2B) att vissa kvinnor tyvärr väljer 
att hoppa av yrket när de får barn, då det tar för mycket tid från familjelivet. Han svarade under 
intervjun att kvinnorna oftare än männen slutar när de får barn och tar ett yrke som har kortare 
arbetstid. Detta anförde även Respondent 6 (Man43-0B), speciellt om ledigheten sammanfaller 
med auktorisation då det kan bli en tung ”uppförsbacke”, eftersom man inte kanske hinner med 
både barn och auktorisation. Detta var dock något som Respondent 7 (Man33-1B) svarade var en 
anledning till att revisorer säger upp sig i samband med att skaffa barn för att man vill ha en 
jämnare arbetsbelastning. Det är även en av anledningarna till att han själv snart byter yrke. 
Respondent 8 (Kvinna38-2B) passade på att göra auktorisationsprovet strax innan hon fick sitt 
barn. Flera av respondenterna förklarade att det oftare var kvinnorna som sa upp sig från arbetet 
på grund av att de fick barn, än männen, vilket skulle kunna belägga Leaky pipeline-teorin (Zeng 
2011), alltså att kvinnorna säger upp sig från en tjänst för att kunna lägga mer tid på familjelivet. 

5.2.5 Förändring över tid 

Den procentuella skillnaden för föräldraledighet mellan respondenterna var relativt liten, förutom 
för Respondent 2 (Man61-2B) som inte tog ut någon alls. Dock förklarar han det med att “då var 
det så” och “jag var väl knappt delaktig, tyvärr”, vilket tycks tyda på att det såg annorlunda ut för 
exempelvis 30 år sedan då männen oftare var hemma ännu mindre än idag jämfört med 
kvinnorna. Samtidigt kan man tolka “tyvärr” som att han ångrar att han inte valde att ta ut 
föräldraledighet. Vidare sade han även att “så är det inte idag som tur är”, när han förklarade 
dåtidens ojämlika uttag av föräldraledighet. Detta utifrån hans erfarenheter skulle kunna visa på 
att det idag blivit mer jämställt i den aspekten. Respondent 9 (Kvinna27-0B) menade något 
liknande som Respondent 2, då hon sade att hon trodde att de äldre manliga partnerna på firman 
troligtvis inte var lediga i mer än 14 dagar samt att det hon sett på företaget är att de flesta idag 
tar ut lika mycket föräldraledighet. Respondent 8 (Kvinna38-2B) hänvisade till äldre kvinnliga 
kollegor, som även är partners, som inte hade lika mycket flexibilitet i sitt arbete då som idag 
och att de tog större ansvar för hemmet än sina respektive. Hon menade att idag kan man hämta 
på förskola exempelvis kl 15, och sedan arbeta några extra timmar hemifrån om man skulle 
behöva, vilket man inte kunde förr, vilket även var i linje med hur Respondent 9 (Kvinna27-0B) 
svarade.  
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Även flexibiliteten kan således vara en aspekt, då Respondent 8 (Kvinna38-2B) menade att man 
idag kan vara mer flexibel i sitt arbete och samtidigt ta hand om barn och sedan arbeta några 
timmar när barnen gått och lagt sig. Hon menade således att man inte är lika låst som förälder, 
inte lika hindrad i sin karriär av barn, då man kan arbeta flexibla timmar och ta hand om barnen 
samtidigt. Normerna som rådde för 20-30 år sedan tycks se betydligt annorlunda ut idag, då det 
idag är mer jämställt samt att man har större möjlighet att lösa balansen mellan arbetsliv och 
familjeliv på olika sätt. För att återkoppla till tidigare forskning gjordes en studie av Correll, 
Benard och Paik (2008) vilken beskrev att kvinnorna inte kan arbeta långa dagar eller offra 
familjelivet, då de oftare prioriterar familjelivet framför arbetet. Den flexibla arbetsplatsen (alltså 
möjligheten att arbeta hemifrån) menar även respondent 8 och 9 gör det lättare att kombinera 
revisorsyrket med familjelivet, då man kan arbeta några timmar efter barnen gått och lagt sig på 
kvällen. Moderskapet kan därför tyckas vara mindre ett mindre problem i revisorsbranschen idag 
än för 20-30 år sedan.  

5.2.6 Män och föräldraledighet 

Tre av respondenterna tyckte att skillnaderna mellan män och kvinnors föräldralediga tid har 
minskat. Flera respondenter beskrev att kvinnorna får ta den föräldraledighet som blir i början, 
medan männen har möjligheten att välja när de vill vara föräldralediga, vilket några av 
respondenterna sade att de tidsmässigt kan under lågsäsongen (under sommaren) då arbetet inte 
blir lidande på samma sätt, vilket inte kvinnorna alltid kan välja ledighetsperiod då hon ofta 
måste vara hemma och amma sitt barn de första månaderna. Respondent 9 (Kvinna27-0B) 
menade istället på att revisorer överlag planerar att skaffa barn så att de kan vara föräldralediga 
över högsäsongen just för att få slippa arbeta då, samt att hon inte sett något strategiskt uttag av 
semester från männen annat än att de tar den senare delen och kvinnan den tidigare. Respondent 
3 (Kvinna33-3B) berättade att hon själv hade sett på sitt arbete att en av männen blivit ifrågasatt 
av sin chef då han ville vara föräldraledig. Hon beskrev att männen inte påverkas negativt att få 
barn, så länge de matchar föräldraledigheten efter arbetstopparna på jobbet. Även Respondent 2 
(Man61-2B) sade detta, att männen tar föräldraledigt på sommaren, under lågsäsong. Detta 
skulle även kunna förklaras av Correl, Benard och Paiks (2007) artikel om att männen tycks vara 
mer flexibla än kvinnorna i sitt yrkesliv kombinerat med barn, samt att män inte ses som 
hindrade i sitt faderskap då de kulturellt sett kan vara både en bra förälder och yrkesman på 
samma gång.  
 

5.2.7 Synsätt 
Respondent 8 (Kvinna38-2B) menade att man kan satsa på en karriär och samtidigt ha barn och 
att det är ens egna tankesätt som spelar stor roll, då hon sade att “det kan lätt bli självuppfyllande 
att man tror sig att nåt’ kommer bli på ett visst sätt” vilket liknar Smith, Caputi och Crittenden 
(2012) artikel om att just tankesättet kvinnor har om sig själva påverkar deras karriär. I deras 
artikel skulle hon möjligen kunna passa in under synsättet för flexibilitet: att hon vet att hon som 
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kvinna kan ha svårare att nå högre positioner men att hennes positiva inställning till att hon ändå 
ska nå dit gör att hon ändå tar sig dit. I citatet hänvisade hon till när hon var yngre och själv 
skulle skaffa barn och oroade sig för hur det skulle gå i hennes yrkesliv på grund av det. Utifrån 
detta har de fyra synsätten som kvinnor möjligtvis har på sig själva, av Smith, Caputi och 
Crittenden (2012), vägts in, då denna kvinna upplevs ha ”krossat glastaket” då hon är både 
partner och har två barn samt tycker att vardagen fungerar bra. Hon skulle möjligtvis passa in 
under synsättet flexibilitet, vilket just innefattar att krossa Glastaket då hon har ett positivt 
tänkande om karriären och familjelivet. De andra synsätten har ej fått belägg i studien.  
 

5.3. Könsfördelning i styrelser 

5.3.1 Män i styrelser 
Många respondenter gav liknande svar på frågan om könsfördelning i revisionsbolag. En vanlig 
uppfattning verkar vara att män finns i toppskiktet av ledningen eftersom det är vanligt att män 
anställer män och för att det historiskt sett har varit mansdominerat i partnerkretsen så tillsätts 
fler män på grund av det. Detta fenomen skulle kunna tyda på Homosocial reproduktion-teorin 
(Tharenou 1999), då den innebär att män föredrar att arbeta med andra män framför kvinnor och 
därför även befordrar män. Det har en verklighetsförankring även i Sverige och 
revisionsbranschen. Respondent 1 (Kvinna28-0B) sade exempelvis att: ”De [män] klickar mer 
med de som är mer lika de själva”. Respondent 6 (Man43-0B) sade liknande att: ”Man väljer 
sådana som är lika en själv”. Respondent 4 (Kvinna33-0B) angav att hon tror att ”gamla system 
sitter i” och respondent 5 (Kvinna33-1B) kallade det ”en generationsfråga”.  
 
Respondent 6 (Man43-0B) anförde att det borde vara lättare för kvinnor att nå toppen i mindre 
bolag eftersom där syns det väldigt tydligt hur duktig du är, vilket det inte gör i stora bolag, där 
det istället kan vara lättare att ”befordra sina kompisar”. Det kan således finnas en skillnad 
mellan stora och små bolag angående vem som blir befordrad. 
  

5.3.2 Pipeline perspective 
Flera hävdade även att könsfördelningen beror på att revisionsyrket traditionellt sett varit väldigt 
mansdominerat och att det därför fortfarande är det, men att det successivt kommer in fler 
kvinnor på de högsta positionerna och att det numera även är fler kvinnor än män som blir 
revisorer. Exempelvis Respondent 8 (Kvinna38-2B) hävdade att det är ett historiskt arv, och 
Respondent 9 (Kvinna27-0B) var övertygad om att det kommer att bli helt jämställt bara 
”gubbarna” går i pension. Detta synsätt stämmer överens med Pipeline perspective-teorin som 
anger att den dominerande manliga arbetskraften successivt kommer att fasas ut (Ezzedeen et al. 
2015).  
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5.3.3 Kvinnor byter yrke 
Vidare trodde flera respondenter att könsfördelningen kan bero på att kvinnor ofta slutar innan de 
hunnit bli partners, eftersom de inte orkar med att både prioritera arbetet och familjen, och därför 
”hoppar av”. De blir istället exempelvis ekonomichefer efter att de har fått barn och därför hinner 
de inte arbeta tillräckligt många år för att kunna bli partner. Respondent 2 (Man61-2B) hävdade 
att kvinnor slutar i mycket större utsträckning än män då de inte känner att de hinner med 
familjelivet. Dock valde även en av de manliga respondenterna att byta yrke för att få en mer 
jämn arbetsbelastning och balans mellan arbete och familjeliv (Respondent 7 Man33-1B). 
Fenomenet att kvinnor byter arbete, på grund av familjeskäl, innan de hinner nå de högsta 
positionerna kallas Leaky pipeline (Zeng 2011) och skulle eventuellt kunna vara en förklaring till 
varför könsfördelningen i revisionsbranschen ser ut som den gör. 
  
Flera respondenter sade också att de inte tror att män offrar sina karriärer i samma utsträckning 
som kvinnor gör, vilket kan vara något som krävs för att nå partnernivån. Dock motsäger den 
kvinnliga delägaren, Respondent 8 (Kvinna38-2B), detta då hon själv lyckas kombinera karriär 
och familjeliv på ett bra sätt.  
 
Gemensamt för alla verkar vara att revisorer arbetar väldigt mycket. Respondent 2 (Man61-2B) 
berättade att han hade gått in i väggen två gånger och Respondent 5 (Kvinna33-1B) sade att hon 
antagligen skulle blivit sjukskriven för utmattning om hon inte precis blivit föräldraledig. 
Respondent 9 (Kvinna27-0B) berättade att det nästan enbart var kvinnor som blev utbrända, 
vilket hon trodde berodde på uppfostran och på att dessa kvinnor är väldigt högpresterande och 
har höga krav på sig själva. 
  
Flera respondenter har sagt att de skulle vilja säga upp sig eller till och med har sagt upp sig för 
att det går att få mer avkastning för antalet arbetstimmar i något annat yrke. . Detta har två av de 
kvinnliga respondenter i trettioårsåldern specifikt sagt. Det antyddes även att kvinnor tycks 
arbeta mer än män. Främst var det kvinnor som antydde detta, men tillade även att männen också 
arbetar mycket. Dock verkade många överens om att kvinnor fortfarande tar en stor del av 
ansvaret hemma. Detta enligt bland andra respondent 2 (Man61-2B), “tyvärr är det nog 
fortfarande kvinnor som tar en större del hemma” samt, enligt respondent 5 (Kvinna33-1B), 
beror det mer på hur man har valt att dela upp ansvaret från början. Respondent 8 hävdade att det 
var mer ojämlikt förr men att det numera går åt ett jämställt håll eftersom de flesta idag delar mer 
på ansvaret hemma. Hushållsarbete skulle därmed kunna vara en av orsakerna till att kvinnor inte 
är jämställt representerade i toppskiktet av revisionsbyråer, eller så kan det vara en kvarleva från 
gamla traditioner och uppfattningar, som dock inte har lika stort inflytande idag. 
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5.3.4 Homosocial reproduktion 
Respondent 3 (Kvinna33-3B) sade att kvinnor har lättare att ta sig uppåt i karriären om de har 
typiskt ”manligt beteende” eller om de arbetar dubbelt så hårt som männen. Respondent 5 
antydde även hon att kvinnor arbetar hårdare än män gör. Det är därmed endast kvinnor som 
tycker att kvinnor arbetar mer än män, Respondent 2 (Man61-2B) säger dock att kvinnor är 
väldigt analytiska och på grund av det gör färre misstag än män generellt. En fördel med att vara 
i minoritet som kvinna är enligt Respondent 3 (Kvinna33-3B) att kunna spela på det och få vara 
med för att det ”ska se bra ut” ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta skulle kunna tyda på att män 
befordrar kvinnor med mer manliga personlighetsdrag för att de liknar dem själva, (Homosocial 
reproduktion) eller att kvinnor som minoritet anpassar sig till majoriteten (männen) för att lättare 
kunna avancera i karriären (Emmerik, Wendt & Euwema 2010). 

 
5.4 Kritik  
De flesta respondenterna trodde inte att män och kvinnor på samma positioner kritiserades olika 
hårt. Dock tror respondent 3 (Kvinna33-3B) att kvinnliga chefer ses som ansvariga för både 
arbete och familj, medan manliga chefer oftare enbart ses som ansvariga för sina egna karriärer. 
Respondent 5 (Kvinna33-1B) hade en känsla av att man generellt har mer krav på kvinnor och att 
kvinnor ofta jobbar hårdare än män och även får bättre omdömen av kunderna än vad män får. 
Detta skulle kunna förklaras av teorin Glass cliff, (Morgan 2015), vilken hävdar att kvinnor i 
traditionellt mansdominerade yrken kritiseras hårdare än männen. Däremot stämmer inte den 
teorin in på respondent 6 (Man43-0B), som tvärtemot anser att män får mer kritik än kvinnor, 
vilket således skulle kunna dementera teorier om att kvinnor blir hårdare kritiserade än vad män 
blir. Respondent 8 (Kvinna38-2B) ansåg att kvinnor är hårdare mot sig själva än vad män är och 
att kvinnor oftare har ett ”duktighetskomplex”. Även Respondent 9 (Kvinna27-0B) angav att 
kvinnor är mycket mer självkritiska och därför också lättare blir utbrända än män, vilket hon 
trodde beror på att flickor och pojkar uppfostras på olika sätt, att flickor får beröm för att de är 
duktiga och tysta och pojkarna för att de är smarta och har lätt för sig.  
 
Endast kvinnor redogjorde för att kvinnor är mer självkritiska än män, dock beskrevs kvinnor av 
Respondent 2 (Man61-2B) som att de gör färre misstag än män samt är mer noggranna, vilket 
kan höra ihop med att kvinnor tycks ha högre krav på sig själva.  
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5.5 Chefskap 

5.5.1 Chefers egenskaper 
Åtta av respondenterna tyckte att en bra chef skulle vara lyhörd. Tre av respondenterna tyckte att 
individanpassning var viktigt från chefens sida. Andra egenskaper som togs upp var även 
stöttning, närvaro, inte vara kompis, respekt, kommunikation, engagerande, bestämd, tydlig, 
kunna fatta beslut, tillgänglig och kunna lösa konflikter. Respondent 2 (Man61-2B) svarade att 
man skulle lyssna och vara ”nästan lite psykologutbildad”.  
 
Vissa egenskaper kopplar tillbaka till undersökningens teoretiska bakgrund som handlade om en 
studie från Emmerik, Wendt och Euwema (2010), vilka beskrev stereotypiskt kvinnliga attribut 
från tidigare studier som: hjälpsamma, förstående och att de tänker mer på andra, vilka i vissa 
studier inte visat sig stämma överens med kvinnliga chefer. Forskningen har inte funnit belägg i 
att stereotyperna stämmer överens med verkligheten, men att följande egenskaper oftare kan 
tillskrivas kvinnliga chefer: inkluderande, demokratisk och berömmande. Vissa respondenter i 
studien ansåg att bra chefer ska visa respekt och stötta personalen.  
 
Vissa av respondenterna tyckte en bra chef skulle tydlig, kunna fatta beslut och “inte vara 
kompis” vilka stämmer mer överens med forskningens bild av manliga chefer (Emmerik, Wendt 
& Euwema 2010).  

 
5.5.2 Kvinnliga chefer 
Respondent 1 (Kvinna28-0B) tyckte att kvinnliga chefer är lättare att prata med och mer 
förstående om man exempelvis vill ha ledigt, vilket gör att det känns lättare att fråga dem än de 
manliga cheferna. Respondent 2 (Man61-2B) upplevde att de kvinnliga chefer han träffat 
generellt är mer prestigefyllda än manliga chefer samt att de är lättare att hamna i konflikt med 
än manliga chefer. Han tror att det beror på att kvinnor vill visa sig duktiga. Respondent 4 
(Kvinna33-0B) ansåg att de kvinnliga cheferna möjligen arbetade mer än männen och att de 
kvinnliga cheferna, i alla fall de hon hade för tillfället, var ”ganska direkta”, alltså ganska raka 
till sättet. Respondent 6 (Man43-0B) svarade att kvinnliga chefer kan vara lite mer försiktiga och 
fråga om oklara saker en extra gång. I övrigt kunde respondent 6 inte säga någon mer som 
utmärker kvinnliga chefer, men sade att den enda kvinnliga chefen han haft var riktigt sträng, 
enligt ”den gamla skolan”. Respondent 8 (Kvinna38-2B) svarade att de kvinnor hon mött i sin 
karriär oftare haft en större öppenhet gentemot henne än mot manliga kollegor. 
  
Svaren från respondenterna varierar en hel del. Vissa menar att kvinnorna är mer dominanta än 
manliga chefer, vilket skulle kunna påvisa Emmerik, Wendt och Euwema (2010) artikel om att 
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kvinnliga chefer antar mer manliga egenskaper i sin ledarstil vilket särskilt framkom i svar från 
respondent 2, delvis 6 och möjligtvis 4.  
  

5.5.3 Män som chefer 
Respondent 1 (Kvinna28-0B) svarade att manliga chefer var hårdare och mer direkta samt att de 
fokuserar mer på budget och siffror medan kvinnorna var mer undvikande. Respondent 2 
(Man61-2B) svarade att han tycker att manliga chefer är loja och tar ofta mycket med en 
klackspark och har ett ständigt fokus på att klättra uppför karriärstegen. Respondent 4 
(Kvinna33-0B) reflekterade att möjligen kunde manliga drag premieras som bra 
chefsegenskaper. Respondent 6 (Man43-0B) tyckte att manliga chefer ibland är snabbare i sina 
beslut än vad kvinnliga chefer är, vilket även respondent 8 (Kvinna38-2B) svarade. 
  

5.5.4 Inga direkta skillnader mellan könen 
Fem respondenter tyckte inte några särskilda egenskaper tillskrivas det ena eller andra könet utan 
att det handlar mer om personlighet och individ. I forskningen har det framkommit, likt denna 
uppsats, att mäns och kvinnors ledarstilar inte skiljer sig nämnvärt (Emmerik, Wendt & Euwema 
2010). 
 
En av de yngsta kvinnliga respondenterna, Respondent 1 (Kvinna28-0B), sade att de kvinnliga 
cheferna var lättare att prata med och är mer förstående, medan de manliga cheferna är ”hårdare 
och rakare”. Respondent 8 (Kvinna38-2B) svarade på ett liknande sätt, då hon sade att hon 
tyckte kvinnliga chefer hon arbetat med har en större öppenhet att ta råd ifrån andra. Dock sade 
både hon och Respondent 6 (Man34-0B) att de tyckte männen var snabbare till att fatta beslut. 
Vidare kan inga särskilda åsikter heller knytas till om respondenterna arbetade på stora eller små 
bolag. 
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6. Slutsatser 

6.1 Sammanställning 
Syftet med studien har varit att se vilka faktorer som påverkar kvinnors möjligheter till 
avancemang inom revisionsbranschen. Studien hade även som avsikt att undersöka Glastaket 
samt att problematisera teorierna kring Glastaket och undersöka om och i så fall hur de kan 
appliceras på revisionsbranschen. Utifrån det lades teorier fram, vilka har analyserats med 
undersökningens empiriska material. Ett antal faktorer har kunnat belysas och bekräftar vissa 
teorier, medan andra teorier inte har funnit stöd i empirin. 
 
Den första teorin som möjligtvis kan appliceras på revisionsbranschen i Stockholm är 
Homosocial reproduktion (Tharenou 1999). Då nästan alla respondenter angav att män väljer 
andra män som anledning till varför de dominerar toppskiktet i revisionsbyråerna, kan slutsatsen 
dras att det borde finnas ett visst mått av sanning i det.  
 
Vidare har studien även funnit belägg för att Leaky pipeline-teorin (Zeng 2011) skulle kunna 
appliceras på studien, då flertalet respondenter berättade att kvinnor slutar som revisorer i 
samband med att de skaffar barn, då de inte klarar att kombinera det många gånger stressiga 
yrket med familjelivet. Dock berättade även en manlig respondent samma sak, vilket kan 
indikera att Leaky pipeline inte nödvändigtvis bara gäller kvinnor. 
 
Studiens undersökning om manliga och kvinnliga chefer fann inga starka samband mellan 
respondenternas svar, då de flesta sade att cheferna de arbetat med var olika på många sätt och 
fann inga särskilda egenskaper som de tillskrev manliga eller kvinnliga chefer.  
 
Anledningen till att det är så få kvinnor på styrelseposter tycks, utifrån det empiriska materialet, 
vara att revisionsbranschen har varit väldigt mansdominerad i många år. Vidare tycks en till 
anledning vara att man måste arbeta många år för att avancera till exempelvis partner, vilket även 
skulle kunna förklara det låga kvinnoantalet i revisionsbyråers styrelser och partnerpositioner. 
Pipeline perspective-teorin (Ezzedeen et al. 2015) skulle här kunna appliceras då den belyser att 
historiskt mansdominerade branscher successivt fasas ut i takt med att flertalet kvinnor utbildar 
sig till revisorer. 
 
Den enda kvinnliga partnern i undersökningen sade att hon lyckats kombinera sitt arbete som 
revisor med barn då hon har ett flexibelt arbete samt att hon även har möjlighet att arbeta 
hemifrån vilket inte var möjligt på samma sätt innan internet och bättre telefoni var tillgängligt. 
Hon tolkades ha ett synsätt som var flexibelt, sett till Smith, Caputi och Crittendens (2012) studie 
om hur kvinnors synsätt påverkar deras möjligheter att ta sig igenom Glastaket. Hon hade ett 
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positivt synsätt på möjligheterna att kombinera arbetsliv med föräldraliv och vågade också sätta 
gränser i sitt arbete.  
 

6.2 Glastaket 
Studiens avsikt var att undersöka Glastaket i revisionsbranschen. Det är svårt att uttala sig om 
det existerar eller ej. Vissa förhållanden tyder på att det finns faktorer som påverkar kvinnors 
möjligheter till avancemang negativt, exempelvis Homosocial reproduktion och Leaky pipeline, 
medan andra faktorer, Pipeline perspective och att kvinnor framgångsrikt kan nå högre 
positioner om de ställer krav, pekar på att kvinnors möjligheter till avancemang skulle kunna 
vara stora. Huruvida kvinnor måste arbeta hårdare än män för att komma dit eller inte lämnar 
studien därhän, då vissa har hävdat det men det var svårt att belägga.  
 
Det går dock att dra slutsatsen att revisionsbranschen verkar vara på god väg att bli en jämställd 
bransch, då de flesta respondenterna numera delar sin föräldraledighet lika, och att allt fler 
kvinnor blir chefer och även partners.  
 
Utifrån de kriterier som Cotter et al. (2001) lade fram, vilka bör uppfyllas för att kunna dra 
slutsatsen att Glastaket existerar, kan ingen entydig slutsats dras. Visserligen skulle delar av 
kriterierna kunna anses vara uppfyllda, som att (1) det finns könsskillnader som ej kan förklaras 
av arbetsrelaterade egenskaper hos personen. Det skulle delvis kunna förklaras av att 
Homosocial reproduktion kan vara en anledning till att män är i toppskiktet av revisionsbyråer. 
Även det andra kriteriet (2), att könsskillnaderna är större i högre befattningar än i lägre, skulle 
kunna antas vara sanningsenligt. Om det beror på diskriminering eller ej kan ej beläggas. De 
resterande kriterierna, att fler män än kvinnor blir befordrade och att Glastaket ökar med 
arbetslivserfarenhet, har ej kunnat beläggas. Därför skulle vissa delar av glastaket kunna 
beläggas, men inte entydigt och inte alla delar av det. 
 

6.3 Svar på frågeställningar 
Frågeställningarna löd: “Vilka faktorer påverkar kvinnliga revisorers möjligheter till 
avancemang i karriären?” Och “Vad förklarar könsfördelningen inom toppskiktet i 
revisionsbyråer?” Första frågan har besvarats genom att kvinnors föräldraskap tycks vara en 
faktor som påverkar karriären då arbetsbelastningen i kombination med barn är för hög för att 
känna att det är värt uppoffringen som arbetet kräver. Vidare tycks det även vara svårt att bli 
auktoriserad när man har barn då det även är mycket tidskrävande att studera till proven. Den 
andra frågan kan förklaras genom revisionsbranschens tidigare mansdominans vilket ger männen 
mer legitimitet att fortsätta på de högsta positionerna samt att de fortsätter att befordra andra män 
till dessa positioner. 
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Kunnat göra annorlunda 
Studien skulle kunna använt ett strategiskt urval istället för ett snöbollsurval, för att få en bättre 
representation av åldrar då många respondenter var inom samma åldersspann. Vidare hade det 
kunnat vara bättre med ett större antal respondenter, även om det märktes en viss mättnad i 
svaren vid de sista respondenterna då liknande svar började återges. Det behöver dock inte vara 
negativt, eftersom fler likartade svar ökar studiens tillförlitlighet (Yin 2011, ss. 84-85).  
 
Även frågorna hade kunnat beröra fler teorier och de befintliga teorierna på ett djupare plan 
genom att ställa fler frågor som berör exempelvis lönenivåer och familjesituationer, men dessa 
frågor valdes bort då de kunnat uppfattas som väldigt känsliga. 
 

7.2 Studiens bidrag  
Studien har bidragit med insikter om Glastaket i revisionsbranschen och en ökad förståelse för 
vad som möjligtvis bidrar till kvinnors möjligheter till avancemang inom branschen. Dock bör 
resultaten tolkas med viss försiktighet då urvalet inte kan generaliseras till revisionsbranschen då 
det är en väldigt stor bransch och urvalet är relativt litet. Dock var inte avsikten heller att 
generalisera urvalet utan att tolka resultaten utifrån de angivna teorierna.  
 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna innehålla ett större urval revisorer för att på så vis öka validiteten 
av resultatet. Vidare skulle intervjuerna kunna vara längre för att få en ännu djupare förståelse 
för Glastaket med kringgående teorier. I denna studie valdes frågor om lön och djupare tankar 
om befordran bort på grund av att frågorna kan anses väldigt känsliga. Dessa områden skulle 
kunna tas upp i en djupare kontext i vidare forskning. Vidare studier skulle även kunna inkludera 
de som befordrar personal till högre positioner, för att få en inblick i hur tankegångarna ser ut 
och om Homosocial reproduktion-teorin skulle kunna beläggas från det hållet också, samt om 
man kan se mönster i hur man exempelvis blir invald till revisionsbranschens översta skikt.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 

1. Du arbetar ju som [arbetstitel], hur länge har du arbetat under den titeln? 
2. Skulle du kunna beskriva din karriär från att du studerande (ex. universitet) till och med 

idag?  
3. Hur länge har du arbetat i revisionsbranschen? 
4. Var ser du dig själv yrkesmässigt om 5 år? Om 10 år? Arbetsroll, position? 

a. Alternativ fråga: Vilka mål har du/har du haft i din karriär? 
5. Har du alltid haft som mål att bli [nuvarande arbetstitel]? Vill du bli partner/har du alltid 

haft som mål att bli partner? 
6. Hur gammal är du? 
7. Har du barn? 
8. Om barn:  

a. Hur många?  
b. Hur gamla?  
c. Var du föräldraledig och hur stor del (procentuellt) av föräldraledigheten har du 

själv tagit ut gentemot din partner? 
9. Tror du att karriären påverkas av att få barn? I så fall hur? Är det olika för män och 

kvinnor? 
a. Hur tror du att revisorskarriären påverkas av föräldraledighet för män respektive 

kvinnor? 
10. I styrelser i de största revisionsbolagen är de flesta män, vad tror du att det beror på? 
11. Tror du att män och kvinnor på samma positioner i företaget kritiseras lika hårt för 

samma handling/misstag? 
12. Vilka egenskaper ska en bra chef ha enligt dig? 

a. Vad tycker du generellt utmärker kvinnliga chefer? Eller: Om du haft kvinnliga 
chefer: Vad har varit utmärkande för deras ledarstil? 

b. Vad tycker du generellt utmärker manliga chefer? Eller: Om du haft manliga 
chefer: Vad har varit utmärkande för deras ledarstil? 


