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Abstract 

Title:         The partnership within the accounting profession. 

- A study of factors that can affect women's possibility of becoming partners. 

Level:        Bachelor Thesis in Business 

Date:         June, 2015 

Authors:   Amanda Backhaus and Arlina Yacoub 

Mentor:    Peter Jönsson 

Background: More and more people are working to get a more equal workplace. The numbers of 

female partners has increased from 13 percent to 16 percent at EY, which are the results of an 

active equality work that began five years ago. While at Deloitte the proportion of female partners 

has increased from 17 percent to 20 percent. The problem is not considered that there is an 

absence of competent women, it is said to be that recruitment to the higher positions often 

coincides with the time when many women have children. Others mean that the glass ceiling may 

be an explanation for the uneven distribution. 

Purpose: The purpose is to examine what factors affect women’s opportunity to become partners. 

Also see if these factors may explain why there are few female partners in the accounting and 

auditing industry.  

 

Method: The empirical study consists of interviews with ten respondents. The empirical data were 

then analyzed against the theoretical framework that consists of theories about the glass ceiling, 

parental leave and organizational factors. 

 

Analysis and conclusion: The factors that have been identified in this study is that parental leave 

has a negative impact and the support of the manager has a positive impact on the possibility to 

become a partner. However, the study also showed that the will of the female respondents to 

become partners is low. The respondents' experiences varied regarding the glass ceiling and 

because of that, a clear conclusion could not be drawn about the glass ceiling's existence. 

Keywords: Partnership, parental leave, the glass ceiling, women, audit and accounting. 



Sammanfattning 

Titel: Delägarskapet inom redovisnings- och revisionsbranschen 

           - En studie om faktorer som kan påverka kvinnors möjlighet att bli delägare 

Nivå:         Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Datum:     Juni, 2015 

Författare:  Amanda Backhaus och Arlina Yacoub 

Handledare: Peter Jönsson 

Problemdiskussion: Allt fler arbetar för en mer jämställd arbetsplats, på EY har antalet kvinnliga 

delägare ökat från 13 procent till 16 procent, vilket är ett resultat av ett aktivt jämställdhetsarbete 

som började för fem år sedan. Även på Deloitte har andelen kvinnliga delägare ökat från 17 

procent till 20 procent. Avsaknaden av kompetenta kvinnor sägs inte vara en förklaring till varför 

det är få kvinnliga delägare, en förklaring som ofta används är att rekrytering till de högre 

positionerna ofta sammanfaller med tidpunkten då många skaffar barn. Andra menar att glastaket 

kan vara en förklaring till den ojämna fördelningen. 

Syfte: Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar kvinnors möjlighet att bli delägare. 

Även se om dessa faktorer kan vara förklaringar till varför det är få kvinnliga delägare inom 

redovisning- och revisionsbranschen.  

Metod: Empirin i studien består av intervjuer med tio respondenter. Empirin har analyserats mot 

den teoretiska referensramen som består av teorier om glastaket, föräldraledighet och 

organisatoriska faktorer. 

Analys och slutsats: De faktorer som har identifierats i studien är att föräldraledigheten har en 

negativ påverkan och stödet från chefen har positiv påverkan på möjligheten att bli delägare. Dock 

visade studien att viljan hos de kvinnliga respondenterna att bli delägare är låg. Respondenternas 

upplevelser gällande glastaket varierade och därför kunde ingen klar slutsats dras om glastakets 

existens. 

Nyckelord: Delägarskap, föräldraledighet, glastaket, kvinnor, revision och redovisning. 
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1. Inledning 
Under avsnittet inledning kommer en problemdiskussion att presenteras och utifrån denna har en 

problemformulering skapats. Syftet med studien kommer även att presenteras samt vilka företag 

och områden den har avgränsats till. I avsnittet bakgrundsfakta kommer begreppen delägarskap, 

jämställdhet, kvotering, positiv särbehandling, föräldraledighet och glastaket att förklaras 

kortfattat. Detta för att ge läsaren en bättre grund och förståelse för studiens innehåll. 

1.1 Problemdiskussion 
Redovisnings- och revisionsbranschen är ingen ny bransch, revision har funnits i svenskt affärsliv 

i över 100 år (Frivision 2015). I Sverige kom en aktiebolagslag med krav på revision redan år 

1895. Lagen innebar att det blev krav för aktiebolagen att ha en lämplig person som granskade 

företagets räkenskapsår. Stockholms handelskammare auktoriserade år 1912 de sex första 

revisorerna där samtliga var män och år 1914 auktoriserades den första kvinnliga revisorn i 

Sverige. (Far 2015)  
 

Jonnergård och Stafsudd (2011) menar att Sverige är känt som ett av världens mest jämställda 

länder. Statistiska centralbyråns siffror visar att utvecklingen mot att män och kvinnor ska vara 

jämnt representerade på de högsta positionerna inom företag i Sverige går fortare framåt inom 

vissa områden. I svenska börsföretag år 2011 var 3 procent kvinnor och 97 procent var män bland 

styrelseordföranden samt verkställande direktörer (SCB 2012). Nyare statistik från år 2014 visade 

att 5 procent av styrelseordföranden och verkställande direktörer var kvinnor och 95 procent var 

män (SCB 2014). Jonnergård och Stafsudd har undersökt redovisnings- och revisionsbranschen i 

Sverige och menar att branschen traditionellt uppfattats som en könsojämn bransch. De fann att 

det sker en långsam förändring men att det fortfarande är ovanligt att kvinnor når de högsta 

positionerna på redovisnings- och revisionsbyråer. (Jonnergård & Stafsudd 2011)  

 

Tidningen Balans skriver att allt fler arbetar för en mer jämställd arbetsplats, på revisionsbyrån EY 

har antalet kvinnliga delägare ökat från 13 procent till 16 procent vilket är ett resultat av ett aktivt 

jämställdhetsarbete som började för fem år sedan. Agneta Strandberg, delägare på EY nämner att 

EY har som målbild att minst 30 procent av delägarna ska vara kvinnor. Även på revisionsbyrån 

Deloitte har andelen kvinnliga delägare ökat från 17 procent till 20 procent. (Balans 2014) På EY 
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är kvotering inget som förespråkas utan de har istället en tydlig målsättning gällande jämställdhet, 

en målbild är att föredra då jämställdheten integreras naturligt vid rekrytering till nya positioner. 

Kvotering är en omdebatterad fråga och kan i vissa fall bidra till negativa debatter, vilket kan 

undvikas om företaget istället använder sig av en målbild för jämställdhet. (Balans 2014)  
 

På tio år har andelen kvinnliga delägare ökat med 7,45 procentenheter, det vill säga en 

genomsnittlig ökningstakt med 0,75 procentenheter per år. Med den ökningstakten kommer 

det att ta 28 år innan delägarkollektivet i revisions- och rådgivningsbranschen är jämställt. 

Både EY och Deloitte arbetar med en tydlig genusagenda och karriärstöd för medarbetarna. 

Jämställdhet på 2000-talet handlar inte om rättvisa, utan om resultat (Balans 2015) 

 

När EY rekryterar nya medarbetare är ungefär 60 procent kvinnor. Agneta Strandberg menar att 

det inte råder någon brist på kompetenta kvinnor utan att problemet är att rekryteringen till de 

högre positionerna ofta sammanfaller med tidpunkten då många skaffar barn. Hon menar att 

utmaningen i jämställdhetsarbetet är att hitta bra möjligheter att kunna kombinera familjelivet med 

utveckling i karriären. Anna Pontén delägare på Deloitte menar också att det inte är någon brist på 

kompetenta kvinnor, problematiken ligger i hur deras förutsättningar förvaltas. Utmaningen hon 

ser är att göra delägarskapet mer attraktivt för kvinnor. De kan tänka sig en viss positiv 

särbehandling av kvinnor men kvotering vill de inte införa. (Balans 2014)     
 

1.2 Problemformulering 
Vilka faktorer påverkar kvinnors möjlighet att bli delägare inom redovisnings- och 

revisionsbranschen? 
 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar kvinnors möjlighet att bli delägare. Även se 

om dessa faktorer kan vara förklaringar till varför det är få kvinnliga delägare inom redovisning- 

och revisionsbranschen.  
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1.4 Avgränsning 
Det har valts att inriktas på EY och Deloitte som är två av de största redovisning- och 

revisionsbyråerna i Sverige (Civilekonomen 2011). Avgränsning har skett till Stockholm, då 

huvudkontoren och de flesta anställda finns i Stockholm. Det verkar finnas många olika faktorer 

som kan påverka möjligheten att bli delägare inom redovisnings- och revisionsbranschen. Det har 

dock valts att fokusera på könsperspektivet och kvinnors möjlighet att bli delägare. Fokus kommer 

att ligga på de faktorer som framkommer under studiens process och verkar ha störst påverkan.  

Faktorerna behöver inte enbart vara eventuella hinder. Det har valts att endast fokusera på faktorer 

i Sverige och ingen jämförelse med utlandet har gjorts.  

1.5 Bakgrundsfakta 

1.5.1 Delägarskapets innebörd 

Delägarskap även kallat partner innebär stort inflytande och samtidigt mycket ansvar. Det är ingen 

vanlig chefsposition utan delägaren tar även en finansiell risk beroende på om företaget gör en 

vinst eller förlust. Delägarna är med och utser styrelsen och sitter med under årsstämman. Att vara 

delägare anses vara prestigefullt och det är inget alla kan uppnå. Kraven för att bli delägare 

varierar på de olika företagen. (Civilekonomen 2011)  

 

Figur 1 visar hur vägen till delägarskap kan se ut. Detta är ett exempel från ett av företagen i 

studien, informationen kommer från en intervju med en Senior Manager som arbetar på ett av 

företagen i studien. Vägen till delägarskap kan variera på olika företag, figuren visar en 

övergripande bild, det är dock fler faktorer som kan spela in. Vanligtvis börjar den nyanställde 

som “Staff” vilket innebär assistent, under det stadiet finns exempelvis inget uttalat ansvar att 

förvärva nya kunder. Nästa steg är “Senior”, då förväntas den anställde självständigt kunna 

planera, genomföra och ansvara för revisioner etcetera. När den anställde är redo för eget 

kundansvar och bidrar till medarbetarnas utveckling kan denne bli befordrad till “Manager”. 

Steget därefter är “Senior Manager” vilket innebär större ansvar inom de olika områden den 

anställde förväntas vara bra på. Det sista steget innan delägarskap är “Executive Director” inom 

detta segment finns ofta anställda som är mer specialiserade. Det är dessa fem steg som måste 

uppnås för att kunna bli delägare. 
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Figur 1: Vägen till delägarskap 

 

1.5.2 Definition av jämställdhet 

Jämställdhet mellan kön definieras som att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter 

samt skyldigheter. Med kön menas den medfödda biologiska könstillhörigheten. (Länsstyrelsen 

2015) Om fördelningen mellan män respektive kvinnor ligger mellan 40 procent och 60 procent 

anses det vara jämställt, det ses som en allmän riktlinje för jämställdhet och det är detta mått som 

det utgås från i studien (Balans 2015). 

 

1.5.3 Vad innebär kvotering och positiv särbehandling 

Kvotering innebär att en viss andel platser reserveras till en specifik grupp. Det är en typ av 

särbehandling och kan exempelvis vara platser som är reserverade på en utbildning, arbetsplats 

eller i en styrelse. Den reserverade platsen kan då gå till en person som har mindre lämpade 

meriter eller sämre betyg istället för att platsen går till den med bästa meriter eller betyg då denne 

inte tillhör en minoritetsgrupp. Kvotering är inte tillåtet i Sverige. (Diskriminering 2015) 

 

Positiv särbehandling är en typ av omvänd diskriminering och är inte samma sak som kvotering. 

Positiv särbehandling innebär att en person som tillhör ett underrepresenterat kön kan ges förtur 

exempelvis när denne söker ett arbete eller utbildning. Personerna som ställs mot varandra har 
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likvärdiga meriter eller betyg men den ena kan då få förtur för att denne tillhör ett 

underrepresenterat kön. Positiv särbehandling är tillåtet i Sverige men gäller endast kön. 

(Diskrimineringsombudsmannen 2015) 

 

1.5.4 Föräldraledighet i Sverige 

Enligt föräldraledighetslagen i Sverige har båda föräldrarna rätt att vara föräldralediga med sitt 

barn fram tills dess att barnet är ett och ett halvt år. Detta gäller oavsett om föräldern tar ut 

föräldrapenning eller inte. Fram tills dess att barnet har fyllt åtta år eller att barnet har avslutat sitt 

första skolår kan föräldrarna välja hur de vill disponera sin föräldrapenning. Föräldern har rätt att 

förkorta sin arbetstid upp till en fjärdedel av den normala arbetstiden och föräldern kan välja att ta 

ut föräldrapenningen som hela eller delar av dagar. Föräldrarna har rätt till 480 

föräldrapenningdagar för ett barn. I samband med födelsen har den andra föräldern dessutom rätt 

till tio dagars ersättning. Grunden är att föräldrar med gemensam vårdnad av barnet har rätt till 

hälften var av dessa dagar. Den ena föräldern kan dock avstå sina dagar för att den andra föräldern 

ska ta ut dem istället. Båda föräldrarna har 60 dagar var som är reserverade för denne och som inte 

kan avstås till förmån för den andra föräldern. Enligt föräldraledighetslagen är det sedan 1 juli 

2006 förbjudet för arbetsgivare att missgynna föräldralediga kvinnor och män. Föräldraledigheten 

får inte bidra till sämre löneutveckling eller sämre arbetsvillkor än vad den lediga föräldern hade 

före föräldraledigheten. (Försäkringskassan 2015)  

 

1.5.5 Glastakets innebörd 

Studien “Breaking the glass ceiling” ligger till grund för det numera vedertagna begreppet 

glastaket. Det kommer från en amerikansk studie skriven av Morrisson, White och Van Velsor år 

1987. Studien undersökte kvinnliga chefers villkor på arbetsplatsen. Anna Wahl har forskat 

mycket inom ämnet och menar att innebörden av glastaket är att det finns ett “osynligt tak”, vilket 

innebär ett hinder för kvinnor som försvårar för dem att nå de högsta positionerna inom 

organisationen. Hindret som kvinnor möts av beror inte på brister i deras kunskap eller 

personlighet, dessa hinder möts de av på grund av att de tillhör det kvinnliga könet. Glastaket 

finns alltid inom organisationer men på olika nivåer. (Wahl 1992, s.57)       
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1.5.6 EY 

EY tidigare Ernst & Young har funnits i Sverige sedan 1971 och tillhandahåller tjänster inom 

områdena revision, redovisning, skatt, rådgivning samt transaktioner. De har 57 kontor och 

sammanlagt 2240 medarbetare i Sverige. År 2014 var 51 procent av alla anställda i Sverige 

kvinnor och 49 procent var män. Tabellen nedan redovisar fördelningen mellan kvinnor och män i 

företagsledningen, styrelsen samt bland delägarna under åren 2010 till 2014. (EY 2015) 

 

Tabell 1: Fördelningen mellan kvinnor och män på EY 

EY 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

Styrelse: 
    

Kvinnor   33 %   50 %       50 %           67 % 

Män   67 %   50 %       50 %           33 % 

Företagsledning: 
    

Kvinnor  12 %   22 %   13 %            25 % 

Män        88 %        78 %         87 %           75 % 

Delägare: 
    

Kvinnor   16 %   13 %   13 %   12 % 

Män   84 %   87 %   87 %   88 % 

      (EY 2015) 
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1.5.7 Deloitte 

Deloitte startade i Sverige 1989 genom att fem olika byråer gick samman och bildade TRG 

Revision, nuvarande Deloitte. De tillhandahåller tjänster inom redovisning, revision, 

skatterådgivning, riskhantering, företagsutveckling samt rådgivning. År 2014 var 56 procent av 

alla anställda i Sverige kvinnor och 44 procent var män. Tabellen nedan visar fördelningen mellan 

män och kvinnor i styrelsen, företagsledningen samt bland delägarna. (Deloitte 2015) 

 

Tabell 2: Fördelningen mellan kvinnor och män på Deloitte 

Deloitte 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

Styrelse: 
    

Kvinnor 	  	  25	  % 	  37,5	  % 37,5	  % 	  25	  % 

Män 	  	  75	  % 	  62,5	  % 62,5	  % 	  75	  % 

Företagsledning: 
    

Kvinnor 	  	  30	  % 	  10	  % 10	  % 	  10	  % 

Män 	  	  70	  % 	  90	  % 90	  % 	  90	  % 

Delägare: 
    

Kvinnor 	  	  20	  % 	  17	  % 15	  % 	  14	  % 

Män 	  	  80	  % 	  83	  % 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85	  % 	  86	  % 

     (Deloitte 2015) 
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2. Metod 
Metodavsnittet behandlar val av metod, urval, tillvägagångssätt, trovärdighet och relevans samt 

kritik mot den egna metoden. 

 

2.1 Val av metod 
Valet av metod, om det blir en kvalitativ eller kvantitativ studie avgörs av studiens syfte (Olsson 

& Sörensen 2011, s.55). För att besvara problemformuleringen på bästa möjliga sätt valdes det att 

göra en kvalitativ undersökning. Kvalitativ undersökning innebär att fokus ligger på ord och inte 

siffror, intervjuer föredras framför korta enkäter (Bryman & Bell 2013, s.31). Det som undersöks i 

denna studie är svårt att förklara endast genom siffror, därför valdes det att göra intervjuer. 

Intervjuer ger möjlighet till bättre förståelse för vad respondenterna anser och uppfattar (Olsson & 

Sörensen 2011, s.55). Intervjufrågorna som utformats är semistrukturerade, det valdes för att 

respondenterna då har möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt men även för att följdfrågor 

kan ställas och mer diskussion kan föras (Bryman & Bell 2013, s. 475). 
 

2.2 Urval 

2.2.1 Urval av företag 

Redovisnings- och revisionsbyråer valdes som inriktning då delägarskapet är en viktig faktor inom 

den branschen. Företagen EY och Deloitte valdes som avgränsning då de är två av de största 

redovisnings- och revisionsbyråerna i Sverige (Civilekonomen 2011). Möjligheten att få intervjuer 

ansågs större hos några av de största företagen då de har många anställda och fler delägare. Många 

av de studier som den teoretiska referensramen bygger på har dessutom undersökt större företag 

vilket gör det mer relevant för analysen i denna studie. De största företagen i branschen uttalar sig 

i branschtidningar och liknande samt har omfattande årsredovisningar vilket gör att det finns 

mycket offentlig information att ta del av.  
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2.2.2 Urval av respondenter 

Undersökningen skedde i form av intervjuer med 10 respondenter som delades upp i tre olika 

grupper. De tre grupperna är kvinnliga delägare, anställda samt tidigare anställda på redovisnings- 

och revisionsbyråer. Kvinnliga delägare valdes för att undersöka vilka faktorer de uppfattar har 

störst påverkan gällande möjligheten att bli delägare inom redovisnings- och revisionsbranschen. 

De anställda på redovisnings- och revisionsbyråer som inte är delägare valdes för att undersöka 

vad deras uppfattning är gällande faktorer som påverkar delägarskapet. Personer som tidigare har 

arbetat på redovisnings- och revisionsbyråer valdes för att se om de hade en annorlunda 

uppfattning om faktorernas påverkan. 

 

Urvalet av respondenter är ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. Det innebär att kontakt 

togs med en person på varje företag istället för att maila all personal på företaget. (Bryman & Bell 

2013) Kontaktpersonen hjälpte sedan till att hitta respondenter som hade arbetat minst några år 

samt var villiga att besvara intervjufrågorna och som passade in i en av de grupper som valts. 

Detta gjordes för att öka möjligheten till fler svar då förfrågan kom från en person på företaget. 

Respondenterna som inte längre arbetar på en redovisnings- och revisionsbyrå blev kontaktade av 

en före detta kollega.   
 

2.2.3 Om respondenterna 

I tabellen nedan presenteras kort information om de 10 respondenter som intervjuades, där nio 

respondenter är kvinnor och en respondent är man. Respondent 2, 4, 6 och 7 har tidigare arbetat på 

EY eller Deloitte men har valt att sluta. Respondent 1, 3, 5 och 8 arbetar på EY eller Deloitte. 

Delägare 1 och 2 är delägare på EY eller Deloitte. 

 

Tabell 3: Om respondenterna 

 
 

 
Om respondenterna 

Respondent 1 
 

Är en kvinna som arbetar som revisor och har gjort det i mer än 20 
år. Hon har studerat ekonomi på universitet och har tre vuxna barn. 

Respondent 2 
 

Är en kvinna som arbetade inom branschen några år som 
revisorsassistent men valde att sluta. Hon har doktorerat i ekonomi 
och har två barn mellan åldrarna 10-15 år. 
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Respondent 3 
 

Är en kvinna som har arbetat cirka fem år inom branschen. Hon har 
studerat fyra år på universitetet och har ett barn på förskola. 

Respondent 4 
 

Är en kvinna som har arbetat som revisor i över 20 år men har valt att 
sluta. Hon har en magisterexamen inom ekonomi. Hon har ett barn 
som är över 10 år. 

Respondent 5 
 

Är en kvinna som har arbetat inom branschen i mer än 10 år och har 
arbetat som revisor på sin nuvarande arbetsplats i cirka fem år. Hon 
har studerat ekonomi under tre år på universitetet. Hon har tre barn 
och alla är under åtta år. 

Respondent 6 
 

Är en man som har arbetat på en redovisnings- och revisionsbyrå i 
cirka 15 år men har valt att sluta. Han har en utbildning i ekonomi 
ifrån universitet. Han har tre barn mellan 5-15 år. 

Respondent 7 
 

Är en kvinna som arbetat som revisor i över 20 år men har valt att 
sluta. Hon har en ekonomexamen från universitetet och har två vuxna 
barn. 

Respondent 8 Är en kvinna som arbetar som revisor och har gjort det i cirka 10 år. 
Hon har en magisterexamen inom ekonomi och har två barn under 
fem år. 

Delägare 1 Är en kvinnlig delägare som har arbetat inom branschen i mer än 15 
år och har varit delägare i mer än fem år. Hon har studerat ekonomi i 
fyra år på universitet och har två barn under 14 år. 

Delägare 2 
 

Är en kvinnlig delägare som har arbetat i branschen i mer än 20 år. 
Hon har varit delägare i mer än 10 år och har en ekonomutbildning 
från universitet. Hon har två vuxna barn. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Teoretiska referensramen 

Teorier kan ge en ökad förståelse och förklaring av faktorer som påverkar olika fenomen. (Sjöberg 

& Wästerfors 2008, s.87) För att få en djupare förståelse för ämnet valdes tidigare forskning och 

undersökningar ut till den teoretiska referensramen. För att hitta underlag till den teoretiska 

referensramen användes sökmotorn Söder Scholar och genom den hittades de vetenskapliga 

artiklar och böcker som användes i studien. “Karriär och föräldraledighet” som inte är en 

vetenskaplig artikel hittades genom att söka på Google. De sökord som användes på Söder Scholar 

och Google var delägarskap, föräldraledighet, Sverige, glastaket, kvinnor, revision och 

redovisning. De vetenskapliga artiklarna fanns på Jstore och Sage Journals. Litteraturen som 

användes till denna studie hittades på Södertörn Högskolas bibliotek. Artiklarna i den teoretiska 

referensramen valdes för att få bättre förståelse för ämnet och ansågs passa studien utifrån 

problemformuleringen.   
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2.3.2 Utformning av intervjufrågorna 

Trost (2010) trycker på vikten av att vara påläst inom ett område innan intervjufrågor formuleras. 

Därför samlades information in och den teoretiska referensramen skapades innan intervjufrågorna 

utformades. Intervjufrågorna utformades utifrån problemformuleringen, syftet och den teoretiska 

referensramen som ligger till grund för studien. Frågorna anpassades för att kunna analysera 

respondenternas svar mot de tidigare teorier och studier som finns under avsnittet teoretisk 

referensram. Intervjufrågorna är semistrukturerade då respondenterna hade möjlighet att utforma 

svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell 2013, s. 475). Förutom frågorna som utformades innan 

intervjun, ställdes även följdfrågor när personen intervjuades samt när intervjun skedde via email. 

Trost (2010) menar att antalet intervjufrågor inte bör vara allt för många för att inte besvära den 

som intervjuas. Därför begränsades antalet frågor till 10 och 12 stycken. 

 

Intervjufrågor bör ibland anpassas efter respondenten (Bryman & Bell 2013, s. 484) därför 

utformades tre versioner av intervjufrågorna då tre grupper av respondenter med olika inriktning 

intervjuades. De tre grupperna bestod av personer som arbetar på redovisnings- och 

revisionsbyråer (se bilaga 1), personer som tidigare har arbetat på en redovisnings- och 

revisionsbyrå men har valt att sluta (se bilaga 2) samt delägare på redovisnings- och 

revisionsbyråer (se bilaga 3). Frågorna anpassades efter de tre grupperna då alla frågor inte var 

relevanta för de olika grupperna.  

 

Alla kontaktpersoner och respondenter fick en kortare informationstext om undersökningen samt 

information om hur de kunde ta kontakt med studiens författare via mail (se bilaga 1 till 3). 

Mailadresserna angavs för att respondenterna skulle kunna ställa frågor eller lägga till information 

i efterhand.   

 

2.3.3 Insamling av empiri 

Innan kontakt togs med företagen gjordes en testintervju med en person. Detta gjordes för att se 

om frågorna var tydliga och de frågor som var otydliga rekonstruerades (Bryman & Bell 2013, 

s.475). Intervjuerna skedde vid personliga möten, via telefon samt via mailkontakt då vissa 

respondenter inte hade möjlighet att träffas. Några av respondenterna ville svara skriftligt då det 

gav dem möjlighet att reflektera över frågorna samt tänka igenom sina svar innan de skickade iväg 

dem. Telefon- och mailintervjuer gavs som alternativ för de som inte hade möjlighet att träffas 
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vilket ledde till att svarsfrekvensen blev högre. Alla respondenter fick intervjufrågorna i förväg via 

mail. Detta gjordes för att respondenterna skulle ha möjlighet att tänka igenom sina svar men även 

kunna förbereda frågor om något var otydligt. 

 

Trost (2010) menar att den som intervjuar bör ha ögonkontakt med respondenten, om ögonkontakt 

inte sker kan det uppfattas som brist på intresse eller att intervjuaren är generad etcetera. Om den 

som intervjuar hela tiden har kontakt med respondenten och ger intryck av intresse kan det ge mer 

kompletterande information från respondenten. (Trost 2010, s.94-95) Därför var alla intervjuer 

som skedde vid personliga möten upplagda på samma sätt, där en person ställde frågor samt 

diskuterade med respondenten och den andra personen antecknade. Alla respondenter valde att 

vara anonyma för att de skulle kunna svara mer fritt. 

 

Intervju med respondent 2, 3, 7 och 8 skedde via mail då respondenterna inte hade möjlighet att 

träffas. Svaren var utförliga samt tydliga vilket gjorde att följdfrågor inte behövdes. Intervjun med 

respondent 1 skedde vid ett personligt möte den 27 april 2015 klockan 19:00 på ett kontor. 

Intervjun skedde avskilt från annan personal för att inget skulle störa samt för att respondenten 

skulle känna sig bekväm med att svara på frågorna. Intervjun med delägare 1 skedde vid ett 

personligt möte den 11 maj 2015 på ett kontor klockan 13:00. Hon fick själv välja var intervjun 

skulle ske för att hon skulle kunna känna sig bekväm. Intervjun med respondent 5 skedde vid ett 

personligt möte den 11 maj 2015 klockan 16:00 på hennes kontor. Intervjun med delägare 2 

skedde den 12 maj 2015 10.30 i ett fikarum på hennes kontor. Miljön var något högljudd då det 

var andra personer i rummet. Respondent 4 intervjuades den 13 maj 2015 klockan 9:00 över 

telefon då hon inte hade möjlighet att träffas. Högtalaren på telefonen användes, en person ställde 

frågorna och den andra antecknade. Intervjun med respondent 6 skedde över telefon den 14 maj 

2015 klockan 13:00. Högtalaren på telefonen användes, en person ställde frågorna och den andra 

antecknade. 

 

Underlaget till vägen till delägarskap i bakgrundsfakta samlades in vid en intervju med en Senior 

Manager som arbetar på ett av företagen som har undersökts i studien. Intervjun skedde via telefon 

den 27 maj 2015 klockan 13:00. En person skötte diskussionen med respondenten och den andra 

personen antecknade under intervjun. Då detta inte är offentlig information valde respondenten att 

vara anonym och detsamma gäller företaget denne arbetar på. 
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Inspelning av intervjuerna skedde inte då respondenterna inte ville det. Vissa personer upplever 

det som olustigt att bli inspelade, om inspelning inte sker kan intervjun bli mer som ett samtal då 

det fokuseras mer på helheten än på enskilda ord (Thomsson 2011, s.87). Direkt efter varje 

intervju sammanställdes svaren då minnet av intervjun var som bäst. Vid de intervjuer som skedde 

vid ett personligt möte och via telefon sammanfattades vissa längre svar lite kort för respondenten 

för att undvika att svaren tolkades fel. 

 

Empirin kan presenteras på många olika vis menar Nylén (2005). En sammanställning av alla 

respondenters svar finns under avsnittet empiri. Även en sammanfattande matris lades i slutet av 

empiriavsnittet för att öka läsarens insyn i undersökningsprocessen (Nylén 2005, s.13-14).    
 

2.3.4 Insamling av underlag till inledningen 

Insamlingen av informationen om EY och Deloitte gjordes genom att titta på företagens 

årsredovisningar samt deras hemsidor. Det är offentliga handlingar som granskas av oberoende 

parter vilket gör att det kan anses vara pålitliga källor. Det samlades in för att få en bättre grund 

innan intervjuerna och analysen. Innehållet i avsnittet bakgrundsfakta samlades in för att skapa 

bättre förståelse för ämnet. Det viktigaste sammanställdes sedan för att ge läsaren bättre grund och 

förståelse för studiens ämne samt förtydliga olika definitioner och begrepp som används i studien.  
 

2.3.5 Analys 

Det är inte självklart i vilken ordning analysen och empirin bör upprättas, sammanställningen av 

empirin kan ske innan eller efter arbetet med analysen (Wolcott 1990, se Nylén 2005, s.23). I 

denna studie valdes det att sammanställa empirin innan analysen upprättades för att de två 

avsnitten skulle kunna integreras med varandra. Empirin kopplades till den teoretiska 

referensramen i avsnittet analys. Detta gjordes för att se om empirin i studien gick i linje med den 

teoretiska referensramen. Analysen har tematiserats utefter empiri avsnittet. 
 

2.4 Trovärdighet och relevans 
Trost (2010) menar att fokus vid kvalitativa studier inte bör ligga på reliabilitet eller validitet då de 

har sitt ursprung från kvantitativ metodologi. Vid kvalitativa studier brukar det istället talas om 

trovärdighet och relevans. Trovärdighet innebär att empirin är relevant för den aktuella 
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problemformuleringen och syftet, samt att empirin är insamlad på ett seriöst och objektivt sätt. 

(Trost 2010, s.133-134) Resultatet i denna studie gäller bara de som har intervjuats och kan inte 

generaliseras. Svaren från intervjuerna är respondenternas uppfattningar och behöver 

nödvändigtvis inte spegla den allmänna uppfattningen. Det är möjligt att svaren från 

respondenterna inte är helt tillförlitliga då de kan ha undanhållit information eller inte vågat vara 

helt sanningsenliga. Dock fick respondenterna vara anonyma om de önskade det vilket kan ha 

gjort att de vågade tala mer fritt. Det kan även finnas en risk för att de som intervjuade 

missuppfattade respondenternas svar. För att undvika missuppfattningar sammanfattades vissa 

långa svar för respondenten. Empirin i denna studie anses vara relevant för den aktuella 

problemformuleringen då syfte, problemformulering och den teoretiska referensramen ligger till 

grund för intervjufrågorna. 

 

2.5 Kritik och metoddiskussion 
Ambitionen var att intervjua två till fyra personer på de fem största redovisnings- och 

revisionsbyråerna som är Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG och PwC. Det var EY och 

Deloitte som hade möjlighet att intervjuas inom den tidsram som fanns. Det hade varit önskvärt att 

ha intervjuer från fler företag för att få ett något vidare perspektiv och för att jämföra och se om 

det finns skillnader mellan dem.   

 

Det hade varit önskvärt att intervjua alla respondenter vid ett personligt möte då det blir lättare att 

ställa följdfrågor direkt för att reda ut om något är otydligt, dock fanns inte denna möjlighet. Ofta 

blir det mer uttömmande svar vid personliga möten vilket är önskvärt. Samtidigt är kanske inte all 

information från en intervju relevant för undersökningen, skriftlig information kan bli mer 

komprimerad. Vid en personlig intervju är det lättare att känna av respondentens reaktioner vilket 

försummas vid mailintervjuer och telefonintervjuer. Intervjuerna spelades inte in då 

respondenterna inte ville det, vilket kan ses som en nackdel då det kan vara svårt att minnas allt 

som sades. Det är även svårt att komplettera eller kontrollera empirin i efterhand när inspelning 

inte finns. Andra faktorer kan också ha en negativ påverkan, exempelvis skedde intervjun med 

delägare 2 som nämnts innan i ett fikarum där det fanns fler personer i rummet som diskuterade. 

Ljudnivån upplevdes som något störande och det finns en risk att respondenten inte vågade tala 

lika fritt då det fanns kollegor runt om. 
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Det kan ses som en nackdel att en kontaktperson valde ut respondenter, det finns då risk för att 

kontaktpersonen väljer ut vissa respondenter för att försöka påverka svaren som förmedlas. 

Respondenternas anonymitet gentemot kontaktpersonen kan även ifrågasättas. Fler respondenter 

hade varit att föredra, men fler intervjuer kunde inte genomföras på grund av den begränsade 

tidsramen. Det har varit väldigt svårt att få tag i respondenter då många av respondenterna hade 

högsäsong när intervjuerna skedde. Intervjuer med fler manliga respondenter i alla tre grupper 

hade varit önskvärt, då det hade kunnat vara intressant att jämföra om det finns skillnader i mäns 

och kvinnors uppfattningar om vilka faktorer som påverkar möjligheten att bli delägare. 
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen är uppdelad i tre avsnitt och är baserad på vetenskapliga artiklar, 

böcker samt tidigare undersökningar. Dessa anses vara relevanta för att besvara studiens 

problemformulering. Under undersökningens process upptäcktes tre större områden och den 

teoretiska referensramen har delats upp efter dessa områden. De tre avsnitten är 3.1 Glastaket, 

3.2 Föräldraledighet samt 3.3 Organisatoriska faktorer.  

3.1 Glastaket  

3.1.1 Chipping away at the Glass Ceiling 

Matsa och Miller har undersökt om det finns skillnader mellan könen i en styrelse, det visade sig 

vara skillnad mellan mäns och kvinnors preferenser. Båda eller det ena könet favoriserade sitt eget 

kön vilket exempelvis innebär att män ofta väljer män. De menade även att det kan ge en indirekt 

effekt att ha kvinnliga medlemmar i styrelsen. Det kan göra det mer eftertraktat för kvinnor att ta 

nya steg i karriären om de ser andra kvinnor på höga positioner, företagskulturen ändras. Den 

positiva effekten kan förstärkas ytterligare om kvinnorna på de höga positionerna ses som 

mentorer och förebilder för andra kvinnor. (Matsa & Miller 2011, s.639)          

 

3.1.2 Cracks in the Glass Ceiling 

Goodman, Fields och Blums artikel stödjer teorin om glastaket. Den undersöker om glastaket 

förekommer, studien visade att det fortfarande finns hinder för kvinnor som inte beror på att 

kvinnor saknar relevant utbildning, kunskap eller erfarenheter utan att hindret beror på deras kön. 

När företagen rekryterade till högre positioner liknade ofta den nya chefen den gamla chefen. 

Goodman med flera menade även att om de flesta chefer är män leder det till att de nya cheferna 

oftast blir män. Fler kvinnliga ledare fanns ofta i företag där personalomsättningen var hög eller 

om företaget inte hade existerat särskilt länge. (Goodman, Fields & Blum 2013) 

  

3.1.3 Is There a Glass Ceiling in Sweden? 

Albrecht, Björklund och Vroman har undersökt om glastaket fortfarande existerar i Sverige. De 

fokuserar på om glastaket hänger ihop primärt med kön eller om skillnader även har med ålder och 
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utbildning att göra. Deras resultat visade att det fanns en stark effekt av glastaket, framförallt 

mellan män respektive kvinnor som har de högsta lönerna. De menar att glastaket inte verkar ha 

minskat utan snarare blivit mer uttalat på 1990-talet än vad det tidigare har varit. (Albrecht, 

Björklund & Vroman 2003, s.145)  

 

Albrecht, Björklund och Vroman menar att det i Sverige finns gynnsam föräldraledighetspolitik 

och dagvårdssystem vilket ger svenska kvinnor och män starka incitament till att arbeta samtidigt 

som de har barn. Samtidigt kommer de fram till att dessa fördelar påverka de föräldrar som är 

starkt engagerade i barnuppfostran till att inte prioritera karriären, det innebär att kvinnor kan ha 

starka incitament att engagera sig i sin karriär men väljer att inte göra det. Detta kan ytterligare 

förstärkas av arbetsgivare som förväntar sig mindre engagemang från kvinnor gällande deras 

karriär. En annan faktor Albrecht med flera nämnde är att de lägsta lönerna i Sverige är relativt 

höga vilket gör det dyrt att anställa hemhjälp eller hjälp med barnen, resultatet blir då att kvinnor 

väljer eller tvingas till ett mindre krävande jobb. De menar att resultatet då kan bli att kvinnor och 

mäns löner är relativt jämna i botten och mitten av lönespridningen, men sedan faller kvinnors 

löner kraftigt jämfört med männens bland de högsta lönerna. (Albrecht, Björklund & Vroman 

2003, s.173)   

 

3.1.4 Könsmärkta villkor styr synen på kvinnligt och manligt chefskap 

Holgersson, Höök, Linghag, Regnö och Wahl kom fram till att normen inom chefskap ofta anses 

vara en manlig chef och att kvinnor då anses vara en annorlunda eller outnyttjad resurs, kvinnliga 

chefer ses som ett komplement till manliga chefer snarare än konkurrenter. Argumentet bygger 

delvis på föreställningen om att kvinnor är bristfälliga jämfört med den manliga normen. Detta 

förklaras med att kvinnor saknar tillräckligt mycket vilja eller kompetens för att bli framstående 

chefer, vilket ofta ses som en förklaring till att det är få kvinnor på chefspositioner. (Holgersson, 

Höök, Linghag, Regnö & Wahl 2013, s.160)  

 

Mycket fokus läggs på att personkemin ska passa in i organisationen när ny personal rekryteras, 

vilket brukar kallas för godtagbarhetskriterier enligt Holgersson, Höök, Linghag, Regnö och Wahl. 

De menar att rätt egenskaper hos personen ofta blir sådant som känns igen och är vanligt i 

organisationen, exempelvis likvärdiga värderingar, livsstil och smak. De kom fram till att de 

ledande positionerna inom svenskt näringsliv fortfarande domineras av män med svenskt 

ursprung, som har en akademisk utbildning och är gift med en kvinna. Dessa män kommer 
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sannolikt fortsätta välja män med samma bakgrund och livsstil. (Holgersson, Höök, Linghag, 

Regnö & Wahl 2013, s.160) 

3.2 Föräldraledighet 

3.2.1 Karriär och föräldraledighet 

Fackförbundet Civilekonomerna har undersökt hur deras medlemmar upplever att deras utveckling 

i karriären påverkas av att vara föräldraledig. De har inriktat sig på att undersöka om män och 

kvinnor upplever olika påverkan på karriären beroende på deras könstillhörighet. Det jämfördes 

hur lång föräldraledighet män respektive kvinnor tog ut. Bland kvinnorna var 73 procent 

föräldralediga mellan 7 till 20 månader och 91 procent av männen var föräldralediga upp till 6 

månader. (Civilekonomerna 2012) 

Diagram 1: Hur lång var den lägsta föräldraledigheten som kan antas ha haft mest inverkan på 

din arbetssituation. (Civilekonomerna 2012) 

En fråga som Civilekonomerna undersökte var om medlemmarna upplevde att deras karriär 

påverkats negativt av deras föräldraledighet. Ungefär 33 procent av kvinnorna upplevde att 

föräldraledigheten påverkade deras karriär negativt och bland männen var det 8 procent som 

upplevde negativ påverkan. 6 procent av kvinnorna upplevde en positiv påverkan på karriären och 

59 procent upplevde ingen påverkan alls. Av männen upplevde 10 procent positiv påverkan och 80 
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procent upplevde ingen påverkan alls på karriären. Även föräldraledighetens påverkan på 

löneutvecklingen undersöktes, där 28 procent av kvinnorna samt 6 procent av männen upplevde 

att lönen hade påverkats negativt av föräldraledigheten. Av männen upplevde 81 procent ingen 

påverkan på lönen och 5 procent upplevde positiv påverkan på löneutvecklingen. Bland kvinnorna 

upplevde 57 procent ingen påverkan och 3 procent upplevde en positiv påverkan på 

löneutvecklingen. (Civilekonomerna 2012) 

 

3.2.2 How Long Should Parental Leave Be? 

Duvanders artikel behandlar vad som ligger till grund för valet av mäns och kvinnors 

föräldraledighet med fokus på attityd gällande familj, arbete och jämställdhet mellan könen. Den 

första faktorn som Duvander undersökte är en barn- och familjeorienterad faktor vilket mäter 

vikten av att vara en bra förälder, ha roligt med barnen och umgås med familjen. 

Arbetsdimensionen är den andra faktorn och mäter vikten av framgång i arbetet, möjlighet att 

avancera och en känsla av att vara stolt över sitt arbete. Den tredje faktorn är den ekonomiska 

dimensionen av arbetet och innebär vikten av en bra lön, säker anställning samt känslan av att ha 

det bra ekonomiskt. Den sista faktorn som undersöktes är en jämställdhetsfaktor som innebär 

vikten av att kvinnor kan försörja sig själva ekonomiskt och jämställdhet som en viktig del i 

samhället. Studien visade att kvinnor som värdesätter familjen högt använder lång 

föräldraledighet, vilket innebär 66 veckor eller längre. Duvander kom fram till att det anses vara 

en förväntad logisk förklaring då kvinnor prioriterar barn och familj, det innebär dock inte alltid 

att mannen är hemma en kortare period. Hon menar att män kanske tar ut resterande del av 

föräldraledigheten, vilket i sin tur inte innebär att föräldraledigheten är jämnt fördelad. (Duvander 

2014, s.919)   

 

Duvander fann att varken den ekonomiska dimensionen eller arbetsdimensionen är särskilt 

betydelsefull för kvinnor. En tolkning hon gör är att orientering mot arbetet inte är i en oundviklig 

konflikt med föräldraledighetens användning. Hon ser ett annat mönster för män, den ekonomiska 

dimensionen förutspår hur lång föräldraledigheten kommer att bli. Studien visade att en man som 

anser att den ekonomiska dimensionen av arbetet är viktig, sannolikt inte kommer att vara 

föräldraledig en längre period. Duvander menar att dessa män troligen kommer att använda de 

månader som är reserverade för fadern för att inte gå miste om förmånen, de följer det normativa 

mönster som idag finns i Sverige. En längre föräldraledighet skulle innebära en större ekonomisk 
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kostnad, att ta ut en kortare föräldraledighet eller ingen alls skulle innebära att de går miste om en 

förmån som annars skulle kunna utnyttjas. Män som anser att jämställdhet är viktigt är ofta 

föräldralediga längre och kvinnors arbetsdimension samt framgång på arbetet är inget som 

avsevärt påverkar längden på männens föräldraledighet. (Duvander 2014, s.920) 

 

Duvanders resultat tyder på att jämställdhetsfrågor påverkar föräldraledigheten för män. Männens 

längd på föräldraledigheten påverkas i första hand av den ekonomiska dimensionen på arbetet, 

medan kvinnans föräldraledighet framförallt påverkas av den barn- och familjeorienterade faktorn. 

(Duvander 2014, s.909) 

 

3.2.3 Parents’ Workplace Situation and Fathers’ Parental Leave Use 

Bygren och Duvander kom fram till att män som arbetar på små arbetsplatser, inom den privata 

sektorn och på mansdominerade arbetsplatser tenderar att vara mindre benägna att vara 

föräldralediga. De fann att en faktor som påverkar mannens föräldraledighet är hur andra män 

tidigare har gjort med sin ledighet. De menade även att egenskaperna på arbetsplatsen påverkar 

mannens föräldraledighet, det kan finnas ett kausalt samband som innebär att män begränsar sin 

föräldraledighet om det uppstår kostnader i samband med ledigheten från arbetet. (Bygren & 

Duvander 2006, s.370) 

 

Bygren och Duvander såg inget direkt samband mellan kvinnans arbetsplats och mannens 

föräldraledighet. Det enda starka sambandet som de hittade var att om kvinnan arbetade på en 

kvinnodominerad arbetsplats använde mannen mindre föräldraledighet. Detta kan bero på att 

kostnader för kvinnans frånvaro från dessa arbetsplatser blir lägre för familjen än om mannen är 

föräldraledig. Bygren och Duvander kom fram till att kvinnor som arbetar på mansdominerade 

arbetsplatser kan bli ifrågasatta om de tar lång föräldraledighet och kan ha svårt att behålla sin 

position på arbetet. (Bygren & Duvander 2006, s.370) 

 

3.2.4 Gender-based career differences among young auditors in Sweden 

Studien som ligger till grund för Jonnergård, Elg och Månssons artikel undersökte om 

könsrelaterade skillnader påverkar sannolikheten att bli befordrad och hur karriären påverkas av 

att skaffa barn samt hur barnomsorgen fördelas. Deras resultat tyder på att mäns karriär påverkas 
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positivt av att skaffa barn förutsatt att de inte är särskilt involverade i barnomsorgen, dessa 

effekter återfinns inte bland kvinnor. En förklaring som de ser, kan vara att normen för svenskt 

familjeliv är eller har varit att kvinnor är mer delaktiga i barnomsorgen än män. (Jonnergård, Elg 

& Månsson 2013, s.580) 

 

Jonnergård, Elg och Månsson fann att män som är väldigt involverade i barnomsorgen bryter mot 

normen och bestraffas genom att ha svårare att nå de högsta positionerna på deras arbetsplats. 

Deras resultat tyder på att kvinnor som är involverade i barnomsorgen har mindre sannolikhet att 

bli befordrade, men även att män som är mycket involverade i barnomsorgen har ännu mer att 

förlora gällande möjligheten att bli befordrade. För en familj kan det då bli en fråga om hur de ska 

agera för att förlora minsta möjliga. (Jonnergård, Elg & Månsson 2013, s.580) 

 

3.3 Organisatoriska faktorer 

3.3.1 Performance Evaluations as Gender Barriers in Professional Organizations 

Syftet med Elg, Jonnergård och Stafsudd artikel är att utvärdera prestationer bland nyligen 

auktoriserade revisorer. Målstyrningen kan tyckas vara neutral men tenderar att vara baserade på 

manliga normer som anses vara en bra prestation menar Elg med flera, i branschen var ungefär 50 

procent av de nyanställda och 92 procent av delägarna män. I studien uppdagades det att redan i 

det tidiga stadiet av karriären fanns stora skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor uppnådde 

mindre och visade lägre förväntningar och ambitionsnivåer gällande sin karriär samt hade större 

benägenhet att lämna revisionsbranschen. (Elg, Jonnergård & Stafsudd 2009, s.722) 

Elg med flera kom fram till att utvärderingar uppfattas olika, män fokuserar på vad som utvärderas 

och vilka uppfattningar som återspeglas om dem på högre hierarkiska nivåer, medan kvinnors 

fokus ligger på vem som gör utvärderingen och hur. (Elg, Jonnergård & Stafsudd 2009, s.735) 

 

Elg med flera fann att när revisorerna övervägdes för att ta nya steg i karriären ingick flera män än 

kvinnor i urvalet. Bland de högre hierarkiska nivåerna hade flera män högre ambitioner både 

gällande sitt yrke och deras företag. De menar att konkurrensen på de större företagen verkade 

vara högre och alla de kvinnliga delägarna jobbade på små företag bortsett från några få kvinnor 

som arbetade på medelstora företag. Nästan alla män arbetade på stora eller medelstora företag. En 

påverkande faktor till att det är få kvinnor bland delägarna kan vara att komplexiteten i större 
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företag gör det ännu viktigare att ha goda relationer med ledningen och ha ett personligt nätverk 

menar Elg med flera. Detta för att bli sedd och uppskattad men även förstå vikten av 

utvärderingsprocessen på arbetet vilket män tenderar att vara bättre på. (Elg, Jonnergård & 

Stafsudd 2009, s.736)   

 

Elg med flera kom fram till att män verkar få mer organisatoriskt stöd samt fokuserar mer på 

innehållet i en utvärdering och på vad som gynnar deras karriär. De menar också att kvinnor 

verkar vara mer osäkra på sin ställning i organisationen samt utvärderingen av dem, eftersom de 

fokuserar på processen istället för att framställa sig själva som hårt arbetande. Studien tyder på att 

kvinnor är medvetna om att deras karriär påverkas av andra variabler än deras resultat. Kvinnorna 

visade sig ha lägre mål för sin karriär än männen vilket kan indikera på att de uppfattade sig som 

missgynnade, både gällande utvärderingssituationen och i sin karriär. Män och kvinnor fokuserar 

ofta på olika saker och fann olika kriterier mer eller mindre viktiga. De personer som hade nått 

högre nivåer och var mer framgångsrika kan förklaras med att de var mer duktiga på att uppfatta 

vad som är viktigt och att de arbetade med att utveckla dessa faktorer. Därför menar Elg med flera 

att det är troligt att svaren från revisorerna på högre nivåer bättre speglar vad utvärderingarna av 

deras arbete faktiskt används för, vilket ytterligare indikerar att män är närmare “sanningen” än 

kvinnor då det är fler män på högre nivåer. (Elg, Jonnergård & Stafsudd 2009, s.737) 

 

3.3.2 Kvinnor får sämre “stöd” från chefer än män 

Forskningen som Asplund utfört visade att manliga chefer anser att de behandlar alla lika oavsett 

kön. De manliga cheferna i studien ansåg att de ger rättvist stöd åt både kvinnor och män. Var 

tredje kvinna ansåg dock att chefen försökte hindra henne från att utvecklas och nå högre 

positioner. Det konstaterades av Asplund att männen hade bättre kommunikation med de manliga 

cheferna medan kvinnornas kommunikation med de manliga cheferna var av sämre kvalitet. 

(Asplund 1984, s.39) 

 

Asplunds studie kom fram till att kvinnor ansåg att den formella utbildningen var viktigt och att 

den är tillräcklig för att avancera. Lära sig av andra, framförallt av chefen men även andra 

informella spelregler ansågs vara viktiga, vilket kvinnorna inte verkade ha förstått. Asplunds 

studie visade ingen skillnad gällande viljan att avancera, cirka en tredjedel av både kvinnorna och 

männen ville avancera. (Asplund 1984, s.40) 
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3.3.3 How Costly Is Diversity? 

Niederle, Segal och Vesterlund undersökte varför kvinnor är underrepresenterade på höga 

positioner i företag. Fokus ligger på positiv särbehandling där hälften av de som anställs ska vara 

kvinnor. En förklaring de fann till varför kvinnor är underrepresenterade kan vara att kvinnor 

reagerar annorlunda i konkurrenskraftiga miljöer. Studien undersökte även hur och till vilken 

kostnad företagen kan locka fler kvinnor att delta i konkurrensen. (Niederle, Segal & Vesterlund 

2012, s.27) 

 

Niederle med fleras studie visade att kvinnor är mer benägna att vilja delta i konkurrensen om de 

garanteras lika representation bland deltagarna. Det beror delvis på att kvinnor är mer villiga att 

konkurrera mot andra kvinnor. De menade också att positiv särbehandling gör att betydligt fler 

kvinnor deltar i konkurrensen samtidigt som andelen deltagande män minskar, det finns en allmän 

uppfattning om att minimumkraven på de anställda måste sänkas betydligt för att anställa samma 

antal personer. Kraven gör att många kvalificerade män då måste väljas bort för att garantera en 

jämn representation från båda könen. Studien visade dock att samtidigt som vissa män försvann 

från konkurrensen gjorde det att betydligt fler kvalificerade kvinnor var med och deltog istället. 

Resultatet blev då att antalet kvalificerade personer som deltog i konkurrensen knappt påverkades 

av att positiv särbehandling tillämpades. Sammantaget blev konsekvensen av positiv 

särbehandling betydligt mindre än vad som hade förväntats. (Niederle, Segal & Vesterlund 2012, 

s.28) 
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4. Empiri 
Avsnittet empiri innehåller en sammanställning av respondenternas svar från intervjuerna. 

Empirin från intervjuerna har delats upp efter huvudrubrikerna under den teoretiska 

referensramen för att underlätta läsningen. I slutet finns en sammanfattande matris av centrala 

delar från empirin.     

4.1 Sammanställning av intervjuer 

4.1.1 Empiri som främst berör glastaket 

En fråga ställdes till respondenterna om deras chefer uppmuntrar dem till att ta nya steg i 

karriären. Respondent 1 svarade tveksamt ja på frågan om hennes chef uppmuntrar henne till att ta 

nya steg i karriären. Respondent 2 svarade både ja och nej, hon menade att cheferna önskade att 

kvinnor skulle ta för sig, men att cheferna inte hjälpte till med det. Respondent 3 svarade att 

hennes chef uppmuntrar henne genom en utvärdering som sker varje år på deras byrå och under 

utvärderingen görs en gemensam plan. Respondent 4 tyckte att uppmuntran från cheferna har varit 

varierande men att det aldrig har varit någon som har varit riktigt sporrande. Respondent 5 kände 

att stödet från chefen var väldigt varierande, hon tyckte att chefen utgår från vad kontoret och 

chefen behöver istället för vad hon behöver som individ. Ett exempel hon gav var “när jag valde 

att skriva provet för auktorisation fick jag ett okej att göra detta, men i lönesamtalet var dialogen 

snarare att ”du ska inte tro att detta leder till…”, ”vilket inte var särskilt motiverande och 

uppmuntrande” menade respondent 5. Respondent 6 kände sig uppmuntrad av sina chefer att ta 

nya steg i karriären, men han upplevde att vissa mål var svåra att genomföra i praktiken. 

Respondent 7 tyckte inte att hennes chef uppmuntrade henne till att ta nya steg i karriären. 

Respondent 8 tyckte inte att hennes chef uppmuntrade henne till att nya steg i karriären, hon anser 

att det är upp till var och en att driva på. Däremot upplever hon inte att hennes chef hindrar hennes 

utvecklingsplaner. Delägare 1 kände sig uppmuntrad av sina chefer. När delägarskapet kom på tal 

var hennes chef väldigt hjälpsam och såg till att hon var med på rätt platser och samlade på sig rätt 

erfarenheter. Chefen var en viktig person som hjälpte henne att utvecklas men även var kritisk om 

det behövdes för att hjälpa henne framåt. Delägare 2 har känt sig väldigt uppmuntrad av sina 

chefer under sin karriär, hon tycker att företaget har gett henne mycket bra stöd. 
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En fråga om respondenterna blir inspirerade att ta nya steg i karriären om det finns kvinnor på 

högre positioner ställdes till de kvinnliga respondenterna. Respondent 1 svarade att hon blir 

inspirerad till att ta nya steg i karriären om det finns kvinnor på högre positioner. Respondent 2 

svarade, “Absolut, det är bra med förebilder och samtalspartner”. Respondent 3 blir inspirerad av 

kvinnor på högre positioner men tycker att det viktigaste är att rätt person med rätt kunskap ska 

sitta på rätt plats. Respondent 4 har aldrig haft någon kvinnlig förebild då det inte funnits några 

kvinnor på de högre positionerna där hon har arbetat. Hon hade gärna haft en mentor eller förebild 

oavsett kön. Respondent 5 skulle bli inspirerad av att se både kvinnor och män på högre positioner 

som har en bra balans mellan arbete och fritid, hon känner att det finns en stor avsaknad av detta 

och att kvinnor på högre positioner bara inspirerar henne under den förutsättningen. Respondent 7 

tycker att det är bra att det finns kvinnor på högre positioner och att det kan inspirera henne. 

Respondent 8 blir inspirerad av om det finns kvinnor på högre positioner.   

 

En fråga ställdes om respondenterna ser några faktorer hos sig själva som kan vara en fördel eller 

nackdel för att utvecklas i karriären. Respondent 1 tror att det ibland kan vara en nackdel att vara 

kvinna, hon förklarar att människor ofta föredrar likheter och att män säkert väljer män för att de 

är bekvämare med det. Hon menar att män delar samma intressen och de lär känna varandra och 

då är det lättare att ge stöd till någon som de kan relatera till. Respondent 2 menar att män håller 

varandra om ryggen och hjälper sina manliga kollegor hela tiden, män talar samma språk och är 

rädda för nya värderingar och perspektiv på delägarskap och styrelsearbete, detta kan vara en 

negativ faktor. Respondent 3 svarade att hon är ambitiös, social och nyfiken på människor och 

transaktioner vilket hon tror är en fördel. Respondent 4 är inte rädd att stå upp för sig själv och 

säga vad hon tycker, vilket hon tror kan ha varit en nackdel för henne ibland. Respondent 5 menar 

att en nackdel hos henne är att hon är stresskänslig och har en tendens att trycka ner sig själv och 

sina kunskaper. Hon tycker att hon under en längre tid haft för mycket att göra på arbetet och med 

familjen. De fördelar som respondent 6 såg hos sig själv är att han är duktig på att hantera kunder, 

prata med folk samt fakturera för den tid han har lagt ner. De nackdelar han såg hos sig själv är att 

han har många egna idéer och säger vad han tycker vilket inte alltid uppskattades. Respondent 7 

tror att det finns något hinder för kvinnor då företaget anställer fler kvinnor än män vilket borde 

genomsyra även ledande positioner och delägarskap vilket det inte gör. Respondent 8 såg inga 

fördelar eller nackdelar hos sig själv. Delägare 1 ansåg att hennes engagemang, vilja och att hon 

vågade uttrycka viljan att utvecklas var fördelar för att bli delägare. Delägare 2 ansåg att våga stå 

upp för sig själv, vara ödmjuk och engagerad är fördelaktiga egenskaper hos henne. 
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På frågan om respondenterna tyckte att de har eller hade samma karriärmöjligheter som övriga 

medarbetare på företaget svarade respondent 1 nej, hon menar att kvinnor inte har samma 

karriärmöjligheter som övriga medarbetare då män historiskt sett har prioriterats mer internt. 

Respondent 2 ansåg att hon inte hade samma möjlighet utan att de manliga medarbetarna 

prioriterades hela tiden. Respondent 3 ansåg att hon har samma karriärmöjlighet som alla andra 

och att alla kan göra karriär om viljan finns. Respondent 4 tror att alla har samma 

karriärmöjligheter men att det kan vara en fördel att vara man. Respondent 5 ansåg inte att hon har 

samma karriärmöjligheter då hon inte vill lägga den tid som det krävs. Många av hennes kollegor 

arbetar mycket övertid vilket hon anser är lättare för dem som inte har barn eller de som har vuxna 

barn. Respondent 6 tror att alla har samma möjlighet att bli delägare, tydliga mål finns men det 

viktigaste tror han är att ha stora kunder som genererar intäkter till företaget. Respondent 7 ansåg 

inte att hon hade samma karriärmöjligheter på sin tidigare arbetsplats då manligt ledarskap 

genomsyrar hela företaget. Hon menar att företaget är dåligt på att ta tillvara på olika människors 

kompetens och styrkor, samt att likvärdighet belönas. Respondent 8 ansåg att hon har samma 

karriärmöjlighet som övriga medarbetare. Delägare 1 tror att alla har samma karriärmöjligheter. 

Delägare 2 tror att alla har samma möjlighet att göra karriär. 

 

Frågan ställdes varför respondenterna valde att sluta arbeta på en redovisning- och revisionsbyrå. 

Respondent 2 svarade att det var dålig utveckling både löne- och arbetsmässigt, hon kände att det 

var mycket tråkigt när de manliga kollegorna gick om som hade börjat samtidigt. Respondent 4 

slutade på sitt arbete då hon har arbetat i branschen länge och ville pröva på något annat. En till 

anledning var att hon ville bli tillfrågad att bli delägare, men inte trodde att det skulle ske. 

Respondent 6 valde att sluta då han kände att han inte riktigt passade in inom företagets ramar, 

han ansåg att han var mer av en entreprenör och ville bestämma själv vad han skulle göra. 

Respondent 7 valde att sluta som revisor då det var mycket övertid samt bristande ledarskap på 

hennes arbetsplats. Hon tyckte även att det var omöjligt att förena bolagets mål och 

revisorsnämndens krav. 

 

En fråga ställdes om vilka faktorer respondenterna ansåg kan påverka möjligheten att bli delägare 

inom redovisnings- och revisionsbranschen och om dessa faktorer gäller alla. På denna fråga 

svarade respondent 1 att de faktorer som kan påverka möjligheten att bli delägare är förmågan att 

hantera och administrera många uppdrag och att uppdragen ska vara lönsamma samt av god 

kvalitét. Respondent 1 menade även att det är viktigt att vara en god förebild, hjälpa medarbetare 
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att utvecklas och vårda kundrelationer. Respondent 2 svarade att “Det ska gälla alla, men i 

praktiken håller män varandra om ryggen hela tiden, det är inte lätt att komma fram och bli 

delägare. Kvinnor gör uppehåll med barn och familj och kommer därmed efter. Faktorer som 

gäller är att vara auktoriserad och ha haft flera tyngre samt svårare uppdrag och inte bara mindre 

lätta uppdrag.” Respondent 3 tycker att det finns en trend då det mest är män som är revisorer, 

men hon ser en ändring i ledningsgruppen i år och tror att det börjar hända saker. Respondent 4 

tror att en av de viktigaste faktorerna för att bli delägare är att dra in många kunder och ha bra 

intjäningsförmåga. Hon tror att dessa villkor gäller alla men att vissa kan få ett försprång då de fått 

ta över viktiga kunder från tidigare anställda, dock har hon aldrig fått denna möjlighet. 

Respondent 5 tror att rätt kontakter och inte vara ”besvärlig” internt är faktorer som kan påverka 

möjligheten att bli delägare. Hon tror även att den ekonomiska faktorn har stor betydelse, 

exempelvis att dra in viktiga uppdrag till byrån. De faktorer som respondent 6 ansåg vara viktiga 

är att ha en väldigt stor kundstock och att fakturera mycket. Han menar att det finns uttalade krav 

för att kunna bli delägare men att dessa två var de enda som i princip är viktiga. Han ansåg att 

branschen måste ändras och se till att kvinnor får rätt förutsättningar och stöd för att bli delägare. 

Respondent 6 berättade att många män prioriterar att utveckla sitt nätverk efter arbetstid medan 

många kvinnor istället prioriterar att åka hem och ta hand om familjen. Det leder till att män får ett 

bättre nätverk när det är dags att utvecklas i karriären som de sedan kan dra nytta av, när viktiga 

beslut ska tas är de redan bekanta med exempelvis delägarna som nominerar nya delägare menar 

respondent 6. Respondent 7 och 8 hade svårt att veta vilka faktorer som påverkar möjligheten att 

bli delägare. 

 

Delägare 1 menar att det finns flera faktorer som samverkar för att kunna bli delägare. En av de 

viktigaste faktorerna är att vara affärsmässig vilket innebär att se till företagets bästa, ha bra 

relationer med kunder och göra lönsamma affärer. Pålitlighet, engagemang och bra 

ledaregenskaper är även något som hon tror är viktigt, det finns också faktorer som inte har med 

personen själv att göra, exempelvis hur många som går i pension och om det finns behov av att 

välja in nya delägare. Nya delägarna röstas in av de befintliga delägarna vilket gör att det även är 

viktigt med bra relationer internt, nämner delägare 1. Hon tror att alla har samma möjlighet att bli 

delägare men att det finns en viss mall för hur den typiska delägaren är, de personer som passar in 

i den mallen har automatiskt något lättare att bli påtänkta som potentiella delägare. Hon förklarade 

den typiska delägaren som en äldre lång man med blå skjorta. Delägare 1 förklarade att delägarna 

ofta sitter under en lång period och inte väljs särskilt ofta vilket gör att det tar lång tid innan 

jämställdhet kan uppnås. Delägare 2 tror att de viktigaste faktorerna för att kunna bli delägare är 
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att skapa nätverk, gör sig synlig och uttrycka viljan att bli delägare. Se till företagets bästa, vara 

affärsmässig och vara en bra ledare ansåg hon också vara viktiga faktorer. Delägare 2 tror inte att 

delägarrollen passar alla, personen måste ha mycket engagemang och verkligen vara villig att 

lägga ner den tid och ta det ansvar som krävs.    

 

4.1.2 Empiri som främst berör föräldraledighet 

Det var tre frågor som bara skulle besvaras av respondenter som har barn eller har varit 

föräldralediga och i detta fall hade alla respondenter barn. En fråga ställdes om hur respondenterna 

delade föräldraledigheten med den andra föräldern. Respondent 1 svarade att hon var föräldraledig 

större delen av tiden då hennes man inte kunde vara borta från sitt arbete en längre period. 

Mannens arbetsgivare krävde i princip att han endast skulle vara föräldraledig en kortare tid under 

sommaren. Respondent 2 tog hela föräldraledigheten, hon berättade att hennes man är 

egenföretagare och på så vis har de ändå kunnat hjälpa varandra i vardagen. Respondent 3 tog 

själv hela föräldraledigheten. Respondent 4 svarade att hon tog större delen av föräldraledigheten 

och att hennes partner tog en liten del, hon ser en jämnare fördelning mellan kvinnors och mäns 

föräldraledighet idag. Respondent 5 tog ut större delen av föräldraledigheten cirka två tredjedelar 

och hennes man var ledig cirka en tredjedel av föräldraledigheten. Respondent 6 var föräldraledig 

sex till sju månader med de två första barnen. Med det tredje barnet var han inte föräldraledig då 

han hade börjat satsa ordentligt på att bli delägare och ansåg att det inte var förenligt med 

föräldraledighet. Respondent 7 delade föräldraledigheten ganska jämnt. Respondent 8 tog ut hela 

föräldraledigheten. Delägare 1 var föräldraledig cirka ett år och hennes partner var ledig cirka sju 

månader. Hon kan se en utveckling där män är föräldralediga under längre perioder men att de 

förväntas vara mer flexibla och anpassa sin ledighet efter arbetet. Hon anser att det fortfarande är 

kvinnor som tar en större del av föräldraledigheten, de förväntas dock inte anpassa ledigheten efter 

företaget på samma sätt som män förväntas göra. Delägare 2 tog själv hela föräldraledigheten 

vilket var hennes eget beslut. Hon var föräldraledig under tre år med sina två barn. 

 

Frågan ställdes om respondenterna trodde att deras fördelning av föräldraledighet skulle varit 

annorlunda om föräldrarnas inkomster skulle setts som en enhet. På denna fråga svarade 

Respondent 1 att det kan ha påverkat och att de kanske hade fördelat föräldraledigheten 

annorlunda. Respondent 2 trodde inte att det hade påverkat uppdelningen av föräldraledigheten. 

Respondent 3 trodde inte heller att fördelningen av föräldraledigheten skulle varit annorlunda då 
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hon och hennes partner har likvärdig inkomst. Respondent 4 trodde inte att detta skulle påverkat 

deras uppdelning av föräldraledigheten. Respondent 5 trodde inte att det skulle påverkat dem då 

deras fördelning inte baserades på inkomsterna. Inkomsten var inget som påverkade uppdelningen 

av föräldraledigheten för respondent 6 och hans partner även fast hans fru tjänade mer. Det var 

främst arbetssituationen samt den biologiska faktorn som påverkade uppdelningen av 

föräldraledigheten för respondent 6 och hans fru. Respondent 7 tror inte att de hade delat upp 

föräldraledigheten annorlunda även om deras inkomster skulle setts som en enhet. Respondent 8 

ansåg inte att uppdelningen av föräldraledigheten skulle påverkats om föräldrarnas inkomster sågs 

som en enhet. Delägare 1 trodde inte att detta skulle ha påverkat henne då företaget hon arbetar på 

har en bra ersättning för de personer som är föräldralediga, den ekonomiska faktorn var inte 

avgörande när det gäller deras uppdelning av föräldraledigheten. Delägare 2 tror inte att det skulle 

påverkat henne då hon själv bestämde att hon skulle ta hela föräldraledigheten. Hon tror att 

arbetssituationen är det som avgör. 

 

Frågan handlar om respondenten känner att dennes karriär har påverkats negativt eller positivt av 

att vara föräldraledig. Respondent 1 menar att det är negativt att vara borta från jobbet under 

längre perioder då det inte finns vikarier i branschen, kundrelationer som tidigare byggts upp kan 

gå förlorade, det är tufft att börja om från noll. Hon menar även att det är viktigt att hålla sig 

uppdaterad rent kunskapsmässigt, det är lätt att halka efter då information och utbildning ges 

löpande när personen är i tjänst. Respondent 2 menar att det är negativt att göra ett längre 

uppehåll. Hon menar att personen som är ledig kommer efter sina kollegor till viss del och har 

svårt att hålla sig uppdaterad med utvecklingen hemifrån, det skapar stress vilket hon tror gör att 

kvinnor väljer att backa till företräde för barn och familj. Respondent 3 ansåg att det negativa med 

att vara föräldraledig var att hon tappade kunder under tiden hon var hemma och fick en 

uppförsbacke när hon återvände till arbetet. Det positiva hon såg var att hon som person lärde sig 

att vara mycket mer effektiv på jobbet då tider måste passas för att kunna tillbringa tid med barnet 

också. Respondent 4 tycker inte att föräldraledigheten har påverkat hennes karriär negativt. 

Respondent 5 svarade att hon får en känsla av att det finns en uppförsbacke när hon kom tillbaka 

från föräldraledigheten då hon hade hunnit glömma ganska mycket under den perioden hon var 

ledig. Hon var ledig i tre omgångar med kort mellanrum mellan varje barn. Detta gjorde att hon 

fick känslan av att hon inte hade hunnit ikapp när hon gick på nästa föräldraledighet. Efter sista 

föräldraledigheten kände hon sig sporrad till att plugga till auktorisationsprovet för att komma 

ifatt. Respondent 6 kände inte att föräldraledigheten påverkade hans karriär positivt eller negativt, 

möjligtvis att han kunde tagit nästa steg i karriären lite snabbare. Respondent 7 svarade att hon 
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alltid har jobbat en hel del även under föräldraledigheten och därför har hennes karriär inte 

påverkats. Respondent 8 ansåg att föräldraledigheten var något negativt första omgången då hon 

inte hade något lönesamtal under föräldraledigheten och förklaringen till det var att företaget inte 

ville störa under föräldraledigheten. Hon upplevde dock att det inte stämde i andra fall då de hörde 

av sig när de ville ha hjälp med vissa uppdrag.   

 

Delägare 1 ansåg att föräldraledigheten var positiv för hennes karriär, hon utvecklades mycket 

personligen och fick en annan förståelse. Hon tror att alla kan gynnas av att vara föräldralediga när 

de ska bli delägare men att det är viktigt att kommunicera och planera för att föräldraledigheten 

inte ska behöva påverka karriären negativt. Delägare 1 svarade att det är naturligt att hamna lite 

efter i arbetet efter föräldraledigheten. Hon menar att det inte är något som bör hämma personer 

utan att personen istället bör glädjas åt sin personliga utveckling och acceptera att det kan ta lite 

extra tid att komma tillbaka. Delägare 2 tycker att föräldraledigheten har påverkat hennes karriär 

väldigt positivt som person och tyckte inte att det var tufft när hon kom tillbaka. Hon tror 

upplevelsen beror mycket på hur personen som kommer tillbaka blir bemött, samt även hur 

ekonomin ser ut och hur det går för företaget. 

 

4.1.3 Empiri som främst berör organisatoriska faktorer 

En fråga som ställdes till respondenterna som arbetar på en revisionsbyrå och personer som har 

slutat är vad de har eller hade för mål med sin karriär. På denna fråga svarade respondent 1 att 

hennes mål är att göra ett bra jobb och fortsätta vara kundansvarig revisor. Målen för respondent 2 

som inte längre arbetar på en revisionsbyrå var att bli auktoriserad och sedan arbeta med EU 

frågor och miljörevision. Respondent 3 har som mål att bli senior manager inom skatt, hon vill 

vara riktigt bra på sitt jobb och vara en bra konsult. Respondent 4 hade som mål att bli 

auktoriserad revisor på sin gamla arbetsplats och uppnådde detta. Hennes andra mål var att bli 

delägare men blev aldrig erbjuden att bli det. Respondent 5 har aldrig haft något tydligt mål med 

sin karriär och har inte det nu heller. Hon vill inte göra en traditionell karriär, vilket för henne 

innebär att ta större ansvar och gå uppåt i hierarkin. Hon har ett mål/krav på sig själv och det är att 

göra sitt bästa på företaget hon arbetar på och får sedan se vart det leder. I dagsläget är hennes 

främsta mål att försöka få en bra balans mellan arbete och familj. Detta tycker hon inte är det 

lättaste då förväntningarna inom branschen är att alla vill göra en traditionell karriär vilket kräver 

mycket tid. Respondent 6 hade som mål att bli delägare vilket han även uttryckte starkt till 
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ledningen, men blev aldrig tillfrågad om att bli det. Respondent 7 hade inga speciella mål med sin 

karriär. Respondent 8 hade som mål att skriva provet för auktorisation vilket hon gjorde under 

hösten. Som ny auktoriserad revisor har hon som mål att få en egen kundstock samt lära sig att 

kunna ta hela ansvaret och hantera de frågor som blir aktuella. 

 

En liknande fråga ställdes till delägarna som intervjuades, vad de har haft för mål med sin karriär 

och om delägarskapet alltid varit något de strävat efter. Delägare 1 svarade att delägarskapet inte 

var hennes mål från början. Hon blev chef ganska tidigt i sin karriär och i samband med detta 

uppstod nya möjligheter. Efter att hon hade varit föräldraledig för andra gången tog chefen upp 

möjligheten att bli delägare och att det var något hon borde satsa på, efter det blev det hennes mål 

att bli delägare. Delägare 2 hade inte heller som mål från början att bli delägare. Hennes mål var 

att göra skillnad, utveckla samt driva företaget framåt, titeln i sig var aldrig hennes mål. 

Delägarskapet blev hennes mål efter att chefen tagit upp möjligheten. 

 

På frågan om respondenterna troligen kommer att nå sina mål med karriären på deras nuvarande 

arbetsplats svarade respondent 1 ja, då hon redan har uppnått sina mål. Respondent 3 menar att det 

finns stora möjligheter att ta nya steg i karriären om personen visar framfötter, det finns uttalade 

steg och utvecklingsmöjligheter. Respondent 5 är osäker på om hon kan uppnå sitt mål som är att 

få en bra balans mellan arbete och familj. Hon uttrycker en känsla av att hon inte gör sitt bästa och 

inte ger lika mycket som alla andra, hon satsar inte på den “traditionella karriären”. Respondent 7 

är övertygad om att hon skulle kunnat ta sig uppåt i hierarkin men är osäker om hon skulle kunna 

bli delägare. Hon menar att rätta kontakter, strategiskt arbeta mot mål och lägga mycket tid på 

arbetet krävs för att bli delägare och anser inte att det är något för henne. Respondent 8 tror att hon 

kommer kunna uppnå sina mål på sin nuvarande arbetsplats. 

 

På frågan om respondenterna utvärderades på sitt arbete och vad tycker eller tyckte om detta 

svarade respondent 1 att hon utvärderas på sitt jobb men att processen inte riktigt fungerar som 

den ska. Tydlig information om vad som krävs för de olika “ratingnivåerna” har inte funnits, vilket 

i sin tur innebär att hon inte riktigt vet vad hon kan påverka. Hon menar även att det historiskt 

varit bristfälligt men att processen börjar bli bättre. Respondent 2 utvärderades på sitt arbete och 

tyckte inte det var något bekymmer. Hon jämförde det med ett utvecklingssamtal, bedömning 

skedde på samtliga uppdrag som hon hade haft under året. Respondent 3 utvärderas på sitt arbete 

och tycker att det är bra att få konstruktiv kritik för att kunna förbättra sig som person. Om ingen 
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feedback ges till personalen är det lätt att “köra på och ibland åt fel håll” menar respondent 3. 

Respondent 4 svarade att hon utvärderades på sitt arbete men att det inte alltid var tydligt vad 

syftet med detta var. Respondent 5 utvärderas på sitt arbete i form av utvecklingssamtal. Hon hade 

gärna sett att feedbacken hade skett mer löpande under året och varit mer omfattande. Respondent 

6 utvärderades på sitt arbete och tycker det är bra att utvärderas. Dock ansåg han att målen ibland 

var omöjliga att uppnå då målen gick emot varandra. Respondent 7 utvärderades på sitt arbete och 

tyckte att det var bra. Respondent 8 utvärderas på sitt arbete en gång per år i samband med 

utvecklingssamtalet och anser att det är bra. Hon menar att om utvärdering inte skulle ske av vad 

som är bra respektive mindre bra blir det svårt att veta vad som skulle kunna göras annorlunda. 

Dock anser hon att kontoret generellt kan bli bättre på att göra löpande utvärdering på olika 

uppdrag. 

 

Delägare 1 utvärderas av verkställande direktören på sitt arbete och tycker att det är bra med 

utvärdering då de ger tydlig feedback men även tydliggör vad som kan göras bättre. Hon berättar 

att alla på företaget blir utvärderade och att det är en del av incitamentet till lönen. Delägare 2 

menar att deras utvärdering är väldigt omfattande och utvecklad, alla utvärderas mot de uppsatta 

målen och det ligger sedan till grund för lön samt eventuell bonus. Hon berättade även att kollegor 

ger feedback löpande under året i form av konstruktiv kritik för att utveckling ska kunna ske. 

 

En fråga ställdes om vad respondenterna tycker om positiv särbehandling. På denna fråga svarade 

respondent 1 att hon inte riktigt visste men att det kan behövas. Respondent 2 trodde att kvotering 

kanske är ett måste för att få stopp på rådande ojämlikhet och i syfte att skapa jämlikhet där det 

inte finns, detta kan ske i en övergång och behöver inte vara permanent för alltid. Respondent 3 

anser att den som är bäst kvalificerad för arbetet ska få det oavsett kön. Om meriter och betyg är 

likvärdiga tycker hon att personligheten som passar bäst för det arbete som ska genomföras ska 

vara avgörande. Hon tror att personer som är duktiga och visar framfötterna har lika stor chans att 

nå de höga positionerna men att kvinnor ofta kanske inte framhäver detta hos sig själva. 

Respondent 4 tycker att erfarenheter och meriter ska vara avgörande, men att positiv 

särbehandling kan behöva användas i vissa fall när både meriter och erfarenheter är likvärdiga. 

Respondent 5 är osäker på vad hon anser om positiv särbehandling. Hon tycker att den viktigaste 

grunden är att rätt person får jobbet och då är inte positiv särbehandling rätt väg. Samtidigt tycker 

respondent 5 att det är viktigt med en arbetsplats som består av olika personligheter och kön, det 

är varken bra med enbart män eller enbart kvinnor. Respondent 6 tror inte att positiv 
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särbehandling löser några problem, han tror att arbetet måste börja tidigare genom att göra 

delägarskapet mer attraktivt både för kvinnor och män. Han tror inte att den yngre generationen 

kommer acceptera de villkor som nu finns för delägarskapet. Respondent 7 ansåg att positiv 

särbehandling kan vara bra för att få en jämnare fördelning men i första hand ska meriter och 

kunskap vara avgörande. Respondent 8 tror att grunden med positiv särbehandling och en 

blandning av medarbetare med både män och kvinnor är bra. 

 

Delägare 1 tror inte att positiv särbehandling skulle lösa jämställdhetsfrågorna. Hon ansåg att det 

viktiga är att börja tidigare i processen och stötta de kvinnor som har potential lite extra och göra 

delägarskapet mer attraktivt bland kvinnorna, då det saknas kvinnor högre upp i hierarkin som 

sedan kan bli potentiella delägare. När de väl ska välja delägare är det viktigt att välja den mest 

lämpade personen oavsett kön, hon ser företaget mer som individorienterat. Delägare 2 berättade 

att företaget har som mål att minst 30 procent av de nya delägarna ska vara kvinnor och att de 

kvinnor som väljs in har minst lika bra kompetens som männen. Hon ser det som en mekanism 

som säkerställer en jämn fördelning och ser inte detta som positiv särbehandling eller kvotering. 

Hon tycker det är viktigt att ha en målsättning för att få in fler kvinnor och undvika att det faller 

tillbaka i gamla mönster. Det tappas många kvinnor när de kommer högre upp i hierarkin, hon tror 

att det beror på att många kvinnor prioriterar familjen högst och då går ner i tid eller slutar efter 

föräldraledighet. Hon menar att det leder till att det finns få kvinnor som har den kompetens och 

erfarenhet som krävs för att bli delägare. 

 

4.2 Sammanfattande matris av empirin 

Nedanstående matris är en kort sammanfattning av empirin. Den är uppdelad efter faktorerna 

glastaket, föräldraledighet samt organisatoriska faktorer där respondenternas uppfattning 

presenteras kortfattat. I matrisen handlar glastaket om respondenterna tror att alla har samma 

karriärmöjligheter. Föräldraledigheten handlar om hur fördelningen av föräldraledigheten såg ut 

och om respondenten kände någon positiv eller negativ påverkan av den. Organisatoriska faktorer 

handlar om respondenten har känt stöd från sin chef och om respondenten har eller har haft som 

mål att bli delägare. Det finns tre olika grupper av respondenter, de som arbetar på en 

redovisnings- och revisionsbyrå, de som har valt att sluta arbeta på en redovisnings- och 

revisionsbyrå samt delägare. Vilken grupp de tillhör presenteras i kolumnen längst till vänster.   
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   Glastaket 

 
Föräldraledighet 

 
Organisatoriska 
faktorer  

Respondent 1 
Kvinna som 
arbetar 
i branschen 

- Tror inte att kvinnor 
har samma 
karriärmöjligheter, då 
män historiskt har 
prioriterats internt. 

- Tog nästan hela 
föräldraledigheten. 
- Kände negativ påverkan. 

- Kände varierande stöd 
av chefen. 
- Har inte som mål att 
bli delägare. 

Respondent 2 
Kvinna som har 
slutat 

- Ansåg att hon inte 
hade samma möjlighet 
då de manliga 
medarbetarna 
prioriterades. 

- Tog hela 
föräldraledigheten. 
- Kände negativ påverkan. 

- Kände att cheferna 
ville att hon skulle ta 
för sig men ingen 
hjälpte till med det.  
- Hade inte som mål att 
bli delägare. 

Respondent 3 
Kvinna som 
arbetar i branschen 

- Tror att alla har 
samma 
karriärmöjlighet om 
viljan finns. 
 

- Tog själv hela 
föräldraledigheten. 
- Kände negativ påverkan. 

- Kände uppmuntran av 
den årliga 
utvärderingen. 
- Har inte som mål att 
bli delägare. 

Respondent 4 
Kvinna som har 
slutat 

- Tror att alla har 
samma 
karriärmöjlighet men 
att det kan vara en 
fördel att vara man. 

- Tog större delen av 
föräldraledigheten. 
- Kände ingen påverkan. 

- Har fått varierande 
stöd från chefen men 
aldrig känt att chefen 
har drivit på. 
Efterfrågade bättre stöd. 
- Hade som mål att bli 
delägare. 

Respondent 5 
Kvinna som 
arbetar i branschen 

- Anser inte att hon har 
samma 
karriärmöjlighet då 
hon inte vill lägga den 
tid som behövs. 

- Tog större delen av 
föräldraledigheten. 
- Kände negativ påverkan. 

- Chefen utgick från 
företagets behov istället 
för vad hon behövde 
som individ. Hon har 
saknat bra stöd. 
- Har inte som mål att 
bli delägare. 

Respondent 6 
Man som har slutat 

- Tror att alla har 
samma möjlighet att 
bli delägare. 

- Tog mindre delen av 
föräldraledigheten.  
- Kände ingen påverkan. 

- Kände stöd från 
cheferna. 
- Hade som mål att bli 
delägare. 

Respondent 7 
Kvinna som har 
slutat 

- Anser inte att hon 
hade samma 
karriärmöjlighet då 
manligt ledarskap 
genomsyrade hela 
företaget. 

- Delade 
föräldraledigheten ganska 
jämnt. 
- Kände ingen påverkan. 

- Kände inget stöd från 
chefen. 
- Hade inte som mål att 
bli delägare. 

Respondent 8 
Kvinna som 
arbetar i branschen 

- Anser att hon har 
samma 
karriärmöjlighet som 
alla andra. 

- Tog ut hela 
föräldraledigheten. 
- Kände negativ påverkan. 
 

- Kände ingen stöd från 
chefen. 
- Har inte som mål att 
bli delägare. 
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Delägare 1 
Kvinna som 
arbetar i branschen 

- Tror att alla har 
samma möjlighet, men 
att personer som 
passar in i en mall 
kanske har något 
lättare att bli påtänkt 
som delägare. 

- Tog ut större delen av 
föräldraledigheten. 
- Kände positiv påverkan. 

- Kände sig uppmuntrad 
av chefen och har fått 
mycket stöd. 
- Hade inte som mål 
från början att bli 
delägare. 

Delägare 2 
Kvinna som 
arbetar i branschen 

- Tror att alla har 
samma 
karriärmöjligheter. 
 

- Tog ut hela 
föräldraledigheten. 
- Kände positiv påverkan. 

- Kände sig uppmuntrad 
av chefen och har fått 
bra stöd. 
- Hade inte som mål 
från början att bli 
delägare. 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras teorierna från den teoretiska referensramen mot empirin och kopplas 

samman utifrån problemformuleringen som lyder ”vilka faktorer påverkar kvinnors möjlighet att 

bli delägare inom redovisnings- och revisionsbranschen?”. Även se om dessa faktorer kan vara 

förklaringar till varför det är få kvinnliga delägare. Analysen har delats upp efter den teoretiska 

referensramen för att göra läsningen mer systematiskt. Det går inte att dra generella slutsatser 

utifrån empirin, analysen kommer ändå att utgå från den information som finns i empirin. 

5.1 Glastaket 
Goodman, Fields och Blum (2013) kom fram till att det fortfarande finns hinder för kvinnor som 

inte beror på att de saknar relevant utbildning, kunskap eller erfarenheter utan att hindret beror på 

deras kön. De respondenter som har intervjuats visar ingen brist gällande utbildning. Delägare 2 

menar att de tappar många kvinnor när de kommer högre upp i hierarkin. Hon tror att det beror på 

att många kvinnor prioriterar familjen högst och då går ner i tid eller slutar efter föräldraledighet, 

vilket gör att det finns mycket få kvinnor som har den kompetens och erfarenhet som krävs för att 

bli delägare. Delägare 2 uppfattning stödjer inte teorin om att det finns ett hinder på grund av kön.  

 

Goodman, Fields & Blum (2013) menar att när företag rekryterar till högre positioner liknar ofta 

den nya chefen den gamla chefen, om de flesta chefer är män leder det till att även de nya cheferna 

oftast blir män. Delägare 1 tror att alla har samma karriärmöjlighet men att det finns en viss mall 

för hur den typiska delägaren är. Personer som passar in bra i den mallen har automatiskt något 

lättare att bli påtänkt som potentiella delägare, den typiska mallen är enligt henne en äldre lång 

man. Hennes uppfattning går i linje med teorin om att den nya chefen oftast liknar den gamla 

chefen. 

 

Matsa och Miller (2011) menar att båda eller det ena könet favoriserar sitt eget kön vilket 

exempelvis innebär att män ofta väljer män. Några av respondenterna är inne på samma spår. 

Respondent 7 tror att det finns ett hinder för kvinnor då företaget anställer fler kvinnor än män 

vilket även borde genomsyra ledande positioner och delägarskap vilket hon inte anser att det gör. 

Respondent 1 tror att att människor ofta föredrar likheter och att män säkert väljer män för att de 

är bekvämare med det. Hon menar att män delar samma intressen och de lär känna varandra och 

då är det lättare att ge stöd till någon som de kan relatera till. Respondent 2 menar att män håller 



 37 

varandra om ryggen och hjälper sina manliga kollegor hela tiden. Hon menar också att män talar 

samma språk och är rädda för nya värderingar och perspektiv på delägarskap och styrelsearbete. 

Dessa respondenters uppfattning stödjer Matsa och Millers (2011) teori om att könen favoriserar 

sitt egna kön. 

 

Matsa och Miller (2011) tar upp den positiva effekten av att ha kvinnliga förebilder på högre 

positioner, vilket kan ge en indirekt effekt. Det kan göra det mer eftertraktat för kvinnor att ta nya 

steg i karriären om de ser andra kvinnor på höga positioner. (Matsa & Miller 2011) Majoriteten av 

respondenterna som inte är delägare har inte haft någon kvinnlig förebild på högre positioner men 

tror att de skulle bli inspirerade av att ha det. Dessa respondenter saknade en kvinnlig förebild och 

hade inte heller som mål att bli delägare, vilket delvis kanske beror på att det saknades kvinnliga 

förebilder vilket stödjer teorin om att kvinnor på högre positioner kan ge en indirekt effekt. 

 

 

Albrecht, Björklund och Vroman (2003) menar att arbetsgivare förväntar sig mindre engagemang 

från kvinnor gällande deras karriär. Delägare 1 kan se en utveckling där män är föräldralediga 

under längre perioder men att de förväntas vara mer flexibla och anpassa sin ledighet efter arbetet. 

Hon menar dock att det fortfarande är kvinnor som tar större delen av föräldraledigheten, kvinnor 

förväntas inte anpassa ledigheten efter företaget på samma sätt som män förväntas göra. Även 

respondent 1 är inne på samma spår, hon var föräldraledig större delen av tiden då hennes make 

inte kunde vara ledig från arbetet en längre period. Makens arbetsgivare krävde i princip att han 

endast skulle vara föräldraledig en kortare tid under sommaren. Deras uppfattning stödjer teorin 

om att arbetsgivare förväntar sig mindre engagemang från kvinnor gällande deras karriär.  

 

Holgersson, Höök, Linghag, Regnö och Wahls (2013) undersökning visade att kvinnliga chefer 

ses som ett komplement till manliga chefer snarare än konkurrenter, det förklaras med att kvinnor 

saknar tillräckligt mycket vilja eller kompetens för att bli framstående chefer. Majoriteten av 

respondenterna i denna studie hade inte som mål eller ambition att bli delägare. Respondent 4 som 

är en kvinna och respondent 6 som är en man hade som mål att bli delägare och uttryckte även den 

viljan till ledningen. De två kvinnliga delägarna i denna studie hade inte som mål från början att 

bli delägare, målet uppkom först efter att de hade arbetat i branschen i flera år och blev 

uppmuntrade av sina chefer att satsa på delägarskap. Det var bara en kvinnlig respondent i denna 

studie som hade delägarskapet som mål från början, vilket stödjer teorin om att kvinnor saknar 

viljan att avancera i karriären. Dock finns det inget i denna studie som stödjer teorin om att 
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kvinnor saknar tillräcklig kompetens då båda delägarna blev delägare när målet uppkom och viljan 

fanns där.  

5.2 Föräldraledighet 
Civilekonomernas undersökning visade att kvinnor tar största delen av föräldraledigheten. Detta 

överensstämmer med alla kvinnliga respondenters erfarenhet då de tog ut hela eller större delen av 

föräldraledigheten. Civilekonomerna kom även fram till att ungefär 33 procent av kvinnorna 

upplevde att föräldraledigheten påverkade deras karriär negativt. 6 procent av kvinnorna upplevde 

en positiv påverkan på karriären och 59 procent upplevde ingen påverkan alls. (Civilekonomerna 

2012) De flesta av respondenterna upplevde att föräldraledigheten påverkade dem negativt då de 

kände att de halkade efter kunskapsmässigt och tappade kunder. Respondent 6 upplevde att 

föräldraledigheten skulle kunnat påverka hans karriär när han försökte bli delägare och valde 

därför att knappt inte vara föräldraledig med sitt sista barn. Båda delägarna som intervjuades 

upplevde att föräldraledigheten påverkade dem positivt då de utvecklades personligen och fick en 

bättre förståelse. I detta fall var det stor skillnad i delägarnas upplevelse jämfört med de anställda 

och tidigare anställdas. Respondenternas svar tyder på att de högre uppsatta i verksamheten har 

känt en positiv påverkan av föräldraledigheten medan de andra anställda kände att karriären 

påverkades negativt av föräldraledigheten. De flesta respondenters upplevelse i denna studie 

stämmer inte överens med Civilekonomernas siffror då det var fler som upplevde att 

föräldraledigheten hade en negativ påverkan på deras karriär. 

 

Duvanders studie visade att kvinnor som värdesätter familjen högt använder lång föräldraledighet. 

Det anses vara en förväntad logisk förklaring då kvinnor prioriterar barn och familj, männens 

längd på föräldraledigheten påverkades i första hand av den ekonomiska dimensionen på arbetet. 

Duvander menar också att den ekonomiska dimensionen eller arbetsdimensionen inte ses som 

särskilt betydelsefull för kvinnor, deras föräldraledighet påverkas framförallt av den barn- och 

familjeorienterade faktorn. (Duvander 2014) Det kan ses en koppling mellan Duvanders resultat 

och respondent 5 uppfattning. Hennes svar tyder på att hon värdesätter familjen högst då hennes 

mål med karriären är att kunna få en bra balans mellan arbete och familj. Detta går även i linje 

med teorin om att kvinnor som värdesätter familjen högt använder lång föräldraledigheten då 

respondent 5 tog större delen av föräldraledigheten. Samtidigt ansåg respondent 1, 4 och 6 att 

arbetsdimensionen var betydelsefull. Längden på deras föräldraledighet påverkades främst av 

arbetssituationen då exempelvis respondent 1 make hade svårare att vara borta från jobbet en 
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längre period, vilket gjorde att hon var tvungen att vara ledig nästan hela föräldraledigheten. Även 

respondent 6 kände att det var svårt att vara föräldraledig när han ville satsa mer på karriären, 

detta gjorde att hans fru tog hela föräldraledigheten trots att hon tjänade mer. Respondenterna i 

studien svarade att fördelningen av föräldraledigheten inte skulle ändrats även om deras inkomster 

hade setts som en enhet. Den ekonomiska dimensionen var inte avgörande för någon av 

respondenterna, arbetsdimensionen verkar dock vara viktig för många av respondenterna, deras 

uppfattning stödjer därför inte Duvanders teori. 

 

Resultatet av Jonnergård, Elg och Månssons studie tyder på att mäns karriär påverkas positivt av 

att skaffa barn förutsatt att de inte är särskilt involverade i barnomsorgen. En förklaring till 

resultatet kan vara att normen för svenskt familjeliv är eller har varit att kvinnor är mer delaktiga i 

barnomsorgen än män (Jonnergård, Elg & Månsson 2013). Duvander (2014) menar att män troligt 

kommer att använda de månader som är reserverade för den andra föräldern, för att inte gå miste 

om förmånen, vilket följer det normativa mönster som idag finns i Sverige. Delägare 1 delar deras 

uppfattning om det normativa mönstret i Sverige. Båda delägarna i studien upplevde att män 

överlag är mer föräldralediga än tidigare men att de förväntas anpassa sin föräldraledighet efter 

företaget. Delägarnas uppfattning stödjer teorin om att normen för svenskt familjeliv fortfarande 

innebär att kvinnor är mer delaktiga i barnomsorgen än män. 

 

Kvinnor som är involverade i barnomsorgen har mindre sannolikhet att bli befordrade menar 

Jonnergård, Elg och Månsson (2013). Det kan kopplas till delägare 1 och 2 uppfattning som 

berättade att många kvinnor stannar upp i sin karriärsutveckling eller slutar efter 

föräldraledigheten, det gör att det finns betydligt färre kvinnor än män i urvalet till de som kan bli 

befordrade till exempelvis delägare. Detta går i linje med flera av respondenternas uppfattning då 

de ansåg att de hamnade efter i karriären när de kom tillbaka efter föräldraledigheten. 

Respondenternas erfarenheter stödjer teorin om att det verkar finnas ett samband mellan 

involveringen i barnomsorg och sannolikheten att bli befordrad.  

 

5.3 Organisatoriska faktorer 
Elg, Jonnergård och Stafsudd (2009) kom fram till att när revisorer övervägdes för att ta nya steg i 

karriären ingick flera män än kvinnor i urvalet. Delägare 1 är inne på samma spår då hon menar att 

det saknas kvinnor högre upp i hierarkin som kan bli delägare. Delägare 2 har samma uppfattning, 
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hon menar att de tappar många kvinnor när de kommer högre upp i hierarkin. Detta tror delägare 2 

beror på att många kvinnor prioriterar familjen högst och då går ner i tid eller slutar efter 

föräldraledighet, vilket gör att det finns mycket få kvinnor som har den kompetens och erfarenhet 

som krävs för att bli delägare. Endast en av de kvinnliga respondenterna i studien ville bli 

delägare. Delägarnas erfarenheter samt respondenternas låga vilja att bli delägare går i linje med 

teorin om att det finns fler män än kvinnor i urvalet.  

 

Komplexiteten i större företag gör det ännu viktigare att ha goda relationer med ledningen och ha 

ett personligt nätverk (Elg, Jonnergård & Stafsudd 2009). Asplund (1984) kom fram till att 

kvinnor ansåg att den formella utbildningen var viktig och att den är tillräcklig för att avancera, 

hennes studie visade även att informella spelregler var av stor vikt. Vikten av nätverk är något som 

både respondent 5 och 6 nämner. Respondent 6 menar att många män prioriterar att utveckla sitt 

nätverk efter arbetstid medan kvinnor istället prioriterar att åka hem och ta hand om familjen. 

Respondent 6 menar att det leder till att männen får ett bättre nätverk, när det sedan är dags att 

utvecklas i karriären kan de dra nytta utav det, när viktiga beslut ska tas är de redan bekanta med 

exempelvis delägarna som nominerar de nya delägarna. Detta går i linje med Delägare 1 

uppfattning, hon berättade att delägarna röstar in och väljer de nya delägarna vilket gör att det är 

viktigt med bra interna relationer. Delägare 2 tror att de viktigaste faktorerna för att kunna bli 

delägare är att skapa nätverk, göra sig synlig och uttrycka viljan att bli delägare vilket också 

stödjer teorin om att nätverk och informella regler är av stor viktig för att kunna avancera.   

 

Elg, Jonnergård och Stafsudd (2009) kom fram till att män verkar få mer organisatoriskt stöd och 

fokuserar mer på innehållet i en utvärdering och vad som gynnar deras karriär. Asplunds (1984) 

studie visade att var tredje kvinna ansåg att chefen försöker hindra henne från att utvecklas och nå 

högre positioner. Asplund konstaterade att männen hade bättre kommunikation med de manliga 

cheferna medan kvinnornas kommunikation med de manliga cheferna hade sämre kvalitet, 

(Asplund, 1984). Delägare 1 och 2 har fått väldigt bra stöd och haft bra kommunikation med sina 

chefer, de var uppmuntrande och såg till att delägarna var med vid rätt tillfällen och knöt viktiga 

kontakter. Delägarna ansåg att stödet de fick var en viktig faktor för att ta nya steg i karriären. De 

resterande respondenterna tyckte att stödet från deras chefer var varierande och ingen kände sig 

särskilt uppmuntrad till att ta nya steg i karriären. Respondent 8 nämnde att det var upp till varje 

person att själv vara drivande. Det kan konstateras att respondenterna i studien upplever att stödet 

från chefen och bra kommunikation är av stor vikt för att utvecklas i karriären. Studien har dock 
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inte undersökt om män får mer organisatoriskt stöd än kvinnor, om teorin stämmer skulle det 

kunna vara en påverkande faktor. 

 

Elg, Jonnergård och Stafsudd kom fram till att män och kvinnor ofta fokuserar på olika saker och 

fann olika kriterier mer eller mindre viktiga. De menar att personer som hade nått högre nivåer och 

var mer framgångsrika kan förklaras med att de var mer duktiga på att uppfatta vad som är viktigt 

och att de arbetade med att utveckla dessa faktorer. (Elg, Jonnergård & Stafsudd 2009). Alla 

respondenter utvärderades på arbetet och tyckte det var bra, men flera respondenter hade gärna sett 

att utvärderingen var mer omfattande och givande. Delägare 1 och 2 var betydligt mer positiva till 

utvärderingen och tyckte att den gav mycket. En koppling kan dras till teorin som säger att 

personer på högre nivåer är mer duktiga på att uppfatta vad som är viktigt och arbeta med att 

utveckla dessa faktorer. Delägarna i studien har nått högre nivåer i karriären vilket kanske beror på 

att de har varit bättre på att uppfatta vad som är viktigt från deras utvärderingar och även jobba på 

att förbättra detta, vilket stödjer teorin om att de som är framgångsrika är bättre på att uppfatta vad 

som är viktigt. 

 

Niederle, Segal och Vesterlund undersökte effekten av positiv särbehandling, studien visade att 

samtidigt som vissa män försvann från konkurrensen gjorde det att betydligt fler kvalificerade 

kvinnor istället var med och deltog. Resultatet blev att antalet kvalificerade personer som deltog i 

konkurrensen knappt påverkades. (Niederle, Segal & Vesterlund 2012) Delägare 2 berättade att 

hennes företag har som mål att minst 30 procent av de nya delägarna ska vara kvinnor. Hon menar 

att de kvinnor som väljs in har minst lika bra kompetens som männen. Delägare 2 ser det som en 

mekanism som säkerställer en jämn fördelning och ser inte detta som positiv särbehandling eller 

kvotering, hon tycker det är viktigt att ha en målsättning för att få in fler kvinnor högre upp och 

undvika att det faller tillbaka i gamla mönster. Detta stämmer överens med definitionen av positiv 

särbehandling även om delägare 2 inte använder det uttrycket. Resultatet av Niederle, Segal och 

Vesterlunds (2012) studie visade att antalet kvalificerade personer som deltog i konkurrensen 

knappt påverkades av att positiv särbehandling tillämpades, vilket delägare 2 också ansåg. Det 

framgår inte av denna studie om fler kvinnor deltog i konkurrensen eller om kvalificerade män 

försvann, delägarnas uppfattning var dock att kraven på de nya delägarna inte sänktes vilket 

stödjer Niederle, Segal och Vesterlunds (2012) teori om att antalet kvalificerade personer som 

deltog i konkurrensen knappt påverkades av att positiv särbehandling tillämpades. 
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6. Slutsats 
Studien har undersökt vilka faktorer som påverkar kvinnors möjlighet att bli delägare inom 

redovisnings- och revisionsbranschen. Även se om dessa faktorer kan vara förklaringar till varför 

det är få kvinnliga delägare. Här nedan kommer slutsatsen utifrån analysen och empirin att 

presenteras. Slutsatsen gäller endast denna studie. 

 

Matsa och Millers (2011) teori som behandlar glastaket säger att könen ofta favoriserar sitt eget 

kön, stöds av respondenternas uppfattningar i denna studie. Respondenternas erfarenheter stödjer 

även Albrecht, Björklund och Vroman (2003) som menar att arbetsgivaren förväntar sig att män 

engagerar sig mer i sin karriär än kvinnor. Respondenterna i studien visade ingen brist gällande 

utbildning, dock saknar de flesta av dem viljan att bli delägare. Vissa av respondenternas 

upplevelser stödjer teorin om glastakets existens medan vissa upplevelser indikerar på att glastaket 

inte existerar. Det är därför svårt att dra en klar slutsats om glastaket är en påverkande faktor för 

möjligheten att bli delägare inom redovisnings- och revisionsbranschen.   

 

I denna studie har majoriteten av respondenterna känt att föräldraledigheten påverkat deras 

karriärmöjligheter negativt då de hamnade efter kunskapsmässigt, vilket gör att det tar längre tid 

innan de kan få möjligheten att bli delägare. Kvinnorna i studien tog större delen av 

föräldraledigheten och deras upplevelser stödjer Jonnergård, Elg och Månssons (2013) teori som 

säger att det verkar finnas ett samband mellan involveringen i barnomsorgen och möjligheten att 

bli befordrad. Föräldraledighet verkar vara en faktor som påverkar möjligheten att bli delägare 

inom redovisnings- och revisionsbranschen negativt. 

 

Studien har visat att stöd och uppmuntran från chefen är en viktig faktor för respondenterna. De 

respondenter som hade uppnått delägarskapet uttryckte starkt att de hade fått bra stöd och 

uppmuntran från sina chefer, vilket var något som resterande respondenter saknade och 

efterfrågade. Uppmuntran från chefen var en av grunderna till att delägarna fick som mål att bli 

delägare. Viljan att bli delägare visade sig vara låg hos de kvinnliga respondenterna i studien då få 

hade det som mål. Studien indikerar på att en förutsättning för att kunna bli delägare är att 

personen har det som mål och även uttrycker sin vilja för att kunna jobba mot målet. Stöd och 

uppmuntran från chefen verkar vara faktorer som påverkar möjligheten att bli delägare inom 

redovisnings- och revisionsbranschen positivt.  
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De faktorer som har identifierats i studien är att föräldraledigheten har en negativ påverkan och 

stödet från chefen har positiv påverkan på möjligheten att bli delägare. Lång föräldraledighet och 

dåligt stöd från chefen kan påverka kvinnors möjlighet att bli delägare negativt, dock är grunden 

för att kunna bli delägare att viljan finns där. Viljan hos de kvinnliga respondenterna att bli 

delägare visade sig vara mycket låg. Dessa tre faktorer kan tillsammans göra att det finns få 

kvinnor i urvalet till delägare och det kan vara en förklaring till varför det finns få kvinnliga 

delägare.  

 

 

 

  



 44 

7. Diskussion och egna reflektioner 
I avsnitt 7.1 Resultatdiskussion kommer en diskussion föras utifrån analysen samt empirin, där 

faktorer som påverkar kvinnors möjlighet att bli delägare diskuteras. Avsnittet 7.2 Egna 

reflektioner innehåller författarnas egna reflektioner om studien. 

7.1 Resultatdiskussion 
I början av studiens process var kunskapen om ämnet mycket begränsad. Under studiens gång har 

mycket kunskap genererats och med detta kom även lärdomar om vad som kunde gjorts bättre. 

Här nedan kommer några av de slutsatser som framkom från analysen att diskuteras. 

 

Studien har visat att det verkar finnas faktorer på tre olika nivåer som påverkar möjligheten att bli 

delägare. Individnivå innebärande exempelvis glastaket, vilket innebär att kvinnor kan hindras på 

grund av sitt kön, men även viljan från kvinnor att bli delägare. Organisatorisk nivå innebärande 

exempelvis stöd och uppmuntran från chefen. Den sista nivån är den institutionella nivån där 

exempelvis föräldraledigheten verkar påverka möjligheten att bli delägare. Hur pass stor påverkan 

de olika faktorerna har kan säkert variera och i vissa fall kanske flera av faktorerna påverkar 

tillsammans.  

 

Glastaket är ett väldigt komplext fenomen vilket gör det svårt att undersöka. Glastakets 

komplexitet underskattades något vilket gjort det svårt att dra slutsatser om dess existens och 

påverkan. Det ställdes ingen fråga rakt ut om respondenterna tror att glastaket existerar. Alla 

kanske inte är medvetna om vad glastaket innebär eller om att de eventuellt blir utsatta för det. 

Lojalitet mot företaget kanske även gör att vissa respondenter håller tillbaka sina svar något. De 

respondenter som har slutat hade överlag mer negativt att säga än de som fortfarande arbetade på 

en redovisning- och revisionsbyrå. Glastakets existens är inget som kan konstateras endast genom 

att ställa frågan om personer tror att det finns eller inte, det är snarare slutsatser som kan dras efter 

att många olika faktorer har undersökts. Djupare forskning bör göras inom området för att kunna 

ge ett klarare svar om glastaket existerar eller inte. 

 

I denna studie visade sig föräldraledigheten vara en faktor som påverkar möjligheten att bli 

delägare negativt. Dock har studien inte visat hur stor grad den negativa påverkan skulle ha. Om 
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föräldraledigheten hade varit betydligt kortare hade det då gjort att påverkan av den också hade 

blivit betydligt mindre eller finns det flera indirekta faktorer som påverkar mycket. Om 

föräldraledigheten visar sig påverka karriären negativt, är det då något unikt för Sverige eller 

återfinns samma problematik i andra länder som har mindre omfattande föräldraledighet. 

 

Asplunds (1984) forskning är relativt gammal, dock verkar denna studie tyda på att den 

fortfarande är relevant. Asplund tar upp begrepp som rättvist stöd och sämre kommunikation, 

frågan är dock vad rättvist stöd är och vad bra kommunikation egentligen innebär. Går det 

verkligen att kategorisera män och kvinnor gällande rättvist stöd och kommunikation, detta kan 

vara väldigt individuellt för olika personer.  

 

Viljan att bli delägare visade sig vara mycket låg hos de kvinnliga respondenterna i studien. En 

förutsättning för att bli delägare är att viljan finnas där. Det verkar dock som att viljan kan 

uppkomma genom uppmuntran och bra stöd från chefen. Mer fokus hade kunnat läggas på att 

undersöka varför viljan hos kvinnor att bli delägare är låg. Delägarskapet kräver hårt arbete och 

innebär mycket ansvar, är viljan att bli delägare verkligen lägre hos kvinnor än hos män eller kan 

det bero på att delägarskapet ses som mindre attraktivt bland den yngre generationen. 

 

7.2 Egna reflektioner 
Här nedan kommer författarnas egna reflektioner kring studien att diskuteras. Vissa delar styrks 

inte av tidigare forskning eller liknande utan är endast egna reflektioner kring det som uppdagats 

under studiens process. Andra delar som diskuteras här kanske inte helt går i linje med studiens 

syfte och finns därför inte med i analysen eller resultatdiskussionen. 

 

Delägarna nämnde att det saknas många kvinnor högre upp i hierarkin vilket leder till att det är 

mycket få kvinnliga kandidater när delägarna ska väljas. För att komma åt det problemet menade 

delägarna att åtgärder bör ske i ett tidigare stadie och att delägarskapet behöver göras mer 

attraktivt för kvinnor. I denna studie var det väldigt få av kvinnorna som ville bli delägare. Positiv 

särbehandling ses ibland som en möjlig lösning gällande jämställdhetsproblemet. Dock lär inte det 

kunna lösa jämställdhetsproblematiken bland delägarna om det endast är ytterst få kvinnor som 

vill bli delägare. Om delägarskapet däremot blir mer attraktivt kommer det kanske leda till att fler 
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kvinnor vill bli delägare. Det gör i sin tur att det då kommer att finnas fler kvinnliga kandidater 

bland urvalet till delägarna, vilket kan leda till att fler kvinnor blir delägare. 

 

Det verkar finnas vissa faktorer som är viktiga för de anställda att fokusera på om deras mål är att 

bli delägare. En sak som delägarna i studien framhöll var att de anställda bör vara tydliga med sina 

mål och förväntningar. Om de inte uttrycker sina mål kanske det är svårt för cheferna att veta hur 

de ska stötta och uppmuntra de anställda. Det kan även vara svårt för delägarna som väljer nya 

delägare att veta vilka de ska nominera om ingen har uttryckt viljan att bli delägare. Risken finns 

då att delägarna väljer personer som liknar de gamla delägarna. Samtidigt bör kanske de delägarna 

som finns försöka involvera och uppmuntra fler att sikta mot delägarskapet. 

 

Utifrån analysen och slutsatsen har det visat sig att stödet från chefen verkar vara en betydande 

faktor. Det är ingen märkbar skillnad i utbildning eller hur länge respondenterna har arbetat i 

branschen. Om endast dessa faktorer tas i beaktande hade nästan alla respondenter kunnat vara 

delägare. Det märktes tydlig skillnad mellan respondenterna gällande känslan av att få stöd från 

chefen. Delägarna som har kommit längst karriärmässigt har också upplevt mest stöd från deras 

chefer. Delägarna i studien hade inte delägarskapet som mål innan chefen tog upp det, vilket kan 

indikera på att stödet samt uppmuntran har en stark positiv påverkan. När delägarna väl uttryckte 

sin vilja att bli delägare och började jobba mot målet dröjde det inte alltför länge innan de nådde 

sitt mål. De hade dock arbetat många år vilket säkert underlättade. 

 

Det verkar inte alltid vara önskvärt att uttrycka sina åsikter allt för starkt. Två av respondenterna 

som ville bli delägare uttryckte själva att de har en stark vilja och inte är rädda för att säga vad de 

tycker, vilket de upplevde som att det inte alltid uppskattades. Delägare representerar företaget och 

då kanske det är önskvärt att inte sticka ut för mycket och att personen bör passa in i företagets 

“mall”. Frågan är dock vem som bestämmer vad som passar in i mallen och vad som är ett korrekt 

beteende. Det handlar om uppfattningar och egna värderingar, kan det någonsin bli helt subjektiva 

värderingar om personliga egenskaper finns med som en påverkande faktor till beslutet.     

 

Studien visade att föräldraledigheten kan ha en negativ påverkan gällande möjligheten att bli 

delägare. Flera av respondenterna kände att de hamnade efter när de kom tillbaka från 

föräldraledigheten. Det verkar som att många potentiella kvinnliga delägare tappas efter 

föräldraledigheten. Vissa kvinnor omvärderar sin situation efter föräldraledigheten där vissa väljer 
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att gå ner i tid, sluta eller får andra prioriteringar. I detta stadie borde det kunna göras mycket för 

att underlätta övergången från föräldraledighet till arbetet. Kommunikation och planering verkar 

vara viktigt för att få en lättare övergång tillbaka till arbetslivet. Oavsett vilken förälder som är 

hemma med barnet kan det vara önskvärt att ha avstämningsmöten eller liknande någon gång 

under ledigheten. Detta för att lägga upp en strategi för hur saker ska hanteras när personen 

kommer tillbaka och klargöra dennes mål etcetera. 

 

Något som uppdagades i studien var att normen i Sverige fortfarande verkar vara att kvinnor 

främst ska vara föräldralediga och att män förväntas vara mer flexibla och anpassa 

föräldraledigheten efter företaget. Om den normen finns kvar kan det bli problem för män att vara 

föräldralediga, vilken i sin tur kan påverka kvinnors karriärmöjligheter då de måste anpassa sin 

ledighet efter mannen. Vissa män verkar kunna bli missgynnade om de är föräldralediga, vilket 

kan göra att de väljer bort att vara det. Det blir då en indirekt effekt som missgynnar kvinnans 

karriärmöjligheter. Här kanske grundproblemet är acceptansen gällande mäns föräldraledighet. 

Det kanske är grundsynen som behöver ändras, det ska inte ses som avvikande om en man är 

föräldraledig lika länge som en kvinna utan det bör då snarare uppmuntras. 

 

Delägarskapet kanske inte passar alla, det innebär mycket ansvar vilket kan vara både positivt och 

negativt. Frågan är om delägarskapet ska göras mer lättillgängligt eller om det bör accepteras att 

alla inte vill eller kan bli delägare. Vilka mål är rimliga att sträva efter. Ska målet vara 50 procent 

kvinnor och 50 procent män bland delägarna eller är det ens önskvärt. Det finns inget klart svar på 

den frågan. Något att ha i åtanke är att delägarskapet ses som något långsiktigt och att det inte bara 

går att byta ut de nuvarande delägarna. Det verkar inte väljas in många nya delägare särskilt ofta 

vilket gör att utvecklingen kommer ta tid. Det viktiga kanske är att fokusera på att utvecklingen 

går framåt och att möjligheten att bli delägare ska finnas för alla, sen är det upp till var och en att 

bedöma om det är något de vill uppnå eller inte.    
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8. Förslag på fortsatt forskning 
I detta avsnitt presenteras förslag på fortsatt forskning utifrån denna studie. 

 

Glastaket är ett väldigt komplext fenomen och några respondenters uppfattning räcker inte för att 

kunna dra en tydlig slutsats om det existerar eller inte. Det vore därför intressant att göra en mer 

djupgående longitudinell forskning för att undersöka glastakets eventuella existens och påverkan.  

 

Denna studie visade att föräldraledigheten verkar påverka möjligheten att bli delägare negativt. I 

Sverige är föräldraledigheten mycket omfattande jämför med många andra länder exempelvis 

USA. Det vore därför intressant att undersöka om föräldraledigheten har en negativ påverkan i 

andra länder för att kunna se om föräldraledighetens påverkan skiljer sig i Sverige jämfört med 

andra länder. 

 

Då denna studie indikerar på att kvinnor påverkas negativt karriärmässigt av föräldraledigheten 

vore det intressant att undersöka hur stor påverkan föräldraledigheten har på mäns karriär. Det kan 

även undersökas om en attitydförändring gällande mäns föräldraledighet har skett eller vad som 

behöver göras för att det ska ändras, samt vad som kan göras för att minimera den negativa 

påverkan för båda könen om den konstateras.   

 

Utifrån denna studie verkar stödet från chefen vara väldigt varierande. Då denna studie indikerar 

på att stödet från chefen är en viktig faktor för att uppnå delägarskapet vore det intressant att 

undersöka hur ledarskapet skulle kunna utvecklas och vad som behöver göras för att de anställda 

ska känna bättre stöd. 

 

Viljan hos de kvinnliga respondenterna att bli delägare var mycket låg i denna studie. Utifrån detta 

vore det intressant att undersöka om viljan hos kvinnor är lägre jämfört med män och om så är 

fallet varför. Om viljan hos kvinnorna är lägre kan det vara intressant att undersöka hur företaget 

kan göra delägarskapet mer attraktivt för att öka viljan hos kvinnor att bli delägare. 
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I denna studie lades endast fokus på faktorer som kan påverka det kvinnliga könets möjlighet till 

att bli delägare i redovisnings- och revisionsbranschen. Något som vore intressant att undersöka är 

andra faktorer hos individen som kanske påverkar exempelvis etnicitet och bakgrund som kan 

innebära vilken utbildningen föräldrarna har, samt familjens ekonomiska situation etcetera. 

 

I denna studie var undersökningen om positiv särbehandling endast en liten del. Därför vore det 

intressant att undersöka om det finns något företag som använt sig av positiv särbehandling och 

uppnått jämn fördelning efter detta. Vilka positiva och negativa effekter det har gett ekonomiskt 

och bland personalen. 

 

Flera kvinnor i denna studie prioriterade familjen mycket, framförallt efter arbetstid istället för att 

utveckla sitt nätverk. Interna kontakter verkar vara av stor vikt då de gamla delägarna nominerar 

och väljer de nya delägarna. Utifrån detta vore det intressant att undersöka om nätverk är av stor 

vikt för att kunna bli delägare och se om kvinnor har ett sämre nätverk jämfört med män eller 

tvärtom. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till de anställda: 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en kandidatuppsats inom 

företagsekonomi. Uppsatsens inriktning är delägarskap inom redovisning- och revisionsbranschen. 

Vi vore väldigt tacksamma om du har möjlighet att svara på några frågor. Svaren kan ske vid ett 

personligt möte, direkt i dokumentet eller i ett separat mail. Du väljer själv om du vill svara 

kortfattat eller ge mer uttömmande svar. Du och det företag du arbetar på behöver inte namnges i 

uppsatsen, det går att vara anonym om så önskas. Vid frågor går det bra att maila oss. Tack för din 

medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Backhaus & Arlina Yacoub 

 

Amanda Backhaus mail: Amanda.Backhaus@hotmail.com 

Arlina Yacoub mail: Arline-e@hotmail.com 

 

Bakgrundsfakta: 

Namn: 

Kön: 

Vilket företag arbetar du på och hur länge har du arbetat där? 

Vad har du för titel? 

Hur länge har du jobbat inom denna bransch? 

Vad har du för högsta avslutande utbildning? 

Har du barn? Om ja, ålder? 

Vill du vara anonym? 

 



 VI 

Intervjufrågor: 

1. Vad har du för mål med din karriär? Exempelvis om fem och tio år. 

2. Är det troligt att du kommer nå dina karriärmål på din nuvarande arbetsplats: Ja / nej? Varför? 

3. Anser du att du har samma karriärmöjligheter som övriga medarbetare på företaget? Ja / nej? 

Varför? 

4. Utvärderas du på ditt arbete och om ja vad tycker du om det? 

5. Uppmuntrar din chef dig till att ta nya steg i karriären? 

6. Ser du några faktorer hos dig själv som kan vara en fördel eller nackdel för att utvecklas i 

karriären? 

7. Vilka faktorer tror du kan påverka möjligheten att bli delägare inom redovisnings- och 

revisionsbranschen? Anser du att dessa villkor gäller alla? 

8. Blir du inspirerad att ta nya steg i karriären om det finns kvinnor på högre positioner? (Gäller 

bara kvinnliga respondenter) 

9. Positiv särbehandling innebär att en person som tillhör ett underrepresenterat kön kan ges förtur 

exempelvis när denne söker ett arbete eller utbildning. Personerna som ställs mot varandra har 

likvärdiga meriter eller betyg men den ena kan då få förtur för att denne tillhör ett 

underrepresenterat kön. Vad anser du om detta? 

 

Fråga 10-12 besvaras endast om du har barn eller har varit föräldraledig. 

10. Hur delade du och barnets andra förälder upp föräldraledigheten? 

11. Om föräldrarnas inkomster skulle ses som en enhet, hade er fördelningen av föräldraledighet 

varit annorlunda? 

12. Har din karriär på något sätt påverkats negativt eller positivt av att vara föräldraledig? Om så 

är fallet på vilket sätt? 
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Bilaga 2 
Frågor till de som har slutat: 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en kandidatuppsats inom 

företagsekonomi. Uppsatsens inriktning är delägarskap inom redovisning- och revisionsbranschen. 

Vi vill intervjua personer som arbetar på en revisionsbyrå och personer som tidigare har gjort det. 

Svaren kan ske vid ett personligt möte, direkt i dokumentet eller i ett separat mail. Du väljer själv 

om du vill svara kortfattat eller ge mer uttömmande svar. Du och det företag du arbetade på 

behöver inte namnges i uppsatsen, det går att vara anonym om så önskas. Vid frågor går det bra att 

maila oss. Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Backhaus & Arlina Yacoub 

 

Amanda Backhaus mail: Amanda.Backhaus@hotmail.com 

Arlina Yacoub mail: Arline-e@hotmail.com 

 

Bakgrundsfakta: 

Namn: 

Kön: 

Vilket företag arbetade du på och hur länge? 

Vad hade du för titel? 

Hur länge arbetade du inom denna bransch? 

Vad har du för högsta avslutande utbildning? 

Har du barn? Om ja, ålder? 

Vill du vara anonym? 

 



 VIII 

Intervjufrågor: 

1. Varför valde du att sluta på revisionsbyrån? 

2. Vad hade du för mål med din karriär? 

3. Anser du att du hade samma karriärmöjligheter som övriga medarbetare på företaget? Ja / nej? 

Varför? 

4. Utvärderades du på ditt arbete om ja, vad tyckte du om det? 

5. Uppmuntrade din chef dig till att ta nya steg i karriären? 

6. Blir du inspirerad att ta nya steg i karriären om det finns kvinnor på högre positioner? (Gäller 

bara kvinnliga respondenter) 

7. Vilka faktorer tror du kan påverka möjligheten att bli delägare inom redovisnings- och 

revisionsbranschen? Anser du att dessa villkor gäller alla? 

8. Ser du några faktorer hos dig själv som kan ha varit en fördel eller nackdel för att utvecklas i 

karriären? 

9. Positiv särbehandling innebär att en person som tillhör ett underrepresenterat kön kan ges förtur 

exempelvis när denne söker ett arbete eller utbildning. Personerna som ställs mot varandra har 

likvärdiga meriter eller betyg men den ena kan då få förtur för att denne tillhör ett 

underrepresenterat kön. Vad anser du om detta? 

 

Frågorna 10-12 besvaras endast om du har barn eller har varit föräldraledig. 

10. Hur delade du och barnets andra förälder upp föräldraledigheten? 

11. Om föräldrarnas inkomster skulle ses som en enhet, hade er fördelningen av föräldraledighet 

varit annorlunda? 

12. Har din karriär på något sätt påverkats negativt eller positivt av att vara föräldraledig? Om så 

är fallet hur? 

 

  



 IX 

Bilaga 3 
Frågor till delägare: 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en kandidatuppsats inom 

företagsekonomi. Uppsatsens inriktning är delägarskap inom redovisning- och revisionsbranschen. 

Vi vore väldigt tacksamma om du har möjlighet att svara på några frågor. Svaren kan ske vid ett 

personligt möte, direkt i dokumentet eller i ett separat mail. Du väljer själv om du vill svara 

kortfattat eller ge mer uttömmande svar. Du och det företag du arbetar på behöver inte namnges i 

uppsatsen, det går att vara anonym om så önskas. Vid frågor går det bra att maila oss. Tack för din 

medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

Amanda Backhaus & Arlina Yacoub 

 

Amanda Backhaus mail: Amanda.Backhaus@hotmail.com 

Arlina Yacoub mail: Arline-e@hotmail.com 

 

Bakgrundsfakta: 

Namn: 

Kön: 

Vilket företag arbetar du på och hur länge har du arbetat där? 

Vad har du för titel? 

Hur länge har du jobbat inom denna bransch? 

Vad har du för högsta avslutande utbildning? 

Har du barn? Om ja, ålder? 

Vill du vara anonym? 

 



 X 

Intervjufrågor: 

1. Vad har du haft för mål med din karriär, har ditt mål alltid varit att bli delägare? 

2. Utvärderas du på ditt arbete, om ja vad tycker du om det? 

3. Uppmuntrade din chef dig till att ta nya steg i karriären? 

4. Vilka faktorer anser du kan påverka möjligheten att bli delägare inom redovisnings- och 

revisionsbranschen? 

5. Tror du att alla har samma möjlighet att bli delägare? 

6. Ser du några faktorer hos dig själv som kan ha varit en fördel eller nackdel för att bli delägare? 

7. Positiv särbehandling innebär att en person som tillhör ett underrepresenterat kön kan ges förtur 

exempelvis när denne söker ett arbete eller utbildning. Personerna som ställs mot varandra har 

likvärdiga meriter eller betyg men den ena kan då få förtur för att denne tillhör ett 

underrepresenterat kön. Vad anser du om detta? 

 

Fråga 8-10 besvaras endast om du har barn eller har varit föräldraledig. 

8. Hur delade du och barnets andra förälder upp föräldraledigheten? 

9. Om föräldrarnas inkomster skulle ses som en enhet, hade er fördelningen av föräldraledighet 

varit annorlunda? 

10. Har din karriär på något sätt påverkats negativt eller positivt av att vara föräldraledig? Om så 

är fallet på vilket sätt? 

 

 


