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SAMMANFATTNING
Revisorsprofessionen är en profession som under en längre tid verkat som ett manligt
reservat. Problematiken som infinner sig inom revisorsprofessionen är emellertid att den är
könssegregerad. Kvinnorna finns främst representerade på lägre positioner.
Revisionsbyråerna hänvisar ojämställdheten till den inbyggda trögheten och lutar sig tillbaka
på tillförligheten att framtiden kommer medföra en jämställd revisorsprofession. Professionen
har under det senaste decenniet mottagit ökade krav på att integrera ett jämställdhetsarbete i
den dagliga verksamheten. Studien ämnar därav att undersöka, bidrar revisionsbyråernas
reella jämställdhetsarbete till en ökad jämställdhet? Syftet med studien är att skapa en
förståelse för revisionsbyråernas jämställdhetsarbete. Vidare ämnar studien att analysera om
det föreligger diskrepans mellan revisionsbyråernas dokumenterade och reella
jämställdhetsarbete. Detta genom att (1) kartlägga revisionsbyråernas jämställdhetsmål samt
(2) identifiera vilka tillvägagångssätt som revisionsbyråerna tillämpar, för att säkerställa att
jämställdhetsarbetet leder till en ökad jämställdhet. Studien är baserad på en kvalitativ
forskningsstrategi med en deduktiv ansats. Studiens empiriska data samlades in stegvis. Den
sekundära data samlades in genom att observera revisionsbyråernas hållbarhetsredovisningar.
Den primära data samlades in genom sex stycken semistrukturerade intervjuer med
auktoriserade revisorer, varav två kontorschefer. Studien pekar ut en huvudsaklig slutsats om
revisionsbyråernas jämställdhetsarbete. Slutsatsen är att det föreligger en diskrepans mellan
de stora revisionsbyråernas centrala jämställdhetsplaner och jämställdhetsprocesser. Den
identifierade diskrepansen uppenbarar sig mellan de byråinterna faktorerna och
jämställdhetsprocesserna. Förslag till vidare forskning är att undersöka vilka tillvägagångssätt
som revisionsbyråerna kan tillämpa för att integrera jämställdhetsprocesserna i den dagliga
verksamheten.
Nyckelord: jämställdhet, jämställdhetsmål, jämställdhetsarbete,
jämställdhetspolicy, hållbarhetsredovisning, diskrepans.

jämställdhetsplan,

ABSTRACT
The auditing profession is a profession that for a long time has acted as a male sanctuary. The
problem that arises within the audit profession is, however, that it is gender segregated. The
women are mainly represented at lower positions. The audit firms refer the inequality within
the profession to the built-in inertia and lean back on the reliability that the future will entail
an equal-opportunities auditing profession. Over the past decade, the profession has received
increased demands for integrating gender equality work into day-to-day operations. The study
therefore intends to investigate, does the actual equality work of audit firms contribute to
increased gender equality? The purpose of the study is to provide an understanding of the
audit firms' equality work. Furthermore, the study intends to analyze whether there is a
discrepancy between the audit firms' documented and actual gender equality work. This is
done by (1) mapping the equality targets of the audit firms and (2) identifying the approaches
of the audit firms to ensure that gender equality work leads to increased gender equality. The
study is based on a qualitative method with a deductive approach. The empirical data of the
study were collected in two stages. The secondary data was collected by observing the audit
firms' sustainability reports. The primary data was collected through six semi-structured
interviews with authorized auditors, including two office managers. The study points out a
main conclusion about the audit firms' equality work. The conclusion is that there is a
discrepancy between the major auditing firms' central gender equality plans and gender
equality processes. The identified discrepancy reveals itself between the bureaucratic factors
and the gender equality processes. Future research is proposed to investigate which
approaches audit firms can apply to integrate gender equality processes into their daily
operations.
Keywords: gender equality, gender equality goals, gender equality work, gender equality
plan, gender equality policy, sustainability report, discrepancy.
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1. INTRODUKTION
I det inledande avsnittet presenteras en introduktion om jämställdhetsmål och
jämställdhetsarbete. Vidare presenteras ojämställdheten inom revisorsprofessionen.

1.1 Inledning och problemställning
Jämställdhet är ett uttryck, och samhälleligt fenomen, som har utvecklats under det
senaste decenniet. Jämställdhet är någonting som samtliga organisationer skall arbeta
med. Över tiden har jämställdhetsarbetet utvecklats. Jämställdhet handlar inte längre bara
om en jämn könsfördelning. Det handlar också om att implementera och integrera
åtgärder i verksamheten. Åtgärderna kan vara att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i
alla beslutsprocesser, på samtliga nivåer och i alla steg i processen. (Mark, 2007) Genom
att införliva ett jämställdhetsperspektiv kan organisationer uppnå en förändring med deras
jämställdhetsarbete (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011). Det finns emellertid
ingen specifik metod för att implementera och integrera åtgärder i verksamheten. En
strategi kan vara att upprätta en jämställdhetspolicy eller en jämställdhetsplan. (ErikssonZetterquist & Renemark, 2011) Strategin har till syfte att uppmärksamma ojämställdheten
i det organisatoriska strukturerna (Wahl et al., 2011).
Organisationer har mottagit ökade krav på att upplysa samhället hur de arbetar med
jämställdhet
(García-Sánchez,
Martínez-Ferrero
&
García-Meca,
2017).
Hållbarhetsredovisning är ett verktyg för att presentera jämställdhetsmål och
jämställdhetsarbetet (Deegan & Unerman, 2011). Genom att presentera hur
jämställdhetsperspektiv införlivas, kan organisationer bemöta samhällets förväntningar.
Om samhällets förväntningar inte bemöts kan det bli problematiskt att uppnå legitimitet.
(ibid.) Revisorsprofessionen har anammat ett jämställdhetsarbete. Jämställdhetsarbetet
dokumenteras i deras jämställdhetsplan och hållbarhetsredovisning. (Hadjipetri-Glantz,
2018)
Problematiken som infinner sig inom revisorsprofessionen är emellertid att den är
könssegregerad. Kvinnor finns främst representerade på lägre positioner. Det kvinnliga
delägarskapet uppgår till 23 procent. Samtidigt som professionen har ett jämställdhetsmål
att andelen kvinnliga delägare skall uppgå till minst 40 procent år 2026. (Lennartsson,
2017; Hammarström, 2017) Revisorsprofessionen hävdar samtidigt att jämställdhet är en
högt prioriterad fråga (Hernström, 2018; Wallerstedt & Öhman, 2012). Lundeteg (2018)
anser att professionen bör upprätta tidsbestämda jämställdhetsmål för att det rådande
glastaket, osynliga hinder, skall försvinna. Det räcker med andra ord inte att invänta nästa
generation för att lösa jämställdhetsproblematiken. (ibid.)
Lundeteg (2018) beskriver att revisionsbyråerna hänvisar ojämställdheten till den
inbyggda trögheten; med förhoppning av att framtiden kommer medföra en jämställd
profession: “Trots alla utsagor och rationella anledningar att arbeta för ökad jämställdhet
visar siffrorna att viljan att ta till mer radikala grepp saknas.’’ (ibid.). Revisionsbyråerna
saknar radikala tillvägagångssätt för att öka jämställdheten (Halling, 2019). Samtidigt
som byråerna presenterar jämställdhetsmål i jämställdhetsplanerna och
hållbarhetsredovisningarna. Genom att presentera jämställdhetsmål, samtidigt som det
saknas radikala tillvägagångssätt kan det bli problematiskt att uppnå en ökad jämställdhet.
(ibid.) Det kan således uppstå en diskrepans, vilket innebär att de som presenteras i
jämställdhetsplanerna och hållbarhetsredovisningarna anpassar sig till lagar och normer
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(Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2011). Den organisatoriska strukturen genomför inte
de åtgärder som presenteras (ibid.). Studien ämnar därav att undersöka, bidrar
revisionsbyråernas reella jämställdhetsarbete till en ökad jämställdhet?

1.2 Syfte
Syftet med studien är att skapa en förståelse för revisionsbyråernas jämställdhetsarbete.
Vidare ämnar studien att analysera om det föreligger diskrepans mellan
revisionsbyråernas dokumenterade och reella jämställdhetsarbete. Detta görs genom att
(1) kartlägga revisionsbyråernas jämställdhetsmål samt (2) identifiera vilka
tillvägagångssätt som revisionsbyråerna tillämpar, för att säkerställa att
jämställdhetsarbetet leder till en ökad jämställdhet.

1.3 Disposition
Kapitel 1 - Introduktion:
Det inledande kapitlet introduceras ämnet, studiens syfte och forskningsfråga.
Kapitel 2 - Teoretisk referensram:
I den teoretiska referensramen presenteras tidigare studier inom jämställdhet,
jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering samt professionsteori och
nyinstitutionell teori. Slutligen presenteras en teoretisk analysmodell.
Kapitel 3 - Empirisk metod
Kapitlet presenterar studiens valda synsätt, forskningsansats och forskningsstrategi.
Vidare presenteras tillvägagångssätt för insamling av primär- och sekundär data.
Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet och äkthet.
Kapitel 4 - Empiri:
I kapitlet presenteras den insamlade primära data, baserad på sex stycken intervjuer.
Kapitel 5 - Analys och diskussion:
I följande kapitel presenteras en analys och diskussion av den insamlade primära data.
Kapitel 6 - Slutsats:
I det sista kapitlet presenteras studiens slutsats, teoretiskt- och praktiskt bidrag samt
förslag till vidare forskning.
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2. TEORETISK REFERENSRAM
I följande kapitel presenteras tidigare studier inom jämställdhet, jämställdhetsarbete och
jämställdhetsintegrering samt teoribildningarna professionsteori och nyinstitutionell
teori. Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska analysmodell.

2.1 Inledning
Inom forskningsfältet för jämställdhetsarbete och jämställdhetsmål finns det tidigare
studier. De tidigare studierna beskriver vikten av att förankra jämställdhetsmålen i den
organisatoriska strukturen. (Mark, 2007; Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2011) I
enlighet med studiens syfte, att skapa en förståelse för revisionsbyråernas
jämställdhetsarbete, är det erforderligt att tillämpa tidigare studier inom
jämställdhetsarbete och jämställdhetsmål. Vidare ämnar studien att analysera om det
föreligger diskrepans mellan revisionsbyråernas dokumenterade och reella
jämställdhetsarbete. En av de teorier som förklarar varför organisationer väljer att
dokumentera deras jämställdhetsarbete är nyinstitutionell teori. Den nyinstitutionella
teorin förklarar varför det kan uppstå en särkoppling mellan en organisations
dokumenterade jämställdhetsarbete och reella jämställdhetsarbete. Vidare tillämpas
professionsteorin, vilken avser att förklara de normer och värderingar som råder i en
profession. Detta påverkar således revisorsprofessionens jämställdhetsmål och
jämställdhetsarbete.

2.1.1 Litteratursökning
Den teoretiska referensramen är baserad på tidigare studier inom jämställdhet,
jämställdhetsarbete och jämställdhetsmål. Vidare är den teoretiska referensramen baserad
på teoribildningarna professionsteori och nyinstitutionell teori. Vid sökandet av
vetenskapliga artiklar inom jämställdhet, jämställdhetsarbete och jämställdhetsmål har
Google Scholar tillämpats. De nyckelord som användes i sökandet: ‘’jämställdhet’’,
‘’jämställdhetsmål’’,
‘’jämställdhetsarbete’’,
‘’jämställdhetsplan’’,
‘’jämställdhetspolicy’’, ‘’hållbarhetsredovisning’’, ‘’diskrepans’’. Vid val av
vetenskapliga artiklar har antal citeringar tagits i beaktning. Artiklarna är granskade av
andra forskare och är därmed peer-reviewed. Databasen LIBRIS har tillämpats vid
sökandet av litteratur inom professionsteori, nyinstitutionell teori och jämställdhetsarbete.
Den insamlade informationen kompletterades ytterligare med innehåll från Föreningen
Auktoriserade Revisorer (FAR) och Tidningen Balans.
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2.2 Jämställdhet
Begreppet jämlikhet innebär att samtliga individer skall erhålla jämlika rättigheter och
möjligheter - oavsett vilket kön, etnicitet eller funktionshinder individen besitter (GarcíaSánchez et al., 2017). Jämställdhet har sin utgångspunkt i definitionen av jämlikhet.
Lennartsson (2017) uttrycker definitionen av jämställdhet med att det skall råda ett 40/60samband i könsfördelningen, där inget kön skall representeras med mindre än 40 procent
eller mer än 60 procent. Över tiden har jämställdhetsarbetet utvecklats. Jämställdhet
handlar inte längre bara om en jämn könsfördelning; jämställdhet handlar också om att
implementera och integrera åtgärder i verksamheten. (Mark, 2007) I Sverige är det
lagstadgat att en organisation skall arbeta med jämställdhet (SFS 2005:476).
Jämställdhetslagen reglerar vikten av att organisationer skall implementera åtgärder i det
dagliga arbetet (ibid.). Genom att implementera åtgärder som stödjer jämställdhet kan den
organisatoriska strukturen förändras (Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2011).

2.2.1 Jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete
Eriksson-Zetterquist och Renemark (2011) menar att en ökad jämställdhet i praktiken
uppnås genom att upprätta jämställdhetsmål och radikala tillvägagångssätt. Genom att
implementera ett jämställdhetsarbete som förändrar organisatoriska strukturer (ibid.). För
att förändra de organisatoriska strukturerna måste jämställdhetsarbetet kanaliseras ned till
samtliga nivåer (Asplund, 1984).
Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring,
utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett
jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande på alla nivåer
och i alla steg i processen, av de aktörer som normalt deltar i
beslutsfattandet. [...] Jämställdhetsintegrering utgör ett systematiskt sätt
att bedriva ett praktiskt jämställdhetsarbete. (Mark, 2007:127)
Genom att tillämpa jämställdhetsintegrering kan en högre jämställdhet uppnås (Mark,
2007). Det krävs engagemang från hela organisationen för att uppnå de upprättade
jämställdhetsmålen (Wahl et al., 2011). Om jämställdhetsarbetet inte kanaliseras ned kan
det vara problematiskt att skapa en jämställdhetsintegrering inom verksamheten
(Asplund, 1984). Ett jämställdhetsarbete som inte kanaliseras och integreras medför att
det kan vara problematiskt att uppnå en ökad jämställdhet (Halling, 2019). Det uppstår
således en diskrepans. Detta innebär att de som presenteras i jämställdhetsplaner och
hållbarhetsredovisningar anpassar sig till lagar och normer; samtidigt som den
organisatoriska strukturen inte genomför de åtgärder som presenteras. (ErikssonZetterquist & Renemark, 2011)
En strategi för att implementera jämställdhetsarbetet är att upprätta en jämställdhetspolicy
eller en jämställdhetsplan (Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2011). Det är lagstadgat att
upprätta en jämställdhetsplan om arbetsplatsen har mer än tio anställda. En
jämställdhetsplan kan bland annat inkludera vikten av att samtliga medarbetare skall
behandlas likvärdigt, oavsett vilket kön individen besitter. Jämställdhetsplanen inkluderar
även att individen skall erhålla möjligheter till utbildning och kompetensutveckling.
(ibid.) Jämställdhetsplanen skall tillika behandla vikten av att organisationen
implementerar tillvägagångssätt och riktlinjer för att förhindra en ojämställd arbetsplats
(SFS 2008:567). Ett alternativ till en jämställdhetsplan är en jämställdhetspolicy. En
jämställdhetspolicy kan upprättas för att dokumentera och sätta riktlinjer för
4

arbetsplatsens syn på jämställdhet. (ibid.) Det finns inget självklart tillvägagångssätt för
hur organisationer skall arbeta för att främja jämställdhet. En förutsättning är att
jämställdhetsarbetet integreras och implementeras i den dagliga verksamheten. (Mark,
2007) Det kan emellertid vara problematiskt att implementera jämställdhetsarbetet.
Genom att insatserna falnar bort, under bördan av de dagliga arbetet. (Lundeteg, 2018)

2.3 Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisning är ett verktyg för att presentera jämställdhetsmål och
jämställdhetsarbete (Deegan & Unerman, 2011). Genom hållbarhetsredovisning skall en
organisation upplysa samhället hur de arbetar med jämställdhet. Redovisningsmetoden är
ett hjälpmedel för att säkerställa att ansvar tas och kan utkrävas. (ibid.) Den kan inkludera
jämställdhetsmål och jämställdhetsplaner (Borglund, Frostenson & Windell, 2010).
Tidigare studier visar emellertid att redovisningsmetoden kan bidra till att organisationer
upprättar falska fasader (Deegan & Unerman, 2011). Organisationer tenderar att anpassa
sig till vedertagna riktlinjer utan att reflektera över informationens relevans för den egna
verksamheten (Powell & Colyvas, 2008). Det uppstår en diskrepans mellan de
dokumenterade jämställdhetsmålen och de reella jämställdhetsarbetet (Borglund et al.,
2010). Diskrepansen uppstår genom att organisationer anpassar sig till externa faktorer, i
form av lagar eller normer (ibid.).

2.4 Professionsteori
Professionsteorin bygger på antagandet att professioner växer fram genom
professionalisering. En professions huvudsakliga uppgift är att vara tillgänglig med
sakkunniga tjänster, som verkar för mänskliga problem. Det föreligger två nivåer av
upprättade krav på professioner. Professionens skyldigheter gentemot samhället och
professionens individuella skyldigheter. Den första nivån, professionens skyldigheter
gentemot samhället, behandlar professionens skyldigheter att tjäna samhället. Den andra
nivån, professionens individuella skyldigheter behandlar relationen mellan yrkesmännen
och deras klienter. (Abbott, 1988)
Det föreligger ett flertal definitioner som beskriver en professions betydelse såväl i och
för den samhälleliga utvecklingen (Parsons, 1939). Det som väver samman de olika
definitionerna är professionens sakkunskap, expertis och auktoritet samt att det föreligger
en självreglerande form av social kontroll (Freidson, 1984). För att en profession skall
definieras som en profession skall följande kännetecken vara uppfyllda: ‘’Besitta
teoretisk kunskap som finns inom en vetenskaplig grupp, förlängd och specialiserad
övning tillägnad att förvärva den teknik eller färdighet som krävs för professionen.’’
(Svensson & Evetts, 2010:24). Vidare skall en professions verksamhet verka för såväl
kundens bästa som den samhälleliga utvecklingen (ibid.).

2.4.1 Revisorsprofessionen
När det initierades en förnyad aktiebolagslag på 1940-talet, lades grunden för den svenska
revisorsprofessionen. Samtliga kännetecken på professionalism var därmed uppfyllda heltidssysselsättning, universitetsutbildning, yrkessammanslutningar, lagstadgat skydd
för yrkestiteln samt etiska normer och rekommendationer. (Wallerstedt & Öhman, 2012)
När det blivit en revisorsprofession, intensifierade revisorsföreningarna, sitt arbete att
utforma riktlinjer för revisionsbyråerna (ibid.). Inom revisorsprofessionen råder det
normer och värderingar som påverkar respektive revisionsbyrås förhållningssätt gentemot
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jämställdhet (Wallerstedt & Öhman, 2012). Revisorsprofessionen är en bransch som
under en längre tid haft en låg andel kvinnor vid högre positioner. Professionen har länge
verkat som ett manligt reservat, där manliga normer och värderingar har dominerat. (ibid.)
Detta har bidragit till att män har erhållit mer fördelaktiga förutsättningar för att avancera
inom en revisionsbyrå, trots att kvinnorna ansågs utföra ett bättre arbete. Problematiken
som infinner sig inom professionen är med andra ord att den är könssegregerad.
(Wallerstedt & Öhman, 2012; Froste & Bengtsson, 2004) Kvinnorna finns främst
representerade på lägre positioner (Hernström 2018). Det kvinnliga delägarskapet uppgår
till 23 procent, samtidigt som professionen har ett jämställdhetsmål att andelen kvinnliga
delägare skall uppgå till minst 40 procent år 2026 (Lennartsson, 2017; Hammarström,
2017). Jämställdhetsproblematiken kvarstår emellertid då antalet kvinnor vid högre
positioner understiger den procentsats som krävs för att en profession skall benämnas som
jämställd (ibid.).
Revisionsbyråerna hävdar att jämställdhetsproblematiken är högt prioriterad inom
professionen (Lundeteg, 2018). Samtidigt som utvecklingen inom jämställdhet har
stannat upp vid de högsta positionerna och främst vid delägarnivå (Hadjipetri-Glantz,
2018; Halling, 2019). Inom revisorsprofessionen råder det ett glastak, en metafor för
osynliga hinder. Metaforen kan ses som en förklaring till varför det inte är jämställt vid
de högre positionerna. (Ezzedeen, Budworth & Baker, 2015) Oavsett organisationsform,
föreligger det ett glastak som uppstår på grund av organisatoriska fördomar (Hymowitz
& Schelhardt, 1986; Ahl, 2004). Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2009) belyser att könet
har en inverkan på ojämställdheten vid de högsta positionerna. Problematiken som
uppstår med ett glastak är att kvinnor inte kan avancera inom hierarkin, utan uppnår
endast en mellanchefsposition (Ezzedeen et al., 2015).

2.5 Nyinstitutionell teori
Den nyinstitutionella teorin ämnar att förklara varför en organisation påverkas av
omgivningen, medvetet eller omedvetet. Genom att påverkas av medvetna och omedvetna
krafter börjar organisationer efterlikna varandra. Den nyinstitutionella teorin beskriver
med andra ord hur sociala val skapas, förmedlas och kanaliseras av institutionella
arrangemang. (Meyer & Rowan, 1977) Ett resultat av att organisationer försöker
efterlikna varandra innebär emellertid inte att anpassningen leder till en ökad jämställdhet
(Eriksson-Zetterquist, 2009). Eftersom att den organisatoriska strukturen förblir
oförändrad (ibid.). Enligt Meyer och Rowan (1977) syftar organisationers anpassningar
till att skapa legitimitet, framför dess effekt. Genom att organisationsstrukturen inte
förändras kan det resultera i att det uppstår en särkoppling (ibid.). ”Särkoppling möjliggör
för organisationerna att upprätthålla standardiserade, legitimerande, formella strukturer,
samtidigt som deras reella verksamhet kan skilja sig från dessa (Meyer & Rowan
1977:357)’’. Särkoppling innebär således att samhällets externa krav tas i beaktning,
samtidigt som organisationens operationella verksamhet inte påverkas (ibid.).
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2.5.1 Isomorfism
DiMaggio och Powell (1991) utvecklade, utifrån Meyer och Rowans verk begreppet
institutionell isomorfism (Eriksson-Zetterquist, 2009). Institutionell isomorfism innebär
att organisationer påverkas av institutionella tryck. Begreppet isomorfism betyder likartad
och belyser varför organisationer tenderar att agera på ett likartat sätt. (DiMaggio &
Powell, 1991) Den nyinstitutionella teorin belyser tre olika isomorfismer: tvingande,
härmande och normativa. Vilka tillsammans förklarar varför organisationer efterliknar
varandra och således väljer att redovisa deras jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete.
(ibid.) Studien kommer i huvudsak att tillämpa den tvingande och normativa
isomorfismen. Genom att analysera om det föreligger diskrepans mellan
revisionsbyråernas dokumenterade jämställdhetsmål och deras reella jämställdhetsarbete.
Den tvingande isomorfismen uppstår från politiska och statliga påtryckningar. Genom att
skapa en reglerad och kontrollerbar markand (Eriksson-Zetterquist, 2009). Staten kan
påverka samhället genom lagstiftning (ibid.). År 2018 blev det lagstadgat att ett bolag
som överstiger en balansomslutning om 175 miljoner kronor, en nettoomsättning om 350
miljoner kronor eller har ett medelantal anställda om 250 stycken skall upprätta en
hållbarhetsredovisning (PwC, 2016). Genom att det är lagstadgat för studiens valda stora
revisionsbyråer kan det vara en utmaning att avgöra vad som skall presenteras i
hållbarhetsredovisningen (Borglund et al., 2010). Den normativa isomorfismen grundar
sig på samhällets normer och förväntningar (Eriksson-Zetterquist, 2009). Samhällets
normer och förväntningar bidrar till att organisationer följer vissa riktlinjer för att framstå
som mer legitmia (Eriksson-Zetterquist, 2009; Deegan & Unerman, 2011).
Redovisningsstandarder och rekommendationer är riktlinjer som revisionsbyråer följer,
för att uppnå de förväntningar som samhället ställer och därmed erhålla legitmitet (ibid.).

2.6 Teoretisk analysmodell
Studiens analysmodell baseras på externa och interna faktorer som påverkar
revisionsbyråernas jämställdhet. De externa faktorerna består av (1) lagar och normer
samt (2) professionen. De interna faktorerna består av revisionsbyråernas (1)
jämställdhetspolicy, (2) jämställdhetsplan och (3) hållbarhetsredovisning.
Analysmodellens externa- och interna faktorer påverkar revisionsbyråernas jämställdhet.
De externa faktorerna ämnar att förklara professionens lagar och normer som påverkar
jämställdhetsarbetet. De interna faktorerna som påverkas av de externa faktorerna,
förklarar hur revisionsbyråerna arbetar med jämställdhet. Studien har identifierat tre
stycken faktorer: jämställdhetspolicy, jämställdhetsplan och hållbarhetsredovisning.
Vilka kan representera revisionsbyråernas jämställdhetsarbete.
Författarna har identifierat att även de externa faktorerna har en direkt påverkan på
jämställdhet. Det är lagstadgat att en organisation skall arbeta med jämställdhet.
Jämställdhetslagen reglerar vikten av att organisationer skall implementera åtgärder i det
dagliga arbetet. Vidare har författarna identifierat att revisorsprofessionen är präglad av
ett osynligt hinder, i form av ett glastak. Glastaket påverkar revisionsbyråernas
jämställdhet direkt genom att kvinnor kan bemöta svårigheter att avancera i hierarkin.
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Studien ämnar att analysera om det föreligger diskrepans mellan revisionsbyråernas
dokumenterade jämställdhetsmål och deras reella jämställdhetsarbete. Den
nyinstitutionella teorin belyser att det kan föreligga en särkoppling mellan
analysmodellens externa- och interna faktorer. Samhället och revisorsprofessionen
motsvarar de externa faktorerna som revisionsbyråerna skall ta i beaktning vid deras
jämställdhetsarbete. Om det föreligger diskrepans mellan revisionsbyråernas externa- och
interna faktorer kommer inte deras dokumenterade jämställdhetsmål överensstämma med
det reella jämställdhetsarbetet.

Modell 2:1: Teoretisk analysmodell
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3. EMPIRISK METOD
I följande avsnitt presenteras studiens forskningsansats och tillvägagångssätt vid
insamling, transkribering och analysering av empirisk data. Kapitlet avslutas med att
presentera den valda metodens huvudsakliga problematik.

3.1 Forskningsansats
En studie inom den samhällsvetenskapliga och företagsekonomiska metodologin kan
baseras på tre olika synsätt (Arbnor & Bjerke, 2008). Det vetenskapliga synsättet som
tillämpades i studien var aktörsynsättet. Aktörssynsättet bidrog till en ökad förståelse för
revisionsbyråernas jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete. Med hjälp av
aktörssynsättet erhöll författarna en ökad förståelse för revisorerna uppfattningar och
tolkningar av revisionsbyråernas jämställdhetsarbete. Studien hade även inslag av det
analytiska synsättet. Det analytiska synsättet var lämpligt för att det skapade en förståelse
för vilka faktorer som påverkade revisionsbyråernas jämställdhet.
Studien är baserad på en deduktiv forskningsansats. Den deduktiva ansatsen utgår från
vedertagna teorier för att sedan jämföra och analysera den insamlade primära data
(Bryman & Bell, 2013). Syftet med studien var att skapa en förståelse för
revisionsbyråernas jämställdhetsarbete. Författarna skapade en analysmodell baserat på
tidigare studier och teorier, i enlighet med den deduktiva ansatsen. Analysmodellen
hjälpte författarna att identifiera externa och interna faktorer som påverkar
revisionsbyråernas jämställdhet.
Författarna valde att tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi vid insamling av primär
data. Enligt David och Sutton (2016) syftar den kvalitativa ansatsen till att finna essensen,
en djupare förståelse, i det som avses att undersökas. Studiens syfte besvarades genom att
(1) kartlägga revisionsbyråernas jämställdhetsmål och (2) identifiera vilka
tillvägagångssätt som revisionsbyråerna tillämpar, för att säkerställa att
jämställdhetsarbetet leder till en ökad jämställdhet. Den kvalitativa strategin valdes till
följd av att det kan vara problematiskt att fastställa statistiska samband om
revisionsbyråernas jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete.

3.2 Val av revisionsbyråer
Studien är avgränsad till två av Sveriges största revisionsbyråer, som upprättar
jämställdhetsplaner och hållbarhetsredovisning inom jämställdhet. Studien inkluderar
även två stycken mindre revisionsbyråer som inte upprättar jämställdhetsplaner och
hållbarhetsredovisning inom jämställdhet. Syftet med valet av revisionsbyråer är att
identifiera om det föreligger skillnader mellan stora och mindre byråer beträffande deras
jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete. Författarna anser att varierande storlekar på
revisionsbyråerna möjliggör ett identifierande av olika perspektiv på jämställdhet och
jämställdhetsarbete. Genom att basera studien på olika stora byråer erhölls det en
möjlighet att analysera om hållbarhetsredovisning kan vara en bidragande faktor till att
fasader inom jämställdhet kan uppstå inom revisorsprofessionen. Vid val av
revisionsbyråer har författarna studerat fyra av Sveriges största revisionsbyråers
hållbarhetsredovisningar. Vid observation av hållbarhetsredovisningarna valdes två
byråer ut, som hade presenterat tydliga jämställdhetsmål och tillvägagångssätt för att
uppnå de uppsatta jämställdhetsmålen.
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3.3 Val av revisorer
Studien ämnar att skapa en förståelse för de valda revisionsbyråernas jämställdhetsmål
och jämställdhetsarbete. Vid val av revisorer har en selektiv urvalsmetod tillämpats.
Genom att författarna har valt ut revisorer som besitter den kunskap som efterfrågas.
Urvalet byggde på författarnas uppfattningar om vilka revisorer som var lämpliga baserat
på de valda ämnesområdet. Författarna valde att besöka de utvalda revisionsbyråerna och
informera om studiens syfte. Vid besöket tillfrågades revisorerna om de var villiga att
medverka i studien. Revisorerna som var villiga att medverka i studien tilldelades ett
informationsblad med information om studiens syfte, tillvägagångsätt och dess
konfidentialitet.
Författarna har valt att inkludera både kvinnliga och manliga auktoriserade revisorer i
urvalet. Vidare har författarna valt att endast inkludera auktoriserade revisorer, till följd
av att de besitter kunskap och erfarenhet inom revisorsprofessionen. Tidigare studier har
identifierat att ojämställdheten inom professionen främst föreligger från positionen
auktoriserad revisor och uppåt i hierarkin (Lennartsson, 2017). Statistik från 2019 visar
att det finns 2803 stycken auktoriserade revisorer i Sverige, varav 990 är kvinnor
(Revisorsinspektionen, 2019). Vidare visar statistik från 2019 att andelen kvinnliga
delägare inom studiens valda stora revisionsbyråer ligger mellan 20-25 procent (Halling,
2019). Författarna har även valt att inkludera kontorschefer från de stora
revisionsbyråerna. Kontorscheferna besitter det huvudsakliga ansvaret för kontorets
jämställdhetsarbete. Tidigare studier har visat på att det krävs ett engagemang hos
kontorschefer för uppnå en ökad jämställdhet (Wahl et al., 2011).

3.4 Metod för insamling av sekundär data
Författarna har valt att samla in sekundärdata från revisionsbyråerna i form av
hållbarhetsredovisningar. Hållbarhetsredovisningarna lade grund för kartläggning av
byråernas dokumenterade jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete. Författarna har valt
att studera de stora revisionsbyråernas hållbarhetsredovisningar mellan åren 2014 och
2018. Genom att observera om det varit några variationer i vad byråerna har valt att
presentera från år till år. Vid observationen identifierades inte några signifikanta
skillnader mellan vad byråerna presenterat från några år tillbaka. De variabler som
identifierades var (1) likvärdiga villkor, (2) 40/60-samband, (3) kvinnliga delägare, samt
(4) kvinnligt nätverk. Revisionsbyråerna belyser vikten av att både kvinnor och män skall
erhålla likvärdiga anställnings- och arbetsvillkor samt lika möjligheter till utveckling och
befordran. Vidare benämner revisionsbyråerna att de strävar efter en jämn könsfördelning
och att öka andelen kvinnliga delägare. Författarna har identifierat att de stora
revisionsbyråerna har implementerat åtgärder som skall bidra till att kvinnor skall erhålla
möjlighet att bygga nätverk och utvecklas inom byrån.
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3.5 Metod för insamling av primär data
Författarna har valt att samla in primär data genom sex stycken semistrukturerade
intervjuer. Respondenternas bakgrund och karriär inom revisorsprofessionen kommer
inte att redogöras, i syfte att skydda deras identitet. De intervjuade respondenterna
bevarades även konfidentiella. Det innebär att det inte kommer framgå vilken
revisionsbyrå de olika respondenterna är verksam inom. Respondenterna bevarades
konfidentiella till följd av att studiens syfte inte var att jämföra de olika
revisionsbyråernas jämställdhetsarbete. Vidare i studien benämns revisorerna även som
könsneutrala, till följd av att studien ämnade att identifiera revisionsbyråernas
jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete; inte de enskilda revisorernas syn på
jämställdhet. Därav var namngivelse eller könsidentitet inte av betydelse. Enligt David
och Sutton (2016) är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetik och respondenternas
rättigheter vid en undersökning. Författarna skickade ut ett mail till respektive
revisionsbyrå med information om deras konfidentialitet. Vidare informerades
respondenterna möjligheten att avbryta intervjun, alternativt avstå att svara på frågor, trots
tidigare samtycke.
Intervjuerna utfördes på revisionsbyråernas kontor och pågick mellan 45-60 minuter per
intervju. Författarna erhöll samtycke från samtliga respondenter att spela in intervjuerna.
Då sannolikheten att eventuella feltolkningar och missförstånd reduceras. Enligt Bryman
och Bell (2013) kan en intervjuguide verka som en minneslista för vilka områden och
perspektiv intervjun skall täcka. Genom att konstruera en intervjuguide erhölls
respondenterna möjlighet att svara på frågorna utifrån en större frihet. Författarna
konstruerade tre stycken intervjuguider. De intervjuguider som utformades för de stora
revisionsbyråerna bestod av frågor baserat på den information som författarna identifierat
vid observationen. Den intervjuguiden som utformades för de mindre revisionsbyråerna
baserades på tidigare studier utifrån den teoretiska referensramen. Samtliga
intervjuguider fokuserade på att behandla revisionsbyråernas jämställdhetsmål och
jämställdhetsarbete. Samt vilka tillvägagångssätt som byråerna tillämpar för att
säkerställa att jämställdhetsarbetet leder till en ökad jämställdhet.

3.6 Analysmetod
Vid analysering av den empiriska data har en teoretisk tematisk analysmetod tillämpats.
Analysmetoden valdes eftersom att studien utgår från tidigare teorier. Den teoretisk
tematiska analysmetoden är användbar vid identifiering av centrala, återkommande teman
och mönster (Braun & Clarke, 2006). Analysprocessen av den empiriska data har utförts
i sex steg (ibid.). Det första steget var att transkribera intervjuerna. Vid transkriberingen
identifierades mönster som var av intresse för att besvara studiens syfte. Författarna valde
att sammanställa den primära datan utifrån respektive revisor. När den empiriska data var
transkriberad, kategoriserades materialet utifrån revisionsbyråernas jämställdhetsmål och
jämställdhetsarbete. När intervjusvaren var kategoriserade påbörjades en djupanalys av
resultatet. Vid analysen urskiljdes likheter och skillnader för att identifiera om studiens
resultat kunde förklaras med hjälp av den teoretiska referensramen. Resultatet som
framkom lade grund för studiens slutsats.
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3.7 Metodproblem
Enligt David och Sutton (2016) är kvalitetsmåtten validitet och reliabilitet konstruerade
för kvantitativa undersökningar. En kvalitativ undersökning användes för den här studien
och således krävdes en omdefiniering av kvalitetsmåtten. Validitet och reliabilitet
omdefinierades till trovärdighet och äkthet. (Merriam, 2009)

3.7.1 Trovärdighet
För att en studien skall uppfattas trovärdig skall studiens resultat överensstämma med det
verkliga utfallet. Trovärdighet har uppnåtts genom att den empiriska data är insamlad i
två olika steg. Genom observation av de stora revisionsbyråernas
hållbarhetsredovisningar och genom semistrukturerade intervjuer. Författarna har därav
erhållits möjlighet att undersöka verkligheten ur två olika nivåer. Genom att undersöka
verkligheten ur två olika nivåer erhölls möjlighet att säkerställa om författarna skapat en
förståelse för revisionsbyråernas jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete.
Respondenterna fick frågorna tilldelade en vecka innan intervjun skulle äga rum, vilket
kan medföra att respondenterna vinklar byråns jämställdhetsarbete i positiv bemärkning.
Författarna kan därmed inte helt säkerställa att studiens resultat är baserat på
revisionsbyråernas reella jämställdhetsarbete. Genom att bevara respondenterna
konfidentiella anser författarna att sannolikheten att revisionsbyråernas svar blir vinklade
minskar. Till följd av att varken byrån eller individen blir namngiven i studien. Författarna
har valt att endast intervjua auktoriserade revisorer och kontorschefer. Vilket kan bidra
till att studiens resultat inte beaktar att även revisorsassistenter kan påverka byråernas
jämställdhet. Studien syftar emellertid att analysera revisionsbyråernas jämställdhet från
positionen auktoriserad revisor och uppåt. Författarna anser därav att revisorsassistenter
inte besitter tillräckligt lång erfarenhet inom professionen.

3.7.2 Äkthet
Det kan vara problematiskt att fastställa en studies äkthet vid kvalitativa undersökningar.
Till följd av att det mänskliga beteendet är föränderligt och därmed kan resultatet variera.
(Bryman & Bell, 2013) Den insamlade primära data består av sex stycken
semistrukturerade intervjuer. Det kan till följd av det låga antalet intervjuer vara
problematiskt att fastställa en generaliserbar verklighet. Syftet med studien är emellertid
inte att skapa en generaliserbar slutsats, utan att skapa en förståelse om de valda
revisionsbyråernas jämställdhetsarbete. En problematik som ett mindre antal intervjuer
kan medföra är att respondenternas tidigare erfarenheter inom revisorsprofessionen kan
avspegla ett samband inom professionen. Sambandet behöver nödvändigtvis inte vara en
problematik eller ett förhållande som berör hela professionen.
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4. EMPIRI
I följande avsnitt presenteras studiens insamlade empiriska data, baserad på sex stycken
semistrukturerade intervjuer med representanter från revisorsprofessionen.

4.1 Inledning
Studiens syfte är att skapa en förståelse för revisionsbyråernas jämställdhetsarbete. Vilket
har erhållits genom att intervjua sex stycken auktoriserade revisorer, varav två stycken
kontorschefer från de stora revisionsbyråerna. Den insamlade primära data presenteras
utifrån de intervjuade revisionsbyråernas jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete.
Samtliga revisorer definierar begreppet jämställdhet med vikten av att samtliga individer
skall behandlas på likvärdiga villkor - oavsett vilket kön, etnicitet eller funktionshinder
individen besitter.

4.2 Jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete
4.2.1 Revisor 1
Vid frågan om hur revisionsbyrån arbetar med jämställdhet framkom det att byrån
fokuserar på att skapa en kultur som främjar jämställdhet. Genom att skapa en kultur som
främjar jämställdhet anser revisor 1 att byrån inte behöver någon nedskriven
jämställdhetspolicy eller jämställdhetsplan. Det som framkom av intervjun var att byrån
har en kultur som främjar jämställdhet i den dagliga verksamheten; genom att stötta och
uppmuntra varje medarbetare till utveckling, oavsett kön.
Det är inte alltid det viktigaste att dokumentera jämställdhetsarbetet, det
viktiga är att man skapar en kultur där det fungerar i praktiken. [...] Det
finns regler som inte finns på papper, men som ändå fungerar.
Samhället bygger väldigt mycket på planer och att det ska vara så
mycket dokumentation, men sen är man inte så noga om att det
fungerar. [...] lagen säger att man kanske ska ha en jämställdhetsplan
men den är ju värdelös om det inte fungerar.
Det som framkom av revisor 1 var att professionen har krav på sig att dokumentera
jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete. Samtidigt som de mindre byråerna inte alltid
besitter de resurser som krävs för att dokumentera deras jämställdhetsarbete. Enligt
revisor 1 är det viktigare att jämställdhetsarbetet fungerar i praktiken. Revisor 1 menar att
professionens normer och värderingar styrs av de revisionsbyråer i Sverige som besitter
ett stort inflytande och makt. Det är med andra ord, enligt revisor 1, de större
revisionsbyråerna som främst påverkar och påverkas av professionens normer och
värderingar. De mindre revisionsbyråerna är mer självständiga och påverkas inte i samma
utsträckning av professionens normer och värderingar samt krav på dokumentation av
jämställdhetsarbetet.
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Vid frågan om revisionsbyråns dokumentation av jämställdhetsmål och
jämställdhetsarbete framkom det att professionens påtryckningar kan bidra till att
byråerna fokuserar för mycket på själva dokumentationen. Genom att fokusera för mycket
på att dokumentera kan det leda till att byråerna inte reflekterar över vilka åtgärder som
krävs för att öka jämställdheten. Den åtgärd som byrån har vidtagit är att skapa en kultur
på arbetsplatsen som främjar jämställdhet.

4.2.2 Revisor 2
Vid frågan om hur revisionsbyrån arbetar med jämställdhet framkom det att byrån har
implementerat åtgärder för att öka andelen kvinnliga delägare. Det kan vara en utmaning
för kvinnor att avancera inom professionen och bli delägare. Genom att arbeta med
förebyggande åtgärder medvetandegör byrån ojämställdheten inom professionen. Det
som framkom av revisor 2 var att det är kontorschefens ansvar att identifiera, stötta och
uppmuntra utvecklingsmöjligheter hos sina medarbetare.
Vi har planer för hur vi ska få kvinnor att kliva fram i organisationen,
att ta ett större ansvar. [...] det är varje kontorschefs ansvar att
identifiera, primera och uppmuntra kvinnliga medarbetare att tro på sig
själva och sin förmåga.
Revisor 2 förklarade att de implementerade åtgärderna syftar till att kvinnor skall skapa
erfarenhet och bygga nätverk inom professionen. Det som framkom av intervjun var att
revisionsbyrån inte har några siffror på om åtgärderna leder till en ökad jämställdhet.
Revisor 2 förklarade vidare att byrån utgår från en central jämställdhetsplan, med centralt
upprättade jämställdhetsmål. Det är emellertid kontorschefens ansvar att identifiera och
uppmuntra nästa generations ledare.
I den centrala jämställdhetsplanen återfinns ett jämställdhetsmål. Jämställdhetsmålet
syftar till att öka andelen kvinnliga delägare till minst 40 procent. Det som framkom av
revisor 2 var att jämställdhetsmålet grundar sig på att det råder en
ojämställdhetsproblematik inom professionen.
Det är jättebra att det finns, för om man inte ställer upp mål har vi inget
att stämma av i verkligheten. Vi kan inte säga att vi är seriösa med
jämställdhetsarbetet om vi inte sätter upp jämställdhetsmål. Sen om man
uppnår dem eller inte får man utvärdera.
Det handlar om att medvetandegöra ojämställdheten inom professionen. Som framkom
av revisor 2 skall jämställdhetsmål upprättas, vilka sätter riktlinjer för byråns
jämställdhetsarbete. Revisor 2 anser att det måste upprättas riktlinjer innan byrån kan
vidta tillvägagångssätt som leder till en ökad jämställdhet. Vidare anser revisor 2 att
hållbarhetsredovisning kanske inte är det mest fördelaktiga verktyget för att presentera
byråns jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete; genom att redovisningsmetoden inte
fått den fokus den förtjänar. Redovisningsmetoden är företagsspecifik, samtidigt som
samhället i form av lagar, normer och värderingar påverkar vad branschen skall
presentera.
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4.2.3 Revisor 3
Vid frågan om hur revisionsbyrån arbetar med jämställdhet framkom det att byrån har
implementerat åtgärder för att öka andelen kvinnliga delägare. Det som framkom var att
byrån utgår från en central jämställdhetsplan, vilket innebär att kontoret inte har utvecklat
någon lokal jämställdhetsplan. Genom att utgå från en central jämställdhetsplan har inte
de anställda en lika stor insikt i byråns jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete.
De anställda vet inte att vi har en central jämställdhetsplan, vi har inte
diskuterat den här lokalt på kontoret. [...] men jag tycker det är viktigt,
men det är inget vi har arbetat med lokalt.
När jag läser igenom den centrala jämställdhetsplanen, så ser jag att det
är många av punkterna som vi ändå arbetar med. [...] på något sätt har
det ju ändå kanaliseras ned i organisationen.
Jag har aldrig varit på någon utbildningen eller kick off där vi har
diskuterat jämställdhetsplanen eller där någon i ledningen har
presenterat jämställdhetsmålen. Det kan jag ju ändå tycka att man borde
göra. [...] Det går ju inte att sätta upp ett mål för hela byrån om ingen
mer i organisationen vet om eller jobbar för det.
Den centrala jämställdhetsplanen har till viss del implementerats i det dagliga arbetet.
Samtidigt som revisor 3 anser att den borde kommuniceras ut mer internt inom byrån. Det
som implementerats i det dagliga arbetet är vikten av att behandla samtliga medarbetare
utifrån likvärdiga villkor, oavsett kön. Det som framkom av revisor 3 var att det är
kontorschefens ansvar att stötta och uppmuntra varje medarbetares individuella
målsättning, vilket sker genom bland annat utvecklingssamtal.
I den centrala jämställdhetsplanen återfinns jämställdhetsmål som beskriver vikten av att
öka andelen kvinnliga delägare. Revisionsbyrån har implementerat ett antal olika åtgärder
som skall bidra till att öka andelen kvinnliga delägare.
Det finns ett antal olika projekt. [...] det är ett led för att stötta
högpresterande kvinnor och att hjälpa dem till utveckling, stöttning och
att bygga nätverk. [...] projekten är ett verktyg för att uppnå de uppsatta
jämställdhetsmålen. [...] Att få kvinnliga förebilder, som visar att det
faktiskt är möjligt att avancera och hjälper en att knyta kontakter och få
ett nätverk.
Det som framkom av revisor 3 var att åtgärderna skall bidra till att kvinnor lyfts fram inom
professionen, vilket skall öka andelen kvinnliga delägare. De implementerade åtgärderna
är ett verktyg för att uppnå byråns centrala jämställdhetsmål. Samtidigt råder det en
ojämställdhet på delägarnivå, trots åtgärderna.
Revisor 3 anser att det är viktigt att byrån presenterar deras jämställdhetsmål och
jämställdhetsarbete. Redovisningsmetoden, hållbarhetsredovisning anses vara ett bra
verktyg för att presentera byråns jämställdhetsarbete. Det kan emellertid föreligga en
problematik att organisationer anpassar sig till professionens normer och värderingar.
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[...] det kan finnas en risk, det tar tid att implementera och aktivt arbeta
med frågorna. Från början kan det bli, så här ska det se ut och då har vi
med det här, men det kanske inte speglar vårt företag eller vår
verksamhet bäst. Det måste diskuteras och det kan ta några år innan man
kan vinkla det specifikt till företaget.
Det som framkom var att det kan vara problematiskt att avgöra vad som skall presenteras
i hållbarhetsredovisningen. Revisor 3 förklarade att det kan vara problematiskt att
implementera tillvägagångssätt som bidrar till byråerna uppnår de upprättade
jämställdhetsmålen
i
hållbarhetsredovisningen
såväl
som
den
centrala
jämställdhetsplanen.

4.2.4 Revisor 4
Vid frågan om hur revisionsbyrån arbetar med jämställdhet framkom det byrån har skapat
en lokal jämställdhetspolicy. Den lokala jämställdhetspolicyn belyser vikten av att skapa
en kultur där varje medarbetares prestationer och kompetenser uppmärksammas. Enligt
revisor 4 är det kontorschefens ansvar att ta tillvara på varje enskild medarbetares
målsättning.
Det är viktigt att man har en bra chef som ser en trots att man är kvinna.
[...] Det gäller att den närmaste chefen som man har uppmärksammar
en. Om man har en chef som uppmärksammar en går man förbi glastaket
direkt.
Det som framkom av intervjun var att revisionsbyrån giver varje medarbetare en inblick i
hela revisionsprocessen. Genom att få en inblick i hela revisionsprocessen bidrar det till
att varje medarbetare som vill avancera erhåller den möjligheten.
Det som framkom var att revisor 4 har valt att starta en egen revisionsbyrå. Efter att
spenderat en stor del av sin karriär på några av de fyra största revisionsbyråerna i Sverige.
Revisor 4 valde att lämna de stora revisionsbyråerna för att fenomenet glastak blev ett
hinder för att avancera inom professionen. Genom att det uppstod ett glastak erhölls inte
lika möjligheter att avancera till delägarnivå.
Jag har jobbat på en stor byrå nästan hela mitt liv. Jag var väldigt driven
och karriärsugen, men uppfattade att jag blev bromsad. De tyckte jag
var duktig på att jobba, men jag kom ändå till det berömda glastaket.
[...] jag kanske var ivrig, men jag uppfattade det som att jag inte kom
vidare. [...] Jag har alltid trott att hårt arbete skall löna sig och att man
till slut någon gång skall bli uppmärksammad.
När jag en gång ställde frågan att få bli partner och frågade vad som
krävdes, så var kravet att jag skulle dra in ett bolag i storlek med LKAB.
Det kunde ju ingen partner, skulle lilla jag kunna dra in ett sånt stort
bolag själv. Det var absurt hur dem kunde bete sig, medan andra män
blev partner utan att sådana krav ställdes. [...] Ingen skulle hävda att det
var ett glastak, utan det berodde enligt dem att männen hade de
ambitioner som krävdes för att bli partner.
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Det som framkom av intervjun var att det råder en ojämställdhetsproblematik inom
professionen. Genom att kvinnorna inte erhåller lika möjligheter att avancera till
delägarnivå. Revisor 4 anser att jämställdhetsarbetet måste integreras i hela
verksamheten. Genom att jämställdhetsintegrera kan byråerna förändra de
organisatoriska strukturerna som bidrar till en ojämställdhet, vilket är någonting som
revisor 4 tagit i beaktning.
Det krävs att ledarna, partnersarna som driver och väljer in nya partners
öppnar sina ögon och inser att kvinnorna är lika duktiga. [...] jag tror
även att kvinnorna måste säga till att vi lämnar om vi inte blir
uppmärksammade och berättar att vi har ambitionen att bli partner. [...]
när man inte får ett av de större uppdragen, ser inte partnersarna i
Stockholm att den här personen i Norrbotten kan vara en potentiell
delägare. Om jag inte får chansen så ser inte dem mig, utan jag är bara
en hårt arbetande kvinna i det tysta.
Revisor 4 förklarade att den lokala jämställdhetspolicyn ligger till grund vid utformning
av tillvägagångssätt som skall öka jämställdheten inom byrån. Det är även en
förutsättning att kontorschefen ser varje enskild medarbetares prestationer. Det som
framkom av intervjun var att den ojämställdhet som råder inom professionen har påverkat
revisor 4 att driva en revisionsbyrå i egen regi.

4.2.5 Revisor 5
Vid frågan om hur revisionsbyrån arbetar med jämställdhet framkom det att byrån utgår
från en central jämställdhetsplan. I den centrala jämställdhetsplanen återfinns byråns
jämställdhetsmål. Jämställdhetsplanen behandlar vikten av att samtliga medarbetare skall
behandlas likvärdigt, oavsett kön eller etnicitet.
Vi har ingen lokal jämställdhetsplan, vi följer den centrala. [...] Jag kan
inte beskriva den centrala jämställdhetsplanen, vilket jag kanske borde
kunna. [...] det handlar i stora drag om att behandla alla lika oavsett kön
eller etnicitet.
Det kan hända att vi har ett jämställdhetsmål, men jag har ingen exakt
siffra på det. Men att det förmodligen är en för låg siffra är vi alla
överens om.
Det som framkom av revisor 5 var att det är den centrala ledningens ansvar att
implementera åtgärder som leder till att byråns jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete
kanaliseras ned till varje kontor. När den centrala jämställdhetsplanen har kanaliseras
nedåt i organisationen är det kontorschefens ansvar att implementera åtgärder i det
dagliga arbetet, som främjar att de uppsatta jämställdhetsmålen uppnås.
För att vara delägare måste man ha en viss kundstock och hur man får
det beror delvis på sitt eget arbete. [...] Inom vår byrå finns det några
som sitter på jättemånga uppdrag, så vi har börjat fördela om
arbetsbördan. Så att dem som har mindre uppdrag skall få fler, så det
blir en jämnare fördelning. Det är grunden om du blir delägare eller inte.
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Revisor 5 förklarade att en åtgärd som byrån har implementerat är att jämställt fördela
kunduppdrag mellan de auktoriserade revisorerna. Genom att fördela kunduppdrag skall
kvinnor erhålla möjlighet att uppnå delägarnivå.
Revisor 5 anser att redovisningsmetoden, hållbarhetsredovisning kanske inte är ett
fördelaktigt verktyg för byråerna att dokumentera och presentera deras jämställdhetsmål
och jämställdhetsarbete.
Det som redovisas i hållbarhetsredovisningen säger kanske inte så
mycket. [...] Det är viktigt att man har mål som är tydliga och mätbara i
verksamheten och att det följs upp internt, framför att det kommuniceras
utåt. [...] Externt utåt vill man visa upp den bästa bilden och det jobbar
man ju internt med också men det är ju det interna som är det viktiga.
Det som framkom av revisor 5 var att det kan vara problematiskt att fastställa vad som är
relevant att presentera i hållbarhetsredovisningen. Det är med andra ord, enligt revisor 5
det interna jämställdhetsarbetet som är det viktigaste för att erhålla en mer jämställd
revisorsprofession.

4.2.6 Revisor 6
Vid frågan om hur revisionsbyrån arbetar med jämställdhet framkom det att byrån har en
ambition att jämställdhetsarbetet skall leda till att kvinnor vågar ta mer ansvar. Samtidigt
menar revisor 6 att det är den enskilde individens ansvar att aktivt arbeta för att kunna
avancera inom byråns hierarki. Revisionsbyrån utgår från en central jämställdhetsplan
som företagsledningen har tagit fram. Jämställdhetsplanen behandlar vikten av att
delägarskapet skall fördelas rättvist mellan kvinnor och män.
Det finns en central jämställdhetsplan som företagsledningen har tagit
fram. [...] Den största utmaningen är nog att fördela delägarskapet mer
rättvist mellan kvinnor och män. Sen tycker jag inte att man ska tvinga
in en kvinna bara för att hon är kvinna, utan att det skall vara rätt person
på rätt plats.
Det som framkom av intervjun var att revisor 6 anser att jämställdhetsarbetet måste
implementeras i den dagliga verksamheten. Samtidigt menar revisor 6 att den centrala
jämställdhetsplanen inte har lyckats kanaliseras ned i organisationen. Genom att
jämställdhetsplanen inte har kanaliseras ned kan det bli problematiskt att uppnå en ökad
jämställdhet. Enligt revisor 6 är det i slutändan upp till den enskilde medarbetaren att
prestera i enlighet med kriterierna för att bli delägare.
Någonstans tror jag i grunden att killar har vassare armbågar, tyvärr. [...]
de slår sig fram och visar att de kan mer än vad kanske tjejerna gör. Sen
finns det ju vissa tjejer som tar för sig och visar att de finns, men då är
det ju viktigt att man har ledare runt om kring sig som uppmärksammar,
även om man inte är den som hörs mest. [...] Jag tror inte byrån i sig
egentligen kan göra så jättemycket för att få fler kvinnliga delägare.
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Det som framkom av revisor 6 var att det är kontorschefens ansvar att uppmärksamma
varje medarbetares utvecklingsmöjligheter. Genom att uppmärksamma medarbetarnas
utvecklingsmöjligheter kan den enskilda medarbetaren erhålla möjlighet att avancera
inom byrån.
Revisor 6 anser att hållbarhetsredovisning är ett bra verktyg för att presentera byråns
jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete. Samtidigt hävdar revisor 6 att det kan vara
problematiskt att uppnå de jämställdhetsmål som presenteras.
Det är ju bra att man kan presentera det så att övriga vet vad man tänker.
[...] absolut kan det vara så, att man sätter högt ställda mål och såhär är
det vi skall jobba.
[...] sen tycker jag att vi på lokal nivå kanske inte kan påverka den siffra
som är angiven i hållbarhetsredovisningen.
Det som framkom av revisor 6 var att byrån inte har några specifika tillvägagångssätt för
att implementera åtgärder som stödjer de upprättade jämställdhetsmålen. Revisor 6 anser
att de jämställdhetsmål som presenteras inte i första hand är någonting som varje enskilt
kontor kan påverka. Det är ledningens ansvar att implementera åtgärder som leder till en
ökad jämställdhet.

4.3 Sammanställning av jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete
Intervjuerna visade att samtliga revisionsbyråers jämställdhetsmål är att det skall råda
likvärdiga villkor för både kvinnor och män. Studiens valda stora revisionsbyråer har även
som jämställdhetsmål att öka andelen kvinnliga delägare till minst 40 procent. Resultatet
av intervjuerna visade att de tillvägagångssätt som revisionsbyråerna tillämpar skiljer sig
beroende på om det är en stor eller mindre revisionsbyrå. Gemensamt för de mindre
byråerna är att de strävar efter att skapa en kultur på arbetsplatsen som främjar
jämställdhet. Genom att skapa en kultur som främjar jämställdhet leder det till att
jämställdhetsarbetet implementeras i det dagliga arbetet. Detta tyder på att de mindre
revisionsbyråerna har skapat en kultur, baserat på de normer och värderingar som råder
på arbetsplatsen. De mindre revisionsbyråerna påverkas således inte i lika stor
utsträckning av de externa normer och värderingar som råder inom revisorsprofessionen.
En av de mindre byråerna har upprättat en jämställdhetspolicy utifrån den interna
verksamheten, som beskriver vikten av att stötta och uppmuntra samtliga medarbetare.
Den upprättade jämställdhetspolicyn kan ses som ett verktyg för att förhindra att det skall
uppstå ett glastak. Genom att ständigt stötta och uppmuntra varje enskild medarbetare till
utveckling inom byrån uppstår det inte några organisatoriska fördomar; hinder för kvinnor
att avancera inom en revisionsbyrå. De mindre revisionsbyråerna fokuserar på att uppnå
jämställdhet i verksamheten framför att dokumentera deras jämställdhetsmål och
jämställdhetsarbete.
Resultatet av intervjuerna visade att de stora revisionsbyråerna tillämpar olika
tillvägagångssätt för att uppnå deras jämställdhetsmål. Gemensamt för två av byråerna är
att de har implementerat initiativ som skall underlätta för kvinnor att avancera inom
revisionsbyrån. Initiativen är ett tillvägagångssätt för att implementera byråns
jämställdhetsarbete och syftar till att stötta och uppmuntra kvinnor till utveckling.
Kvinnor lyfts fram i organisationen genom initiativen och erhålls en större möjlighet att
uppnå högre positioner. Ett alternativt tillvägagångssätt som en av de stora
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revisionsbyråerna tillämpar för att giva både kvinnor och män en lika stor chans att
avancera inom byrån, är att skapa en jämnare fördelning av kunduppdragen. Gemensamt
för de stora revisionsbyråerna är att de fokuserar på att stötta och uppmuntra samtliga
medarbetare till utveckling inom byrån. De olika tillvägagångssätten skall verka som ett
verktyg för att motverka glastaket som råder inom professionen.
Gemensamt för samtliga stora revisionsbyråer är att de utgår från en central
jämställdhetsplan. De stora revisionsbyråerna har således inte skapat en lokal
jämställdhetsplan för respektive kontor. Genom att byråerna inte har en lokal
jämställdhetsplan är det en förutsättning att den centrala jämställdhetsplanen skall
kanaliseras ned i organisationsstrukturen. Det kan vara en problematik att uppnå
jämställdhetsmålen om jämställdhetsarbetet inte har kanaliseras ned till respektive kontor.
Resultat av intervjuerna visade att de stora revisionsbyråerna anser att det är viktigt att
presentera deras jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete. Redovisningsmetoden,
hållbarhetsredovisning har emellertid inte fått den fokus den förtjänar. Den anses därmed
inte vara ett fördelaktigt verktyg för presentation av byråernas jämställdhetsmål och
jämställdhetsarbete. Resultatet av intervjuerna visade att de stora revisionsbyråerna har
implementerat tillvägagångssätt för att främja jämställdheten inom professionen.
Gemensamt för de stora revisionsbyråerna är att de anser att det är viktigt att först
dokumentera byråns jämställdhetsmål och sätta upp riktlinjer för byråns
jämställdhetsarbete, innan byrån kan vidta åtgärder för att hantera problematiken.
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Tabell 4:1: Sammanställning av jämställdhetsmål och jämställdhetsarbete

21

5. ANALYS OCH DISKUSSION
I följande kapitel presenteras en analys och diskussion av den insamlade empiriska datan
med stöd från den teoretiska referensramen.

5.1 Analys av revisionsbyråernas reella jämställdhetsarbete
5.1.1 Mindre revisionsbyråer
Resultatet visar att de mindre revisionsbyråerna har utvecklat en lokal
jämställdhetspolicy. Genom att upprätta en lokal jämställdhetspolicy kan det enskilda
kontoret skapa ett jämställdhetsarbete utifrån deras förutsättningar. Det finns inget
självklart tillvägagångssätt för byråerna att implementera ett jämställdhetsarbete i
verksamheten (Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2011). I linje med Mark (2007) skall
jämställdhetsarbetet integreras och implementeras i verksamheten utifrån det enskilda
kontorets förutsättningar. Resultatet tyder på att genom att upprätta en lokal
jämställdhetspolicy integreras och implementeras jämställdhetsarbetet direkt i
verksamheten. Det uppstår således inte den problematik som kan uppstå när ett
jämställdhetsarbete skall kanaliseras ned till samtliga nivåer inom revisionsbyrån
(Asplund, 1984). Resultatet visar stöd för det Mark (2007) skriver om, att en organisation
som tillämpar jämställdhetsintegrering inom hela organisationen kommer uppnå en högre
jämställdhet. Det är därmed en förutsättning att jämställdhetsarbetet införlivas i allt
beslutsfattande inom hela verksamheten (Wahl et al., 2011). Resultatet tyder således på
att en internt integrerad jämställdhetspolicy, skapad utifrån de enskilda kontorets
gemensamma värdegrund bidrar till en högre jämställdhet inom organisationen.
Resultatet visar att de mindre revisionsbyråernas jämställdhet inte påverkas i lika stor
utsträckning av revisorsprofessionens normer och värderingar. Att de mindre
revisionsbyråerna inte påverkas i lika stor utsträckning av professionens normer och
värderingar kan förklaras av att de har skapat en kultur baserat på de enskilda kontorets
normer och värderingar. Resultatet tyder således på att en kultur som främjar jämställdhet
bidrar till att sannoliken för att organisatoriska fördomar skall uppstå minskar. Detta går
i linje med Wallerstedt och Öhman (2012) som menar att en revisionsbyrås normer och
värderingar påverkar deras förhållningssätt gentemot jämställdhet. Resultatet tyder på att
de mindre revisionsbyråerna skapar en kultur som främjar byråns interna jämställdhet
framför samhälleliga påtryckningar.

5.1.2 Stora revisionsbyråer
Resultatet visar att de stora revisionsbyråerna utgår från en central jämställdhetsplan.
Genom att de stora revisionsbyråerna inte har utvecklat en lokal jämställdhetsplan, är det
av betydelse att den centrala jämställdhetsplanen integreras och kanaliseras ned i
organisationen (Wahl et al., 2018). Det kan vara problematiskt att implementera åtgärder
i det dagliga arbetet, på respektive kontor genom att utgå ifrån en central
jämställdhetsplan. Den centrala jämställdhetsplanen är konstruerad utifrån hela
revisionsbyrån och inte för varje enskilt kontor. Det kan således vara problematiskt för
varje enskilt kontor att implementera ett jämställdhetsarbete som främjar jämställdhet i
det dagliga arbetet. Resultatet visar stöd för det Mark (2007) skriver om, vikten av att en
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organisations jämställdhetsarbete integreras och implementeras i det dagliga arbetet. Att
integrera och implementera jämställdhetsarbetet i det dagliga arbetet är en förutsättning
för att uppnå byråns jämställdhetsmål. Detta går i linje med Eriksson-Zetterquist och
Renemark (2011) som menar att revisionsbyråerna måste skapa interna tillvägagångssätt
för att uppnå jämställdhetsmålen. Resultatet tyder således på att det kan föreligga en
diskrepans på grund av att den centrala jämställdhetsplanen inte lyckas kanaliseras ned
och kommuniceras ut till respektive kontor. Detta går i linje med Lundeteg (2018) som
belyser att det kan föreligga en problematik att de dokumenterade jämställdhetsmålen inte
överensstämmer med det reella jämställdhetsarbetet. Genom att den centrala
jämställdhetsplanen inte kanaliseras ned bidrar det till att respektive kontor inte besitter
de förutsättningar som krävs för att implementera åtgärder som bidrar till att byråns
jämställdhetsmål uppnås. Detta går i linje med Wahl et al. (2018) som menar att det krävs
ett engagemang från både ledning och de enskilda kontoren för att uppnå en högre
jämställdhet. Resultatet tyder således på att de stora revisionsbyråerna inte har lyckats
tillämpa en jämställdhetsintegrering på samtliga nivåer inom organisationen; vilket är en
förutsättning för att uppnå en högre jämställdhet.
Resultatet visar att två av de stora revisionsbyråerna har implementerat initiativ som skall
bidra till att kvinnor erhåller möjlighet att utvecklas inom byrån. De implementerade
åtgärderna skall verka som ett verktyg för att uppnå byråns jämställdhetsmål. Resultatet
tyder på att de implementerade initiativen inte nödvändigtvis bidrar till en ökad
jämställdhet, på grund av att insatserna falnar bort, under bördan av det dagliga arbetet
(Lundeteg, 2018; Lennartsson, 2017). Resultatet visar stöd för det Borglund et al. (2010)
skriver om, att det inte är en självklarhet att revisionsbyråernas implementerade
jämställhetsprocesser leder till en ökad jämställdhet. Det kan därmed vara problematiskt
att fastställa om processerna leder till en ökad jämställdhet. Detta går i linje med Mark
(2007) som menar att den enskilda medarbetaren, genom att medverka i initiativ inte kan
påverka organisationens strukturer och förhållningssätt gentemot jämställdhet. Resultatet
tyder alltså på att den enskilda medarbetaren, via initiativ inte direkt kan påverka byråns
jämställdhet. Det är med andra ord byråns ansvar att implementera radikala
jämställdhetsprocesser som bidrar till en ökad jämställdhet, snarare än att försöka
förändra en medarbetares värderingar (Mark, 2007).
Resultatet visar att de stora revisionsbyråerna påverkas av professionens normer och
värderingar. Revisorsprofessionen har länge verkat som ett manligt reservat präglat av
manliga normer och värderingar. Detta påverkar professionens förhållningssätt gentemot
jämställdhet. (Wallerstedt & Öhman, 2012) Resultatet tyder på att det råder ett glastak
inom professionen, vilket innebär att kvinnor inte har samma förutsättningar att avancera
inom en revisionsbyrå. Detta går i linje med Ezzedeen et al. (2015) som skriver att
glastaket kan vara en förklaring till varför det inte är jämställt vid de högre positionerna.
De stora revisionsbyråerna hänvisar ojämställdheten vid de högre positionerna till den
inbyggda trögheten och förlitar sig på att framtiden kommer medföra en jämställd
revisorsprofession. Enligt Wahl et al. (2018) kommer inte byråernas interna strukturer
förändras på ett avgörande sätt, bara för att fler kvinnor gör intåg i professionen.
Resultatet tyder på att byråerna medvetandegör ojämställdhetsproblematiken, samtidigt
som det saknas radikala tillvägagångssätt för att öka jämställdheten (Lundeteg, 2011).
Det kan med andra ord föreligga en problematik att jämställdhetsmålen skiljer sig från
revisionsbyråernas reella jämställdhetsarbete (Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2011).
I enlighet med institutionell teori kan organisationer välja att följa vissa riktlinjer för att
motsvara samhällets förväntningar och därmed erhålla legitimitet (Deegan & Unerman,
2011; Meyer & Rowan, 1977).
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Resultatet tyder på att den upprättade hållbarhetsredovisningen emellertid inte avspeglar
den reella verksamheten. Vilket går i linje med Borglund et al. (2011) som menar att
redovisningsmetoden kan bidra till att organisationer upprättar falska fasader för att uppnå
legitimitet i samhället. Det är lagstadgat för de stora revisionsbyråerna att upprätta en
hållbarhetsredovisning. Vilket kan medföra en problematik för byråerna att fastställa
vilka jämställdhetsprocesser som krävs för att uppnå de upprättade jämställdhetsmålen.
(Deegan & Unerman, 2011) Resultatet tyder således på att revisionsbyråernas
dokumenterade jämställdhetsmål inte helt och hållet överensstämmer med det deras reella
jämställdhetsarbete. Vilket kan göra det problematiskt att säkerställa en ökad
jämställdhet.

Tabell 5:2: Sammanställning av revisionsbyråernas reella jämställdhetsarbete
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6. SLUTSATS
I det avslutande avsnittet presenteras studiens slutsats om revisionsbyråernas reella
jämställdhetsarbete, studiens bidrag samt förslag till vidare forskning.

6.1 Revisionsbyråernas reella jämställdhetsarbete
Syftet med studien var att skapa en förståelse för revisionsbyråernas jämställdhetsarbete.
Vidare ämnade studien att analysera om det föreligger diskrepans mellan
revisionsbyråernas dokumenterade och reella jämställdhetsarbete. Detta genom att (1)
kartlägga revisionsbyråernas jämställdhetsmål samt (2) identifiera vilka tillvägagångssätt
som revisionsbyråerna tillämpar, för att säkerställa att jämställdhetsarbetet leder till en
ökad jämställdhet. Studien pekar ut en huvudsaklig slutsats om studiens valda
revisionsbyråers rella jämställdhetsarbete. Slutsatsen är att det föreligger en diskrepans
mellan
de
stora
revisionsbyråernas
centrala
jämställdhetsplaner
och
jämställdhetsprocesser. Den identifierade diskrepansen uppenbarar sig mellan de
byråinterna faktorerna och jämställdhetsprocesserna. Jämställdhetsintegrering är en
systematisk process som måste införlivas i hela organisationsstrukturen (Mark, 2007).
Jämställdhetsprocesser är en förutsättning för att uppnå en ökad jämställdhet, oavsett om
det är en mindre eller en stor revisionsbyrå. Det är externa- och byråinterna faktorer som
påverkar utformandet av byråernas centrala jämställdhetsplaner.
Revisionsbyråernas externa- och byråinterna faktorer verkar som legitima fasader. Dessa
fasader motsvarar byråernas jämställdhetsambitioner. De byråerna redovisar i
jämställdhetsplaner och hållbarhetsredovisningar påverkas av samhällets institutionella
förutsättningar och institutionaliserande regler. (Meyer & Rowan, 1977)
Revisionsbyråernas jämställdhetsarbete sker i jämställdhetsprocesser, för att uppnå de
upprättade jämställdhetsmålen. Jämställdhetsprocesserna upprättas av byråernas centrala
ledning. Det emellertid varje enskild kontor som måste anamma jämställdhetsprocesserna
baserat på den centralt upprättade jämställdhetsplanen. Problematiken som uppstår när de
enskilda kontoren skall anamma de centrala jämställdhetsprocesserna är att de skiljer sig
från den upprättade jämställdhetsplanen. Genom att jämställdhetsprocesserna utformas
av ledningen kan det vara problematiskt för de enskilda kontoren att integrera processerna
i den dagliga verksamheten.
Revisionsbyråernas jämställdhetsplaner och hållbarhetsredovisningar, formella
strukturer, kan ses som myter frikopplade från byråernas reella jämställdhetsarbete. Dessa
myter styr byråernas föreställning om hur formella strukturer är bäst lämpade som medel
för att uppnå de redovisade jämställdhetsmålen. (Meyer & Rowan, 1977) Detta leder till
att byråernas jämställdhetsplaner och hållbarhetsredovisningar utgör en källa till
legitimering, snarare än att skapa jämställdhetsprocesser som ökar den reella
jämställdheten. De enskilda kontoren besitter inte de förutsättningar som krävs för att
integrera jämställdhetsprocesser som stödjer den centrala jämställdhetsplanen; det
uppstår således en diskrepans mellan den centrala jämställdhetsplanen och de enskilda
kontorens jämställdhetsprocesser. Den diskrepans som uppstår mellan de byråinterna
faktorerna och jämställdhetsprocesserna, leder till att det som dokumenteras i
jämställdhetsplanerna och hållbarhetsredovisningarna inte motsvarar det reella
jämställdhetsarbetet.
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Modell 6:1: Reviderad teoretisk analysmodell

6.2 Teoretiskt- och praktiskt bidrag
Studien bidrar ur ett teoretiskt perspektiv, kunskap inom området jämställdhetsarbete och
jämställdhetsintegrering. Tidigare forskning har behandlat vikten av att implementera och
integrera ett jämställdhetsarbete i organisationen. Vidare visar den tidigare forskningen
att många organisationer misslyckas vid jämställdhetsintegrering. Studien lämnar därmed
ett teoretiskt bidrag genom att identifiera att en diskrepans kan uppenbara sig mellan de
byråinterna faktorerna och jämställdhetsprocesserna. Studien bidrar ur ett praktiskt
perspektiv, kunskap om hur revisionsbyråer och andra organisationer kan integrera och
implementera ett jämställdhetsarbete. Studiens ambition är att uppmärksamma
revisionsbyråernas reella jämställdhetsarbete. Genom att uppmärksamma
revisionsbyråernas reella jämställdhetsarbete kan det leda till att byråerna skapar interna
tillvägagångssätt som leder till en ökad jämställdhet. Studiens slutsatser, baserade på
studiens valda revisionsbyråer, kan tillämpas av andra revisionsbyråer. Genom att skapa
och utveckla interna jämställdhetsprocesser kan byråerna öka den reella jämställdheten.
Detta kan leda till att fasader, som verkar som byråernas jämställdhetsambitioner, inte
uppstår. Det bidrar till att revisionsbyråerna kan uppnå en ökad jämställdhet.

6.3 Förslag till vidare forskning
Resultatet av studien identifierade att det föreligger diskrepans mellan de stora
revisionsbyråernas
centrala
jämställdhetsplaner
och
jämställdhetsprocesser.
Problematiken som uppstår är att de enskilda kontoren inte besitter de förutsättningar som
krävs för att integrera jämställdhetsprocesser som stödjer den centrala
jämställdhetsplanen. Förslag till vidare forskning är således att undersöka vilka
tillvägagångssätt som revisionsbyråerna kan tillämpa för att integrera
jämställdhetsprocesserna i den dagliga verksamheten. Det är därmed av betydelse att
undersöka vilken styrningsmetod byråerna skall applicera för att uppnå en ökad
jämställdhet. Vidare vore det intressant att undersöka revisorsprofessionens
personalomsättning i relation till jämställdhet. Statistik från 2019 visar att det är
kvinnorna som väljer att lämna professionen, medan männen stannar kvar
(Revisorsinspektionen, 2019).
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BILAGA 1 – STORA REVISIONSBYRÅER
Bakgrund
● Kan du berätta lite om dig själv?
- Vilken position har ni inom revisionsbyrån?
- Hur länge har ni haft den positionen?
Jämställdhetsuppfattning:
●
●
●
-

När ni hör begreppet jämställdhet, vad är det första ni tänker på?
Diskuterar ni jämställdhet på eran arbetsplats?
Om ja, vad diskuterar ni om?
Om nej, varför diskuterar ni inte om jämställdhet?
Revisorsprofession har under en längre tid betraktats som ett manligt reservat,
som är uppbyggd på manliga normer och värderingar:
Anser ni att revisorsprofessionen än idag präglas av manliga normer och
värderingar?
Har ni bemött några utmaningar i er karriär inom revisorsprofessionen?

Jämställdhetsarbete
● Tycker ni det är viktigt med en jämställdhetsplan på erat lokala kontor? Ett
exempel på en jämställdhetsplan kan vara att arbeta för att främja lika villkor för
kvinnor och män eller åtgärder för att förhindra könsdiskriminering på
arbetsplatsen:
- Har ni upprättat en jämställdhetsplan?
- Om ja, hur implementerar ni åtgärder i det dagliga arbetet för att främja
jämställdhet?
- Om nej, varför har ni inte upprättat en jämställdhetsplan?
● Hur skulle du beskriva arbetsplatsens attityd gentemot jämställdhet?
- Råder det likvärdiga villkor för både kvinnor och män?
● Anser ni att det är viktigt med en jämn könsfördelning på er arbetsplats?
● Det är vanligt att organisationer strävar efter en jämn könsfördelning, där inget
kön skall representeras med mindre än 40% eller mer än 60%:
- Hur ser ni på 40/60-sambandet?
● Hur ställer ni er till begreppet glastak? Begreppet glastak hänvisar till de osynliga
hinder som uppstår på grund av organisatoriska fördomar, vilket bidrar till att
kvinnor kan bemöta hinder för att nå de högsta positionerna inom en
revisionsbyrå:
- Hur ni någon gång kommit i kontakt med fenomenet?
- Har ni några åtgärder inom byrån för att hantera ett eventuellt glastak?
● Under det senaste decenniet har jämställdhet blivit en viktig aspekt att ta hänsyn
till inom en organisation, där man arbetar målmedvetet för att öka andelen kvinnor
vid högre befattningar:
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-

Vad är er uppfattning om revisorsprofessionens målmedvetenhet att öka andelen
kvinnor vid högre befattningar? Har ni bemött någon positiv utveckling inom
profession beträffande kvinnors möjlighet att avancera inom en revisionsbyrå?

Jämställdhetsmål:
● [Revisionsbyrå 1] beskriver i sin hållbarhetsredovisning att andelen kvinnliga
delägare skall uppgå till minst [%] år 2020:
- Hur ser ni på byråns målsättning?
- Vilka åtgärder tror ni krävs för att uppnå jämställdhetsmålet?
● Har ni något internt jämställdhetsmål på erat kontor?
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BILAGA 2 – STORA REVISIONSBYRÅER
Bakgrund
● Kan du berätta lite om dig själv?
● Vilken position har ni inom revisionsbyrån?
● Hur länge har ni haft den positionen?
Jämställdhetsuppfattning:
●
●
●
-

När ni hör begreppet jämställdhet, vad är det första ni tänker på?
Diskuterar ni jämställdhet på eran arbetsplats?
Om ja, vad diskuterar ni om?
Om nej, varför diskuterar ni inte om jämställdhet?
Revisorsprofession har under en längre tid betraktats som ett manligt reservat,
som är uppbyggd på manliga normer och värderingar:
Anser ni att revisorsprofessionen än idag präglas av manliga normer och
värderingar?
Har ni bemött några utmaningar i er karriär inom revisorsprofessionen?

Jämställdhetsarbete
● Tycker ni det är viktigt med en jämställdhetsplan på erat lokala kontor? Ett
exempel på en jämställdhetsplan kan vara att arbeta för att främja lika villkor för
kvinnor och män eller åtgärder för att förhindra könsdiskriminering på
arbetsplatsen:
- Har ni upprättat en jämställdhetsplan?
- Om ja, hur implementerar ni åtgärder i det dagliga arbetet för att främja
jämställdhet?
- Om nej, varför har ni inte upprättat en jämställdhetsplan?
● Hur skulle du beskriva arbetsplatsens attityd gentemot jämställdhet?
- Råder det likvärdiga villkor för både kvinnor och män?
● Anser ni att det är viktigt med en jämn könsfördelning på er arbetsplats?
● Det är vanligt att organisationer strävar efter en jämn könsfördelning, där inget
kön skall representeras med mindre än 40% eller mer än 60%:
- Hur ser ni på 40/60-sambandet?
● Hur ställer ni er till begreppet glastak? Begreppet glastak hänvisar till de osynliga
hinder som uppstår på grund av organisatoriska fördomar, vilket bidrar till att
kvinnor kan bemöta hinder för att nå de högsta positionerna inom en
revisionsbyrå.
- Hur ni någon gång kommit i kontakt med fenomenet?
- Har ni några åtgärder inom byrån för att hantera ett eventuellt glastak?
● Under det senaste decenniet har jämställdhet blivit en viktig aspekt att ta hänsyn
till inom en organisation, där man arbetar målmedvetet för att öka andelen kvinnor
vid högre befattningar:
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-

Vad är er uppfattning om revisorsprofessionens målmedvetenhet att öka andelen
kvinnor vid högre befattningar? Har ni bemött någon positiv utveckling inom
profession beträffande kvinnors möjlighet att avancera inom en revisionsbyrå?
● Ni beskriver i er hållbarhetsredovisning att ni vill säkerställa att andelen kvinnor
kontinuerligt ökar, genom bland annat initiativet [initiativ] som syftar till att
kvinnor skall få rätt erfarenheter, bygga nätverk och få möjligheter som leder till
utveckling både personligt och inom byrån:
- Kan ni berätta mer om initiativet?
● Ni nämner att i er hållbarhetsredovisning att ni har ett kvinnligt nätverk som
fokuserar på karriärutveckling och kunskapsutbyte för kvinnor:
- Kan ni berätta mer om det kvinnliga nätverket?
Jämställdhetsmål:
● Ni skriver i er hållbarhetsredovisning att ni arbetar med en tydlig målbild kring
jämställdhet:
- Hur skulle du beskriva byråns jämställdhetsmål?
● Har ni något internt jämställdhetsmål på erat kontor?

33

BILAGA 3 – MINDRE REVISIONSBYRÅER
Bakgrund
● Kan du berätta lite om dig själv?
- Vilken position har ni inom revisionsbyrån?
- Hur länge har ni haft den positionen?
Jämställdhetsuppfattning:
●
●
●
-

När ni hör begreppet jämställdhet, vad är det första ni tänker på?
Diskuterar ni jämställdhet på eran arbetsplats?
Om ja, vad diskuterar ni om?
Om nej, varför diskuterar ni inte om jämställdhet?
Revisorsprofession har under en längre tid betraktats som ett manligt reservat,
som är uppbyggd på manliga normer och värderingar:
Anser ni att revisorsprofessionen än idag präglas av manliga normer och
värderingar?
Har ni bemött några utmaningar i er karriär inom revisorsprofessionen?

Jämställdhetsarbete
● Tycker ni det är viktigt med en jämställdhetsplan på erat lokala kontor? Ett
exempel på en jämställdhetsplan kan vara att arbeta för att främja lika villkor för
kvinnor och män eller åtgärder för att förhindra könsdiskriminering på
arbetsplatsen.
- Har ni upprättat en jämställdhetsplan?
- Om ja, hur implementerar ni åtgärder i det dagliga arbetet för att främja
jämställdhet?
- Om nej, varför har ni inte upprättat en jämställdhetsplan?
● Hur skulle du beskriva arbetsplatsens attityd gentemot jämställdhet?
- Råder det likvärdiga villkor för både kvinnor och män?
● Anser ni att det är viktigt med en jämn könsfördelning på er arbetsplats?
● Det är vanligt att organisationer strävar efter en jämn könsfördelning, där inget
kön skall representeras med mindre än 40% eller mer än 60%:
- Hur ser ni på 40/60-sambandet?
● Begreppet glastak hänvisar till de osynliga hinder som uppstår på grund av
organisatoriska fördomar, vilket bidrar till att kvinnor kan bemöta hinder för att
nå de högsta positionerna inom en revisionsbyrå:
- Hur ni någon gång kommit i kontakt med fenomenet?
- Har ni några åtgärder inom byrån för att hantera ett eventuellt glastak?
● Under det senaste decenniet har jämställdhet blivit en viktig aspekt att ta hänsyn
till inom en organisation, där man arbetar målmedvetet för att öka andelen kvinnor
vid högre befattningar:
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-

Vad är er uppfattning om revisorsprofessionens målmedvetenhet att öka andelen
kvinnor vid högre befattningar? Har ni bemött någon positiv utveckling inom
profession beträffande kvinnors möjlighet att avancera inom en revisionsbyrå?
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