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Sammanfattning 
Revisionsbranschen har under många år ansetts vara mansdominerad. Tidigare forskning och studier 
har fokuserat på kvinnors karriär i denna mansdominerade bransch. Vi ville istället undersöka om 
rekryteringen spelade en roll i denna problematik då det inte finns mycket forskning kring det. Detta 
mynnade ut i studiens syfte att ur de rekryteringsansvarigas perspektiv förstå rekryteringsprocessen 
och dess påverkan på jämställdheten i revisionsbranschen. Vi undersöker rekryteringsprocessens fyra 
övergripande steg vilka är behov, rekryteringskanaler, urval och beslut samt hur de påverkar 
jämställdheten i revisionsbyråerna. Genusteorin används som en förklaringsmodell till varför det inte är 
jämställt. 
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri till 
studien. Sju rekryterare har intervjuats, två av dem arbetar på rekryteringsföretag och resterande fem 
arbetar på revisionsbyråer. Dessa personer valdes ut till respondenter eftersom de arbetar med 
rekrytering och har därmed störst förståelse för rekryteringsprocessen. 
 
Studien har kommit fram till att varje steg i rekryteringsprocessen spelar en viktig roll i att påverka 
jämställdheten. Denna studie har inte kunnat påvisa några problem i den externa rekryteringsprocessen 
givet att revisionsbyråerna förhåller sig till en objektiv kravspecifikation och använder sig av formella 
rekryteringskanaler. 
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Abstract 
The auditing industry has for many years been considered male-dominated. Previous research and 
studies have focused on women's careers in this male-dominated industry. We wanted to investigate 
whether recruitment played a role in this problem as there is barely any research on it. This resulted in 
the study's purpose of understanding the recruitment process and its impact on gender equality in the 
auditing industry from the perspective of the recruiters. We examine the recruitment process's four 
overall steps, which are needs, recruitment channels, selection and decisions, and how they affect 
gender equality in the audit firms. Gender theory is used as an explanatory model for gender inequality. 
 
We have used a qualitative method in the shape of semi-structured interviews to gather empirical data 
for the study. Seven recruiters have been interviewed, two of them work at recruitment companies and 
the remaining five work at auditing firms. These people were selected as respondents because they 
work with recruitment and thus have the greatest understanding of the recruitment process. 
 
The study has concluded that each step in the recruitment process plays an important role in influencing 
gender equality. This study has not been able to identify any problems in the external recruitment 
process, given that the audit firms adhere to an objective requirements specification and use formal 
recruitment channels. 
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1. Inledning 

Detta kapitel introducerar läsaren för uppsatsämnet. En bakgrund ges till jämställdhet i 

Sverige och i revisionsbranschen följt av en diskussion om problematiken med 

rekryteringsprocessen inom branschen. Detta mynnar sedan ut i uppsatsens syfte samt 

frågeställning. Slutligen presenteras avgränsningen för studien. 

1.1 Bakgrund 

Organisationer är idag fortfarande inte jämställda och de ledande positionerna är främst tillsatta 

med män (Allbright, 2021). År 2021 finns det ännu ingen bransch som har 25% kvinnor i 

ledningsgruppen utan en lång väg kvarstår tills att näringslivet i Sverige blir jämställt 

(Allbright, 2021). Det finns många studier som undersöker jämställdhet och kvinnors 

möjligheter att klättra inom organisationer och studiernas resultat visar ofta att kvinnor stöter 

på många hinder under sin karriär (Hardies et al., 2013; Jonnergård et al., 2010; Månsson et al., 

2013; Traavik, 2018). 

1.1.1 Jämställdhet i Sverige 

År 1921 var året då kvinnor för första gången fick rösta i Sverige men det var först några 

årtionden senare, under 1960- och 1970-talet, som kvinnorörelsen blev starkare och större inom 

både politik och arbetslivet i Sverige (Wahl et al., 2011). Kvinnor intog arbetsmarknaden allt 

mer och även yrken som de tidigare inte hade etablerat sig inom (Wahl et al., 2011). År 1991 

skedde en förändring inom politiken i Sverige då en helt ny lag infördes. Jämställdhetslagens 

syfte var att bidra till kvinnor och mäns lika rätt vid bland annat arbete och anställning (SFS 

1991:443). Denna lag övergick dock år 2008 till att bli Diskrimineringslagen men innehåller 

fortfarande samma princip (SFS 2008:567). 

 

100 år har passerat sedan kvinnor fick rösträtt och trots detta har Sverige fortfarande inte haft 

en kvinnlig statsminister (Allbright, 2021). I nuläget innehar kvinnor knappt 10% av VD- och 

ordförandeposter. Kvinnor har på många sätt haft sämre förutsättningar än män vilket kan ses i 

bland annat lönegapet och de olika möjligheterna män och kvinnor har till att bli befordrade 

(Allbright, 2021; Månsson et al., 2013). 
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På senare år har jämställdhet blivit en viktigare fråga för enskilda individer och företag som 

kämpar för att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter genom 

livet oavsett kön, bakgrund och sexuell läggning etcetera (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). 

De skandinaviska länderna har en av de minsta könsskillnaderna globalt sett men 

karriärojämlikheter mellan män och kvinnor förekommer fortfarande (Traavik, 2018). Det finns 

bevis för att utvecklingen av jämställdhet går för långsamt (Allbright, 2021). Allbright (2021) 

rapporterar att Sverige har varit i framkant gällande jämställdhet under många år men de senaste 

fem åren har denna utveckling stannat upp och grannländerna har kommit ikapp. Om denna 

trend fortsätter kommer landet vara sämst i Norden inom två år. 

1.1.2 Jämställdhet i revisionsbranschen 

Revisionsbranschen är historiskt sett mansdominerad och än idag präglas den av en sådan miljö 

(Traavik, 2018). Traavik (2018) förklarar denna miljö och beskriver de manliga normerna för 

socialt liv och maskulina arbetsstilar som hindrar kvinnors framsteg i revisionsbranschen. Att 

vara social och skapa sig ett kontaktnät i revisorsyrket är centralt och det betyder att en revisor 

bör delta i klubbar, nätverk och organisationer vilka tenderar att exkludera kvinnor. Det 

försvårar kvinnors möjligheter till att skapa nya kundrelationer och andra sociala relationer 

(Hardies et al., 2013). En av de största delarna i revisorsyrket är, enligt Hardies et al. (2013), 

att ta in nya kunder vilket gör det svårt för kvinnor att etablera sig. 

 

Enligt Jonnergård et al. (2010) bestämmer de manliga normerna vilka kriterier som är till grund 

för vilka revisorer som ska utvärderas för befordring. Det betyder att kvinnliga revisorer 

missgynnas när det gäller utvärdering vilket i sin tur skulle kunna leda till att de utesluts vid 

intern rekrytering. Hela revisionsvärlden är skapad av män och består därmed av både informell 

och formell manlig uppbyggnad. Det finns en del faktorer som gör det svårare för kvinnor att 

göra karriär i branschen vilka är till exempel sämre metoder gällande möjligheter för flexibla 

arbetsscheman, mentorskap, utveckla sociala nätverk samt feedback. Dessutom noterar 

Jonnergård et al. (2010) att män hellre umgås med andra män än med kvinnor. Även detta 

påverkar hur jämställdheten ser ut i revisionsbranschen. 

 

Som tidigare påvisats av Hardies et al. (2013) är revisionsbranschen mansdominerad och 

Erlandsson (2019) stödjer detta genom att visa att män oftast anställer män. Det kan leda till att 

kvinnor avstår från att söka revisorstjänster när en man sköter rekryteringsprocessen. Det är 
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därför viktigt att redan vid rekryteringen arbeta för att främja jämställdheten i organisationen 

(Erlandsson, 2019). 

1.2 Problematisering 

Så tidigt som på 1970-talet blev jämställdhetsfrågan aktuell i Sverige vilket resulterade i att den 

bildade ett eget politiskt område (Jämställdhetsmyndigheten, 2021). Nästan 40 år senare, år 

2006, antogs ett övergripande mål inom jämställdhetspolitiken vilket innefattar att män och 

kvinnor ska ha likvärdig makt gällande att forma sina egna liv men även samhället i stort 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2021; Statistiska Centralbyrån SCB, 2020).  

 

Enligt Nationalencyklopedin (NE, uå) är definitionen av jämställdhet att kvinnor och män har 

lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter genom hela livet. Priola och Chaudhry (2021) 

menar att kvinnor och män är fria att åstadkomma vad som helst utan hinder från normer och 

förutfattade meningar. Det innebär att olika val och beteenden betraktas lika mellan könen 

(Priola & Chaudhry, 2021). Genusteorin anser dock att kvinnor och män skapas utifrån 

förutfattade meningar och normer i samhället (Jonnergård & Staffsudd, 2008). Könen skapas 

utifrån generella uppfattningar om vad som anses vara kvinnliga egenskaper och vad som anses 

vara manliga egenskaper. Jonnergård och Stafsudd (2008) menar att det i sin tur har en stor 

inverkan på hur kvinnor och män behandlas inom revisionsbyråer. 

 

Jämställdhet i revisionsbranschen är ett väl utforskat ämne. Många forskare har studerat 

karriäravancemang i branschen och har funnit att det finns skillnader mellan könen som är till 

männens fördel. Jonnergård och Stafsudd (2011) skriver bland annat om detta problem. Det 

finns fortfarande svårigheter för kvinnor att nå de högre positionerna till följd av hur branschen 

är organiserad. Det är viktigt i detta yrke att vara en del av gruppen, vara socialt kompetent 

samt vara med på sociala aktiviteter utanför arbetstimmarna. För kvinnor kan det vara svårare 

att delta i de sociala aktiviteterna efter arbetsdagen om de har en familj som väntar hemma 

(Jonnergård & Stafsudd, 2011). Även Hardies et al. (2013) nämner den mansdominerade miljön 

som gör det svårt för kvinnor att skapa nya kontakter och avancera i karriären. Dessutom visar 

tidigare forskning att det finns fler män än kvinnor på högre positioner och anledningen till det 

är att kvinnor stöter på fler hinder i början av sin karriär än vad män gör. Enligt studien tilldelas 

kvinnor mindre avancerade arbetsuppgifter vilket skulle kunna leda till minskad sannolikhet 

för kvinnor att bli befordrade (Månsson et al., 2013). 
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Det har som sagt forskats mycket tidigare om jämställdhetens roll gällande karriäravancemang 

i revisionsbranschen men det finns ingen omfattande forskning om rekryteringens roll i detta. 

Det finns studier som behandlar jämställdhet generellt i rekryteringsprocessen. Erlandsson 

(2019) har studerat förhållandet mellan rekryterarens kön och den arbetssökandes kön i 

rekryteringsprocessen. En artikel skriven av Carlsson (2011) undersöker om diskriminering i 

rekryteringen orsakar könssegregering på den svenska arbetsmarknaden. Få forskare har dock 

lagt fokus på den externa rekryteringsprocessen i revisionsbranschen vilket betyder att ämnet 

inte är lika utforskat. 

 

Internrekrytering förekommer ofta i revisionsbranschen dock är den inte lika vanlig i Sverige 

och därmed har den externa rekryteringsprocessen valts som forskningsämne (Månsson et al., 

2013). Empirin har baserats på olika rekryterares berättelser, både från revisionsbranschen och 

från rekryteringsföretag. Dessa två typer av rekryterare valdes för att få både ett perspektiv från 

rekryterare i branschen men samtidigt få ett, till viss del, perspektiv från personer som står 

utanför branschen. Det var mest väsentligt att välja ut rekryterare som respondenter med tanke 

på att de har mest väsentlig information för att kunna besvara studiens syfte. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ur de rekryteringsansvarigas perspektiv förstå rekryteringsprocessen 

och dess påverkan på jämställdheten i revisionsbranschen. 

1.4 Frågeställning 

För att kunna besvara syftet har nedanstående frågeställning formulerats; 

• Vilken roll spelar revisionsbyråns rekryteringsprocess i att påverka jämställdheten? 

1.5 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till rekryteringsprocessen i revisionsbranschen och dess påverkan på 

jämställdhet. Fokus ligger på hur det ser ut hos revisionsbyråer i Skåne. Detta kommer 

undersökas genom att intervjua rekryterare som tagits fram från annonser på 

Arbetsförmedlingens platsbank och genom sökningar på revisionsbyråers hemsidor. 
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2. Teoretisk referensram 

I kapitel 2 presenteras den teoretiska referensramen som innehåller tidigare forskning samt 

hur det ser ut i nuläget. Denna ram består av en redogörelse för jämställdheten i samhället och 

svårigheterna som följer med detta. Genusteorin och jämställdheten förklaras sedan i 

förhållande till revisionsbranschen. Begreppen kvotering och positiv särbehandling diskuteras 

och därefter kartläggs revisionsbranschens rekryteringsprocess.  

2.1 Jämställdhet 

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som det debatteras om i världen (Wahl et al., 2011). Länder 

har fortfarande en bit kvar på vägen mot ett jämställt samhälle och näringsliv. 

Revisionsbranschen är inget undantag (Erlandsson, 2019). I exempelvis revisionsbranschen i 

USA får kvinnor begränsad tillgång till jobbuppdrag för att minska deras chanser till synlighet 

och makt (Traavik, 2018). Traaviks (2018) analys visar även att kvinnors 

prestationsutvärderingar är likvärdiga mäns men belöningar som befordring är betydligt färre, 

hela 14 gånger mindre för kvinnor. Detta samband bekräftas genom att visa att när kvinnor och 

män presterar lika, rekryteras män oftare vilket är en indikation på en mer direkt form av 

diskriminering (Traavik, 2018). Även Månsson et al. (2013) fann att kvinnor inom 

revisionsbranschen har i genomsnitt lägre möjlighet att rekryteras till en högre position.  

 

Revisionsbyråer måste följa Diskrimineringslagen vilket är tvingande och innebär bland annat 

att främja lika rättigheter och möjligheter i organisationen oavsett kön (SFS 2008:567). Dock 

sker diskriminering, antingen medvetet eller omedvetet och Wahls studie från år 1992/2003 

fann att det till övervägande del är manliga chefer som diskriminerar (Wahl et al., 2011; 

Lindelöw, 2008). Detta är väsentligt då 77% av cheferna är män i revisionsbranschen (Balans, 

2018). 

 

En jämställd revisionsbyrå innebär att båda könen är representerade med minst 40% (SCB, 

2020). Jämställdhet är som sagt en väsentlig fråga i näringslivet och redan vid rekryteringen är 

det viktigt att beakta jämställdhetsperspektivet (Allbright, 2021). En rekrytering som inte är 

objektiv drabbar inte bara den sökande individen utan det kan också vara en nackdel för 

arbetsgivaren och arbetsmarknaden då beslut kanske inte fattas utifrån kompetens vilket gör att 

kunskap gås miste om (Erlandsson, 2019). Kvinnor och män bidrar till olika kunskaper baserat 
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på värderingar och erfarenheter vilket bör utnyttjas inom en organisation (Göransson, 2004). 

Inom revisionsbranschen är det extra viktigt att bredda kunskapen då företagen säljer tjänster 

som förutsätter hög kunskap hos personalen. De senaste decennierna har rekryteringen av 

revisorsassistenter blivit jämställd men däremot kvarstår problemet om jämställdhet vid 

rekrytering av de andra positionerna inom revisionsbranschen (Jonnergård et al., 2010; Traavik, 

2018). Enligt Revisorsinspektionens (2021) månadsstatistik i april är andelen kvinnliga 

auktoriserade revisorer 35,9% medan 64,1% var män. Samma problematik existerar även på 

partnernivå då endast 23% är kvinnor (Balans, 2018). 

2.1.1 Genusteori 

Genusteori är en förklaringsmodell till varför det inte är jämställt. Teorin är relevant i denna 

studie då revisionsbranschen är omtalad för att inte vara jämställd vilket är en del av studiens 

undersökningsområde (Erlandsson, 2019). Innebörden av genusteori är att samhället utformar 

vad som är kvinnligt respektive manligt. Utifrån vad kvinnor och män gör samt hur de 

socialiseras, skapas de olika genusen. Genusteori innebär i det stora hela att människor inte föds 

till kvinnor eller män utan det är något människor blir (Lindgren, 2008). 

 

Olika branscher är mer eller mindre könsstämplade, det vill säga att de flesta yrken anses oftast 

vara antingen kvinnliga eller manliga (Lindgren, 2008). Revisionsbranschen tillhör den grupp 

av yrken som anses vara manliga (Jonnergård et al., 2010). Historiskt sett har 

revisionsbranschen varit mansdominerad men under senare år har åtminstone rekryteringen av 

män och kvinnor in i branschen blivit mer jämställd (Jonnergård et al., 2010). Väl inne i 

branschen halkar dock kvinnor efter i karriären (Jonnergård & Stafsudd, 2008). En 

undersökning utförd av Jonnergård och Stafsudd (2008) fann att nyblivna revisorsassistenter 

ansåg att det var en skillnad mellan att vara man och kvinna i revisionsbranschen. 

 

Det talas ofta om att män enklare gör karriär och lättare får anställningar vilket delvis kan 

kopplas ihop med samhällets uppfattning av män (Hardies et al., 2013; Jonnergård & Stafsudd, 

2008). En vanlig uppfattning är att män är konkurrensinriktade, individualistiska och sociala 

vilket är egenskaper som enligt Jonnergård och Stafsudd (2008) driver revisionsbranschen 

framåt (Lindgren, 2008). 
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2.2 Revisionsbranschen 

Revisionsbranschen förknippas ofta med The Big Four som är ett smeknamn för de fyra största 

redovisnings- och revisionsbyråerna i världen. The Big Four består av Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG samt PwC (Paisey et al., 2020). Företagen är de största baserat på antal anställda och 

omsättning. Dock är de flesta revisionsbyråer i Sverige små och har endast en auktoriserad eller 

godkänd revisor (Carrington, 2014). 

 

Inom revisionsbranschens största byråer finns det en tydlig hierarki med fyra olika nivåer (Elg 

& Jonnergård, 2004). Den första rollen som revisor tituleras som Assistent vars ansvarsområde 

är att utföra merparten av granskningen, det vill säga grovjobbet (Axelsson, 2011). Efter cirka 

två år befordras de flesta till Senior som ansvarar för det löpande arbetet hos kunden. När 

revisorerna har varit verksamma i branschen i några år, oftast mellan fem och tio år, avancerar 

de till Manager. Ansvaret som en Manager besitter är stort då den personen ska leda 

planeringen och utförandet av revisionen (Carrington, 2014). Det finns endast en person som 

har mer ansvar och inflytande över revisionen än Managern och det är den påskrivande 

revisorn. Denna person har titeln Partner men kan även kallas för chef och bär det yttersta 

ansvaret för hela revisionen (Axelsson, 2011). 

 

Historiskt sett har revisorsyrket varit ett manligt yrke och numera finns det fortfarande hinder 

som försvårar integrationen mellan män och kvinnor (Månsson et al., 2013). Revisorsyrket är 

alltså fortfarande till fördel för män i samhället (Hardies et al., 2013). Det finns fortfarande 

svårigheter för kvinnor att nå de högre positionerna till följd av hur branschen är organiserad 

(Jonnergård & Stafsudd, 2011). Det är viktigt i detta yrke att vara en del av gruppen, vara socialt 

kompetent samt vara med på sociala aktiviteter utanför arbetstimmarna. För kvinnor kan det 

vara svårare att delta på de sociala aktiviteterna efter arbetsdagen om de har en familj som 

väntar hemma. Oftast när en referens dras till att vara en i gruppen kopplas det till att vara en 

man (Jonnergård & Stafsudd, 2011). 

 

Det har på senare tid skapats mer utrymme för kvinnor i revisionsbranschen men det påpekas 

att det endast gäller som revisorsassistent och inte de högre befattningarna (Traavik, 2018). 

Kvinnor får alltså mindre gynnsamma positioner än män (Jonnergård & Stafsudd, 2011). 

Kunder föredrar manliga revisorer vilket gör det svårare för kvinnor att få respekt och 

förtroende från kunderna. Dessa omständigheter försvårar kvinnors möjlighet att rekryteras till 
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högre positioner. Det är väsentligt för revisorer att skapa nya kontakter för att visa sitt värde för 

företaget (Jonnergård & Stafsudd, 2011). 

2.3 Rekrytering och jämställdhet hos revisionsbyråer 

En bra rekryteringsprocess är strukturerad och systematisk enligt både rekryteringsföretaget 

First Reserve (u.å) och fackföreningen för chefer Ledarna (u.å). En strukturerad process 

minskar chansen för att diskriminera den sökande, dock kan det inte uteslutas helt (Ledarna, 

u.å). Ett utdrag ur boken Rekryteringsboken för chefer som Almi (u.å) ger ut, nämner att det är 

även viktigt att låta någon annan läsa företagets kravlista och intervjumall för att kunna 

förhindra möjliga fördomar eller diskrimineringsgrunder som kan finnas med. 

 

Rekrytering är en möjlighet för revisionsbyråer att förändra könsfördelningen bland de 

anställda (Wahl et al., 2011). Att arbeta med rekrytering ur ett jämställdhetsperspektiv innebär 

att rekryterare måste vara kritiska i deras tillvägagångssätt för att skapa medvetenhet kring 

frågan men också att de använder rekryteringen mer aktivt i ett förebyggande syfte (Wahl et 

al., 2011). Lindelöw (2008) skriver om kompetensbaserad rekrytering vilket är ett sätt att 

försäkra sig om objektivitet. Företag utgår ifrån en kompetensmodell som involverar begrepp 

som är väsentliga för den annonserade tjänsten. Vad är det för person som företaget söker? Är 

det en flexibel och självgående person eller någon som är stabil och har en bra 

samarbetsförmåga? I kompetensmodellen är dessa frågor besvarade utifrån vilka krav som är 

nödvändiga för tjänsten (Lindelöw, 2008). 

 

Det finns många individuella orättvisor i samhället. En av dessa är att kvinnor saknar lika 

rättighet till arbete som män (Wahl et al., 2011). Rekryteringsprocessen är en viktig del för att 

minska dessa orättvisor då utformningen av rekryteringsprocessen kan påverka hur jämställd 

en organisation är. Wahl et al. (2011) skriver att rekrytering är en möjlighet för organisationer 

att främja jämställdheten. Författaren menar vidare att många organisationer använder 

rekrytering som ett redskap för jämställdhetsarbete. 

 

Erlandsson (2019) testade rekryteringsprocessen i Sverige genom att skicka fiktiva ansökningar 

som nästan var identiska till verkliga lediga jobb för att sedan observera återkopplingen för 

ansökningarna. Det enda som skiljde dem åt var att den ena var från en man och den andra från 

en kvinna. Utfallet blev att det krävs 10 jobbansökningar från en man samtidigt som det krävs 
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12 jobbansökningar från en kvinna för att få samma antal återuppringningar från en manlig 

rekryterare. Genom att utföra detta fältexperiment visar det sig att det finns en skillnad mellan 

vad en arbetsgivare säger och vad han eller hon faktiskt gör i rekryteringsprocessen. Manliga 

rekryterare kontaktade män oftare än kvinnor i yrken som revisorsyrket. Detta test bekräftar att 

rekryteringsprocessen har en viktig roll i att främja jämställdhet i en revisionsbyrå (Erlandsson, 

2019). Det finns olika sätt att främja jämställdhet vid en rekrytering, två av dem är kvotering 

och positiv särbehandling. Metoderna är väl omtalade och presenteras i kommande avsnitt. 

2.3.1 Kvotering & positiv särbehandling 

Kvotering är en omtalad metod som är en form av särbehandling i samband med bland annat 

rekrytering. Metoden innebär att en andel av annonserade tjänster reserveras för 

minoritetsgrupper som exempelvis kvinnor. I Norge är könskvotering i nuläget bara lagligt i 

publika företag. Denna metod är dock ännu inte laglig i Sverige men det förs diskussioner om 

att legalisera könskvotering (Wahl et al., 2011).  

 

Positiv särbehandling är en annan metod för att främja jämställdhet i en rekrytering (Wahl et 

al., 2011). Metoden innebär att vid likartade erfarenheter och meriter kan revisionsbyråer 

besluta om att välja den sökande som tillhör det underrepresenterade könet. Ett kön anses 

underrepresenterat om en organisation, i detta fall revisionsbyråerna, sysselsätter mindre än 

40% av ett specifikt kön (Keisu, 2020). Det innebär att kvinnor får en större möjlighet att bli 

rekryterade, förutsatt att de har likartade meriter. Positiv särbehandling i samband med kön är 

lagligt i Sverige (Wahl et al., 2011). Revisionsbranschen anses bestå av en manskultur där det 

är nödvändigt för sökande att visa egenskaper som förknippas med den stereotypiska mannen 

och att passa in i denna informella struktur (Hardies et al., 2013; Jonnergård & Stafsudd, 2011). 

Positiv särbehandling kan i detta fall leda till att organisationer anställer fler kvinnor för att få 

en mer jämställd revisionsbyrå. 

2.4 Rekryteringsprocessen 

De vanligaste och övergripande stegen i en rekryteringsprocess som kan ses i Figur 1, är först 

att företaget får ett behov, nästa steg är annonsering genom rekryteringskanaler, sedan urval 

och till sist att ett beslut tas (Lindelöw, 2008). Dessa steg kommer att presenteras nedan i 

förhållande till revisionsbranschen och jämställdhet. 
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2.4.1 Behov 

Rekryteringsprocessen börjar oftast med att företaget har ett behov, antingen att en ny tjänst 

behövs i organisationen på grund av expansion eller liknande, eller att en tjänst blivit ledig till 

följd av att en anställd har slutat (Knocke et al., 2003). Lindelöw (2008) nämner vikten av att 

göra en behovsanalys i början av rekryteringen då den är grundläggande för god kvalitet på 

rekryteringsarbetet. Ofta är det en chef som ensamt gör behovsanalysen vilket enkelt kan leda 

till att det beslut som fattas blir känslomässigt. Det kan resultera i att chefen anställer en person 

som liknar en själv eller till följd av gemensamma intressen (Lindelöw, 2008; Figur 1). I 

revisionsbranschen är det oftast en manlig chef, 77% av partners är män, vilket medför att i de 

flesta fall anställs ännu fler män (Balans, 2018; Erlandsson, 2019). Det kan därför vara lämpligt 

att sätta ihop en rekryteringsgrupp som gör behovsanalysen där befattningshavarens nätverk är 

representerat (Lindelöw, 2008). En rekryteringsgrupp, som Figur 1 visar, bidrar till att de 

sökandes kompetens, erfarenheter och liknande värderas allsidigt och objektivt (Fägerlind, 

2012). Ett annat sätt är att använda sig av ett rekryteringsföretag där en utomstående person 

från företaget kan göra en objektiv bedömning av ansökningarna. Det är alltid åtminstone två 

personer som tillsammans gör kravspecifikationen, en från rekryteringsföretaget och en från 

revisionsbyrån (Kompetensföretagen, 2017). Att använda ett rekryteringsföretag kan jämföras 

med en liten rekryteringsgrupp (Lindelöw, 2008). 

 

Behovsanalysen i kompetensbaserad rekrytering innefattar en mål- och ansvarsbeskrivning och 

en kravspecifikation (Lindelöw, 2008). Första steget som är mål- och ansvarsbeskrivning börjar 

med att definiera innebörden av arbetet. Företaget utgår ifrån verksamhetens mål och syfte samt 

vad som ska uppnås. Nästa steg är att se till vad som förväntas av befattningen och vilka 

arbetsuppgifter befattningshavaren ska utföra. Att konkretisera innehållet i befattningen på 

detta sätt underlättar för en objektiv rekrytering som är baserad på kunskaps- och 

kompetenskrav. Mål- och ansvarsbeskrivning är grunden till kravspecifikationen som är nästa 

steg i behovsanalysen. Den utgör de krav som organisationen har på den sökande som 

utbildning, kunskap, erfarenhet, kompetens, intresse samt praktiska förutsättningar och övriga 

krav (Lindelöw, 2008). Exempelvis kan kvinnor och män ibland beskrivas utifrån olika 

egenskaper, som att män är konkurrensinriktade medan kvinnor är blyga (Lindgren, 2008). Det 

gör att vissa personer är mer eller mindre lämpliga för vissa tjänster utifrån revisionsbyråernas 

kravspecifikation (Lindelöw, 2008).  
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2.4.2 Rekryteringskanaler 

Det första steget som görs innan företaget annonserar en tjänst är att utveckla en 

arbetsbeskrivning för den aktuella tjänsten vilket kan innehålla arbetsuppgifter, 

ansvarsområden, anställningsvillkor samt information om organisationen (Fägerlind, 2012).  

 

Arbetsgivare använder olika tekniker för rekrytering när de ska annonsera ut tjänster på 

arbetsmarknaden (Lindelöw, 2016). De formella teknikerna innefattar att företaget använder 

sig av en mellanhand där de annonserar tjänsten som exempelvis en tidningspublikation eller 

annonsering på hemsidan. Informella rekryteringstekniker innebär att organisationen använder 

sig av det sociala kontaktnätet vilket inkluderar befintligt anställda och kunder etcetera (Carson 

Mencken & Winfield, 2012). Att rekrytera genom sociala nätverk är till nackdel för vissa 

grupper såsom kvinnor och minoriteter då de inte har samma tillgång till nätverken som män 

har. Figur 1 visar sambandet mellan informella rekryteringskanaler och hur denna metod inte 

bidrar till jämställdhet. Även Hardies et al. (2013) belyser svårigheterna för kvinnor i 

revisionsbranschen där klubbar, nätverk och organisationer ofta exkluderar kvinnor. 

 

När företaget skapar en annons är det även viktigt att fundera över vilka signaler annonsen 

skickar. Olika formuleringar, rubriker och bilder tilltalar olika personer (Fägerlind, 2012). 

Dessutom når annonsen ut till olika personer beroende på vilken rekryteringskanal som 

används. Vill ett företag nå en specifik grupp av människor är det viktigt att vara medveten om 

vilken kanal som är mest lämplig (Wahl et al., 2011). I denna studie har respondenterna till 

intervjuerna hittats via annonser på Arbetsförmedlingens platsbank samt på revisionsbyråers 

hemsidor. Respondenterna är rekryterare som har lagt ut annonser om revisorstjänster. Denna 

typ av rekryteringskanal är formell och anses som en mer rättvis kanal för alla sökande (Carson 

Mencken & Winfield, 2012; Figur 1). 

2.4.3 Urval 

När revisionsbyråerna har utformat kravspecifikationer och publicerat annonsen kan det endast 

vänta på att ansökningarna ska skickas in. Lindelöw (2016) skriver om nästa steg i 

rekryteringsprocessen vilket är att göra ett urval för att hitta den person som är mest passande 

för organisationens kriterier och mål. I denna fas är det viktigt att förhålla sig till den 

kravspecifikation som utformats och inte låta sig påverkas av andra faktorer såsom kön eller 

utseende som inte är väsentligt. Det vill säga, för att göra ett bra urval är det viktigt att endast 
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fokusera på faktorer som är relevanta för tjänsten. Därefter väljs lämpliga och professionella 

urvalsmetoder som på så sätt förmedlar trovärdighet för företaget samt att arbetsplatsen blir mer 

efterfrågad. När urvalsprocessen är standardiserad på detta sätt minskar risken för en ojämn 

könsfördelning (Lindelöw, 2016; Figur 1). 

 

Arbetspsykologiska tester kan användas för att urskilja de kandidater som är mest intressanta 

för en tjänst och om personen är lämpad för arbetet (Youngman, 2017). För att även kunna 

säkerställa objektivitet i rekryteringsprocessen är arbetspsykologiska tester ett användbart 

verktyg (Youngman, 2017). Det är ett sätt att välja ut lämpliga arbetssökande utan att fördomar 

mot exempelvis kön ska påverka beslutet (Figur 1). Bland annat rekryteringsföretaget Adecco 

använder sådana tester i urvalsprocessen för juniora revisorer (Adecco, 2021). 

2.4.4 Beslut 

Allt förarbete som har gjorts före urvalet gynnar organisationen när ett beslut om anställning 

ska tas (Lindelöw, 2016). Om rekryteraren är väl förberedd och har en tydlig plan för vilka 

kompetenser och egenskaper som efterfrågas är det större chans att rätt beslut tas som i sin tur 

leder till ökad effektivitet i revisionsbyrån. För att rekryteraren ska kunna ta rätt beslut kan det 

vara relevant att använda en bedömningsmatris där de arbetssökande skattas mot varandra 

baserat på kravspecifikationen. När en sådan bedömningsmatris är grunden till vilken person 

som ska rekryteras minimeras risken för diskriminering gentemot kön etcetera (Lindelöw, 

2016; Figur 1). Ofta föredrar kunder manliga revisorer före kvinnliga, vilket kan påverka 

utfallet av rekryteringen. Det är viktigt att kunderna är nöjda och därför kan deras åsikt ha en 

inverkan på rekryteringsprocessen (Jonnergård et al., 2010; Jonnergård & Stafsudd, 2008; Figur 

1). Lindelöw (2016) skriver att det är viktigt att besluttagandet i rekryteringsprocessen är 

objektivt och kopplat till kravspecifikationen för att kunna göra revisionsbranschen mer 

jämställd mellan könen. 

 

Nedan kommer Figur 1 som är en överblick av rekryteringsprocessen och hur de olika stegen 

förhåller sig till revisionsbyråerna enligt teorin. 
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Figur 1 

Rekryteringsprocessens förhållande till jämställdhet enligt teorin 

 
Kommentar: Denna figur utgår ifrån teorins synsätt på rekryteringsprocessen i revisionsbranschen. Figuren 

innehåller rekryteringsprocessens alla steg och huruvida olika metoder inom dessa steg bidrar till en jämställd 

revisionsbyrå eller inte. Pilarna symboliserar bidragandet till jämställdheten medan de röda stoppsymbolerna 

innebär att det inte bidrar till jämställdhet.   
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3. Metod 

I det tredje kapitlet introduceras studiens abduktiva forskningsansats och varför den är lämplig 

för denna studie. Sedan följer en redogörelse för abduktionens koppling till den hermeneutiska 

cirkeln. Vidare sker en argumentation för den kvalitativa forskningsmetoden följt av 

tillvägagångssättet för datainsamlingen. Studiens trovärdighet och äkthet samt kritiska 

reflektioner behandlas i avslutningen av kapitlet. 

3.1 Forskningsansats 

Bryman och Bell (2017) beskriver de tre olika forskningsansatserna deduktion, induktion och 

abduktion. Dessa tre ansatser är olika sätt att förklara förhållandet mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskap. Deduktiv teori är den vanligaste ansatsen och utgår ifrån redan befintlig 

kunskap inom ett visst område som oftast mynnar ut i hypoteser vilka sedan förkastas eller 

accepteras baserat på empirin. Induktiv teori är motsatsen till deduktiv teori då teorin är 

resultatet av en forskningsinsats och inte utgångspunkten. Den tredje och sista teorin är 

abduktion som har blivit populär inom kvalitativa metoder. Abduktion är ett alternativ för att 

undvika de begränsningar som de två andra metoderna har (Bryman & Bell, 2017). Abduktion 

växlar mellan det empiriska och teoretiska och utgår oftast från ett problem där empiriska 

faktum inte kan förklaras av existerande teori (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2017).   

 

Studien har använt sig av en abduktiv ansats för att kunna skifta mellan empirisk och teoretisk 

reflektion (Alvehus, 2013). Utgångspunkten i studien är befintlig teori kring jämställdhet, 

genusteori, revisionsbranschen och rekryteringsprocessen. Teorin kan sedan successivt med 

hjälp av empirin från intervjuerna omformas till en ny teoretisk förståelse kring rekryteringens 

roll i att främja jämställdhet inom revisionsbyråer (Alvehus, 2013). Abduktion medger att 

kognitivt tänkande är av vikt vid teoriutveckling vilket kan associeras med den hermeneutiska 

cirkeln (Bryman & Bell, 2017). Hermeneutik är en filosofisk uppfattning vilket innebär att 

förståelse är en ständig dialog mellan empiri och forskarens tidigare kunskaper inom ett ämne. 

Den hermeneutiska processen leder till en djupare eller större förståelse inom studiens ämne. 

Att tolka människors handlingar är centralt inom hermeneutik och även inom detta ämne 

(Bryman & Bell, 2017).  
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3.2 Forskningsstrategi 

Vid val av metod är det forskningens syfte som avgör vilket tillvägagångssätt som är mest 

lämpligt (Bryman & Bell, 2017). Kvantitativ och kvalitativ metod är två olika sätt att samla in 

empiri på. Kvantitativ metod är insamling av numeriska data som används för att kunna 

generalisera och replikera data. Detta utförs genom bland annat enkäter och experiment som är 

lämpligt när en forskare vill ha en bred undersökning. Däremot är den kvalitativa metoden 

användbar när forskaren vill ha en djupare förståelse som kan erhållas vid exempelvis intervjuer 

och fokusgrupper (Bryman & Bell, 2017). 

 

Denna studie använder en kvalitativ metod för att samla in empiri då en kvantitativ metod i 

form av enkäter inte ger lika uttömmande svar. Jämställdhet i rekryteringsprocessen kan vara 

ett laddat ämne som inte gör sig rättvist i ett frågeformulär då känslor och uppfattningar kan 

gås miste om. Under en intervju kan känslor och uttryck observeras och noteras. Det finns även 

utrymme för följdfrågor vilket leder till en större förståelse för rekryteringsprocessen. 

3.3 Litteratursökning 

Informationskällorna som har använts i denna uppsats är böcker, vetenskapliga artiklar och 

övriga källor på internet men även tidigare uppsatser. Genom Högskolan Kristianstads databas 

Summon har flertalet relevanta vetenskapliga artiklar funnits. Även Google Scholar har 

utnyttjats till viss del när det gäller att söka efter vetenskapliga artiklar. Nyckelorden som 

huvudsakligen användes var revisionsbranschen, rekryteringsprocessen och jämställdhet. 

Ytterligare en databas som användes var Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) där äldre 

kandidatuppsatser finns. Där kunde inspiration angående källor hämtas som var väsentliga till 

denna uppsats.  

3.4 Intervjuer 

Studiens data samlades in primärt genom enskilda kvalitativa intervjuer. De två former av 

intervjuer som oftast tas upp är ostrukturerade och semistrukturerade (Bryman & Bell, 2017). 

Den förstnämnda formen av intervju ger mycket spelutrymme för respondenten och tenderar 

att likna ett vanligt samtal. Semistrukturerade intervjuer är mer strukturerade eftersom den som 

intervjuar förhåller sig till teman i form av en intervjuguide. Respondenten har dock fortfarande 
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friheten att formulera sina svar på sitt sätt samt att personen som leder intervjun kan lägga till 

och ta bort frågor för att få en naturlig konversation. Huvudsakligen brukar dock frågorna i 

intervjuguiden följas (Bryman & Bell, 2017).  

 

Ahrne och Svensson (2015) skriver att det som skiljer intervjuer från ett vanligt samtal är att 

intervjuer ska lyfta fram ny kunskap för forskaren. Däremot medför intervjuer en del 

svårigheter. Ett perspektiv är att intervjuer påverkas av hur intervjusituationen ser ut, det vill 

säga hur respondenten kände där och då samt förutsättningarna för intervjun. En annan dag eller 

en annan situation skulle kunna påverka intervjun och respondentens svar på ett annorlunda sätt 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 

För att kunna besvara forskningsfrågan var semistrukturerade intervjuer mest lämpliga då det 

var viktigt att ha en intervjuguide att följa för att samtalet inte skulle sväva iväg och handla om 

något annat än undersökningsområdet (Ahrne & Svensson, 2015). Dessutom ökar chanserna 

för att få önskad kunskap om ämnet men även otänkbar information med tanke på flexibiliteten 

med intervjun och respondentens möjlighet att fritt tolka frågorna och berätta vad personen 

själv anser vara viktigt (Denscombe, 2016). Några av intervjuerna som genomfördes var 

tidsbegränsade vilket gjorde att intervjun fick anpassas efter hand och några frågor togs bort. 

På så vis var semistrukturerade intervjuer lämpligt i detta fall när det ger en sådan frihet. 

3.4.1 Etiska principer vid intervjuer 

Forskning som kräver datainsamling från människor är, enligt Denscombe (2016), i behov av 

en etisk analys. Bryman och Bell (2017) skriver om de etiska principerna vilka är bland annat 

anonymitet, samtycke och frivillighet. Frivillighet och samtycke innebär att respondenterna ska 

vara medvetna om att deras medverkan går att avbryta om de inte längre vill delta, vilket 

förklarades i samband med samtliga intervjuer. Dessutom framgick det innan intervjuernas 

början att all empiri behandlades med konfidentialitet vilket också är en viktig etisk regel enligt 

både Denscombe (2016) samt Bryman och Bell (2017). När respondenterna anonymiseras i 

studien är det inte möjligt att koppla studien till dem på något sätt vilket betyder att 

respondenterna därmed inte kan ta skada av deras medverkan (Bryman & Bell, 2017). När 

respondenterna som sagt är anonyma blir de mer bekväma och kan dela med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter av rekryteringsprocessen. 
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3.4.2 Intervjuteknik 

Samtliga intervjuer genomfördes digitalt. Fyra av sju intervjuer utfördes via Microsoft Teams 

eller Zoom och resterande tre genomfördes via telefonsamtal. Intervjutekniken som tillämpades 

för denna studie var att inleda med lätta frågor om respondenterna själva och deras roll i relation 

till ämnet. På så vis var det möjligt att samla in information samtidigt som de svarande kunde 

bli mer bekväma när det inleddes med sådana frågor (Denscombe, 2016). För att få så uppriktiga 

svar som möjligt ställdes inga ledande frågor då det även skulle ifrågasätta trovärdigheten. 

Intervjuguiden var utformad med frågor utifrån syftet med denna studie, att förstå 

rekryteringsprocessen i revisionsbranschen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Till en början 

skapades endast en intervjuguide (Bilaga 1) men när intervjuerna hade bokats med rekryterare 

på olika revisionsbyråer och på rekryteringsföretag var det tydligt att det behövdes två separata 

intervjuguider. Frågorna i den andra intervjuguiden anpassades i viss omfattning till intervjun 

med rekryterarna på rekryteringsföretagen (Bilaga 2). Detta gjordes eftersom respondenterna 

inte har kunskap om en del steg i revisionsbyråernas rekryteringsprocess. 

3.5 Urval 

Forskningsfrågan avgör vilka personer som är lämpliga att intervjua. Det är viktigt att de som 

väljs ut är trovärdiga respondenter och att resultaten som fås fram inte händelsevis beror på att 

vissa personer har intervjuats och inte andra (Ahrne & Svensson, 2015). Forskningsfrågan i 

denna studie är att studera vilken roll som revisionsbyråns rekryteringsprocess har i att påverka 

jämställdheten inom organisationen. För att undersöka det valdes rekryterare inom 

revisionsbranschen som respondenter för intervjuerna. Rekryterarna valdes till följd av att de 

var mest lämpliga för studien och har störst förståelse för hur rekryteringsprocessen ser ut i 

revisionsbranschen. Dessutom intervjuades två personer som arbetar med rekrytering på 

rekryteringsföretag och dessa personer har erfarenhet av att rekrytera revisorer. Dessa personer 

ansågs vara lämpliga respondenter i studien eftersom de arbetar dagligen med rekrytering vilket 

även gav ett annat perspektiv på rekryteringsprocessen i revisionsbranschen. Respondenterna 

står utanför revisionsbranschen men har erfarenhet av rekryteringsprocessen av revisorer. 

Urvalet har sedan avgränsats till Skåne för att få en mer relevant undersökning kopplat till 

närområdet. 
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Alvehus (2013) tar upp fyra olika urvalsstrategier vilka är slumpmässiga urval, snöbollsurval, 

strategiska urval och bekvämlighetsurval. Slumpmässiga urval är mer passande till en 

kvantitativ undersökning där generaliseringar är vanligt. Snöbollsurval används när forskaren 

vill studera en grupp som är svår att identifiera vilket inte är fallet i denna studie. De två 

urvalsstrategier som återstår, strategiska urval och bekvämlighetsurval kan dock tillämpas till 

studien. Ett strategiskt urval baseras på forskningsfrågan, det vill säga personer väljs ut utifrån 

den kunskap som de besitter eller till följd av deras specifika erfarenhet (Alvehus, 2013). Som 

tidigare nämnt har rekryterare valts ut på grund av att de har störst förståelse och erfarenhet av 

rekryteringsprocessen. Med bekvämlighetsurval menar Alvehus (2013) att urvalet görs till följd 

av vilka respondenter som är tillgängliga. I studien valdes rekryterare utifrån annonser om 

revisorstjänster som fanns på Arbetsförmedlingens platsbank samt på olika revisionsbyråers 

hemsidor. Urvalet gjordes alltså utifrån de annonser som var tillgängliga och som hade 

kontaktuppgifter till rekryteraren.  

3.6 Sammanställning av intervjumaterialet 

Som nedanstående tabell visar, Tabell 1, intervjuades sju personer varav fem av dem arbetar på 

olika revisionsbyråer och resterande två personer arbetar på olika rekryteringsföretag. Samtliga 

intervjuer förutom en spelades in för att inte gå miste om något material och detta gjordes med 

respondenternas tillåtelse. Det framgår även av tabellen att intervjuerna tog mellan 14 och 22 

minuter vilket kan läsas tillsammans med annan övrig information. Endast en person var en 

man och detta beror på att de intervjupersoner som kunde ställa upp var mestadels kvinnor samt 

att de flesta rekryterare som kontaktades var kvinnor.  

 

Tabell 1  

Överblick över respondenterna 

Respon

dent 

Kön Titel Antal år 

som 

rekryterare 

Intervjuns 

längd 

(Minuter) 

Rekryteringsföretag 

(RF) eller 

Revisionsbyrå (RB) 

Storlek 

på 

byrån 

A Kvinna Rekryterings-

konsult 

16 20 RF - 

B 

 

Kvinna VD 20–25 15 RB Liten 

C 

 

Kvinna HR 3–4 17 RB Stor 

D Man Auktoriserad 

revisor 

2 22 RB Stor 

E Kvinna Auktoriserad 

revisor 

12–13 14 RB Liten 

F 

 

Kvinna VD 13 18 RB Liten 
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G Kvinna Rekryterings-

konsult 

6 20 RF - 

 

Efter att intervjuerna spelats in transkriberades materialet för att enklare kunna dela upp det i 

teman och därmed hitta likheter och skillnader mellan respondenterna. Processen började alltså 

med att identifiera likheter och skillnader i respondenternas svar angående 

rekryteringsprocessen vilket bidrog till en mer nyanserad analys då flera synvinklar beaktades.  

3.7 Studiens trovärdighet och äkthet 

I kvalitativ forskning är trovärdighet och äkthet de begrepp som forskarna använder istället för 

validitet och reliabilitet (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2017). Anledningen till detta är att 

validitet och reliabilitet är mer kopplat till kvantifiering och bygger på att studien ska kunna 

efterliknas, vilket är svårt i en kvalitativ studie eftersom forskaren är en stor del i processens 

alla steg. Det vill säga att två olika personer som gör en intervju med samma respondenter och 

frågor kommer inte få identiska svar (Alvehus, 2013). 

 

Trovärdighet består av fyra kriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelse. Dessa begrepp är viktiga att ta i beaktande för att studien ska anses vara trovärdig. 

Det innebär att studien bland annat måste vara tillförlitlig enligt andra personer vilket kan 

uppnås genom att antingen be respondenterna bekräfta resultaten som tagits fram i studien eller 

styrka resultaten med andra sorters källor, så kallat triangulering (Bryman & Bell, 2017). I 

denna studie har rekryterare från olika företag runt om i Skåne intervjuats för att öka 

trovärdigheten och för att få olika synvinklar på rekryteringsprocessen i revisionsbranschen. 

För att studien även ska anses vara pålitlig är det viktig att under forskningens gång redogöra 

för alla stegen i arbetsprocessen (Bryman & Bell, 2017). Metodkapitlet är en del av denna 

redogörelse då läsaren får en överblick av vilka val som gjorts och varför. Läsaren får även en 

inblick av arbetsprocessens utveckling. 

 

Det är även väsentligt att som forskare, enligt sin bästa förmåga, säkerställa objektivitet och att 

inte låta sina egna åsikter reflekteras i studien. Resultaten i forskningen ska alltså kunna styrkas 

(Bryman & Bell, 2017). Denna kandidatuppsats är skriven av två författare vilket gör att 

objektivitet kan bättre upprätthållas än om det bara fanns en författare. Ett arbete med två 

författare gör att personerna kan granska varandras bidrag till studien och på så vis minska 

risken för egna värderingar i arbetet. 
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Äkthet är ett annat viktigt men inte helt enkelt kriterium att uppfylla i en kvalitativ text 

(Alvehus, 2013). En central del av begreppet äkthet är att göra bedömningar för att på så vis 

skapa kvalitet i den kvalitativa forskningen (Alvehus, 2013). För att uppnå kvalitet i arbetet 

behöver forskarna bland annat hantera kontexten och ståndpunkter med försiktighet. Att vara 

engagerad och ha kunskap i det valda temat är även centralt för kvaliteten av arbetet (Bryman 

& Bell, 2017). Temat jämställdhet kan vara ett laddat ämne och som därav måste handskas med 

försiktighet. Detta har gjorts genom att introducera ämnet varsamt för respondenterna. Först får 

de en introduktion om att uppsatsen handlar om rekryteringsprocessen i revisionsbranschen för 

att sedan väva in att studiens fokus är jämställdhet och försäkra dem om att alla svar är 

anonyma. 

3.8 Kritik och metoddiskussion 

Denna kvalitativa studie är relativt liten med tanke på att endast sju personer har deltagit (Tabell 

1). Det blir då svårt att applicera resultaten i denna studie på andra liknande fall. Att ha 

intervjuer som datainsamlingsmetod bidrar även till svårigheten att generalisera data eftersom 

sju personers erfarenheter inte automatiskt behöver stämma överens med andra rekryterares 

erfarenheter (Denscombe, 2016). Däremot är det en fråga om överförbarhet, det vill säga om 

detta studerade fall går att överföra till andra liknande fall. Enligt Denscombe blir frågan: ”’I 

vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?’, snarare än: ’I vilken 

utsträckning är det sannolikt att fynden återfinns i andra fall?”’ (2016, s. 413). 

 

Empiri från intervjuer grundas på vad respondenterna säger snarare än vad de faktiskt gör. 

Människor kan säga vad de tänker och tycker men det speglar inte alltid sanningen (Denscombe, 

2016). Enligt Alvehus (2019) kan inspelning av intervjuer bidra till begränsningar för den 

svarande i hur öppna de är bekväma med att vara. Däremot hade det varit svårt att endast 

anteckna vad som sägs då det kan förvrängas i anteckningarna. Dessutom är det svårt att hinna 

anteckna allt som sägs. 
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4. Empiriska resultat och analys 

I det fjärde kapitlet presenteras empirin ifrån intervjuerna med rekryterarna. I samband med 

empirin har en jämförelse gjorts med den teoretiska referensramen. Detta kapitel är utformat 

genom att börja med jämställdhet i revisionsbyråer för att sedan övergå till 

rekryteringsprocessens olika steg samt olika beslut som tas i samband med detta. Därefter 

avslutas kapitlet med jämställdhet i rekryteringen där krav och förväntningar på de sökande 

berörs samt positiv särbehandling. 

4.1 Jämställdhet i revisionsbyråer 

I denna studie har jämställdhet i olika revisionsbyråer i Skåne undersökts. De flesta 

respondenterna har sett en förändring i revisionsbranschen. En del av respondenterna som har 

varit i branschen i flera år berättar ”det har ju skett en förändring sedan jag började. Jag började 

1999 och då var det mycket äldre herrar som var revisorer” (Respondent E). 

 

Jag började jobba när jag var 23 år, år 1985 och då var det nio män och en 

kvinna. Jag började på den firman som idag är Deloitte. Sen har det gått över 

till att bli mer fifty-fifty. Kanske till och med mer kvinnor än män på lång sikt. 

De har ju ändrat sig rätt mycket. Men min åsikt är fortfarande att det är lättare 

att ta sig fram i karriären när man är man. Tyvärr. Tyvärr. Det krävs att 

kvinnan ska vara bättre, behöver prestera mer för att bli hörd och för att kunna 

ta sig framåt medan en man inte behöver göra det. Tyvärr. (Respondent B) 

 

Respondent E och B anser att revisionsbranschen var mansdominerad förr, vilket stämmer 

överens med Hardies et al. (2013) forskning. Respondenterna säger dock att det har blivit bättre 

och mer jämställt i branschen. Resterande respondenter förklarar hur jämställdheten ser ut på 

deras revisionsbyrå och samtliga berättar att det är mer eller mindre jämställt. Respondent F 

säger att det är helt jämnt mellan könen och respondent C menar att ”revisionsdelen är en ganska 

så bra blandning och bra jämställt, både inom chefspositionerna och assistentpositionerna”. 

Även respondent D säger att det är ungefär lika men att det inte är helt jämställt genom hela 

organisationen. 

 

Enligt respondenterna B, E och F som arbetar i mindre revisionsföretag dras män till större 

byråer som finns i storstäder framför de mindre byråerna och småstäderna. ”Männen tycker om 

att vara på de större revisionsbyråerna. De söker sig dit” (Respondent B). Kvinnor däremot 
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söker sig till både stora och små företag. Nästan alla respondenter upplever att det generellt är 

fler kvinnor än män som söker revisorstjänster men att det överlag är lika många av båda könen 

som träder in i yrket vilket stämmer överens med vad Jonnergård et al. (2010) skriver. ”Men 

det är överlag fler kvinnor som söker ändå måste jag säga” (Respondent C). På de högre 

nivåerna som till exempel partners är det däremot främst män som söker de tjänsterna. Det är 

även flest män som blir rekryterade till partners. Respondent D säger ”om man ser på 

partnernivå är det övervägande män”. Längre ner i hierarkin är det alltså jämställt trots att det 

är mest kvinnliga arbetssökande men när det är fler män som söker tjänsterna på högre 

positioner är det inte längre jämställt. Detta resultat ger intryck av att jämställdhet är viktigare 

på assistentnivå än på partnernivå. Det borde alltså vara jämställt även bland partners om 

rekryteringen ska följa samma logik som på assistentnivå. Skillnaden befinner sig alltså mellan 

intern och extern rekrytering då partners rekryteras internt medan assistenter rekryteras externt. 

 

Samtliga respondenter i studien ansåg att revisionsföretaget de arbetar på är jämställt på alla 

positioner bortsett från partnernivå. Dock är revisionsbranschen, enligt Hardies et al. (2013), 

mansdominerad i sin helhet. Respondent B, E och F arbetar i mindre revisionsbyråer och de 

hävdar att det är jämställt i hela hierarkin. Denna information har även bekräftats genom att 

studera medarbetarna på revisionsbyråernas hemsidor. I två av fallen fanns det dessutom fler 

kvinnor än män och i det tredje fallet var det lika många anställda av båda könen. Respondent 

B säger att ”det blir bäst på en arbetsplats om det är ungefär lika många kvinnor och män. Enligt 

min åsikt”. 

 

Det är inget ensamt yrke. Man sitter inte ensam på varsin kammare liksom och 

gör revisioner utan du måste kunna ha ett bra flöde och en dynamik i gruppen, 

i revisionsgruppen och det får du bäst om du har jämställdhet, så är det. 

(Respondent C) 

 

Både respondent B och C menar att en jämställd revisionsbyrå som har ungefär lika många män 

och kvinnor bidrar till en bättre dynamik i organisationen. Allbright (2021) skriver att när 

kvinnor är underrepresenterade, vilket betyder att organisationen inte är jämställd, kan det 

förhindra anställdas möjlighet att utvecklas inom företaget. Detta kan sedan leda till att de 

anställda lämnar revisionsbyråerna (Allbright, 2021). Det är alltså viktigt ur flera hänseende att 

revisionsbyråerna är jämställda. Även respondent C och D som arbetar på stora revisionsföretag 

säger att det är jämställt på alla positioner, förutom partnernivå där det är övervägande andel 

män som besitter den positionen. 
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Det som har varit ett historiskt bekymmer för branschen som helhet var ju att 

partnerrollen har varit snedvridet i förhållande till hur det har sett ut i övrig 

del i bolagen men jag tycker att det blir bättre och bättre. (Respondent D) 

 

Respondent D menar att det tidigare har varit ett problem att få revisionsbranschen mer 

jämställd på alla positioner men framförallt på partnernivå. Detta säger även Månsson et al. 

(2013) som påvisar att kvinnor inom revisionsbranschen har en mindre chans än män att 

rekryteras till en högre position i hierarkin. Respondent D säger vidare ”…vi har ju en vision 

om att det ska vara jämställt genom hela organisationen. Vi är inte riktigt där än men det blir 

bättre och bättre”. En annan respondent, respondent G, som arbetar på ett rekryteringsföretag 

säger att ”om man tittar på ingångsnivå så är det ju relativt splittat, kanske till och med lite fler 

kvinnor. Däremot ju högre upp man kommer kan man se att där blir det större fördelning mot 

män, tyvärr”. Det är som sagt inte jämställt i sin helhet men det har förbättrats med tiden. Dock 

går det inte tillräckligt snabbt då Allbright (2021) rapporterar att Sverige är sämst i Norden 

inom två år när det gäller jämställdhet. På partnernivå är det inte jämställt utan det är mest män 

som besitter de positionerna enligt de professionella rekryterarna vilka är respondenterna A och 

G. Det är som tidigare nämnts 77% av partners som är män i revisionsbranschen (Balans, 2018). 

4.2 Rekryteringsprocessen i revisionsbranschen 

I detta avsnitt tas rekryteringsprocessen i revisionsbranschen upp med utgångspunkt i de 

konceptuella modellerna, Figur 1 och Figur 2. Figur 1 togs upp redan i den teoretiska 

referensramen och förklarar rekryteringsprocessens förhållande till jämställdhet enligt teorin. 

Figur 2 har skapats efterhand som empiri har samlats in och analyserats. Denna figur förklarar 

rekryteringsprocessens förhållande till jämställdhet enligt empiri och analys. 

 

Enligt Lindelöw (2008) börjar rekryteringsprocessen med ett behov av att tillsätta en ny tjänst 

som sedan annonseras genom olika rekryteringskanaler. När ansökningarna har kommit in görs 

ett urval av de kandidater som är mest lämpade och därefter tas ett beslut om vem som ska få 

revisorstjänsten (Lindelöw, 2008). I detta avsnitt kommer rekryteringsprocessen utifrån 

empirin kopplas till den konceptuella modellen, Figur 2. Även olika beslut som revisionsbyråer 

kan behöva ta, såsom användning av HR-avdelning alternativt rekryteringsföretag eller om 

tjänsten ska utlysas internt eller externt diskuteras. 
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Figur 2 

Rekryteringsprocessens förhållande till jämställdhet enligt empiri och analys 

Kommentar: Denna figur utgår ifrån empirins synsätt på rekryteringsprocessen i revisionsbranschen. Figuren 

innehåller rekryteringsprocessens alla steg och huruvida olika metoder inom dessa steg bidrar till en jämställd 

revisionsbyrå eller inte. Pilarna symboliserar bidragandet till jämställdheten medan de röda stoppsymbolerna 

innebär att det inte bidrar till jämställdhet. 

4.2.1 Behov 

Respondenterna i denna studie har liknande beskrivningar av rekryteringsprocessen. Enligt 

respondent A börjar processen med att ”man träffar kunden och då gör vi behovsanalys och 

kravprofil. Dokumenterar det”. Även respondent F instämmer: ”Första steget är att kartlägga 

behovet, var finns behovet? Exempelvis vilket kontor eller på vilken ort. Resursplanering”.  

 

Så vi gör ju då en kravspecifikation, att det här vill vi ha. Alltså lite det som 

jag sa innan med personlighet och tidigare erfarenhet. Det är också bra med 

utbildning. Så vi gör en kravspecifikation och sedan pratar vi med en 

rekryteringsfirma. (Respondent B) 
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Vi pratar mycket om de mjuka värdena runtomkring. Vad som fungerar på den 

här specifika arbetsplatsen, vad den rekryterande chefen söker i sin 

medarbetare och det skiljer sig åt lite men det brukar vara snarlikt, men det 

kan skilja sig lite. (Respondent G) 

 

De flesta respondenterna var eniga om att första steget i rekryteringsprocessen är att kartlägga 

behovet och kraven för tjänsten. Respondent C säger att ”vår rekryteringsprocess börjar ju långt 

innan själva rekryteringen är aktuell. Vi jobbar väldigt mycket med vår hemsida, där beskriver 

vi ganska så utförligt vad det innebär att jobba hos oss och när man börjar hos oss”. Byråns 

arbete börjar alltså innan kravspecifikationen och behovsanalysen. Byrån vill att de sökande 

ska få en rättvis bild av vad det innebär att arbeta hos den innan de söker tjänsten. 

 

Respondenternas svar stämmer överens med Lindelöws (2008) beskrivning av 

rekryteringsprocessen som oftast börjar med att företaget har ett behov. Lindelöw (2008) 

nämner vikten av att göra en behovsanalys i början av rekryteringen, precis som rekryterarna 

har gjort, då den är grundläggande för god kvalitet på rekryteringsarbetet. Kravspecifikationen 

som respondenterna talar om är en del av behovsanalysen och utgör det krav som 

revisionsbyrån har på den sökande. Respondenterna har alltså utifrån Lindelöws (2008) krav, 

förutsättningarna för att få en god kvalitet på rekryteringsprocessen.  

 

Lindelöw (2008) skriver att det oftast är en chef som ensamt gör behovsanalysen och med tanke 

på revisionsbranschens mansdominerade historia kan detta vara ett hinder för jämställdheten 

om rekryteraren är en man (Balans, 2018; Erlandsson, 2019; Figur 1). Enligt respondenterna 

som arbetar på en rekryteringsbyrå är det alltid rekryteraren och kunden som tillsammans gör 

behovsanalysen vilket minskar risken för en snedvriden behovsanalys som främjar ett av könen. 

Respondent A säger att ”man träffar kunden och då gör vi behovsanalys och kravprofil”. Även 

respondent G som arbetar på rekryteringsbyrå säger ”…vi har kommit överens om en 

kravprofil”. Behovsanalysen eller kravprofilen görs alltså tillsammans med kunden vilket kan 

liknas med Lindelöws (2008) beskrivning av rekryteringsgrupp som enligt Figur 1 och Figur 2 

främjar jämställdheten istället för att hindra den. I denna studie var nästan alla respondenter 

kvinnor förutom respondent D. I revisionsbyrån som den manliga rekryteraren arbetade på 

samarbetar han med organisationens HR-avdelning vid rekrytering. Respondent D säger ”… då 

får vi hjälp av vår HR-avdelning”. 
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4.2.2 Rekryteringskanaler 

I rekryteringsprocessen kan revisionsbyråerna använda sig av olika rekryteringskanaler. Enligt 

respondent C används olika medier ”…men när det sen kommer till rekryteringen så är det 

annonsering via vår hemsida och sociala medier. För en revisor och då tänker jag 

revisorsassistent, nyutexaminerad. Om det är det vi söker så gör vi så”. Även respondent D gör 

på liknande sätt, nämligen ”…jag berättar hur många vi söker och sen hjälper vår HR-avdelning 

med att ta fram utkast på annons. Sedan när vi har godkänt den så får vi ut den på LinkedIn och 

andra kanaler”.  

 

Nästan alla använder LinkedIn för att annonsera ut revisorstjänster. ”Det finns lite andra hjälp-

och sökmotorer och sådant också men LinkedIn är där jag lägger mitt största fokus helt enkelt” 

(Respondent G). Respondenterna använder sig av formella rekryteringskanaler vilka är bland 

annat LinkedIn, sociala medier och företagets hemsida. Formella rekryteringskanaler når ut till 

fler och ger alla en rättvis chans att söka tjänsten medan informella rekryteringskanaler såsom 

sociala nätverk endast når ut till vissa grupper vilket exkluderar andra grupper (Carson 

Mencken & Winfield, 2012). En del av rekryterarna använder sig av både formella och 

informella rekryteringskanaler. Exempelvis lägger respondent D ut annonserna på LinkedIn 

men revisionsbyrån försöker också sprida dem genom dess anställdas nätverk. ”…sen försöker 

vi ju lokalt sprida det genom våra anställda och dess nätverk” (Respondent D). Även respondent 

C berättar att alla anställda uppmuntras att sprida annonserna i dess kanaler. De formella 

rekryteringskanalerna bidrar som sagt till jämställdheten eftersom de når ut till fler människor, 

vilket ger alla en ärlig chans att söka tjänsten (Carson Mencken & Winfield, 2012; Figur 1; 

Figur 2). Den informella rekryteringskanalen bidrar dock inte till jämställdheten men i denna 

studie är det inget hinder då revisionsbyråerna som utnyttjade det sociala nätverket också 

använde sig av formella sidor som exempelvis LinkedIn, Monster och Facebook (Figur 2). 

4.2.3 Urval 

När annonsen har publicerats och ansökningar har kommit in är nästa steg i processen att boka 

möten med utvalda kandidater (Lindelöw, 2016). Detta steg skiljer sig åt mellan respondenterna 

i studien. Respondent A, rekryteringskonsult på ett rekryteringsföretag, berättar att hon först 

har en enskild intervju med utvalda sökande. Sedan beslutar hon vilka av kandidaterna, oftast 

fyra, som går vidare till ännu en intervju tillsammans med rekryteringskonsulten och kunden. 

Därefter väljs två kandidater ut som de tar referenser på. Även respondent E har intervjuer vid 
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två tillfällen med de kandidater som går vidare i processen. Däremot träffar respondent D de 

mest passande kandidaterna endast vid ett tillfälle med tanke på att olika tester har utförts och 

det har gett rekryteraren en uppfattning om kandidaterna. Även den höga konkurrensen om 

kandidaterna påskyndar rekryteringsprocessen. Respondent C begär också att kandidaterna ska 

genomföra olika tester och säger: 

 

Efter testerna blir varje kandidat uppringd av vår samarbetspartner för det här, 

där man får en personlig genomgång av det testet man precis har gjort. Där 

man också får prata litegrann om testet, ja men om man tyckte att det stämde. 

Om resultatet stämmer och varför det kanske inte stämmer helt och fullt. Så 

det uppskattas jättemycket av kandidaterna har jag förstått. Sen tar vi en 

intervju med dem. 

 

Att ha tester av olika slag som respondent C har, tillåter företaget att fokusera på faktorer som 

är relevanta för tjänsten och att den utformade kravspecifikationen följs (Lindelöw, 2016). 

Respondenten berättar vidare att därefter sker ytterligare ett urval och ännu en intervju äger 

rum. Det finns alltså inget specifikt tillvägagångssätt i denna del av rekryteringsprocessen. 

Revisionsbyråernas och rekryteringsföretagens rekryteringsprocesser ser alltså olika ut men det 

som organisationerna har gemensamt är att alla har ett standardiserat urval. Ett standardiserat 

urval innebär att organisationerna förhåller sig till kravspecifikationen som togs fram i början 

av processen när revisionsbyråerna ska göra ett urval av kandidater (Lindelöw, 2016). Det 

stämmer överens med respondenternas svar om att den bästa kandidaten utifrån de krav som 

revisionsbyråerna har, blir erbjuden tjänsten. ”Så vi tar ju alltid den som är bäst för jobbet” 

(Respondent B). När urvalsprocessen är standardiserad på detta sätt ökar chansen för en 

objektiv och jämställd könsfördelning eftersom revisionsbyråerna ser till den som bäst matchar 

kravspecifikationen och inte kön eller ålder etcetera (Lindelöw, 2016; Figur 2). 

 

Arbetspsykologiska tester använder framförallt de stora revisionsbyråerna vilket både 

respondent C och D bekräftar. Med detta tillvägagångssätt väljs de mest lämpliga kandidaterna 

på ett objektivt sätt (Youngman, 2017). Youngman (2017) förespråkar för detta verktyg som 

främjar jämställdhet eftersom kön, etnicitet eller annat inte påverkar urvalet (Figur 1). 

Respondent C arbetar på HR-avdelningen på en stor revisionsbyrå och säger ”Sen sker en 

gallring utefter de krav, kriterier och grundkrav vi har och därefter görs det tester på de här 

personerna. Beteendetester och begåvningstester av olika slag. Personlighetstester”. Sedan görs 

en analys genom att rekryteraren tolkar resultaten och kandidater väljs ut beroende på hur de 

presterar på testerna. Dock är inte sådana tester alltid objektiva i sin helhet som Figur 2 visar. 
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Först väljs kandidater ut efter att CV och personligt brev har granskats. Sedan skickas som sagt 

de nämnda testerna till personerna vilket innebär att testerna enkelt kan kopplas till kön, namn 

och andra personuppgifter. När kandidaternas svar kan läsas tillsammans med CV och 

personligt brev blir inte testerna objektiva. Syftet med att testerna ska vara objektiva försvinner 

därmed till viss del i detta fall. 

4.2.4 Beslut 

Det sista steget i rekryteringsprocessen är att revisionsbyråerna ska ta ett beslut om vem som 

ska tillsätta tjänsten. Respondenterna i denna studie berörde inte beslutssteget djupgående utan 

berättade mer om de andra stegen i rekryteringsprocessen. Det som dock togs upp var bland 

annat att rekryterarna ser till helhetsintrycket av de kvarvarande kandidaterna när beslutet ska 

tas.  

 

Nästa steg blir då att jag går igenom resultaten från profilen, både med min 

kandidat och med kunden, och går igenom referenserna. Efter det träffar man, 

och ofta har man, kanske inte alltid, men man har en etta, etta som man då 

erbjuder anställningen. (Respondent A) 

 

Respondent A menar att de kvarvarande kandidaternas resultat ifrån profilen tillsammans med 

referenserna kommer att jämföras mot varandra. Även respondent D jämför kandidaterna ”Så 

det är väl egentligen processen och sen när vi har träffat ett antal så ser vi vilka vi tycker skulle 

passa bra in hos oss”. Precis som respondenterna säger kommer den kandidat som bäst matchar 

med de krav som revisionsbyrån satt att få tjänsten. Lindelöw (2016) benämner detta som en 

bedömningsmatris där kandidaterna skattas mot varandra med utgångspunkt i 

kravspecifikationen. Att utgå ifrån kravspecifikationen, precis som respondenterna gör vid 

beslut minimerar risken för diskriminering mot kön (Lindelöw, 2016). Som Figur 2 visar, kan 

revisionsbyråerna bli mer jämställda genom att ta beslut på detta sätt. 

 

Enligt Jonnergård et al. (2010) och Jonnergård och Stafsudd (2008) föredrar revisionsbyråernas 

kunder oftast manliga revisorer vilket kan påverka utfallet av rekryteringen och snedvrida 

jämställdheten (Figur 1). Det dilemmat existerar dock inte i denna studie. Respondenterna 

nämner inget om att kunderna skulle kunna ha inflytande i vem som rekryteras. Respondenterna 

säger att det är ett beslut som rekryteraren tar tillsammans med andra på HR-avdelningen. Som 
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tidigare nämnt är kravspecifikationen grunden till de beslut som tas om revisorstjänsten och 

inget som kunden har något inflytande över. 

4.2.4.1 Användning av HR-avdelning alternativt rekryteringsföretag 

Respondenterna var överens om att större revisionsbyråer rekryterar revisorsassistenter på egen 

hand genom att ta kontakt med högskolor och universitet för att hitta lämpliga kandidater. Vid 

enstaka tillfällen kan de större byråerna ta hjälp av ett rekryteringsföretag när de är i behov av 

specialistkunskap eller om positionen måste ersättas akut.  

 

… om vi tar hjälp av en rekryteringsbyrå för att få en specialistkunskap, till 

exempel ska det kanske vara en revisor med inriktning på skatt eller med 

inriktning på fastigheter eller någonting sådant. Vi kan då ta dem till hjälp för 

att få dem att headhunta och sådär eller om det är någon chefsroll till exempel. 

(Respondent C) 

 

Respondent C som arbetar på en stor revisionsbyrå menar alltså att det inte tillhör vanligheterna 

att ett rekryteringsföretag hjälper till vid dess rekrytering utan det är endast vid specifika fall. 

Att använda sig av ett rekryteringsföretag ökar även chanserna till ett objektivt urval eftersom 

åtminstone två personer är med genom hela processen vilket kan leda till en mer jämställd 

organisation (Kompetensföretagen, 2017). Rekryteringsprocessen är därmed en viktig del som 

kan påverka hur jämställd en revisionsbyrå är (Wahl et al., 2011). Respondent C berättar vidare 

i intervjun att ”…den dynamiken får du inte om du inte har en bra blandning” och menar att om 

medarbetarna är en för homogen grupp, det vill säga en grupp som innehåller likadana personer, 

blir det svårare att nå sin fulla potential. 

 

Mindre revisionsföretag däremot, tar oftare hjälp av rekryteringsföretag för att de själva inte 

kan nå ut till rätt kandidater eller tillräckligt många människor (Kompetensföretaget, 2017). 

Respondent E bekräftar detta genom att säga ”Nu är vi påväg att rekrytera och då kommer vi 

nog göra ett avsteg och använda oss av rekryteringsfirma. Just för att vi tycker att vi inte når ut 

till alla”. Rekryteringsföretag har oftast redan tillgång till möjliga kandidater för olika tjänster, 

det vill säga en CV-databas (Kompetensföretaget, 2017). Rekryteringsföretag har därför större 

möjlighet att direkt presentera lämpliga kandidater till revisionsbyråerna. 

Rekryteringsföretagen kan alltså ha tillgång till de bästa och mest lämpliga kandidaterna men 

problemet är att det inte nödvändigtvis blir ett jämställt eller rättvist urval. Om 

rekryteringsföretagen använder sig av sin befintliga CV-databas leder det till det motsatta av 
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respondent E:s önskemål om att nå ut till fler personer. Rekryteraren gör då ett urval som inte 

beaktar utomstående personer vilket gör att det inte blir rättvist och kan leda till en snedvridning 

mellan könen. Även respondent F som är VD på en mindre revisionsbyrå berättar i intervjun 

att företaget vid vissa tillfällen använder sig av rekryteringsföretag och vid andra tillfällen 

sköter byrån rekryteringen själv. 

 

Vid rekrytering av personer med erfarenhet vänder vi oss till 

rekryteringsföretag som tar hand om grundintervjun men med personer som 

precis gått ut skolan då tar vi hand om rekryteringen själva. Det görs på grund 

av ekonomiska skäl. Att använda sig av rekryteringsföretag är dyrare. 

(Respondent F) 

 

De vill träffa kandidaterna själva eftersom nyutexaminerade studenter oftast inte har någon 

erfarenhet av rekryteringsprocesser vilket gör att byrån själv kan sköta processen och 

löneförhandla etcetera. Efter att respondenterna i studien har intervjuats finns det en indikation 

på att mindre revisionsbyråer använder rekryteringsföretag oftare än större revisionsbyråer. 

Kan detta vara anledningen till att mindre revisionsföretag i större utsträckning är mer 

jämställda? Vidare säger respondent F att ”när en nyutexaminerad ska anställas vill vi själva 

träffa och välja ut dem för att vi sedan ska forma dem”. Att rekrytera vid högskolors evenemang 

kan bidra till en ojämn könsfördelning. När respondent F träffar studenterna minskar eventuellt 

den objektiva bedömningen av personerna. Det går inte att säkerställa att en kravspecifikation 

följs eftersom revisionsbyrån skulle kunna beakta andra faktorer såsom uppförande i sociala 

sammanhang. Rekryteringen kan baseras mer på känsla än på kravspecifikationen. 

4.2.4.2 Extern vs intern rekrytering 

En klar majoritet av respondenterna rekryterar externt. ”Vi rekryterar alltid externt. Men alla 

anställda är självklart välkomna att söka” (Respondent C). Respondenten menar alltså att om 

en anställd ska klättra i hierarkin måste personen ta sig igenom en formell rekryteringsprocess 

och bli rekryterad för den tjänsten. Det framgår även i intervjun med respondent E att dess 

revisionsbyrå tillämpar extern rekrytering genom att berätta ”…vi är en väldigt platt 

organisation så rekrytera internt gör vi inte”. Däremot är internrekrytering det dominerande 

metodvalet inom revisionsbranschen men det är, enligt Månsson et al. (2013), inte vanligt i 

Sverige. Enligt studiens empiri är intern rekrytering inte vanligt vilket stämmer överens med 

Månsson et al. (2013) uppfattning. Däremot rekryteras partners oftast internt. När respondenter 

till denna studie eftersöktes på olika revisionsbyråers hemsidor samt på Arbetsförmedlingens 
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platsbank fanns det inga annonser för partnerstjänster. I denna studie förekommer intern 

rekrytering men det är endast en respondent, respondent B, som i första hand rekryterar internt.  

 

Alltså i första hand rekrytera vi internt. Att det är någon som vill och som har 

jobbat duktigt. Och sen kan man ju få svårare arbetsuppgifter. Det gör vi ju i 

första hand. Sedan vill individer växa i sina arbetsuppgifter också. Att 

utvecklas. Så i första hand gör vi ju det och sedan anställer vi en ny som får 

växa. (Respondent B) 

 

Mindre revisionsbyråer, som Respondent B arbetar på, brukar inte vanligtvis ha en tydlig 

hierarki med olika nivåer av revisorer (Carrington, 2014). Respondent B menar att fördelen 

med intern rekrytering är att de anställda har möjlighet att utvecklas med denna metod då de 

får en högre befattning och mer ansvar. De övriga respondenterna som arbetar på olika 

revisionsbyråer föredrar alla extern rekrytering då de vill göra det möjligt för andra människor 

att söka tjänsterna. Det finns för- och nackdelar med båda tillvägagångssätt. Extern rekrytering 

kan motivera personalen mer genom att de presterar bättre för att kunna få chansen att klättra i 

rangskalan. Dock kan personalen få minskad motivation om revisionsbyrån hellre satsar på 

någon utomstående person. 

 

För att kunna bli partner i en byrå är det viktigt att bland annat skapa interna relationer och visa 

ett engagemang i att skapa starka team (Axelsson, 2017). För att kunna bli partner behöver en 

revisor arbeta i företaget i åtminstone några år. Enligt Axelsson (2017) tar det 10 till 15 år för 

en nybliven anställd att bli partner. Partners rekryteras alltså internt eftersom det är väsentligt 

att visa sin hängivenhet till företaget vilket är svårt att göra som utomstående. 

 

Respondent D arbetar i en stor revisionsbyrå och säger ”Vi är dessutom ett kontor som växer 

mycket och har vuxit sista åren och vi rekryterar liksom löpande”. Resultaten från empirin visar 

att de stora revisionsbyråerna inte har mycket internrekrytering. Respondent D som rekryterar 

på en stor revisionsbyrå säger att ”…eftersom vi är en relativt stor organisation så är det ju 

oftast i så fall bara internt om folk vill flytta på sig… annars är det nästan bara externt”. Vidare 

säger dock respondent D ”Men generellt sett så vill vi att personer ska kunna röra sig internt 

istället för att gå till någon annan”. Den insamlade empirin visar alltså att intern rekrytering kan 

ske men det sker oftast i samband med att en anställd ska byta ort eller inriktning. En kombibyrå 

har olika inriktningar vilket respondent C förklarar: ”Vi är vad man kallar en kombibyrå, så vi 
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har både revision och redovisning under samma tak”. Det kan ibland ske att en anställd vill byta 

från revision till redovisning eller vice versa. 

4.3 Jämställdhet i revisionsbranschens rekrytering 

Som tidigare nämnt är det tydligt att det främst är kvinnor som arbetar med rekrytering på 

revisionsbyråerna men även på rekryteringsföretagen. Endast en av de sju respondenterna i 

studien var en man. Skulle det kunna vara den kvinnliga majoriteten bland rekryterarna som 

bidrar till jämställdheten? När partners ska anställas är det ofta de nuvarande partnerna som 

oftast är män som sköter den processen. Erlandsson (2019) påvisar att män oftast anställer andra 

män vilket skulle kunna vara orsaken till snedvridningen som existerar på de högre positionerna 

i hierarkin. På så vis fortsätter den mansdominerade miljön att påverka revisionsbranschen 

genom bland annat manliga normer. Däremot kan inte denna studie påvisa att män anställer 

män i ingångsfasen till revisionsbranschen då det i första hand tycks vara kvinnor som arbetar 

med rekrytering. 

 

Rekryteringen anses vara jämställd enligt samtliga respondenter i denna studie. ”Vi kör brett, 

vi kör lika på alla” berättar respondent A. Vid en rekrytering var det väldigt klart att alla 

respondenter i största möjliga mån inte ser till vilket kön den som söker har och de uppfattningar 

som följer med det. De utgår ifrån den person som bäst passar för tjänsten och i företaget, 

oavsett kön. Respondent F instämmer: ”Nej, den som är bäst för jobbet anställer vi”. Dock är 

respondenterna överens om att personlig kemi, egenskaper och liknande är viktigare än en 

jämställd verksamhet. 

 

…vi bedriver intervjuer som är väldigt könsneutrala. De är ju utformade 

utifrån hur vi vill att personer ska vara och de personer vi söker. Sen är det ju 

vissa typer av karaktärer som vi letar efter. Då är ju frågorna mer utformade 

utifrån det än vilket kön man är. (Respondent D) 

 

Respondent D menar att revisionsbyrån söker efter vissa typer av människor som passar in i 

kulturen på företaget och har en viss typ av karaktär. Om kulturen i lunchrummet är en 

mansdominerad miljö skulle det kunna vara män som önskas trots att intervjuguiden är 

könsneutral. Som respondent D menar är det viktiga att personen passar in i revisionsbyråns 

miljö och med anställda i organisationen. Lindelöw (2016) poängterar vikten av att som 

rekryterare vara väl förberedd och ha en tydlig plan på vad som förväntas av de sökande. Det 
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kan kopplas till denna studie då respondenterna vill ha en sökande som passar in i 

revisionsbyrån.  

 

Respondent C säger i intervjun att ”processerna har anpassats efter jämställdhet i våra tankar 

och vårt mindset. Men det är fortfarande så att lämplighet, erfarenhet, kunskap och personlig 

kemi går före”. Att passa in i gruppen är en viktig faktor men för att kunna vara en del av 

gruppen är det viktigt att delta på de sociala aktiviteterna. Jonnergård och Stafsudd (2011) 

skriver att det kan vara svårare för kvinnor att delta i aktiviteter utanför arbetet eftersom kvinnor 

ofta har en familj som väntar hemma. Således skulle det också kunna vara en orsak till att män 

önskas i revisionsbyrån. Denna kultur kan kopplas till en informell struktur eftersom en grupp 

människor, i detta fall män, har skapat detta sociala nätverk (Keisu, 2020).  

 

Däremot berättar respondent E i intervjun att deras rekryteringsprocess inte har anpassats efter 

jämställdhet ”Nej, i vårt fall är det nästan att vi hade önskat att vi hade kunnat få in fler bra 

killar”. Respondent E kopplar därmed jämställdhet till frågor som rör kvinnors lika rättigheter. 

Dock menar Jämställdhetsmyndigheten (2019) att jämställdhet innebär lika rättigheter för alla 

människor, det vill säga både kvinnor och män. Vidare säger respondent E ”…det är roligt att 

ha en blandad arbetsgrupp. Men vi har väldigt, väldigt svårt att hitta bra killar. Vi har aldrig ur 

det hänseendet behövt göra de betänkligheterna. Utan här är väldigt jämställt”. Revisionsbyrån 

som respondent E arbetar på är alltså jämställd enligt respondenten utan att 

rekryteringsprocessen har behövt förändrats. Respondent E hävdar att det är jämställt inom 

organisationen men när hemsidan studeras är det tydligt att kvinnorna har en klar majoritet när 

det gäller antalet medarbetare, nämligen mer än 60%. När det finns fler kvinnor än män på 

revisionsbyrån drar respondent E slutsatsen att det är jämställt men hemsidan visar som sagt 

något annat.  

4.3.1 Rekryterarnas krav och förväntningar på sökande 

Enligt respondenterna var det viktigt att de sökande har en relevant utbildning, det vill säga en 

utbildning inom ekonomi, gärna med inriktning mot revision. ”Kriterier är ju att man behöver 

en högskoleutbildning inom ekonomi, gärna med inriktning. Behöver inte vara så men gärna en 

inriktning mot revision” (Respondent G). De flesta av respondenterna betonade dock att det 

viktigaste inte var att få högst betyg, som respondent E säger att ”det är klart att jag tittar på 

betygen att man ska ha gjort det man förutsatt att göra men det är inte avgörande att ha högst 
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betyg i allt”. Det viktiga var att kandidaterna har godkända betyg och har läst relevanta kurser 

och utbildningar för att kunna bli auktoriserade i framtiden. Bland annat respondent B nämner 

”Det är ju bra om man har gjort alla sina kurser för att kunna blir auktoriserad revisor”. 

 

…dels är det ju såklart att man ska ha rätt utbildning och någonstans letar vi 

ju ändå efter folk som vi ser kan skriva prov, auktorisationsprovet och då bör 

man ju ha rätt utbildning så det tittar vi ju på… (Respondent D) 

 

Majoriteten av respondenterna var alltså eniga om att det är viktigt att ta hänsyn till utbildning 

vid urvalet i rekryteringsprocessen. Utbildningskriteriet är något som rekryterarna har med i sin 

kravspecifikation, det vill säga att utbildning är ett av de krav som revisionsbyråerna har på den 

sökande (Lindelöw, 2008). Revisionsbyråer säljer trots allt tjänster som förutsätter att de 

anställda har hög kunskap (Traavik, 2018). 

 

Kravspecifikationen utgör en del av behovsanalysen och förutom utbildning efterfrågar 

revisionsbyråerna också egenskaper som är relevanta för revisorsyrket. Några av 

respondenternas krav på egenskaper är ”noggrann, analytisk, självgående, arbeta i högt tempo, 

positiv, social, utåtriktad” (Respondent A). ”Social kompetens. Yrket är kontaktskapande, 

viktigt att kunna läsa av andra människor” (Respondent F). Respondent F säger att ”som 

revisor, en analytisk förmåga, en kommunikativ förmåga, socialt kompetent, naturligtvis en 

utbildning men det handlar ju inte riktigt om egenskaper utan nu pratar vi ju person, 

personligheter”. 

 

Som kan utläsas av respondenternas svar är de mest omnämnda egenskaperna social kompetens, 

utåtriktad, analytisk, noggrann och förmågan att arbeta i högt tempo, nämligen vara stresstålig. 

Enligt Lindgren (2008) beskrivs en kvinna ofta som lojal, ömsint och blyg medan en man 

beskrivs som analytisk, konkurrensinriktad och individualistisk. Lindgren (2008) säger vidare 

att de maskulina attributen värderas högre än de kvinnliga. Utifrån respondenternas svar om 

egenskaperna för en revisor, passar de manliga egenskaperna som Lindgren (2008) nämner 

något mer än vad de kvinnliga gör. Revisorn skulle dels vara analytisk vilket Lindgren (2008) 

nämner som en manlig egenskap, dels social där Lindgren anser att kvinnor beskrivs som blyga. 

Revisorns egenskaper stämmer alltså mer överens med manliga egenskaper utifrån denna 

beskrivning.  

 



Olsson & Vendel 

35 

Genusteori innebär som tidigare nämnt att människor inte föds till kvinnor eller män utan det 

är något människor blir. Det är alltså förväntningar och hur människor uppför sig som skapar 

genus (Lindgren, 2008). De ovan nämnda typiska egenskaperna hänger alltså samman med det 

manliga genuset. Revisionsbranschen är präglad av den manliga dominansen vilket stämmer 

överens med både empiri och teori i denna studie (Erlandsson, 2019; Lindgren, 2008). Även 

om revisionsbyråerna är jämställda mellan antalet kvinnor och män är det manliga egenskaper 

som önskas hos en kandidat vid en rekrytering. 

4.3.2 Positiv särbehandling 

De flesta rekryterarna var eniga om att de inte har stött på positiv särbehandling. ”Har inte stött 

på det i revisionsbranschen och tittar jag på ekonomer i stort så nej. Nej det kan jag inte säga, 

att man tar en framför någon annan. Jag har hört det men vi jobbar inte efter det” (Respondent 

A). Även respondent C instämmer: ”Nej jag kan inte säga att jag har stött på det”. Enbart 

respondent F och G har stött på positiv särbehandling men de själva använder inte metoden vid 

beslut i rekryteringsprocessen. ”Inte hos oss. Stöter på det på andra företag. Ser ingen anledning 

till det om man inte redan innan har problem med det. Kanske vid dålig balans” (Respondent 

F). 

 

Ja men så kan det ju vara just det här att kunden har en väldigt specifik bild 

över vem personen ska vara och då är det ju inte nödvändigtvis så att det 

kanske är den bästa kandidaten på papper som blir erbjuden tjänsten. 

(Respondent G) 
 

Respondenterna menar dels att positiv särbehandling kan ske om det är obalans mellan könen, 

dels om företaget vill anställa ett specifikt kön eller en specifik typ av person. Detta kan enligt 

respondent G leda till att den som är bäst för tjänsten inte nödvändigtvis blir erbjuden den. 

Rekryterarna menar att positiv särbehandling inte nödvändigtvis behöver vara något positivt. 

”Nja, men alltså, många gånger blir ju positiv särbehandling negativ när den utförs” 

(Respondent C).  

 

Respondenterna hade till viss del problem med att förstå vad positiv särbehandling innebär. En 

av respondenterna ville ha positiv särbehandling förklarat för sig. Det kan dock ha bidragit till 

att svaren från respondenterna inte blev helt tydliga då de flesta var osäkra när de besvarade 

frågan. ”Nu får jag tänka efter… det är ju inte alltid att positiv särbehandling är så tydlig” 

(Respondent C). Positiv särbehandling är en metod för att främja jämställdhet i en rekrytering 
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(Wahl et al., 2011). Metoden innebär att vid likartade erfarenheter och meriter kan 

revisionsbyråer välja den sökande som tillhör det underrepresenterade könet (Keisu, 2020). Då 

kvinnor, enligt Hardies et al. (2013), oftast är underrepresenterade i revisionsbranschen innebär 

det att revisionsbyråer som använder positiv särbehandling rekryterar fler kvinnor vilket i sin 

tur kan bidra till en mer jämställd organisation.  
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5. Slutsats och diskussion 

I det femte och sista kapitlet kommer frågeställningen besvaras och syftet med studien uppnås 

genom teorin och empirin. Sedan kommer det teoretiska bidraget och den praktiska relevansen 

presenteras. Avslutningsvis lyfts studiens begränsningar samt förslag till vidare forskning. 

 

Studiens syfte är att ur de rekryteringsansvarigas perspektiv förstå rekryteringsprocessen och 

dess påverkan på jämställdheten i revisionsbranschen. Meningen med syftet är att öka 

kunskapen kring revisionsbranschens externa rekryteringsprocess. Läsarna får en inblick i 

rekryteringsprocessens alla steg och en djupare förståelse för huruvida rekryteringen påverkar 

jämställdheten i revisionsbyråerna. 

 

I denna studie har genusteorin tillämpats för att ge en förståelse kring hur begreppen kvinnligt 

och manligt har uppstått. Genusteorin har använts som ett hjälpmedel till att förklara 

revisionsbyråernas och samhällets uppfattningar och förväntningar på kvinnan och mannen. I 

nästkommande avsnitt sammanfattas studien. 

5.1 Sammanfattning av studien 

Tidigare forskning visar att revisionsbranschen är dominerad av män och revisorsyrket anses 

vara manligt (Hardies et al., 2013; Jonnergård & Stafsudd, 2011; Erlandsson, 2019). Empirin 

visar att branschen var mansdominerad förr men att detta har förändrats med åren. Kvinnor tar 

mer plats och gör karriär i revisionsbyråerna idag, vilket kan ses i Tabell 1. Några av de 

kvinnliga respondenterna har idag stora roller på sina arbetsplatser. Det framgår även under 

intervjuerna att det är lika många män och kvinnor som träder in i revisorsyrket och att 

problemet ligger i rekrytering av de högre nivåerna. 

 

Denna studie har valt att utgå ifrån rekryteringsprocessen vilket enligt både teorin och empirin 

består av fyra övergripande steg. Processens steg är behov, rekryteringskanaler, urval och beslut 

(Lindelöw, 2008; Figur 1; Figur 2). 
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5.1.1 Behov 

Erlandsson (2019) och Lindelöw (2008) anser att om chefen eller i detta fall rekryteraren är en 

man kan det leda till att ännu fler män anställs (Figur 1). Revisionsbyråernas behovsanalys kan 

bli komprimerad, nämligen att könet på rekryteraren kan påverka vilken typ av person eller 

vilket kön som efterfrågas (Wahl et al., 2011). I studiens stickprov var sex av sju respondenter 

kvinnor. Stickprovet av respondenterna är slumpmässigt vilket är en indikation på att det finns 

fler kvinnliga rekryterare generellt, åtminstone i Skåne. Vem som rekryterar är alltså inte ett 

hinder för kvinnor då det oftast inte är män som sköter rekryteringsprocessen utan det är kvinnor 

(Figur 2). 

 

Behov är som sagt det första steget i rekryteringsprocessen och innebär, precis som det låter, 

att revisionsbyråerna får ett behov av att anställa en revisor (Knocke et al., 2003). Detta steg är 

otroligt viktigt då det är grunden till vilken typ av person som organisationen vill anställa. 

Denna studie har kommit fram till några egenskaper som återkommande efterfrågas hos 

arbetssökande revisorer, det vill säga vilka egenskaper som revisionsbyråerna har störst behov 

av. Social kompetens, utåtriktad, analytisk, noggrann samt förmågan att arbeta i högt tempo är 

några exempel på viktiga egenskaper. Dessa personlighetsdrag har tidigare påvisats stämma 

mer överens med män än kvinnor (Hardies et al., 2013; Lindgren, 2008). Däremot menar 

genusteorin att människor har olika uppfattningar om vad som är typiskt kvinnligt och manligt 

(Lindgren, 2008). Denna studie kan därför inte påvisa att det finns egenskaper som kopplas mer 

till det ena könet än det andra. Därav har studien kommit fram till att det inte finns något i 

behovssteget som kan förhindra jämställdheten (Figur 2). 

5.1.2 Rekryteringskanaler 

Rekryteringskanalerna kan vara både informella och formella där de informella kan hindra 

kvinnor till att få revisorstjänster (Carson Mencken & Winfield, 2012; Figur 1; Figur 2). 

Intervjuerna visar att ingen av revisionsbyråerna använder sig enbart av informella kanaler utan 

det sker alltid i samband med de formella kanalerna såsom LinkedIn, Monster och Facebook. 

Det betyder att problematiken kring de informella rekryteringskanalerna inte är ett problem då 

användningen av de formella rekryteringskanalerna gör att revisorsannonserna även når ut till 

kvinnor (Figur 2). Enligt rekryterarna var det heller inte vanligt att använda sig av det sociala 

nätverket utan det var mer som ett komplement till LinkedIn och liknande kanaler för att kunna 

nå ut till fler, snarare än att begränsa för könen. 
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5.1.3 Urval 

Urvalet är en viktig del i rekryteringsprocessen när det gäller jämställdhet. Det är viktigt att 

vara professionell och ta beslut som inte grundar sig på kön eller andra oväsentliga faktorer 

(Lindelöw, 2016). Samtliga respondenter i studien har någon sorts kravspecifikation som de 

följer när ett urval ska göras i rekryteringsprocessen. Däremot skiljer sig urvalsprocessen åt i 

empirin där professionella urvalsmetoder utnyttjas genom bland annat olika tester (Youngman, 

2017; Figur 1; Figur 2). Dock visade det sig att sådana tester inte är fullständigt objektiva med 

tanke på att de enkelt kan kopplas till de arbetssökandes personliga uppgifter (Figur 2). Om 

testerna inte används på ett objektivt sätt kan arbetssökande rekryteras på andra grunder såsom 

vilket kön eller ursprung de har. 

 

Utifrån respondenternas resonemang arbetar revisionsbyråerna löpande med jämställdhet och 

en del har även uppnått detta mål. Att arbeta löpande med jämställdhet innebär bland annat att 

beakta objektivitet i urvalsprocessen. Revisionsbyråerna arbetar efter grundidén att den som är 

bäst, oavsett om det är en man eller kvinna, rekryteras. Det betyder i sin tur att revisionsbyråerna 

i sitt urval inte beaktar jämställdhet när det nämnda resonemanget förs. Revisionsbyråerna är 

alltså rättvisa i sitt urval men det behöver inte nödvändigtvis leda till jämställdhet. Dock visar 

både teorin och empirin att rekryteringen in i revisionsbranschen är jämställd och därav är ett 

rättvist urval inget problem för jämställdheten. 

5.1.4 Beslut  

I det sista steget i rekryteringsprocessen ska ett beslut tas om vem som ska rekryteras till 

revisionsbyrån.  Det är viktigt att ha med kravspecifikationen i beräkningarna när de sökande 

skattas mot varandra för att beslutet ska bli rätt för revisionsbyråerna och matcha deras kriterier 

(Lindelöw, 2016; Figur 1). Även enligt empirin är det viktigt att följa kravspecifikationen och 

vara objektiv i beslutet för att företaget ska fungera på ett effektivt sätt (Figur 2). Det innebär 

att teorin och empirin stämmer överens med varandra. Beslutet om vem som ska rekryteras till 

revisionsbyråerna är väldigt viktigt och det är högst relevant att beslutet är välgrundat då 

empirin visar att en revisionsbyrå fungerar som bäst när det är jämställt. Besluten om vilka som 

rekryteras till revisionsbyråerna är det som avgör hur jämställda organisationerna blir. 
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5.2 Vilken roll spelar revisionsbyråns rekryteringsprocess i att 

påverka jämställdheten? 

I detta avsnitt kommer syftet fullföljas genom att besvara frågeställningen. Denna studie visar 

att revisionsbyråernas rekryteringsprocess har en viktig roll i att påverka jämställdheten. Det är 

viktigt att samtliga steg i processen utförs på ett professionellt sätt eftersom utfallet i varje steg 

påverkar hur nästa steg ser ut. Om det till exempel redan i behovet görs en snedvriden 

kravspecifikation är det inte särskilt sannolikt att urvalet är jämställt. Som sagt, en revisionsbyrå 

fungerar som bäst när det är jämställt. Denna studie har inte funnit att rekryteringsprocessen 

hindrar jämställdheten då rekryterarna oftast är kvinnor, de använder professionella metoder 

och de förhåller sig till kravspecifikationen. 

 

Den externa rekryteringsprocessen i revisionsbranschen är idag rättvis mot de båda könen. Det 

är viktigt att revisionsbyråerna fortsätter på detta spår för att få en jämställd bransch på alla 

positioner. Fördelningen mellan könen på partnernivå är däremot fortfarande problematisk då 

denna rekrytering sker internt av befintliga partners som är män (Axelsson, 2017; Hardies et 

al., 2013). För att kunna få en jämställd bransch måste även den interna rekryteringen fungera 

rättvist. 

5.3 Teoretiskt bidrag och praktisk relevans  

Studien har bidragit med en större förståelse för revisionsbranschens rekryteringsprocess och 

dess roll i jämställdhet. Rekryteringsprocessen har kartlagts genom de konceptuella modellerna 

vilket har gjort det enklare att kunna identifiera eventuella problem (Figur 1; Figur 2). Tidigare 

forskning har haft mer fokus på kvinnors karriär i revisionsbranschen och faktorerna som kan 

hindra deras framgång (Jonnergård et al., 2010; Hardies et al., 2013; Månsson et al., 2013; 

Traavik, 2018; Erlandsson, 2019). Däremot finns det inte mycket forskning om hur 

rekryteringsprocessen påverkar jämställdheten i revisionsbranschen utan bara om 

rekryteringsprocesser överlag. Studiens teoretiska bidrag är även förståelsen av att varje steg i 

processen har var för sig en viktig roll i att skapa och bibehålla jämställdhet. Valet av genusteori 

bidrog med en förklaring till vad som uppfattas som manligt och kvinnligt. Denna teori var ett 

hjälpmedel till att förstå vad som kan påverka att revisionsbyråerna inte är jämställda. 
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Den praktiska relevansen är bland annat att studien visar vad som efterfrågas hos en person som 

söker en revisorstjänst. Det innebär att studien kan vara intressant för studenter och 

nyutexaminerade studenter som söker sitt första jobb som revisor. Dessutom kan det vara 

intressant för revisionsbyråer att ta del av denna studie för att kunna identifiera eventuella 

förbättringsområden i rekryteringsprocessen gällande jämställdheten.  

5.4 Studiens begränsningar 

Urvalet i studien bestod av totalt sju intervjuer som genomfördes med rekryteringskonsulter 

och rekryterare på revisionsbyråer. En anledning till att endast sju respondenter intervjuades 

var tidsbegränsningen för studiens utförande och en annan orsak var revisorernas tidsbrist på 

grund av deras högsäsong. Till följd av tidsbristen blev intervjuerna relativt korta. Dessutom 

var inte utbudet av rekryterare stort med tanke på att studien är avgränsad till Skåne. Det fanns 

därmed inte särskilt många rekryterare som ville ställa upp eller som var lämpliga för denna 

studie. Dock kunde flertalet samband identifieras mellan respondenterna vilket gjorde att 

samtliga intervjuer var värdefulla för studien. 

 

Med tanke på den rådande pandemin utfördes samtliga intervjuer digitalt. Tre intervjuer 

genomfördes på telefon utan kamera vilket betyder att rummet inte kunde läsas av. Det gick 

alltså inte att analysera respondenternas uttryck eller känslor som uppstod till följd av frågorna. 

Däremot spelades dessa intervjuer in och därmed kunde analyser göras baserat på 

ljudinspelningarna.  

5.5 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har som tidigare nämnt syftet att öka förståelsen för revisionsbranschens externa 

rekryteringsprocess. Det hade även varit intressant att studera den interna processen. Då denna 

studie inte har funnit bevis för att den externa processen är ett problem i jämställdhetsfrågan är 

det relevant att studera den interna processen. Det skulle vara intressant att utreda varför det är 

främst män som rekryteras internt till partnernivå och även få en djupare förståelse i hur en 

intern rekryteringsprocess kan se ut då det inte finns mycket tidigare forskning om detta.  

 

Som tidigare nämnt var revisionsbranschen mansdominerad förr, men det har blivit mer och 

mer jämställt på senare år. Det hade därför varit intressant att göra en liknande forskning om 
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15–20 år för att se om revisionsbranschen har blivit jämställd eller om det till och med är fler 

kvinnor än män i branschen. Ytterligare ett förslag till vidare forskning kan vara att utföra 

samma undersökning men på ett större geografiskt område, möjligtvis hela Sverige. Det hade 

resulterat i mer generaliserbara utfall. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide: rekryterare i revisionsbyråer 

1. Kan du beskriva din arbetsroll? 

2. Hur länge har du jobbat med att rekrytera revisorer? 

3. Vilka kriterier och egenskaper efterfrågar ni hos de som söker jobb som revisor? 

4. Hur ser fördelningen ut mellan könen i organisationen? 

5. Vid en rekrytering, hur går ni tillväga då? 

6. Vilka rekryteringskanaler använder ni er av? 

• Är det några rekryteringskanaler ni använder mer än andra? 

7. Hur ofta rekryterar ni internt respektive externt? 

• Ser processen annorlunda ut om ni rekryterar internt? 

8. Av de ansökningar ni får in, varierar könsfördelning beroende på vilken tjänst som ska 

tillsättas? Exempelvis revisorsassistent, manager, partner etcetera. 

9. Har rekryteringsprocessen anpassats efter jämställdhet? 

• Om ja, på vilket sätt? 

10. Arbetar ni med jämställdhet på något annat sätt? 

• Om ja, Varför gör ni det? Hur gör ni det? Om nej, varför inte? 

11. I vår uppsats skriver vi om kvotering och positiv särbehandling. Kvotering är i nuläget 

inte lagligt i Sverige medan positiv särbehandling är det. Är positiv särbehandling 

något du stött på? Om ja, när och hur? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide: rekryterare i 

rekryteringsföretag 

1. Kan du beskriva din arbetsroll? 

2. Hur länge har du jobbat med att rekrytera? 

• Ungefär hur många rekryteringsprocesser för revisorer har du deltagit i? Och 

vilka positioner var det i så fall? Det finns ju revisorsassistenter, revisorer men 

också högre positioner som manager och partner. 

3. Vilka kriterier och egenskaper efterfrågar ni hos de som söker jobb som revisor? 

4. Vad är er uppfattning om hur könsfördelningen ser ut i revisionsbyråer när ni har 

kommit i kontakt med dem? 

5. Vid en rekrytering av revisor, hur går ni tillväga då? Hur ser processen ut? 

6. Vilka rekryteringskanaler använder ni er av? 

• Är det några rekryteringskanaler ni använder mer än andra? 

7. Av de ansökningar ni får in, varierar könsfördelning beroende på vilken tjänst som 

ska tillsättas? Exempelvis revisorsassistent, manager, partner etcetera. 

8. Har rekryteringsprocessen anpassats efter jämställdhet? 

• Om ja, på vilket sätt? 

9. I vår uppsats skriver vi om kvotering och positiv särbehandling. Kvotering är i 

nuläget inte lagligt i Sverige medan positiv särbehandling är det. Är positiv 

särbehandling något du stött på? Om ja, när och hur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


