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Sammanfattning  

 

Titel  Utför kvinnliga och manliga revisorer en revision på olika sätt? 

– En jämförande studie om kvinnliga och manliga revisorers 

revisionsarbete  

Författare  Alma Hukic och Lovisa Winman Hansi  

Handledare   Pernilla Broberg  

Bakgrund  Revisionsbranschen är en mansdominerad bransch där det råder en 

vertikal könssegregering, kvinnor rekryteras in i 

revisionsbranschen men har svårt att nå ledarpositioner och andra 

högre befattningar. Balans senaste jämställdhetsundersökning visar 

att 78,9 % av alla partners i de sju största revisionsbyråerna i 

Sverige är män. Kvinnlig framgång vad gäller maktfulla och 

inflytelserika positioner i organisationer är absolut nödvändigt för 

att uppnå jämställdhet och lika möjligheter för kvinnor som män. 

Frågan som ställs är om det finns skillnader i utförandet av 

revisionsarbete mellan kvinnor och män och om det är det som 

förklarar den rådande könssegregeringen i revisionsbranschen.  

Syfte Syftet med denna studie är att utforska och jämföra kvinnliga 

respektive manliga revisorers revisionsarbete samt utforska 

huruvida deras karriäravancemang påverkas till störst del av deras 

individuella revisionsarbete eller av deras kön. 

Metod Studien delas upp i två delstudier, en litteraturstudie och en 

intervjustudie. I litteraturstudien samlas tidigare forskning in och 

bearbetas. I intervjustudien används en kvalitativ metod och 

datainsamling sker genom intervjuer.    

Slutsats  Vårt resultat visar att det inte finns några skillnader mellan hur 

kvinnor och män utför en revision. Trots detta missgynnas kvinnor 

i revisionsbranschen och når inte lika höga positioner som män. 

Resultatet indikerar att det främst beror på att kvinnor blir 

mammor och tar mer ansvar för familjen vilket gör att de har 

svårare att leva upp till den övertidsnorm som finns i 

revisionsbranschen. Resultatet visar även att starka könsnormer 

fortfarande råder inom branschen, ett tecken på det är att kvinnliga 

revisorer bemöts sämre och ifrågasätts mer än manliga revisorer av 

klienter.   

Nyckelord  Revisionsarbete, Könsstereotyper, Könssegregering, 

Revisionsbransch, Föräldraskap, Karriäravancemang 



 

Abstract 

 

Title  Do female and male auditors perform an audit in different ways?  

– A comparative study about female and male auditors’ audit practice 

performance 

Authors  Alma Hukic and Lovisa Winman Hansi  

Supervisor   Pernilla Broberg  

Background  The audit industry is a male dominated industry where a vertical 

gender segregation exists, women are recruited into the audit 

industry but have difficulties in achieving leadership positions and 

other senior positions. Balans latest equality survey shows that 

78,9 % of all partners in the seven biggest audit firms in Sweden 

are men. Female success regarding powerful and influential 

positions in organisations are absolutely necessary to achieve 

equality and the same possibilities for women as for men. The 

question being asked is if there are any differences in audit 

practice performance between women and men and if that can 

explain the current gender segregation in the audit industry.  

Purpose The purpose of this study is to explore and compare female 

respectively male auditors audit practice performance and explore 

whether their career advancement is mostly affected by their 

individual audit practice performance or their gender. 

Method The study is divided into two substudies, a litterature study and an 

interview study. In the litterature study previous research is 

collected and processed. In the interview study a qualitative 

method is used and the data collection is made through interviews.  

Conclusion  The result shows that there are no differences in how female and 

male auditors perform an audit. Despite this women are 

disadvantaged in the audit industry and do not reach as high 

positions as men. The result indicates that this problem mainly 

exists because of the fact that women become mothers and take 

more responsibility of the family which makes it harder to live up 

to the audit industry’s overtime norm. The result also shows that 

strong gender norms still exist in the industry, a proof of that is 

that female auditors are still more mistreated and questioned than 

male auditors by their clients.  

Keywords  Audit practice, Gender stereotypes, Gender segregation, Audit 

industry, Parenthood, Career advancement 



 

Förord 
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1. Inledning  

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnet, ämnet problematiseras vilket 

sedan resulterar i uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med att uppsatsens disposition 

presenteras. 

1.1 Bakgrund  

Historiskt sett har revisionsbranschen varit en bransch som ansetts bäst lämpad för män men 

redan 1914 auktoriserades de två första kvinnliga revisorerna i Sverige. Dock dröjde det fram 

till 1970-talet innan Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) hade fler än tio kvinnliga 

auktoriserade revisorer vilket motsvarade en andel på tre procent. Från och med 1970-talet har 

kvinnors närvaro i branschen ökat markant jämfört med fram till 1970-talet, i slutet av 1990-

talet hade andelen kvinnor inom FAR ökat till 28 % och 2011 var andelen kvinnliga 

auktoriserade revisorer inom FAR 32 %. Idag är kvinnor lika representerade som män på 

revisorsassistentnivå och utvecklingen går framåt bland auktoriserade revisorer vilket den 

också gör på partnerskapsnivå. Men utvecklingen vad gäller kvinnliga partners i 

revisionsbranschen släpar efter jämfört med utvecklingen på de lägre nivåerna. (Wallerstedt 

och Öhman, 2012) Den långsiktiga trenden visar alltså tecken på att revisionsbranschen blir 

en allt mer jämställd bransch men att könssegregering uppstår högre upp i hierarkin. Denna 

könssegregering blir ett problem då det begränsar kvinnors möjligheter att nå ledar- och  

Figur 1 (Lenartsson, 2016) 
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ägarpositioner. (Carrington, 2014) Balans jämställdhetsundersökning 2016 bekräftar att det 

råder en könssegregering då den visar att 78,9 % av alla partners i de sju största 

revisionsbyråerna i Sverige är män (Lennartsson, 2016). De sju består av Big 4 1 samt Mazars, 

Grant Thornton och BDO. Andelen kvinnliga partners i Big 4 syns i Figur 1. Detta är en 

indikation på att kvinnor har sämre karriärmöjligheter än män inom revisionsbranschen. 

Enligt Sullivan (1999) flyttar kvinnor mer än män mellan olika organisationer istället för att 

stanna i en och samma organisation hela sin karriär. Detta är ett tecken på att kvinnors 

karriärmönster även är mer komplext än vad mäns är (Sullivan, 1999).  

Enligt Broadbent och Kirkham (2008) har mycket hänt de senaste 30 åren vad gäller 

jämställdhet inom revisionsbranschen. En undersökning som revisions- och konsultföretaget 

Grant Thornton genomförde 2015 visar att det råder en ny trend bland företagsledningar inom 

revisionsbranschen. Andelen kvinnor bland dessa företagsledningar hade 2015 ökat med två 

procentenheter jämfört med 2014. (Grant Thornton, 2015) Trots förbättringar upplever 

kvinnor inom revisionsbranschen fortfarande svårigheter att nå samma höga positioner som 

män och därför är könssegregering en aktuell fråga (Broadbent och Kirkham, 2008). 

Fortsätter utvecklingen i samma takt som den gjort under de senaste tio åren kommer det att 

dröja 28 år innan revisionsbranschen kan anses vara jämställd (Lennartsson, 2015). År 2003 

beslutade regeringen att statligt utreda könssegregering på den svenska arbetsmarknaden för 

att ta reda på vad den orsakas av. Den vanligaste könssegregeringen är horisontell 

segregering, vilket innebär att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. Den andra 

dimensionen är att kvinnor och män inte uppnår framgång i samma utsträckning inom samma 

yrke, detta kallas för vertikal könssegregering. I revisionsbranschen är det den vertikala 

könssegregeringen som är aktuell då kvinnor rekryteras in i revisionsbranschen men har svårt 

att nå ledarpositioner och andra högre befattningar. (Regeringen, 2004) 

 

 

 

 

                                                            
1 Big 4 består av Deloitte, EY, KPMG och PWC och är globalt sett de fyra störst revisionsbyråerna (Carrington, 
2010).  
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Tabell 1: Könsfördelning i Big 4 (EY, 2014; Deloitte, 2015; KPMG, 2015; PWC, 2015; Deloitte, 2016; 

Lennartsson, 2016 PWC, 2016) 

 

Revisionsbyrå 

 

Deloitte (2015) 

 

EY (2014) 

 

KPMG (2015) 

 

PWC (2015)  

Andel kvinnor av 

totalt antal anställda 

 

56,9 % 

 

51 % 

 

57 % 

 

58,5 % 

Andel kvinnor av 

totalt antal 

styrelseledamöter  

 

37,5 % 

 

33 %  

 

22 % 

 

13,3 % 

Andel kvinnor i 

företagsledningen 

(inklusive VD) 

 

30 % 

 

12 % 

 

31 % 

 

20 % 

Andel kvinnliga 

partners/delägare  

 

22 % 

 

19 % 

 

22 % 

 

21 %  

 

Big 4s årsredovisningar visar tydliga tecken på att vertikal segregering råder inom 

revisionsbranschen. I tabellen ovan framgår de uppgifter rörande könsfördelningen som Big 4 

uppgav i sina årsredovisningar 2013/2014 och 2014/2015. I alla fyra företag är mer än hälften 

av alla anställda kvinnor men de högsta befattningarna innehas till övervägande del av män. 

Inom de stora byråerna finns ett system som kallas för ”up or out”, detta innebär att de som 

inte lyckas göra karriär som revisor förväntas byta jobb (Carrington, 2014).  

1.2 Problematisering  

Könssegregering är en viktig och en högst aktuell fråga i dagens samhälle. Kvinnlig framgång 

vad gäller maktfulla och inflytelserika positioner i organisationer är absolut nödvändigt för att 

uppnå jämställdhet och samma möjligheter för kvinnor som för män. Det finns hinder som gör 

att kvinnor inte tar sig upp till de högsta positionerna i organisationer och ju högre upp i 

organisationen desto större är klyftan mellan könen. (Schein, 2007)  

Tidigare forskning visar att de skillnader som finns i revisionsbranschen bland annat beror på 

de könsstereotyper som finns i samhället (Berthoin och Izraeli, 1993, refererad i Schein, 2007; 

Schein, 2007; Wallerstedt och Öhman, 2012). Könsstereotyper är en kollektiv föreställning 

om vilka karaktärsdrag som beskriver de olika könen (Deaux och Major, 1987; Berger et al., 

1980, refererad i Weyer, 2007) samt en reflektion av den allmänna uppfattningen om 

skillnader i personlighetsdrag och beteenden mellan könen (Moskowitz et al., 1994; Lueptow 

et al., 2001). En man anses som en mer kvalificerad ledare endast i egenskap av sitt kön och 
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denna könsstereotypiska bild leder till fördomar och förutfattade meningar om kvinnor och 

hindrar kvinnor från att göra liknande karriärer som män (Schein, 2007). Berthoin och Izraeli 

(1993, refererad i Schein, 2007) menar att det enskilt viktigaste hindret för kvinnor att ta sig 

uppåt i organisationer är dessa könsstereotyper som gör att en organisations ledning 

associeras med män.  

Ett flertal forskare har kommit fram till att både kvinnor och män beskriver en bra ledare i 

maskulina termer (Maupin och Lehman, 1994; Moskowitz et al., 1994; Lueptow et al., 2001; 

Schein, 2007). Det innebär att kvinnor som strävar efter maktpositioner i företag gynnas av att 

anta en stereotypisk manlig roll och bete sig på ett sätt som anses manligt. Det finns 

förväntningar om ett manligt beteende inom revisionsbranschen och det leder till att revisorer 

avstår från beteenden som är stereotypiskt kvinnliga då det anses vara en negativ egenskap. 

En man anses ofta vara agentic vilket innebär att en man har egenskaper som bestämd, 

ambitiös, uppmärksamhetssökande och bidrar med problemfokuserade förslag. En kvinna 

anses vara communal vilket innebär att en kvinna till exempel talar trevande, stödjer andra, är 

vårdande, omsorgsfull, hjälpsam och sympatisk. De stereotypiskt manliga egenskaperna, 

alltså att vara agentic, värdesätts högre än att vara communal inom revisionsbranschen. 

(Maupin och Lehman, 1994; Moskowitz et al., 1994; Eagly et al., 2003) Detta tankesätt är 

något som har präglat revisionsbranschen sedan dess grundande och detta gamla tankesätt 

genomsyrar fortfarande revisionsbranschen (Lehman, 1992a, refererad i Maupin och Lehman, 

1994). Mäns arbete värdesätts mer och därmed tjänar de bättre än kvinnor på samtliga nivåer 

(Cooper Jackson, 2001; Albrecht et al., 2003; Albrecht et al., 2015). Ett typiskt särdrag i 

revisionsbranschen är att de som bedöms som lämpliga sekreterare, receptionister och 

personalchefer tenderar att vara kvinnor (Cooper och Taylor, 2000; Tancred-Sheriff, 1989, 

refererad i Anderson-Gough et al., 2005). 

Enligt Carrington (2014) är ca 50 % av alla nyanställda inom revisionsbranschen i Sverige 

män och enligt Balans jämställdhetsundersökning 2016 är 78,9 % av alla partners män 

(Lennartsson, 2016). Att det ser ut på detta sätt har troligtvis att göra med att majoriteten av 

rekryteringen genomförs av män och de tenderar att befordra individer med liknande 

egenskaper som de själva har. Detta medför att en man känner igen sig mindre i en kvinna och 

föredrar därför att befordra en man istället. (Anderson-Gough et al., 2001) Det föreligger stora 

skillnader mellan de stereotypiskt manliga yrkena och stereotypiskt kvinnliga yrkena och vad 

en som kvinna eller man förväntas arbeta med. Kvinnor tenderar att arbeta inom yrken som 

anses vara mindre prestigefyllda och kvinnor får nästan alltid sämre lön än män oavsett 
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befattning. (Lahtinen och Wilson, 1994) Den traditionella uppfattningen är således att revision 

är ett yrke som lämpar sig till män och inte till kvinnor (Wallerstedt och Öhman, 2012). 

Som tidigare nämnts har mycket hänt vad gäller jämställdhet mellan könen inom 

revisionsbranschen. Under 1970-talet var det ovanligt med kvinnor inom branschen och sedan 

dess har det alltså gjorts stora framsteg utifrån ett jämställdhetsperspektiv. (Broadbent och 

Kirkham, 2008) Enligt Lennartsson (2014) ökar andelen kvinnliga partners inom 

revisionsbranschen och det är en trend som kan anses vara stabil men långsam, från 2013 till 

2014 ökade denna andel med en procentenhet. Det görs således framsteg vad gäller den 

könssegregering som råder men kvinnor missgynnas fortfarande vilket betyder att problemet 

kvarstår trots ansträngningar från branschen. En viktig fråga att ställa är således varför 

revisionsbranschen är trögrörlig när det kommer till att motverka könssegregeringen som är 

ett faktum. Tidigare forskning (Maupin och Lehman, 1994; Schein, 2007; Wallerstedt och 

Öhman, 2012) försöker förklara könssegregeringen med hjälp av olika fenomen som till 

exempel könsstereotyper.  

I forskning kring själva revisionsarbetet (”audit practice”) används ofta kön som någon typ av 

faktor (t.ex. som beroende, oberoende eller kontrollvariabel). Huruvida revisorn som utför 

revisionsarbetet är kvinna eller man har således i revisions- och redovisningsforskningen till 

exempel använts som beroende, oberoende eller kontrollvariabel för att undersöka om det 

finns några skillnader mellan könen. Det finns även mycket forskning som studerar hur 

kvinnors karriärmöjligheter i revisionsbranschen skiljer sig från mäns karriärmöjligheter. Men 

frågan vi ställer oss är om kvinnors och mäns karriärmöjligheter främst påverkas av deras 

individuella revisionsarbete, alltså audit practice, eller om det är kön som är den avgörande 

faktorn. Vi avser kartlägga den tidigare forskningen om revisorers karriärmöjligheter och 

studera eventuella kopplingar mellan karriärmöjligheter och audit practice samt 

karriärmöjligheter och kön.  

Det saknas ett slags helhetsbegrepp eller någon form av sammanställning av resultaten från 

både studierna som rör audit practice och studierna som rör karriärmöjligheter gällande just 

kön – vad visar alla dessa studier om revisionsarbete som på olika sätt använder kön som 

någon typ av faktor, finns det några mönster?  

För att förstå den könssegregering som råder torde det vara viktigt att få en bild av tidigare 

forskning och sedan utveckla den bilden genom en empirisk undersökning. Vi frågar oss 

därför om det finns skillnader i utförandet av audit practice mellan kvinnor och män. Vidare 
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frågar vi oss varför dessa uppstår och om det är dessa skillnader som leder till att kvinnor ofta 

missgynnas i revisionsbranschen (Maupin och Lehman, 1994; Broadbent och Kirkham, 2008). 

Att sammanställa tidigare forskning ger ett nytt perspektiv på den redan existerande 

kunskapen på ämnet (då flera studiers resultat analyseras på nytt, tillsammans och ur ett något 

annorlunda perspektiv) samt ett kunskapsbidrag genom en ökad förståelse för den situation 

som råder inom revisionsbranschen vad gäller jämställdhet. En övergripande och 

sammanställd bild av denna forskning kan visa det mönster som finns vad gäller skillnader 

mellan kvinnor och män med avseende på audit practice. Således är vårt mål inte att studera 

könsstereotyperna som redan är ett faktum utan att utmana dessa. Detta genom att se huruvida 

det är fenomen som bland annat könsstereotyper som är ett hinder i kvinnors karriärer eller 

om det faktiskt är så att kvinnor och män arbetar olika med avseende på audit practice och att 

det påverkar karriärmöjligheterna.  

Förståelse för vad som påverkar kvinnors karriärmöjligheter i revisionsbranschen är viktigt 

eftersom ca 50 % av alla som kommer in i branschen är kvinnor (Carrington, 2014) vilket gör 

att detta problem påverkar många revisorer. För dessa kvinnor och för samhället i stort är det 

viktigt att förstå om och i så fall varför kvinnliga revisorer möter en helt annan verklighet än 

manliga revisorer då detta är ett led i jämställdheten. Studien ämnar bidra med en förståelse 

för vad som påverkar kvinnors karriärmöjligheter inom revisionsbranschen, påverkas 

möjligheterna till störst del av audit practice eller är det kön som är den avgörande faktorn för 

kvinnors karriärer?  

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att utforska och jämföra kvinnliga respektive manliga revisorers 

revisionsarbete samt huruvida deras karriäravancemang påverkas till störst del av deras 

individuella revisionsarbete eller av deras kön.  
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1.4 Disposition  
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Kapitel 1
Inledning  

Kapitel 2 
Vetenskaplig metod

Kapitel 3 
Litteraturgenomgång

I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnet, 

ämnet problematiseras vilket sedan resulterar i uppsatsens 

syfte. Kapitlet avslutas med att uppsatsen disposition 

presenteras. 

I detta kapitel presenteras det valda ämnesområdet, den 

valda forskningsansatsen samt den valda 

forskningsmetoden. Till sist presenteras val av teorier som 

sedan utvecklas i kapitel 3.  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning på området, 

teorier rörande könsskillnader samt audit practice.  

I detta kapitel ges en förklaring till den valda empiriska 

metoden. Här presenteras bland annat artikelurval, 

forskningsdesign och studiens respondenter. 

I detta kapitel presenteras resultat av den litteraturstudie 

som gjorts samt det empiriska resultatet av 

intervjustudien.  

I detta kapitel analyseras resultatet av både 

litteraturstudien och intervjustudien tillsammans med det 

som presenterats i litteraturgenomgången. Först analyseras 

dessa var för sig och sedan analyseras de tillsammans. 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser, vidare 

diskuteras uppsatsens bidrag, självkritik och förslag till 

framtida forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitel presenteras det valda ämnesområdet, den valda forskningsansatsen samt den 

valda forskningsmetoden. Till sist presenteras val av teorier som sedan utvecklas i kapitel 3.  

2.1 Val av ämnesområde  

Valet av ämne beror främst på den ständigt aktuella debatten rörande jämställdhet samt det 

faktum att 50 % av alla som gör intåg i revisionsbranschen är kvinnor (Lennartsson, 2015). 

Dessa 50 % möter en helt annan verklighet än de män som också gör intåg i 

revisionsbranschen, vilket gör detta ämne viktigt att studera (Wallerstedt och Öhman, 2012; 

Carrington, 2014). Vi fann i vår litteraturstudie att det finns mycket tidigare forskning om 

audit practice där kön används som kontrollvariabel (Piercey, 2011; Johnson et al., 2013; 

Gold et al., 2014 m.fl.) samt en del forskning om karriär (Carrera et al., 2008; Smith-Ruig, 

2008). Det saknas dock en övergripande bild över resultatet av alla dessa studier och huruvida 

kvinnor och män utför revisionsarbetet på olika sätt och hur detta påverkar kvinnliga och 

manliga revisorers karriärmöjligheter.  

2.2 Forskningsansats  

Syftet med denna studie är att utforska och jämföra kvinnliga respektive manliga revisorers 

revisionsarbete samt huruvida deras karriäravancemang påverkas till störst del av deras 

individuella revisionsarbete eller av deras kön. Syftet kräver att vi delar upp denna studie i två 

delar. Detta för att först skapa en övergripande och sammanställd bild av tidigare forskning 

som kan visa det mönster som finns vad gäller skillnader mellan kvinnor och män med 

avseende på audit practice. Första delstudien kommer att baseras på tidigare studier i syfte att 

kartlägga samband mellan kön och audit practice. Detta innebär att en mer deduktiv ansats 

kommer att användas i första delstudien som vidare kommer att kallas litteraturstudie. I den 

andra delstudien kommer intervjuer att genomföras för att utveckla och öka förståelsen för det 

mönster som framkommit i litteraturstudien, vidare kommer denna studie att kallas 

intervjustudie. I intervjustudien kommer en mer induktiv ansats att användas då 

intervjustudien avser att ytterligare utforska resultatet från litteraturstudien och därigenom 

skapa förståelse för de eventuella skillnaderna mellan kvinnors och mäns revisionsarbete samt 

hur dessa eventuella skillnader påverkar deras karriärmöjligheter. (Bryman och Bell, 2014)  

2.3 Forskningsmetod  

I kvalitativa studier ligger fokus på ord istället för på kvantifiering vilket gör att datainsamling 

kan ske genom bland annat intervjuer (Bryman och Bell, 2014). Denna studies syfte är att 
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utforska och jämföra kvinnliga respektive manliga revisorers revisionsarbete samt utforska 

huruvida deras karriäravancemang påverkas till störst del av deras individuella revisionsarbete 

eller av deras kön och för att uppfylla studiens syfte krävs det att en omfattande datainsamling 

av tidigare forskning på det aktuella området görs. Detta för att kunna förstå och beskriva 

varför kvinnor missgynnas i revisionsbranschen och detta blir möjligt genom denna 

datainsamling. I litteraturstudien samlas tidigare forskning in och i intervjustudien samlas 

revisorers erfarenheter in genom en intervjustudie. Detta innebär att intervjustudien har en 

kvalitativ metod. En kvalitativ metod är lämplig för att nå en förståelse av de beteenden, 

värderingar och åsikter som råder inom revisionsbranschen och som leder till att kvinnor 

missgynnas i arbetslivet. (Bryman och Bell, 2014)   

2.4 Val av teori  

Denna studie har sin utgångspunkt i både tidigare forskning och i teorier om kön. Då audit 

practice är ett brett begrepp kommer även en beskrivning av audit practice att ges. Detta gör 

att litteraturgenomgången (kapitel 3) kommer att bestå av tre delar; (i) tidigare forskning 

rörande bland annat glastak, (ii) teorier om kön samt (iii) beskrivning av audit practice.  

För att ge en bild av hur kvinnors situation ser ut i revisionsbranschen idag och vad deras 

karriärmöjligheter påverkats och påverkas av redogörs det för tidigare forskning rörande 

glastak, könsstereotyper och föräldraskap. Detta ger en bild av hur kvinnans situation inom 

revisionsbranschen har förändrats och vilka hinder som kvinnor fortfarande möter. Den 

tidigare forskning som tas upp i litteraturgenomgången syftar till att öka förståelsen för vad 

som kan påverka kvinnliga och manliga revisorers karriärmöjligheter.  

Social Role Theory, Expectation States Theory och The Gender Similarities Hypothesis är 

könsteorier som på olika sätt förklarar de könsskillnader som råder. Social Role Theory och 

Expecation States Theory används då de talar emot biologiska skillnader mellan könen som 

skulle leda till att kvinnor och män arbetar på olika sätt. De talar istället för att det är de 

rådande sociala konstruktioner som gör att kvinnor och män agerar olika. The Gender 

Similarities Hypothesis menar däremot att det finns skillnader mellan könen om än väldigt 

små. Teorin fokuserar på psykologiska faktorer och förklarar att skillnader samt likheter 

mellan könen varierar med åldern. I motsats till de två övriga könsteorierna som nämns tror 

The Gender Similarities Hypothesis att det finns vissa biologiska skillnader mellan könen. 

Dock menar The Gender Similarities Hypothesis i likhet med de två övriga teorierna att det är 
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de sociala konstruktionerna som leder till att kvinnor missgynnas i arbetslivet. (Ridgeway, 

2001; Eagly et al., 2003; Hyde, 2005)   

För att ge en tydlig och klar bild om vad audit practice är och vilka delar inom det som har 

störst påverkan på kvinnors karriärer kommer en beskrivning av detta att ges. Audit practice 

är ett brett begrepp som innefattar många olika arbetsuppgifter. Bland annat handlar audit 

practice om vilka bedömningar en revisor måste göra gällande väsentlighet, risk och 

granskning (Carrington, 2010).  

Den tidigare forskningen rörande glastak, könsstereotyper och föräldraskap används för att 

tydliggöra vilka hinder kvinnor möter i revisionsbranschen men som män inte möter idag och 

hur dessa hinder påverkar kvinnors karriärmöjligheter. De valda könsteorierna används för att 

försöka förklara de resultat som uppkommer i både litteraturstudien och intervjustudien. 

Beskrivning av audit practice ges för att bidra med en förklaring till vad det breda begreppet 

innebär. Den tidigare forskningen rörande glastak, könsstereotyper och föräldraskap kommer 

att användas för att studera vilken påverkan detta har på kvinnors respektive mäns 

karriärmöjligheter inom revisionsbranschen, vem påverkas mest av vad? Vidare kommer 

beskrivningen av audit practice användas för att undersöka om det råder någon skillnad 

mellan könen med avseende på detta, alltså om kvinnors och mäns individuella 

revisionsarbete påverkas av deras kön och hur det i sin tur påverkar deras karriärmöjligheter. 

Detta jämförs sedan med de existerande könsteorierna varför de finns redogjorda för i 

litteraturgenomgången. De olika delarna i litteraturgenomgången är nödvändiga för att kunna 

dra slutsatser huruvida karriärmöjligheter i revisionsbranschen till störst del påverkas av audit 

practice eller kön vilket i tidigare forskning saknas.  

De områden inom audit practice som fokus ligger på är; granskning, oberoende, 

dokumentation, väsentlighet och risk. Dessa områden utgör också utgångspunkten för 

kategoriseringen av resultatet i litteraturstudien. Resultatet ryms dock inte helt och hållet inom 

dessa områden och därför har det varit nödvändigt att använda fler kategorier, vilka framgår 

under kapitel 4 Empirisk metod.  
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3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning på området, teorier rörande könsskillnader samt 

audit practice.  

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Glastak och glasklippa 

Hymowitz och Schellhardt (1986, refererad i Schein, 2007) var de första som kom att använda 

termen glastak i sin teori om vilka barriärer kvinnor egentligen möter på sin väg mot 

partnerskap. På grund av dessa barriärer stannar kvinnor lägre ner i hierarkin och lägre ner på 

karriärstegen än vad män gör. Glastak är idag ett vanligt förekommande begrepp för att 

förklara könsfördelningen inom revisionsbranschen (Dambrin och Lambert, 2008). Teorin om 

glastaket bygger på att dessa barriärer skapas på grund av företagstradition och fördomar, 

vilket drabbar kvinnor och minoriteter från att nå högre positioner inom sitt arbete (Hymowitz 

och Schellhardt, 1986, refererad i Schein, 2007). Detta glastak består av barriärer som hindrar 

kvinnor från att nå toppen längre fram i karriären, glastaket tar inte hänsyn till kompetens utan 

endast till kön och ras. (Cooper Jackson, 2001) Dambrin och Lambert (2008) förklarar 

glastaket som konstgjorda hinder skapade av attityder och organisatoriska fördomar som beror 

på strukturella skillnader mellan kvinnor och män. Vidare menas att dessa hinder kan vara av 

individuell, social eller organisatorisk karaktär. Företagstraditionen grundas i att de 

organisatoriska medlemmarna inte ser kvinnor som ledare, samt att de sociala strukturerna i 

samhället begränsar kvinnors möjligheter. (Cooper Jackson, 2001) Glastakets förekomst kan 

även förklaras av könsstereotyper och föräldraskap (Maupin och Lehman, 1994; Anderson-

Gough, 2005; Schein, 2007; Dambrin och Lambert, 2008). 

 

Nutley och Mudd (2005) utvecklar synen på glastak till en glasklippa, kvinnor som lyckas ta 

sig igenom glastaket hamnar istället på en glasklippa. Glasklippan innebär att dessa kvinnor 

får arbeta högt upp i organisationen på mer betydande befattningar. Dock riskerar dessa 

kvinnor att förlora jobbet om något går fel, vilket män på samma positioner inte riskerar i lika 

stor utsträckning. En mans rykte försämras inte på samma sätt som en kvinnas när något går 

fel, när det gäller män förklaras misstag och fel ofta av omständigheter än av mannens 

personliga kompetens. När det gäller kvinnor och deras misslyckande hålls de mer personligt 

ansvariga för det som gått fel, högre krav ställs därmed på kvinnor som intar ledande 

positioner. (Nutley och Mudd, 2005) De kvinnor som befinner sig längst upp i hierarkin 
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upplever att de ständigt måste arbeta hårdare än män för att bevisa att de har den kompetens 

som krävs. Framgångsrika kvinnor belastas av pressen att överprestera för att undvika ett 

negativt bemötande som enbart förstärker könssegregering. (Cooper Jackson, 2001) 

3.1.2 Könsstereotyper 

Glastaket kan även förklaras med hjälp av könsstereotyper som är en kollektiv föreställning 

om vilka karaktärsdrag som beskriver de olika könen (Deaux och Major, 1987; Berger et al., 

1980, refererad i Weyer, 2007). Könsstereotyper är en reflektion av den allmänna 

uppfattningen om skillnader i personlighetsdrag och beteenden mellan könen (Moskowitz et 

al., 1994; Lueptow et al., 2001). Berthoin och Izraeli (1993, refererad i Schein, 2007) menar 

att det enskilt viktigaste hindret för kvinnor att ta sig uppåt i organisationer är de 

könsstereotyper som råder och som gör att ledningen i en organisation associeras med män. 

En man anses som mer kvalificerad endast i egenskap av sitt kön än vad en kvinna gör. Denna 

stereotypiska bild leder till fördomar och förutfattade meningar om kvinnor och hindrar 

kvinnor från att göra liknande karriärer som män. (Schein, 2007) Maupin och Lehman (1994) 

menar att både kvinnor och män beskriver en bra ledare i maskulina termer. Vad det innebär 

är att kvinnor som strävar efter maktpositioner i företag gynnas av att ingå i en typisk manlig 

roll och bete sig typiskt manligt. Dessa förväntningar på typiskt manligt beteende inom 

revisionsbranschen leder till att revisorer låter bli beteenden som är typiskt kvinnliga då det 

anses vara en negativ egenskap. Att vara bestämd och en bra ledare är betydelsefullt inom 

revisionsbranschen, dessa egenskaper upplevs som typiskt manliga. Typiskt kvinnliga 

egenskaper som exempelvis att vara vårdande och omsorgsfull anses inte vara nödvändiga för 

att bli manager eller partner inom revisionsbranschen. (Maupin och Lehman, 1994)  

Det föreligger stora skillnader mellan de stereotypiska jobben som en kvinna och en man 

förväntas arbeta med. Dessa olikheter påverkar exempelvis lönen, antalet arbetstimmar, 

kunskaper de får ta del av och arbetsuppgifternas omfattning. Kvinnor tenderar att arbeta 

inom yrken som anses vara mindre prestigefyllda, och får nästan alltid sämre lön än män 

oavsett befattning. (Lahtinen och Wilson, 1994) Den traditionella uppfattningen är alltså att 

revision är ett yrke som lämpar sig till män och inte kvinnor (Wallerstedt och Öhman, 2012). 

Trots denna traditionella uppfattning är kvinnor anställda inom revisionsbranschen och detta 

kan vara en förklaring till glastaket. Kvinnor är i detta fall anställda inom ett yrke där de har 

svårigheter att utveckla sin karriär, detta kallas för ”dead-ends”. Vad det innebär är att 

kvinnor är verksamma i yrken som ger få eller inga möjligheter alls till befordran. (Groot och 
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Maassen van den Bring, 1996, refererad i Månsson et al., 2013) Majoriteten av rekryteringen 

genomförs av män som föredrar att befordra individer med liknande egenskaper som de själva 

innehar. Detta medför att en man känner igen sig mindre i en kvinna och föredrar att befordra 

en man istället. (Anderson-Gough et al., 2001) Ett typiskt särdrag hos revisionsbyråer är att 

lämpliga sekreterare, receptionister och personalchefer tenderar att vara kvinnor (Cooper och 

Taylor, 2000; Tancred-Sheriff, 1989, refererad i Anderson-Gough et al., 2005). 

3.1.3 Föräldraskap 

Ett dilemma många kvinnor ställs inför är att vara en bra mamma och att göra karriär, 

moderskapet är en faktor som ökar effekterna av glastaket. Så fort moderskapet blivit en del 

av en kvinnas liv måste hon hitta en balans mellan familjelivet och sin yrkesroll. (Dambrin 

och Lambert, 2008)  

Tidigare forskning drar slutsatsen att kvinnor inom revisionsyrket uppfattas ha mindre tid för 

arbete om de väljer att bilda familj. Att bilda familj påverkar inte den manliga revisorn på 

samma sätt då denne inte ägnar lika mycket tid åt familjen utan kan fortsätta ägna majoriteten 

av tiden på arbetet istället. (Anderson-Gough, 2005) Moderskap är svårare att hantera inom 

revisionsbranschen på grund av de naturliga, biologiska faktorerna och därmed påverkas inte 

män av att bilda familj på samma sätt som kvinnor gör (Dambrin och Lambert, 2008).  

En teori är att sambandet mellan arbete och hemroller för kvinnor och män bygger på tre 

grunder: arbetsgivare har rätt att anställa ideala arbetare, män bör antas vara perfekta arbetare 

och det är meningen att barn ska ha mödrar som sköter omvårdnaden. Män som antas ha få 

eller inga ansvarigheter för familjelivet anses vara ideala arbetare. (Williams, 2001, refererad i 

Johnson et al., 2008) Dessutom planerar arbetsgivare ofta i förskott att kvinnor kommer ta ut 

mer föräldraledighet än män. Dessa fördomar leder till att arbetsgivare satsar mindre resurser 

på kvinnor och detta är ett direkt hinder för att uppnå partnerskap oavsett om kvinnor väljer 

att bilda familj eller inte. (Albrecht et al., 2015) Kön och barn har alltså visat sig påverka 

kvinnors möjlighet att nå partnerskap inom revisionsbranschen, mödrar än den mest 

missgynnade gruppen vad gäller befordran. Mödrar når till en viss chefsnivå men når sällan 

lika långt som män och blir sällan lika inflytelserika i organisationer som män blir. (Windsor 

och Auyeung, 2006, refererad i Dambrin och Lambert, 2008)  

Anderson-Gough (2000) förklarar att klienten har en central roll i en revisionsbyrå. Klienten 

påverkar socialiseringen av nyanställda revisorer och framväxten av dessa revisorers 

yrkesidentitet. Att bli framgångsrik i revisionsbranschen kräver en särskild kundservice som 
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en revisor initialt måste uppvisa under rekryteringsprocessen och därefter även i det 

vardagliga revisionsarbetet. Revisionsbyråer ställer höga krav på att revisorer bemöter klienter 

på ett professionellt sätt, detta bedöms utifrån utseende, sociala färdigheter och livsstil för att 

minimera risken att revisorer kränker klienter. Ofta förklarar revisorer att de arbetar övertid 

eftersom det är det enda alternativet för att kunna göra klienten nöjd då det är klienter som 

sätter ett slutdatum för revisionsarbetet. Långa arbetsdagar uppfattas av klienter vara en 

symbol för god kundservice, de revisorer som önskar flexibilitet samt en balans mellan 

familjeliv och arbetsliv förväntas lämna företaget. Anderson-Gough (2000) förklarar vidare 

att både kvinnliga och manliga revisorer anser det vara nödvändigt att arbeta övertid för att 

lyckas få en framgångsrik karriär. Även om samma krav ställs på kvinnor och män är effekten 

av denna övertidskultur att sociala konstruktioner påverkar kvinnor mer då kvinnor förväntas 

ansvara över hushållet. Det är privata överenskommelser inom familjer som ofta leder till att 

mamman kräver familjevänliga arrangemang i revisionsbranschen då sociala konstruktioner 

gett upphov till könsroller. Effekten av dessa sociala konstruktioner blir att kvinnliga revisorer 

som vill nå högre positioner i revisionsbranschen upplever att de måste offra familjelivet 

medan manliga revisorer inte upplever samma sak. Samtidigt identifierar många klienter en 

chef som en man och inte en kvinna, många revisionsbyråer väljer att förklara bristen på 

kvinnliga chefer med att det är just klienter som ifrågasätter kvinnliga partners. På så sätt 

ursäktar revisionsbyråer könsdiskriminering och menar att det är klienter som föredrar en 

man. (Anderson-Gough, 2000) 

3.2 Könsteorier 

3.2.1 Social Role Theory  

Eagly (1987, refererad i Eagly och Karau, 2002) förklarar att kvinnor och män tenderar att 

anta olika könsstereotypiska beteenden enligt Social Role Theory. Social Role Theory 

konstaterar att de förväntningar som finns om de kvinnliga och manliga egenskaperna är 

normerande på så sätt att de beskriver egenskaper eller beteenden som tros vara önskvärda för 

de olika könen. Socialt beteende och personlighet har sitt ursprung i de fördelningar som finns 

mellan kvinnors och mäns sociala roller som uppstår via sociala konstruktioner. Teorin hävdar 

alltså att könsskillnader inte beror på biologiska skillnader mellan könen utan att det är en 

social konstruktion. Fördelningen av könen i samhället återspeglar de könsroller som finns, 

mannen ses vanligtvis som familjeförsörjaren och kvinnan som hemmafru. (Eckes och 

Trautner, 2000)  
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Den grundläggande orsaken till könsspecifika beteenden inom olika yrkesprofessioner beror 

på den socialt strukturella arbetsfördelningen och könshierarkin inom arbetslivet. Kvinnor och 

män anpassar sig till de könsstereotypiska rollerna genom att anta specifika kunskaper och 

resurser som är knutna till framgång. Detta genom att anpassa sitt sociala beteende till 

könsstereotyper. (Eckes och Trautner, 2000) 

Eagly och Johnson (1990) studie baserad på Social Role Theory visar att människor som inte 

är utbildade inom ledarskap kommer att anpassa sig till ett stereotypiskt ledarbeteende när de 

placeras i dessa roller. Ledare har en tendens att använda könsstereotypiska ledarstilar, 

kvinnliga ledare tenderar att göra det i större utsträckning än manliga ledare. Kvinnor och 

män antar alltså olika ledarskapsstilar baserade på könsstereotyper. Kvinnor antar en mer 

demokratisk och inkluderande ledarskapsstil medan män antar en mer autokratisk och direktiv 

ledarskapsstil. Enligt Social Role Theory kan inte kvinnor och män som rekryterats till 

ledarpositioner vara likvärdiga i personlighet och beteende trots att de uppfyller samma 

kriterier och kompetens. Kvinnor antas ha bättre sociala färdigheter än män vilket kan 

underlätta för kvinnor att anta en ledande roll när det krävs en demokratisk ledarstil inom 

organisationen. Däremot innebär de attityder och fördomar som finns mot kvinnliga ledare ett 

hinder. Dessa hinder uppstår främst när kvinnor antar en typiskt manlig, autokratisk ledarstil 

då manliga kollegor tenderar att kräva en viss grad av kontroll när det kommer till 

beslutsfattande. Paradoxalt nog ökar förtroendet för en kvinnlig ledare då hon antar typiskt 

manliga ledaregenskaper. Kvinnliga ledare kan alltså förlora auktoritet om de antar typiskt 

kvinnliga egenskaper när det krävs en manlig ledarskapsstil. (Eagly och Johnson, 1990) Det 

finns två slags ledarskapsstilar som är anpassade efter könsskillnader. En agentic 

ledarskapsstil innebär att ledaren besitter egenskaper som män antas ha, sådana är att vara 

bestämd, kontrollerande, aggressiv och självsäker. Att vara agentic är en fördel i arbetslivet 

när det krävs att kunna påverka andra och lösa problem. En communal ledarskapsstil innebär 

att ledaren besitter egenskaper som kvinnor antas ha, det vill säga vara hjälpsam, sympatisk, 

känslig och mild. Sådana egenskaper lämpar sig inom yrken där det krävs att ledaren kan 

acceptera andras åsikter, vara stödjande och lösa personliga problem. I revisionsbranschen 

värdesätts de manliga egenskaperna, alltså att vara agentic, mer än de kvinnliga egenskaperna, 

alltså att vara communal. (Eagly et al., 2003) 

3.2.2 Expectation States Theory  

Kön är enligt Ridgeway (2001) inte bara en biologisk egenskap utan även ett väletablerat 

system som är starkt sammankopplat med den rådande sociala hierarkin och ledarskap. Den 



16 

 

starka sammankopplingen beror på att könsstereotyper bland annat baseras på den 

statusföreställning som finns om de olika könen. Män associeras med högre status, större 

kompetens och andra positiva färdigheter som anses viktiga för samhället. (Ridgeway, 2001)  

Tron på att kön har olika status är central för att det ska kunna bildas sociala hierarkier. 

Därför menar Expectation States Theory att det är den rådande statusföreställningen som 

könsstereotyper baseras på och som gör att dessa könsstereotyper är så starka att de hindrar 

kvinnor från att nå maktpositioner och högre ledarskap. Det finns naturligtvis också andra 

stereotyper än könsstereotyper, bland annat stereotyper rörande ras och yrke. Dessa olika 

stereotyper skiljer sig på många plan men det de har gemensamt är att den gynnade gruppen 

antas ha större kompetens och större social betydelse än den missgynnade gruppen (Webster 

och Foschi, 1988, refererad i Ridgeway, 2001).  

Trots att mycket har hänt och utvecklats på detta område så förknippas fortfarande de grupper 

som har hög status med högre kompetens och med positiva färdigheter som samhället 

behöver. Synen på kvinnor har de senaste åren förändrats men män utvärderas fortfarande mer 

positivt på områden som anses viktiga i samhället. Män anses alltså fortfarande ha större 

kompetens på dessa områden. (Eagly och Mladinic, 1994, refererad i Ridgeway 2001)  

Expectation States Theory skiljer på könsneutrala, maskulina och feminina uppgifter (till 

exempel på arbetsplatsen). Beroende på vilken slags uppgift det är, förväntas olika saker av 

kvinnor och män. Är uppgiften könsneutral förväntas män på grund av effekterna av 

statusförställningarna om prestation att delta mer, bli tillfrågade att delta mer, visa mer 

självförtroende och mer bestämdhet samt vara mer influerande än kvinnor. Om uppgiften 

anses vara maskulin kommer allt ovan att förstärkas. Om uppgiften istället anses vara feminin 

kommer kvinnor istället att vara mer bestämda och influerande. (Ridgeway, 2001) 

Wallerstedt och Öhman (2012) menar att den traditionella uppfattningen är att revision är ett 

yrke som lämpar sig till män och inte kvinnor. Inom revisionsbranschen värdesätts även 

typiskt manliga egenskaper mer än typiskt kvinnliga, det finns en förväntan om ett manligt 

beteende inom branschen (Maupin och Lehman, 1994; Moskowitz et al., 1994; Eagly och 

Johannesen-Schmidt, 2001). De uppgifter som ska utföras inom branschen skulle således 

kunna ses som manliga vilket gör att män automatiskt, enligt Expectation States Theory, 

kommer ta mer plats. Detta leder till att kvinnor får mindre utrymme och mindre plats och det 

blir svårare för de att nå högre upp i hierarkin. (Ridgeway, 2001)  
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3.2.3 The Gender Similarities Hypothesis 

The Gender Similarities Hypothesis bygger på antagandet att kvinnor och män liknar varandra 

vad gäller de flesta psykologiska faktorerna, dock inte alla. Skillnader mellan kvinnor och 

män varierar med åldern men i samtliga åldrar är likheterna mellan könen fler och större än 

skillnaderna. Det är fördomar om typiska könsroller som skapar problem på bland annat 

arbetsplatsen, och inte de psykologiska faktorerna som skiljer sig bland kvinnor och män. The 

Gender Similarities Hypothesis menar att de skillnader som finns är väldigt små och nästintill 

obefintliga. Likheter och skillnader mellan kvinnor och män kategoriseras i sex kategorier; 

kognitiva variabler (så som förmågor), verbal eller icke-verbal kommunikation, sociala eller 

personlighetsvariabler (aggression eller ledarskap), åtgärder för psykiskt välbefinnande 

(självkänsla), motoriska beteenden (avståndstagande) och diverse konstruktioner (moraliska 

resonemang). En könsskillnad som finns enligt The Gender Similarities Hypothesis är att 

äldre män uppvisar en bättre förmåga att lösa komplexa problem än kvinnor. Skillnader i 

självkänslan hos kvinnor och män antas minska med åren då pojkar förväntas ha större 

självförtroende som barn än vad flickor har. En ytterligare skillnad är att kvinnor tenderar att 

prestera sämre än män vid matematiska problemlösningar när de är medvetna om att testet är 

utformat för att finna könsskillnader. När de inte är medvetna om det presterar kvinnor och 

män lika bra. (Hyde, 2005)  

The Gender Similarities Hypothesis menar att de könsskillnader som finns är väldigt få och 

små vad gäller psykologiska faktorer eftersom könsskillnader även påverkas av samhällets 

könsstereotypiska normer. Exempel på skillnader är fysisk förmåga och sexualitet, män är 

starkare och mer aggressiva än kvinnor. Däremot är det de sociala konstruktionerna som 

främjar könsstereotypiska fördomar vilket är den största orsaken till att kvinnor missgynnas 

på arbetsplatsen och kan försämra kvinnors självförtroende. (Hyde, 2005) 

3.3 Audit practice 

Audit practice handlar om revisionsprocessen och vad en revisor gör. Carrington (2010) delar 

upp revisionsprocessen i fyra delar; företagsledningens påstående, revisorns 

bestyrkandeåtgärder, dokumentation av dessa bestyrkandeåtgärder och revisorns rapportering. 

Syftet med en revision är alltså att revisorn i revisionsberättelsen ska kunna uttala sig om 

företagsledningens påståenden. För att ha möjlighet att göra det måste revisorn säkra 

revisionsbevis genom bestyrkandeåtgärder. Dessa bevis säkras genom noggrann 

dokumentation och revisionsbevisen används sedan som underlag för revisorns rapportering. 

Den ovan gjorda beskrivningen är en mycket förenklad bild av en mer komplex och praktisk 
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uppdragsprocess. Bland annat måste revisorn ta hänsyn till faktorer som oberoende, risk, 

väsentlighet med mera. (Carrington, 2010)  

Nedan följer mer ingående beskrivning av revisionsprocessens olika delar samt de olika 

faktorerna revisorn innan och under en revision måste ta hänsyn till.  

3.3.1 Granskning  

Granskning syftar till att revisorn ska kunna styrka företagsledningens påståenden. För att 

kunna göra det samlar revisorn in revisionsbevis genom en granskningsprocess. (Florea och 

Florea, 2011) Denna granskningsprocess kan se olika ut med olika granskningsmetoder och 

granskningsåtgärder, vilka metoder och åtgärder som används beror på den rådande 

situationen och företaget som ska revideras. (Carrington, 2010)   

3.3.1.1 Granskningsmetod  

Granskningsmetod är det övergripande sätt som revisorn väljer att använda för att genomföra 

sin revision. Utifrån granskningsmetod väljs sedan granskningsåtgärder. Det finns två olika 

metoder: granskning av företagets interna kontroller och substansgranskning. Situationen och 

företaget för den aktuella revisionen avgör vilken metod som är mest lämplig och därför ska 

användas. (Carrington, 2010; Florea och Florea, 2011)  

Intern kontroll är den revision som ett företag gör av sig själva. Det är alltså de åtgärder ett 

företag vidtar för att säkerställa att dess årsredovisning är rätt och riktig. Den interna 

kontrollen innebär ofta ett system eller processer där avstämning sker. Revisorn kontrollerar 

dess effektivitet samt huruvida kontrollerna efterlevs. Då granskning av interna kontroller 

gjorts avslutas det oftast med en kompletterande substansgranskning vilket innebär att de 

delar där revisorn inte kan förlita sig på kontrollerna ska substansgranskas. 

Substansgranskning utförs alltså när revisorn inte helt och fullt förlitar sig på företagets 

interna kontroller utan istället granskar innehållet i olika finansiella poster. (Carrington, 2010)  

3.3.1.2 Granskningsåtgärder  

För att en revisor ska kunna utföra en revision använder hen ett antal granskningsåtgärder. Det 

varierar mellan olika revisioner vilka åtgärder som används och valet beror på vad det är som 

ska granskas, vilken bedömning av risk och väsentlighet som revisorn har gjort samt vilken 

granskningsmetod som valts. Målet med en revision är att kunna göra ett uttalande i 

revisionsberättelsen. Granskningsåtgärderna används för att insamla de bevis som krävs för 

att kunna göra detta uttalande. Dessa revisionsbevis som samlas in ska inte användas för att 
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styrka att årsredovisningen är korrekt utan ska användas för att bestyrka det företagsledningen 

påstår, med annat ord kallat räkenskapspåståenden (jmf ISA 200 p. 3-9). (Carrington, 2010) 

Enligt Carrington (2010) finns sju stycken olika granskningsåtgärder som kan användas; 

inspektion, observation, förfrågan, bekräftelse, beräkning, upprepning och analytisk 

granskning. Tillräckliga revisionsbevis måste tas fram för alla olika slags 

räkenskapspåståenden. (Carrington, 2010)  

3.3.2 Oberoende  

Anledningen till att det behövs en revisor till att bestyrka företagsledningens påståenden är för 

att revisorn är en oberoende part. (Arya och Glover, 2014). Ett företag anlitar alltså en revisor 

för att göra redovisningen mer trovärdig och för att ägarna ska kunna försäkra sig om att 

företagsledningen gör det bästa möjliga för företaget. En oberoende revisor ökar också 

revisionskvaliteten. (Carrington, 2010; Jamal och Sunder, 2011) Det revisionsbyråer säljer är 

alltså revisorns oberoende men utöver oberoende finns det många andra tjänster som 

revisionsbyråer kan tjäna pengar på. Dessa tjänster är ofta på gränsen för att revisorer ska 

kunna utföra dem och samtidigt vara oberoende. (Carrington, 2014)  

Revisionsrådgivning lämnar revisorn till sin klient under granskningen, den syftar till att göra 

klientens redovisning bättre och är en del av revisionsverksamheten. Revisorn har ett ansvar 

att uttala sig om brister som finns i det granskade materialet. Två frågor blir dock tydliga vad 

gäller revisionsrådgivning: vilken typ av råd får revisorn lämna i form av revisionsrådgivning 

och vilken typ av råd är revisorn skyldig att lämna. Framförallt den första frågan rör 

oberoende, vilka råd får revisorn lämna utan att rådgivningen ges i revisorns egenskap av 

konsult istället för revisor och oberoendeställningen äventyras. Revisionsrådgivning leder 

alltså till att det uppstår en gråzon mellan vad en revisor får göra och har skyldighet att göra. 

(Carrington, 2014)  

Konsulttjänster är även det en stor del av en revisionsbyrås verksamhet. Revisorer har genom 

sin revidering av bolag skaffat sig goda kunskaper och god insikt i det aktuella bolaget och 

kan därför utföra konsulttjänster billigare än deras konkurrenter. Detta är en anledning till att 

konsulttjänster står för en stor del av omsättningen i många revisionsbyråer men även det 

faktum att revisorer är oberoende är en anledning till att de kan sälja konsulttjänster. 

Revisorer är dock inte fria att utföra vilka tjänster som helst och absolut inte i de företag där 

de är valda revisorer. Detta gör att revisorer kan sälja konsulttjänster för att de är oberoende 

men utförandet av konsulttjänster äventyrar också deras oberoende. (Carrington, 2014)  
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3.3.3 Dokumentation 

Bestyrkandeåtgärder är detsamma som revisorns granskningsåtgärder, det vill säga ett 

bestyrkande av revisorns påstående vid en granskning. Vid en revision är det viktigt att alla 

dessa bestyrkandeåtgärder dokumenteras. Enligt ISA 230 (IAASB, 2009) är det revisorns 

skyldighet att dokumentera en stor mängd information även om det i princip är omöjligt att 

dokumentera allt. Först och främst är det viktigt att dokumentera information om företaget 

som revideras såsom dess bransch och risker. Därefter ska revisorns påståenden dokumenteras 

samt hur denna information har granskats och testats. Slutligen är det viktigt att revisorn 

dokumenterar de test som genomförts och resultatet av dessa, avvikelser samt det totala 

resultatet av granskningen. Utgångspunkten är att en erfaren revisor som inte utfört själva 

revisionen ska förstå karaktären av granskningen, resultatet av granskningen, revisionsbevis 

som uppstått samt de betydelsefulla slutsatserna av revisionen utifrån dokumentationen. 

(Florea och Florea, 2011; Carrington, 2014)  

Dokumentationen delas upp i två kategorier, permanenta dokument och löpande dokument. 

Permanenta dokument är sådan dokumentation som inte förändras i större utsträckning, 

exempelvis vilken bransch företaget är verksamt inom. Den löpande dokumentationen utgörs 

av sådan revision som sker för en viss period, vilket de flesta dokumenten gör. 

Utgångspunkten är att dokumentationen ska innehålla frågor om varför granskningen 

genomförs, vad som granskats, hur det granskats, när granskningen genomfördes, vem som 

granskat och var granskningen finns dokumenterad. (Carrington, 2014) 

3.3.4 Väsentlighet 

Inom audit practice finns det två särskilt viktiga begrepp som är nära sammankopplade med 

varandra, dessa är väsentlighet och risk (jmf ISA 320). Väsentlighet innebär att det finns 

väsentlig och mindre väsentlig information och det handlar främst om att förstå vilken 

information som är väsentlig. För att information ska klassas som väsentlig har 

standardsättaren klargjort att väsentliga fel och utelämnanden är sådana som enskilt eller 

tillsammans kan ha en inverkan på de ekonomiska besluten, väsentligheten i informationen 

beror alltså på felets storlek och karaktär. Väsentlighet påverkas av gemensamma behov av 

finansiell information hos användare och inte enskilda intressenters behov. (Carrington, 2014) 

Information kan vara både kvalitativt och kvantitativt väsentligt. Exempel på kvalitativt 

väsentlig information är handlingar som bryter mot lagar medan en kvantitativ bedömning 

alltid måste göras för att fastställa vad som är en acceptabel väsentlighetsnivå. (Carrington, 
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2014) För att undvika onödigt höga kostnader beslutar revisorn en acceptabel 

väsentlighetsnivå utifrån den avvikelse som uppfattas vara acceptabel för att en 

revisionsberättelse ska ses som ren (Eilifsen et al., 2014). Den acceptabla väsentlighetsnivån 

skiljer sig mellan företag eftersom väsentlighetsnivån beror på företagets risk. En acceptabel 

väsentlighetsnivå utgår från företagets vinst och brukar uppgå till ca 3-5 % av företagets vinst 

före skatt. (Carrington, 2014)  

Det är viktigt att revisorn fördelar den acceptabla väsentlighetsnivån på varje transaktion eller 

konto som ska granskas. Detta kallas för acceptabelt fel och innebär att varje transaktion 

måste uppfylla den acceptabla väsentlighetsnivån för att säkerställa att väsentliga fel hittas. 

Acceptabel väsentlighetsnivå samt acceptabelt fel är alltså en bedömningsfråga för revisorn. 

(Carrington, 2014) 

3.3.5 Risk 

Den risk en revisor tar påverkas av den acceptabla väsentlighetsnivån som fastställs.  Innan 

väsentlighetsnivåns påverkan på risk diskuteras är det viktigt att först förstå att det finns olika 

slags risker inom revision, till exempel skiljer en på revisionsrisk och revisorsrisk. 

(Carrington, 2010) Revisionsrisk är den risk som föreligger att revisorn i fråga gör ett 

uttalande som inte stämmer i revisionsberättelsen. Alltså att det föreligger fel i det granskade 

materialet som revisorn med hänvisning till god redovisningssed borde ha upptäckt, denna 

risk blir mindre om revisorn har en god förståelse för företaget. (Eilifsen et al., 2014) 

Revisorsrisk är den risk som föreligger att en revisor förlorar sin auktorisation, sitt 

godkännande eller klienter på grund av dåligt genomförd revision. Revisionsrisk är den 

viktigaste komponenten i revisorsrisk. (Carrington, 2010) 

Anledningen till att det arbetas med väsentlighet inom revision är för att effektivisera 

revisionen. Som ovan nämnts har alltså väsentlighetsnivån en direkt påverkan på den risk som 

föreligger och då är det revisionsrisk som menas och inte revisorsrisk. För revisorn blir det 

således en balansgång mellan effektivitet och revisionsrisk när väsentlighetsnivån bestäms. 

Den bestämda väsentlighetsnivån bör spegla den revisionsrisk revisorn är villig att ta. 

(Carrington, 2010)  

Som ovan nämnts är revisionsrisken en av revisorsriskens komponenter men revisionsrisken 

består också av ett antal komponenter; inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. 

Inneboende risk är risken att det finns fel i företagets redovisning. Kontrollrisk är risken att fel 

i företagets redovisning inte upptäcks av företagets interna kontroller. Upptäcktsrisken är 
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risken att revisorn inte upptäcker de inneboende felen som inte har upptäckts av företagets 

interna kontroll. Om inneboende risk och kontrollrisk är låg kan revisorn tillåta sig en högre 

upptäcktsrisk. (Carrington, 2010)  

De riskbegrepp som ovan nämnts är alla viktiga inom audit practice. Revisorn väljer en 

revisionsrisk hen är bekväm med, inneboende risk och kontrollrisk bedöms då detta inte är 

något revisorn påverkar eller bestämmer utan något som finns i företagets redovisning. För att 

uppnå den önskade revisionsrisken bestäms nivån på upptäcktsrisken genom att bestämma 

bestyrkandeåtgärder med hänsyn till den inneboende risken och kontrollrisken. (Carrington, 

2010)  

Upptäcktsrisk delas upp i urvalsrisk och de risker som finns oavsett om revisorn testar en hel 

population eller gör ett urval och testar urvalet. När revisorn gör ett urval istället för att testa 

hela populationen ökar upptäcktsrisken. Upptäcktsrisken påverkas också av risken att revisorn 

med sina granskningsåtgärder inte hittar fel i redovisningen trots att hela populationen testas. 

(Carrington, 2010)  

3.3.6 Sammanfattning  

Revisionsprocessen handlar om vad en revisor gör och de delar ur processen som här har 

fokuserats är; granskning, oberoende, dokumentation, väsentlighet och risk. Syftet med 

granskning är att revisorn ska kunna styrka företagsledningens påståenden genom att samla in 

revisionsbevis med hjälp av olika metoder och åtgärder. För att revisorns bestyrkande ska 

vara pålitligt och för att upprätthålla revisionskvalitet krävs det att revisorn är en oberoende 

part. Under en revison är det viktigt att alla påståenden och revisionsbevis dokumenteras 

noga, det är även revisorns skyldighet att föra en noggrann dokumentation under arbetets 

gång. Det finns ingen möjlighet för revisorn att samla in alla revisionsbevis som finns 

tillgängliga då detta skulle vara alltför kostsamt. Därför bestämmer revisorn en 

väsentlighetsnivå som i regel brukar ligga mellan 3-5 %. Väsentlighetsnivån bör även spegla 

den revisionsrisk som revisorn är villig att ta. Revisionsrisk innebär risken att revisorn gör ett 

felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. (Carrington, 2010; Carrington, 2014; Eilifsen et al., 

2014)  
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4. Empirisk metod  

I detta kapitel ges en förklaring till den valda empiriska metoden. Här presenteras bland 

annat artikelurval, forskningsdesign och studiens respondenter. 

4.1 Litteraturstudie  

4.1.1 Artikelurval  

Då syftet med denna studie är att utforska och jämföra kvinnliga respektive manliga revisorers 

revisionsarbete samt huruvida deras karriäravancemang påverkas till störst del av deras 

individuella revisionsarbete eller av deras kön har denna studie delats upp i två delstudier. 

Litteraturstudien består av en systematisk översikt av tidigare forskning i form av artiklar på 

audit practice, vilket också är fokus i denna delstudie. Den systematiska översikten är 

begränsad till forskning från år 2005-2016. Den forskning som varit relevant för denna studie 

är forskning rörande audit practice och som använder kön som oberoende variabel eller 

kontrollvariabel.  

Genom en systematisk översikt framkommer en övergripande bild av tidigare forskning 

rörande audit practice. Denna övergripande bild är viktig för att hitta och undersöka mönster 

vad gäller skillnader mellan kvinnor och män med avseende på audit practice.  

För att identifiera all tidigare forskning på området som innehåller kön som en oberoende 

variabel eller kontrollvariabel var audit practice och gender två självklara sökord. För att öka 

chansen att få fram tidigare forskning som testat skillnader mellan kvinnor och män med 

avseende på audit practice inkluderades även orden questionnaire, survey eller quantitative 

study i sökningen. Anledningen till att karriär inte används som ett sökord beror på att tidigare 

forskning om karriärmöjligheter inom revisionsbranschen behandlas i litteraturgenomgången. 

Samt att mycket av forskningen på ämnet audit practice studerar olika faktorer som har en 

påverkan på kvinnors och mäns karriärmöjligheter. Karriär fokuseras dessutom mer i 

intervjustudien än i denna litteraturstudie.  

Den sökmotor som användes var UniSearch. Detta efter en jämförelse mellan UniSearch och 

Google Scholar. Båda sökmotorerna har för- och nackdelar, de avgörande faktorerna var 

sortering på ämne och citeringar. Google Scholar sorterar på antal citeringar medan 

UniSearch inte gör det. Däremot är det möjligt att begränsa sin sökning på ämne i UniSearch 

vilket inte är möjligt i Google Scholar. Efter att ha sökt i båda sökmotorerna fann vi att de 

mest relevanta artiklarna framkom i UniSearch. Det faktum att det inte är möjligt att sortera 



24 

 

på ämne i Google Scholar gör att resultatet blir alldeles för stort med många irrelevanta 

artiklar. Med hänsyn till detta gjordes sökningen på UniSearch. Ämnet för denna studie är 

väldigt specifikt och därför ansågs det vara viktigare att begränsa sökningen till ämne än att 

finna välciterade artiklar.  

Dessa fem sökord gav ett resultat på 161 artiklar som publicerats mellan åren 2005-2016. 

UniSearch rensade bort exakta duplikat vilket minskade resultatet till 112 stycken artiklar. 

Dessa 112 artiklar blev utgångspunkten för den systematiska översikten. 13 av dessa artiklar 

var inte tillgängliga via UniSearch av okänd anledning. Alla dessa 13 försökte hittas via 

Google Scholar men endast två var tillgängliga via den sökmotorn. Detta gjorde att 11 stycken 

artiklar försvann från resultatet. De två artiklarna som hittades på Google Scholar var 

relevanta för ämnet vilket ledde till att de behölls. Dessutom kollades citeringar för alla 

kvarvarande 101 artiklar och detta gjordes på Google Scholar för att få en uppfattning om 

artiklarnas kvalitet.  

Då tillförlitlig forskning önskades har journalerna som dessa 101 artiklar publicerats i sökts på 

Norska listan. Norska listan är en databas för statistik om högre utbildning där vetenskapliga 

journaler rankas. Journalerna rankas på en tregradig skala; -, 1 och 2. De artiklar som 

publicerats i journaler med betyget - är inte av kvalitet. Betyget 1 innebär att journalen är 

tillförlitlig och betyget 2 innebär att journalen är utmärkt. Då hög kvalitet önskas har enbart 

artiklar som publicerats i journaler med betyget 1 eller 2 använts (med tre undantag). Ingen av 

de kvarvarande 101 artiklarna var publicerade i en journal med betyg - men däremot var det 

elva artiklar som var publicerade i journaler som inte gick att hitta på Norska listan. Endast 

åtta av dessa elva artiklar uteslöts från resultatet på grund av detta. Av de tre som inte uteslöts 

behölls en artikel på grund av att förlaget hade rankingen 1 på Norska listan. De övriga två 

artiklarna uteslöts inte då dessa ansågs värdefulla för studien samt hade relativt många 

citeringar. Detta gjorde att 93 stycken artiklar återstod.  

Dessa 93 stycken artiklar delades upp mellan författarna för att gås igenom. Av dessa 93 var 

fyra stycken inte artiklar. Dessa fyra eliminerades och endast 89 stycken kvarstod.  

För att få fram de artiklar som är relevanta och användbara för denna studie undersöktes det 

hur kön användes i artiklarna. För att artikeln skulle klassas som relevant och användbar 

krävdes det att kön användes som en oberoende variabel eller kontrollvariabel, eller att kön på 

något annat sätt användes för att visa skillnaden mellan kvinnor och män. Författarna gick 

igenom ett antal av artiklarna tillsammans för att säkerställa att användningen av kön 
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bedömdes på samma sätt. Efter en genomgång av de 89 kvarvarande artiklarna försvann 21 

stycken på grund av att kön inte användes på ett tydligt sätt. Detta gjorde att 68 stycken 

artiklar kvarstod.  

Som ovan nämnts är ämnet väldigt specifikt vilket krävde att författarna gick igenom 

artiklarna för att finna huruvida de verkligen var relevanta för ämnet. Åtta stycken av 

artiklarna var inte relevanta för studiens ämne och syfte vilket gjorde att de eliminerades.  

Antalet artiklar som återstod för att gås igenom ytterligare var 60 stycken artiklar. Dessa 60 

delades lika mellan författarna för en noggrann genomläsning. Detta ledde fram till att 

ytterligare 18 stycken artiklar eliminerades. Elva stycken eliminerades på grund av att det vid 

en noggrannare genomläsning framkom att kön inte testades på ett tydligt sätt. I många fall 

angavs bara antal kvinnor och män i studien utan att skillnader dem emellan testades. Sex 

stycken eliminerades på grund av att ämnet efter en noggrannare genomläsning inte föll inom 

ramen för audit practice och därmed inte heller inom syftet för denna uppsats. Ytterligare en 

artikel eliminerades på grund av att den var en review av flera olika artiklar, bland annat en 

artikel som redan var en del av resultatet. För att inte få med resultatet av denna artikel två 

gånger eliminerades reviewen.  

Antal artiklar som slutligen behölls och därmed utgör den systematiska översikten är totalt 42 

stycken. För att kunna bidra till litteraturstudien har det varit viktigt att artiklarna både 

behandlar något inom audit practice samt testar skillnader mellan kön på ett tydligt sätt, detta 

gör alla de kvarvarande 42 artiklarna. Genom att författarna tillsammans har läst de tio första 

och de fem sista artiklarna (i den ordning de presenterades i UniSearch) säkerställs att samma 

krav ställs på artiklarna samt att författarna bedömer ämne och användande av kön på samma 

sätt. De artiklar som sorterats bort har således sorterats bort på samma premisser. 

4.1.2 Artikelbearbetning  

Den systematiska översikten består av totalt 42 artiklar efter att icke-relevanta artiklar 

sorterats bort. Dessa 42 fördelades lika mellan författarna för vidare läsning. Artiklarna 

sammanfattades för att skapa en överblick över materialet och författarna valde även ut ett 

antal nyckelord för varje artikel. Utifrån dessa nyckelord skapades en tabell över samtliga 

artiklar. I tabellen framgick författare, nyckelord, syfte, forskningsmetod, deltagare, 

forskningsdesign, land, huvudsakligt resultat samt huvudsakligt resultat gällande kön.   
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Med hjälp av tabellen delades artiklarna upp i ”ingen skillnad mellan kön” och ”skillnad 

mellan kön”. 32 stycken artiklar visade inte någon skillnad mellan kön medan elva stycken 

artiklar visade på skillnad mellan kön. Tabellen delades på grund av detta upp i två tabeller, 

en utan skillnader mellan kön och en med skillnader mellan kön.  

Efter att ha delat upp artiklarna med avseende på kön användes nyckelorden till att skapa 

kategorier för att kunna dela upp artiklarna på ett systematiskt sätt. Nyckelorden syftade till 

att beskriva huvudämnet i artikeln. Utgångspunkten för de olika kategorierna var audit 

practices områden som framgår i kapitel 3.3 samt dessa nyckelord. Detta resulterade i totalt 

14 kategorier som alla har en anknytning till audit practice;  

 

De två tabellerna delades upp på kategorier. Alla artiklar som sorterats till samma kategori 

hamnade i samma tabell. De artiklarna var det inte fanns någon skillnad mellan kön passade 

in i 13 av de 14 kategorierna vilket resulterade i 13 tabeller. De artiklarna var det fanns 

skillnader mellan kön passade in i åtta av de 14 kategorierna vilket resulterade i åtta tabeller.  

 Bedrägeri och brainstorming  Revisorns egenskaper 

 Oberoende  Användning av IT och teknik 

 Dokumentation  Karriärval 

 Etik  Intern revision och intern kontroll 

 Whistleblowing  Time Deadline Pressure 

 Revisionskvalitet, tillförlitlighet och 

försäkran 

 Övrigt 

 Revisionsbedömning och -beteende  Risk 
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Ingen skillnad mellan kön 

Kategori 

 

Antal 

artiklar  

Bedrägeri och brainstorming 5 st 

Oberoende 1 st  

Dokumentation 2 st  

Etik 2 st  

Whistleblowing 4 st  

Revisionskvalitet, tillförlitlighet och försäkran       4 st 

Revisionsbedömning och -beteende 3 st  

Revisorns egenskaper 2 st  

Användning av IT och teknik 3 st 

Karriärval  1 st 

Intern revisions och intern kontroll 3 st  

Time Deadline Pressure 1 st  

Övrigt 1 st  

Skillnader mellan kön 

Kategori  

 

Antal  

artiklar 

Oberoende 1 st  

Etik 1 st  

Whistleblowing 1 st  

Revisionsbedömning och -beteende 1 st  

Användning av IT och teknik 1 st  

Karriärval 2 st  

Övrigt 2 st  

Risk 1 st  

 

4.2 Intervjustudie 

4.2.1 Forskningsdesign  

Intervjustudien går ut på att genomföra intervjuer, detta för att skapa en bild av och jämföra 

revisorers egna uppfattningar om revisionsarbete och revisionsbranschen. Då det är revisorers 

egna uppfattningar och upplevelser som önskas nå är intervjuer det mest lämpliga 

tillvägagångssättet. Intervjuer hålls via telefon med ett antal revisorer med olika antal år 

erfarenhet och olika befattningar anställda på både Big 4 företag och företag som inte ingår i 

Big 4.  

4.2.2 Intervju som datainsamlingsmetod och intervjuform  

Intervjustudien har en kvalitativ metod och för att uppfylla syftet i denna studie har intervju 

valts som kvalitativ datainsamlingsmetod. Intervju bidrar till att fånga respondenternas egna 

uppfattningar om det arbete de utför samt om deras uppfattningar om revisionsbranschen. 

Intervju är en flexibel datainsamlingsmetod vilket innebär att det är möjligt att avvika från 

intervjuguiden och anpassa intervjun efter den rådande situationen. Frågor från intervjuguiden 

Tabell 2: Kategorisering av artiklar som inte fann någon 

skillnad med avseende på kön   

Tabell 3: Kategorisering av artiklar som fann skillnad med 

avseende på kön   
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kan således väljas bort och frågor kan även läggas till för att fånga oväntade, intressanta 

ämnen som respondenten tar upp. Detta är i enlighet med en semistrukturerad intervju vilket 

också är den form som används i denna studie. Denna form av intervju ger respondenten stor 

frihet att uttrycka sig och bidra med sina egna upplevelser. Intervjuaren har en intervjuguide 

med ett antal på förhand bestämda frågor men som sagt är det fritt att avvika från den. Syftet 

med intervjuguiden är att få samtliga respondenter att reflektera över samma frågor men det 

finns även utrymme att anpassa följdfrågor efter respondentens svar på huvudfrågorna. 

Användandet av intervjuer kan ge mer utvecklande svar än en enkät vilket i denna studie är 

viktigt för uppfyllandet av syftet. För att säkerställa att respondenterna lämnar rättvisande, 

ärliga svar har anonymitet värdesatts vilket innebär att alla respondenter är anonyma. 

(Justesen och Mik-Meyer, 2011; Bryman och Bell, 2014) 

Alla intervjuer hölls via telefon efter att ha haft mailkontakt med samtliga respondenter. Den 

initiala kontakten skedde alltså via mail där studien och författarna presenterades samt bads 

personen i fråga att ställa upp på en intervju. I det första mailet som skickades ut ställdes även 

frågan huruvida det var okej att spela in en eventuell intervju. Alla respondenter gick med på 

att intervjun spelades in förutom en respondent. Den intervjun antecknades istället. Ytterligare 

en intervju spelades inte in på grund av tekniska problem. Den intervjun antecknades ner 

direkt efter att intervjun var klar.   

Fördelen med telefonintervjuer är att det på ett kostnadseffektivt sätt är möjligt att kontakta 

revisorer från olika revisionsbyråer. Samtliga intervjuer genomfördes via telefon eftersom 

geografisk spridning var önskvärt och direkta intervjuer var i de flesta fall inte ett alternativ. 

Samtidigt kan könsskillnader i revisionsbranschen uppfattas som ett känsligt ämne att 

diskutera. Den distans som finns mellan respondenten och intervjuaren vid en telefonintervju 

gör att respondentens svar inte påverkas av intervjuarens fysiska närvaro. Detta är särskilt 

viktigt vid känsliga ämnen då respondenten kan svara på ett sätt som hen tror att intervjuaren 

är ute efter, detta kallas för intervjuareffekten. (Bryman och Bell, 2014; Denscombe, 2009) En 

nackdel med telefonintervjuer är att de ofta inte blir lika långa som direkta intervjuer, det är 

svårt att hålla en telefonintervju som är längre än 20-25 minuter. Det innebär också att svaren 

blir mer kortfattade vid en telefonintervju. (Bryman och Bell, 2014) Intervjuerna i denna 

studie var alla maximalt 20 minuter långa, trots användningen av öppna frågor och 

följdfrågor, vilket troligtvis beror på att telefonintervjuer ger mer direkta och kortfattade svar. 

Missförstånd kan också uppstå vid en telefonintervju eftersom intervjuaren inte kan tolka 

respondentens ansiktsuttryck vad gäller exempelvis osäkerhet över en fråga. (Bryman och 
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Bell, 2014) Att telefonintervjuer leder till mer kortfattade svar samt att studiens syfte kan 

upplevas som ett känsligt ämne att diskutera kan ha begränsat respondenternas svar samt 

längden på intervjuerna.   

4.2.3 Intervjuguide 

För att kunna uppfylla studiens syfte och få en bild över kvinnliga och manliga revisorers 

uppfattningar om sitt arbete och revisionsbranschen formulerades frågorna utifrån detta syfte i 

en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuerna med samtliga respondenter börjar med 

uppvärmningsfrågor för att få mer information om respondenten och hens nuvarande 

arbetssituation. Sedan följer ett antal frågor rörande könsskillnader inom revisionsbranschen. 

Dessa frågor är av både generell och individuell karaktär. Frågorna berör skillnader mellan 

kvinnors och mäns egenskaper, arbetssätt och karriäravancemang i revisionsbranschen. Alltså 

får karriäravancemang i denna delstudie större plats än i litteraturstudien vars fokus var audit 

practice. I intervjustudien utvecklas det resultat som framkommit i litteraturstudien avseende 

karriär.   

Vid den här typen av intervjuer är det viktigt att inte ställa ledande frågor och att formulera 

frågor som underlättar svar på frågeställningarna. Bryman och Bell (2014) ger exempel på 

öppna frågor som bidrar med respondentens egen åsikt. Stängda frågor, det vill säga direkta 

frågor, är mer lämpliga i slutet av intervjun eftersom det annars finns en risk att de styr 

respondentens svar. (Bryman och Bell, 2014) Då studiens syfte önskar respondenternas egna 

upplevelser har det varit viktigt att ställa öppna och icke-ledande frågor, på grund av det är de 

flesta frågorna i intervjuguiden formulerade på ett sådant sätt. Det förekommer även stängda 

frågor i intervjuguiden men dessa är främst följdfrågor som tydliggör respondenternas tidigare 

svar, eller sådana frågor som inte är avgörande för studiens syfte. Användningen av öppna 

frågor har förhoppningsvis lett till att intervjustudien fått fram samtliga respondenters egna 

åsikter och upplevelser.  

4.2.4 Forskarens objektivitet och roll 

Det är respondenterna som avgör om en intervju får spelas in eller inte, i de fall det har varit 

tillåtet har intervjuerna spelats in. Fördelen med inspelning är att det möjliggör en fullständig 

dokumentation av det som sägs under intervjun och inspelningarna är enkla att kontrollera. 

Nackdelen är att icke-verbal kommunikation inte fångas upp av en inspelning, vilket också är 

nackdelen med telefonintervjuer. Intervjustudien är en kvalitativ studie och förutsätter ärliga 

svar från respondenterna samt objektivitet hos forskarna. Intervjuer som spelas in leder till 
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ökad objektivitet eftersom kvalitativ data är en tolkningsprocess. Det är omöjligt att en 

intervju inte påverkas av de som genomför forskningen men inspelning ökar forskarens 

objektivitet. Detta eftersom färre misstolkningar görs på grund av att en kan gå tillbaka och 

lyssna på intervjun igen istället för att förlita sig på anteckningar som ofta är otydliga. 

(Denscombe, 2009) 

Intervjuareffekten innebär att forskaren som person påverkar respondenters svar. Forskarens 

personlighet, attityd eller åsikter kan influera respondenters svar och vilja att avslöja 

information, i synnerhet känslig information. Intervjuareffekten beror alltså på vilket ämne 

som diskuteras då personliga och känsliga frågor ofta leder till att respondenter intar 

försvarsställning. Respondenter kan också skräddarsy svaren så att de stämmer överens med 

vad respondenten tror att intervjuaren har för synpunkter. Intervjuareffekten kan alltså leda till 

att respondenters faktiska åsikter samt upplevelser inte stämmer överens med svaren som ges. 

Av den anledningen är det viktigt att forskaren är objektiv, neutral och passiv för att 

respondenten ska öppna sig och bli avslappnad. Detta för att respondenten ska få en känsla av 

att forskaren endast är där för att lyssna och inte ifrågasätta. Dock krävs det i vissa fall att 

forskaren för en dialog med respondenten genom att ställa öppna frågor och följdfrågor. 

Öppna frågor gör att respondenten får utrymme att svara på frågor utan att intervjuaren 

avbryter respondenten under intervjun. Följdfrågor är viktigt för att styra om en intervju eller 

utveckla ett svar som respondenten inte tydliggjort nog mycket. (Denscombe, 2009) Eftersom 

könsskillnader i revisionsbranschen kan uppfattas som ett känsligt ämne har det strävats efter 

att få respondenten att öppna upp sig och ge ärliga svar. Detta har gjorts genom att ställa 

öppna frågor och icke-vägledande frågor. Det har även varit viktigt att poängtera för 

respondenterna att det är deras egna upplevelser som det önskas ta del av.  

4.2.5 Etik 

Det är viktigt att agera etiskt vid datainsamling, analysering samt publicering av de fynd som 

framkommit under ett projekt. Ett etiskt agerande innebär att deltagarnas rättigheter och 

värdighet respekteras, undvika att deltagarna lider någon skada genom sitt deltagande samt att 

arbeta på ett ärligt sätt som skyddar deltagarnas integritet. (Denscombe, 2009)  

För att respektera respondenternas rättigheter och värdighet samt för att skydda deras 

integritet har alla intervjuer varit frivilliga och alla respondenter har anonymiserats. Alla data 

har hanterats och lagrats på ett varsamt och säkert sätt och inspelat material har raderats efter 

studiens färdigställande, även detta för att skydda respondenternas integritet. Alla 
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respondenter har fått information om vad studien handlar om och de respondenter som önskat 

har även fått se intervjuguiden innan intervjun. Att alla respondenter får den information som 

krävs för att de ska kunna fatta ett beslut huruvida de vill delta eller inte är enligt Denscombe 

(2009) viktigt ur ett etiskt perspektiv. Vidare har alla frågor rörande studien besvarats öppet 

och ärligt och alla respondenter som önskat har fått ta del av resultatet.  

4.2.6 Urvalsram  

Urvalet av respondenterna har baserats på en rad olika faktorer. Först och främst ska 

respondenterna arbeta som revisorer, huruvida de varit revisorsassistenter, auktoriserade 

revisorer eller partners har inte spelat någon roll då önskan har varit att få olika perspektiv. 

Det har även strävats efter att respondenterna ska vara av båda könen. Vidare har det strävats 

efter att nå respondenter som arbetar både inom Big 4 och på övriga företag samt att nå en 

spridning vad gäller könen bland de inom Big 4 och på övriga företag. Att få geografisk 

spridning på respondenterna har också varit önskvärt. Dessa kriterier har funnits för att fånga 

variationer mellan kön, befattning, revisionsbyrå samt geografisk placering.  

4.2.6.1 Respondenter  

Dessa intervjuer har genomförts: 

Revisor A, intervjuades under 13 minuter, 2016-04-18. Inspelad via app  

Revisor B, intervjuades under 18 minuter, 2016-04-19. Inspelad via app  

Revisor C, intervjuades under 14 minuter, 2016-04-19. Inspelad via app  

Revisor D, intervjuades under 10 minuter, 2016-04-20. Inspelad via app  

Revisor E, intervjuades under 12 minuter, 2016-04-20. Inspelad via app  

Revisor F, intervjuades under 8 minuter, 2016-04-26. Ej inspelad  

Revisor G, intervjuades under 16 minuter, 2016-04-28. Inspelad via app.  

Revisor H, intervjuades under 11 minuter, 2016-05-02. Ej inspelad  

Tabell 4: Deltagande respondenter  

Revisor  Utbildning Antal 

verksamma år  

Befattning Revisionsbyrå  Kön 

Revisor A Civilekonom 26 år Auktoriserad revisor 

och partner 

Big 4 Man 

Revisor B  Masterexamen i 

ekonomi 

4 år  Revisor  Inte Big 4  Kvinna 

Revisor C  Magisterexamen 

i ekonomi 

6 år  Auktoriserad revisor  Big 4  Man 
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Revisor D Civilekonom 5,5 år  Auktoriserad revisor Big 4 Man 

Revisor E Civilekonom  30 år Auktoriserad revisor 

och partner  

Inte Big 4  Man 

Revisor F Civilekonom 11 år  Auktoriserad revisor 

och partner 

Inte Big 4 Kvinna 

Revisor G Civilekonom 12 år Auktoriserad revisor 

och partner 

Inte Big 4 Kvinna 

Revisor H  Civilekonom 2 år Revisorsassistent Big 4 Kvinna  

 

4.2.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  

Trovärdighet är avgörande för att kvalitativ forskning ska kunna ses som tillförlitlig och av 

hög kvalitet. Trovärdighet hänger ihop med validitet som refererar till noggrannheten och 

precisionen i data. Hög validitet kräver att rätt data har använts för att undersöka ämnet samt 

att all data har fångats på rätt sätt. Hög tillförlitlighet innebär att andra forskare hade kommit 

fram till samma resultat eftersom forskningen genomförts på ett objektivt och neutralt sätt, om 

detta är möjligt föreligger hög reliabilitet. Då det har strävats efter att inte påverka 

respondenternas svar och då det har undvikits ledande frågor torde andra forskare komma 

fram till liknande resultat varför hög reliabilitet torde föreligga. Objektivitet säkerställer att 

resultatet inte påverkas av intervjuaren utan att det resultat som framkommer är trovärdigt och 

tillförlitligt vilket har värdesatts i denna studie. (Denscombe, 2009)  

Uppsatsens kvalitet beror även på resultatets generaliserbarhet eller överförbarhet som det kan 

kallas vid ett mindre urval. I detta fall rör det sig om överförbarhet och frågan är till vilken 

grad resultatet kan tillämpas på andra jämförbara fall. För att läsaren ska kunna bedöma 

överförbarheten krävs det att en del relevanta detaljer lämnas. (Denscombe, 2009) 

I detta fall har information rörande kön, ålder, utbildning, befattning samt typ av företag 

lämnats. Denna information hjälper läsaren att skapa sig en uppfattning om resultatets 

relevans och tillämplighet. Den spridning som finns av de intervjuade ökar även 

överförbarheten. I denna studie är respondenterna av olika kön, olika ålder samt innehar olika 

befattningar och arbetar på olika företag, detta gör att överförbarheten torde öka. (Denscombe, 

2009)  
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5. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av den litteraturstudie som gjorts samt det empiriska 

resultatet av intervjustudien.  

5.1 Resultat av litteraturstudie  

Resultatet av litteraturstudien är uppdelat på kategorier samt på könsskillnader och icke 

könsskillnader. Utgångspunkten för kategoriseringen är audit practice men det har varit 

nödvändigt att använda fler kategorier än granskning, oberoende, dokumentation, väsentlighet 

och risk vilket framgick i kapitel 2 Vetenskaplig metod. Alla artiklar som utgör resultatet i 

litteraturstudien presenteras i den kategori de tillhör. Först sammanfattas varje artikel 

kortfattat i tabellform där syfte, metod och resultat framgår för att sedan utvecklas efter 

tabellen. 

5.1.1 Tidigare forskning som inte fann skillnader med avseende på kön    

5.1.1.1 Bedrägeri och brainstorming 

Tabell 5: Bedrägeri och brainstorming   

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Smith et al. (2012) Förklara varför 

datorstödd 

bedrägeribrainstorming 

är mer effektivt än face-

to-face 

bedrägeribrainstorming.  

Både kvalitativ och 

kvantitativ metod 

84 studenter  

Experiment  

USA 

Datorstödd 

bedrägeribrainstorming är mer 

effektiv än face-to-face 

bedrägeribrainstorming då det 

bidrar till mer fokus på 

uppgiften och till mer 

effektivitet.  

Lynch et al. (2009) Undersöka effektiviteten 

av datorstödd 

bedrägeribrainstorming 

utifrån SAS nr 99 kravet. 

Kvantitativ metod 

188 studenter 

Experiment 

USA 

 

Datorstödd bedrägeri-

brainstorming kan vara mer 

effektiv än face-to-face 

bedrägeribrainstorming, 

speciellt när brainstorming 

sker i grupp.  

Cockrell och Stone 

(2011) 

Jämföra face-to-face 

bedrägeribrainstorming 

och datorstödd 

bedrägeribrainstorming 

samt studera effekten av 

att vara anonym eller 

identifierad vid 

Kvantitativ metod  

189 studenter 

Experiment som bestod 

av en casestudie  

USA  

Deltagarna tilldelades ett av 

tre villkor: datorstödd 

bedrägeribrainstorming - 

anonym, datorstödd 

bedrägeribrainstorming-

identifierad och face-to-face 

bedrägeribrainstorming. 

Resultaten visade att face-to-
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datorstödd bedrägeri- 

brainstorming. 

face team producerade mer 

och bättre dialog vilket ledde 

till bättre identifiering av 

faktorer som indikerar 

bedrägeri.  

Boyle et al. (2015) Studera hur alternativa 

modeller som används 

som hjälpmedel för att 

upptäcka bedrägeri 

påverkar externa 

revisorers riskbedömning 

vad gäller bedrägeri. 

Kvantitativ metod 

89 revisorer  

Experiment  

USA 

Det finns ett signifikant 

samband mellan vilken modell 

som används och hur stor risk 

för bedrägeri det tros finnas.  

Johnson et al. 

(2013) 

Undersöka om revisorer 

uppfattar observerbara 

tecken på narcissism hos 

en klient som en ökad 

risk för bedrägeri. 

Kvantitativ metod 

101 revisorer 

Experiment  

USA 

 

Ett narcissistiskt beteende hos 

en klient är signifikant och 

positivt korrelerat med 

revisorers övergripande risk- 

och bedrägeribedömning. 

 

AICPA (The American Institute of Certified Public Accountants) och PCAOB (Public 

Company Accounting Oversight Board) erkänner vikten av bedrägeribrainstorming vid en 

revision genom att kräva att revisorer deltar i bedrägeribrainstorming under planeringsfasen 

av en revision (Smith et al., 2012). Bedrägeribrainstorming innebär att revisorer interagerar 

med varandra i syfte att komma fram till vilka olika sätt klienten skulle kunna vara engagerad 

i någon form av bedrägeri eller någon form av förskingring (AICPA 2002, refererad i Smith et 

al., 2012)  

Det finns olika sätt att genomföra bedrägeribrainstorming, Lynch et al. (2009) jämför 

effektiviteten mellan face-to-face bedrägeribrainstorming och datorstödd 

bedrägeribrainstorming. Skillnaden mellan face-to-face bedrägeribrainstorming och 

datorstödd bedrägeribrainstorming är att det vid datorstödd bedrägeribrainstorming används 

hjälpmedel så som chatt eller e-mail för att kommunicera med varandra inom revisionsteamet. 

Face-to-face bedrägeribrainstorming innebär istället att revisorer möts fysiskt och 

brainstormar fram de risker för bedrägeri som kan finnas hos den aktuella klienten. (Cockrell 

och Stone, 2011) Lynch et al. (2009) fann att datorstödd bedrägeribrainstorming tenderar att 

vara mer effektiv än face-to-face bedrägeribrainstorming. Datorstödd bedrägeribrainstorming 

är som mest effektiv när bedrägeribrainstorming sker i grupp, då det är mer tidseffektivt och 

revisorerna tillsammans kan identifiera fler relevanta fel eftersom gruppmedlemmar inte 

behöver vänta på sin tur att tala och upprepningar av riskfaktorer minskar. Riskbedömningar 
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efter datorstödd bedrägeribrainstorming är betydligt högre än riskbedömningar före 

datorstödd bedrägeribrainstorming. Datorstödd bedrägeribrainstorming förbättrar också 

kvaliteten på de riskfaktorer som revisorer anser vara väsentliga vid sin riskbedömning. 

Användningen av datorstödd bedrägeribrainstorming skiljer sig inte mellan kvinnor och män 

då båda könen bedömer samtliga bedrägerifaktorer som lika viktiga och relevanta. Datorstödd 

bedrägeribrainstorming används alltså lika effektivt av kvinnor som av män. (Lynch et al., 

2009)  

Cockrell och Stone (2011) jämför också face-to-face bedrägeribrainstorming och datorstödd 

bedrägeribrainstorming i sin studie men utvecklar detta genom att jämföra skillnaden mellan 

att vara anonym och identifierad vid datorstödd bedrägeribrainstorming. Lynch et al. (2009) 

kom fram till att datorstödd bedrägeribrainstorming är signifikant mer effektivt än face-to-

face bedrägeribrainstorming. I motsats till Lynch et al. (2009) visar Cockrell och Stone (2011) 

att face-to-face bedrägeribrainstorming är mer effektivt. De team som arbetade face-to-face 

producerade mer och bättre dialog vilket ledde till bättre identifikation av bedrägeririsk än de 

team som arbetade med datorstödd bedrägeribrainstorming. Det visade sig också att face-to-

face teamets dialog var mindre narcissistisk och mer fokuserad än dialogen i det team som 

arbetade med datorstödd bedrägeribrainstorming och dessutom var anonyma. Cockrell och 

Stone (2011) delade upp de tre olika teamen i låg och hög ”media richness”. Hög ”media 

richness” innebär att det finns tillgång till ansiktsuttryck, röstläge och ton, icke-verbala 

signaler, uttryck med mera. Face-to-face bedrägeribrainstorming har således hög ”media 

richness” medan datorstödd bedrägeribrainstorming har låg ”media richness”. Cockrell och 

Stone (2011) studie visade således att hög ”media richness” leder till bättre 

bedrägeribrainstorming. Ingen skillnad mellan kvinnor och män hittades, det gick således inte 

att se att team med kvinnor arbetade på ett annat sätt eller kom fram till något annorlunda än 

team med män i. (Cockrell och Stone, 2011) 

Smith et al. (2012) jämförde inte face-to-face bedrägeribrainstorming och datorstödd 

bedrägeribrainstorming utan använde data från Lynch et al. (2009) studie för att förklara 

varför datorstödd bedrägeribrainstorming är mer effektivt än face-to-face 

bedrägeribrainstorming. Det framkom att datorstödd bedrägeribrainstorming är mer effektivt 

på grund av att teamets fokus på uppgiften blir större. Det fanns ingen skillnad mellan kvinnor 

och män, båda könen fokuserar mer på uppgiften vid datorstödd bedrägeribrainstorming. 

(Smith et al., 2012)  
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Precis som det finns olika tillvägagångsätt för att finna bedrägeri finns det också olika 

modeller som bedrägeririsken kan bedömas utifrån. Boyle et al. (2015) fann att kvinnor och 

män bedömer risken för bedrägeri som lika stor eller liten utifrån både bedrägeritriangeln och 

bedrägeridiamanten. Bedrägeritriangeln består av tre komponenter; press, möjlighet och 

rationalisering. Bedrägeritriangeln bygger på antagandet att individer begår bedrägeri på 

grund av pressen att begå bedrägeri, har möjlighet att begå bedrägeri och innehar förmågan att 

rationalisera beslutet. Wolfe och Hermansson (2004, refererad i Boyle et al., 2015) föreslog 

en fjärde komponent till bedrägeritriangeln utöver de tre som redan fanns: individuella 

förmågor. Press, möjlighet, rationalisering och individuella förmågor som återspeglar 

individers färdigheter och egenskaper utgör bedrägeridiamanten. Ingen signifikant skillnad 

mellan könen hittades bland revisorer vid riskbedömning baserad på dessa modeller. Däremot 

visar resultatet ett signifikant samband mellan vilken av dessa modeller som använts och hur 

stor risk för bedrägeri som ansågs finnas. De som använde bedrägeritriangeln bedömde 

förmågan att hantera stress, manipulera andra och tvinga andra att begå bedrägeri som viktiga 

faktorer vid hög CEO-risk (hög CEO-risk innebär att en agentic ledarskapsstil används). De 

som utförde en riskbedömning utifrån bedrägeridiamanten tog hänsyn till dessa faktorer både 

vid hög och låg CEO-risk (låg CEO-risk innebär att en communal ledarskapsstil används). 

Dessa faktorer hör inte till någon av bedrägeritriangelns komponenter utan endast 

bedrägeridiamanten. Överlag visade resultaten att en utveckling av bedrägeritriangeln kan 

leda till att revisorer tar hänsyn till fler viktiga faktorer vid sin riskbedömning och på så sätt 

kan bedrägeri minska. (Boyle et al., 2015)  

Narcissism är en faktor som påverkar bedrägeri då narcissister uppfattas ha ett mer oetiskt 

beteende. Johnson et al. (2013) utförde ett experiment bland revisorer för att undersöka om 

och hur observerbara tecken på narcissism hos en klient uppfattas som en ökad bedrägeririsk. 

Resultatet visar att ett narcissistiskt beteende hos en klient är signifikant och positivt 

korrelerat med revisorns övergripande risk- och bedrägeribedömning. Däremot påverkar inte 

narcissism motivationen att upptäcka bedrägeri. Kön påverkar inte riskbedömningen när 

narcissistiska personlighetsdrag är tydliga hos klienten. Kön är inte heller signifikant när det 

gäller de två andra beroende variablerna: beteende och bedrägeri. Alltså fann Johnson et al. 

(2013) inte någon skillnad mellan hur manliga och kvinnliga revisorer uppfattar risken för 

bedrägeri när klienten uppvisar narcissistiska drag. (Johnson et al., 2013)  
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5.1.1.2 Oberoende 

Tabell 6: Oberoende  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Gendron et al. (2006) Undersöka sambandet 

mellan revision och 

yrkesetik och i vilken 

grad förändrade 

arbetsförhållanden ändrar 

det etiska klimatet vilket 

främjar oberoende.   

Kvantitativ metod 

1202 auktoriserade och 

ej auktoriserade 

revisorer 

Enkät 

Kanada 

 

Ej auktoriserade revisorer 

engagerar sig mer för 

oberoende än 

auktoriserade revisorer. 

Revisorer som arbetar i 

Big 4 företag engagerar sig 

mindre för oberoende än 

revisorer som inte arbetar i 

Big 4 företag.   

 

Ej auktoriserade revisorer engagerar sig mer för att upprätthålla oberoende och vara 

självständiga än auktoriserade revisorer, detta fann Gendron et al. (2006). Studien undersöker 

sambandet mellan revision och yrkesetik. Detta genom att studera hur förändrade 

arbetsförhållanden ändrar det etiska klimatet, vilket i denna studie främst innebär enskilda 

revisorers motivation att vara oberoende. Revisorns oberoende ansågs vara en viktig faktor 

inom revisionsbyråer både enligt ej auktoriserade och auktoriserade revisorer. Auktoriserade 

revisorers klientengagemang är inte negativt relaterat till revisorns oberoende, utan 

auktoriserade revisorer anser att oberoende ska vara strikt reglerat. Ett ytterligare resultat i 

studien visar att större oberoende och större självständighet leder till större preferens för 

striktare regelverk. Detta eftersom individer i viss mån är osäkra på deras kollegor och att 

dessa på egen hand, utan regler, ska upprätthålla ett oberoende tillvägagångssätt. Revisorer 

som arbetar inom Big 4 företag engagerar sig för oberoende i mindre utsträckning än revisorer 

som inte arbetar inom Big 4 företag. Medelstora företag upprätthåller oberoende i störst 

utsträckning och revisorer inom medelstora företag anser att revisorns oberoende är en 

väsentlig faktor. Äldre revisorer visar större engagemang för oberoende än yngre revisorer. 

Kön används som kontrollvariabel i studien och ingen signifikant skillnad mellan könen finns 

vad gäller revisorers vilja att vara oberoende och viljan att främja revisorns oberoende. 

Kvinnor och män påverkas av samma faktorer och visar samma vilja att vara oberoende, det 

finns således ingen signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns vilja att vara oberoende. 

(Gendron et al., 2006) 
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5.1.1.3 Dokumentation 

Tabell 7: Dokumentation  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Piercey (2011) Undersöka oavsiktliga 

konsekvenser av 

PCAOBs införande av 

Auditing Standard Nr. 3.  

Kvantitativ metod  

138 revisorer och 76 

studenter  

Casestudie  

USA 

När revisorer lämnar en 

riskbedömning i icke-

kvantifierbara termer leder krav på 

ökad dokumentation till att 

revisorer använder en strategi där 

de väger sina ord vilket leder till en 

mer fördelaktig riskbedömning ur 

klientens perspektiv. Detta krav har 

inte samma effekt när 

riskbedömning lämnas i 

kvantifierbara termer.  

Payne och 

Ramsay (2008) 

Undersöka 

konsekvenserna av valet 

mellan detaljerad 

dokumentation och 

sammanfattad 

dokumentation. Samt hur 

dokumentation påverkar 

de kognitiva processer 

som revisorer använder 

när de utför en revision. 

Kvantitativ metod  

211 revisorer från tre 

Big 4  

Casestudie/experiment 

USA 

 

Revisorer som förbereder mer 

detaljerad dokumentation är mindre 

tidseffektiva men identifierar fler 

fel. Revisorer som använder 

sammanfattad dokumentation 

undersöker dokument flera gånger 

och skapar därigenom bättre 

mönsterigenkännande. 

 

Genom Auditing Standard Nr.3 ställer PCAOB krav på revisorer att dokumentera (PCAOB, 

2004). Genom att denna standard infördes ökade kraven på revisorer vad gäller att 

dokumentera revisionsriskbedömningar. Detta eftersom PCAOB genom denna standard 

kräver att revisorer ska dokumentera varje bedömning så pass noggrant och detaljerat att en 

inspektion/review av dessa bedömningar lätt kan göras. (Piercey, 2011) 

Piercey (2011) undersöker hur införandet av en sådan standard kan få oavsiktliga 

konsekvenser för revisorer som är pressade att lämna en mer fördelaktig riskbedömning ur 

klientens perspektiv. Piercey (2011) visar att större krav på dokumentation leder till att 

revisorer som bedömer risk i kvalitativa termer kommer att använda en strategi där de väger 

sina ord för att nå mer fördelaktiga revisionsriskbedömningar ur klientens perspektiv. En mer 

fördelaktig riskbedömning ur klientens perspektiv kan leda till att revisorn utför färre test, 

litar mer på den interna kontrollen och samlar in färre revisionsbevis under sin revison, detta 
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är troligtvis den oavsiktliga konsekvensen av PCAOBs införande av Auditing Standard Nr. 3. 

(AICPA, 2008; IFAC 2009, refererad i Piercey, 2011). Ökade krav på dokumentation har 

samma effekt på både kvinnor och män (Piercey, 2011).  

Det finns flera olika sätt att dokumentera, exempelvis kan dokumentationen vara mer eller 

mindre detaljerad. Payne och Ramsay (2008) undersöker konsekvenserna av valet mellan 

detaljerade dokument och sammanfattande PM. Samt hur dessa två former av dokumentation 

påverkar de kognitiva processerna (minne, feldetektering och igenkänning av potentiellt 

bedrägeri) som revisorer använder vid dokumentation. Resultatet visar att de revisorer som 

förbereder mer detaljerad dokumentation är mindre tidseffektiva men identifierar fler fel som 

skapar bättre identifikation av fel- och bedrägerimönster. Revisorer som använder 

sammanfattade PM undersöker samma dokument flera gånger vilket leder till ett bättre 

mönsterigenkännande och dessutom ett bättre minne. Resultatet visar att båda metoderna 

förbättrar de kognitiva processerna på olika sätt vilket påverkar revisorers prestanda på olika 

sätt. Det finns ingen skillnad mellan de kvinnliga och manliga respondenterna i 

experimentgruppen vad gäller detaljerade dokument och sammanfattade PM. Det betyder att 

kvinnor och män visar samma effektivitet vid användningen av både detaljerade dokument 

och sammanfattade PM. Utöver effektivitet identifierar kvinnor och män lika många fel samt 

har lika bra mönsterigenkännande. (Payne och Ramsay, 2008)  

5.1.1.4 Etik 

Tabell 8: Etik  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Bobek et al. (2010) Undersöka skattepartners 

och skattemedarbetares 

uppfattningar om deras 

revisionsbyråers etiska 

klimat. 

Kvantitativ metod  

144 skattepartners och 

skattemedarbetare 

anställda på en 

revisionsbyrå 

Experimentell enkät  

USA 

Skattepartners anser att det 

etiska klimatet är bättre än 

vad skattemedarbetare 

upplever det som.  

Cohen och Bennie 

(2006) 

Undersöka giltigheten och 

relevansen av Contingent 

Factor Model i ett 

revisionssammanhang. Detta 

genom att undersöka 

Kvantitativ metod  

37 revisorspartners och 

managers  

Enkät  

Australien 

Modellen kan vara till hjälp 

för att guida forskning inom 

redovisningsetik genom att 

isolera de 

kontingensfaktorer som 

påverkar etiska beslut. Alla 
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revisorernas uppfattningar 

om sex st Moral Issue (MI). 

sex MI-faktorerna är 

signifikanta.  

 

Inom revisionsbranschen stöter revisorer och övriga medarbetare på en hel del etiska 

dilemman. Bobek et al. (2010) studerar etiska miljöer och etiska dilemman. Detta genom att 

undersöka skattepartners och skattemedarbetares uppfattningar om revisionsbyråers etiska 

miljö samt deras upplevelser av etiska dilemman. Skattepartners anser sig själva och sitt 

företag som mer etiskt än vad skattemedarbetare anser att både partners och deras företag är. 

Denna studie visar att det finns ett glapp mellan skattepartners och övriga skattemedarbetare 

vad gäller uppfattningar om etik inom organisationer. Det råder därför enligt Bobek et al. 

(2010) en hierarkisk diskrepans. Ingen skillnad finns mellan hur kvinnor och män uppfattar 

etik inom organisationer, det finns således endast ett glapp mellan olika hierarkiska nivåer och 

inte mellan kön. (Bobek et al., 2010)  

Cohen och Bennie (2006) utgår från Jones (1991) Contingent Factor Model för att undersöka 

giltigheten och relevansen när modellen tillämpas i ett revisionssammanhang. Jones (1991) 

modell bygger på sex Moral Issue faktorer (MI-faktorer); mängden konsekvenser, social 

överensstämmelse, sannolikheten för effekt, temporal omedelbarhet, närhet samt 

koncentrering av effekt. Cohen och Bennie (2006) undersöker revisorers uppfattningar om 

relevans och betydelsen av dessa sex MI-faktorer vid vart och ett av de fyra stegen som en 

individ måste ta för att integrera en etisk dimension i ett beslut. De fyra stegen är 1) medge att 

det finns ett etiskt problem, 2) lämna ett etiskt omdöme, 3) slå fast den etiska avsikten och 4) 

agera på det etiska problemet. Resultatet visar att alla de fyra stegen är signifikanta vid etiska 

beslut i ett revisionssammanhang, samt att två av de sex MI-faktorerna påverkas av revisorns 

ställning och erfarenhet. Dessa två MI-faktorer är sannolikheten för effekt och mängden 

konsekvenser. Det hittades ingen signifikant skillnad mellan kön vilket betyder att det inte 

finns någon skillnad i hur kvinnor och män bedömer betydelsen och relevansen av de sex MI-

faktorerna i de fyra stegen. (Cohen och Bennie, 2006)  
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5.1.1.5 Whistleblowing 

Tabell 9: Whistleblowing 

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Brennan och Kelly 

(2007) 

Undersöka faktorer som 

påverkar praktiserande 

revisorers benägenhet att 

rapportera fel. Dessa faktorer 

är revisionsbyråers 

organisationsstruktur, 

personliga egenskaper hos 

revisorerna och 

situationsvariabler. 

Kvantitativ metod 

240 sistaårsstudenter/ 

revisorpraktikanter 

Enkät  

Irland 

I företag som har 

tillräckliga formella 

strukturer för rapportering 

av missgärningar finns en 

större benägenhet bland 

revisorspraktikanter att 

rapportera missgärningar. 

Viljan att rapportera skiljer 

sig beroende på om 

missgärningar skett internt 

eller externt.   

Gronewold et al. 

(2013) 

Studera hur en organisations 

Error Management Climate 

(EMC) påverkar anställdas 

uppfattning om andra 

anställdas vilja att rapportera 

ett fel som de upptäckt. Detta 

när sannolikheten att 

överordnande eller andra 

kollegor upptäcker felet är 

väldigt låg.  

Kvantitativ metod  

176 revisorer  

Experiment  

Tyskland 

EMC påverkar revisorers 

vilja att rapportera de fel 

som hen upptäckt och som 

beror på ens egna misstag. 

EMCs effekt påverkas 

även av vilken typ av fel 

som begåtts.  

Gold et al. (2014) Undersöka effekten av Error 

Management Climate (EMC), 

typ av fel samt vem som 

orsakat felet på viljan att 

rapportera fel.  

Kvantitativ metod  

190 revisorer från Big 

4 

Experiment 

(casestudie)  

Tyskland 

Ett öppet EMC ökar en 

revisors vilja att rapportera 

räknefel (inte konceptuella 

fel) jämfört med ett EMC 

som inte är öppet. Ett 

öppet EMC klimat gör 

också att viljan att 

rapportera fel som en 

kollega begått ökar till 

samma nivå som viljan att 

rapportera fel som en själv 

begått.  

Norman et al. 

(2010) 

Undersöka effekterna av de 

olika rapporteringsvägar som 

en intern revisor kan välja vid 

rapportering av bedrägeririsk: 

rapportera direkt till företagets 

revisor eller till företagets 

ledning.  

Kvantitativ metod 

142 erfarna interna 

revisorer  

Experiment och enkäter 

USA 

Interna revisorer möter 

mer personliga hot när de 

rapporterar potentiellt 

bedrägeri direkt till 

företagets revisor jämfört 

med rapportering till 

företagets ledning. 
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Whistleblowing är en icke-obligatorisk upplysning och ett medvetet agerande av en anställd 

som offentliggör information om missgärningar inom en organisation till externa eller interna 

parter. Revisionsbyråers organisationsstrukturer, personliga egenskaper hos revisorer och 

situationsvariabler är tre viktiga faktorer som upplevs påverka revisorers benägenhet att 

rapportera riskbedrägeri. Dessa faktorers påverkansmöjligheter undersökte Brennan och Kelly 

(2007) bland irländska revisorer. Det som motiverar anställda att rapportera missgärningar är 

det etiska klimatet som innebär att revisorer möter påtryckningar från deras arbetsgivare, 

deras bransch samt deras klienter. Brennan och Kelly (2007) fann i sin studie att företag som 

har tillräckliga formella strukturer för rapportering av missgärningar leder till att revisorer blir 

mer benägna att rapportera missgärningar. Detta beror på att de har ett större förtroende för att 

whistleblowing inte kommer att påverka deras karriär, vilket revisorer i företag som saknar 

tillräckliga formella strukturer för rapportering av missgärningar tror att whistleblowing 

kommer leda till. Resultatet visar signifikanta skillnader i attityder gällande whistleblowing 

beroende på om rapportering om missgärningar skett internt eller externt. Däremot hittades 

ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män, de motiveras av samma faktorer vad gäller 

rapportering av missgärningar och huruvida det är externa eller interna missgärningar. 

(Brennan och Kelly, 2007) 

Error management climate (EMC) handlar om hur fel som rapporteras hanteras inom 

organisationen, alltså hur whistleblowing hanteras inom organisationen. EMC kan vara öppet 

eller inte öppet, ett öppet EMC är när fel accepteras som något som händer så länge det dras 

lärdom av felen och de inte upprepas. Motsatsen till öppet EMC innebär att när fel upptäcks 

blir fokus att hitta den skyldiga för det fel som begåtts. (Gronewold et al., 2013)  

Gronewold et al. (2013) studerar vilka effekter det rådande EMC får i organisationer. De fann 

att det rådande klimatet påverkar uppfattningen om vad andra i samma organisation kommer 

rapportera rörande fel som personen själv begått och också själv upptäckt. Det visade sig att 

ett öppet EMC leder till större vilja att rapportera fel i jämförelse med när EMC inte är öppet. 

Viljan att rapportera fel och effekten av EMC beror också på vilken typ av fel som begåtts och 

upptäckts. Gronewold et al. (2013) skiljer på räknefel som beror av felaktiga beräkningar eller 

införing av fel tal och konceptuella fel som handlar om felaktig tillämpning av 

granskningsåtgärder eller feltolkningar som leder till att fel åtgärder vidtas. Viljan att 

rapportera vid öppet EMC blir mer signifikant för konceptuella fel än för räknefel. Gronewold 

et al. (2013) menar att detta kan bero på att konceptuella fel anses som värre att begå än 
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räknefel och att konceptuella fel kan leda till mer negativa konsekvenser om EMC inte är 

öppet. Typen av EMC har samma effekt på både kvinnor och män. (Gronewold et al., 2013) 

Även Gold et al. (2014) studerar hur EMC påverkar viljan att rapportera fel. Precis som 

Gronewold et al. (2013) skiljer Gold et al. (2014) på räknefel och konceptuella fel. Förutom 

att studera hur typ av EMC och typ av fel påverkar viljan att rapportera studerar Gold et al. 

(2014) även effekten av vem som begått felet. Gold et al. (2014) kommer fram till att ett öppet 

EMC leder till ökad vilja hos revisorer att rapportera räknefel men inte konceptuella fel, detta 

alltså i motsats till Gronewold et al. (2013). Även i denna studie får ett öppet EMC samma 

effekt på både kvinnor och män (Gold et al., 2014). Ett öppet EMC leder även till att 

revisorerna lika gärna rapporterar kollegors fel som sina egna fel. Ett öppet EMC har en 

positiv effekt på viljan att rapportera alla slags fel förutom konceptuella fel som en själv 

begått. (Gronewold et al., 2013)  

Norman et al. (2010) visar att följderna av whistleblowing skiljer sig beroende på till vem fel 

rapporteras, åtminstone gäller detta för interna revisorer. Norman et al. (2010) undersöker 

interna revisorers olika rapporteringsvägar vid rapportering av bedrägeririsk. Är det mest 

fördelaktigt för en intern revisor att rapportera sina misstankar om bedrägeri till företagets 

revisor eller till företagets ledning? För den interna revisorn är det bättre att rapportera 

misstankar rörande bedrägeri till företagets ledning istället för till företagets revisor. Detta för 

att rapportering av fel till företagets revisor leder till att den interna revisorn får utstå mer hot 

än vid rapportering till företagets ledning, detta gäller då risken för bedrägeri är hög. Det 

faktum att interna revisorer vid rapportering till företagets revisor får utstå mer hot leder till 

att hen gör en lägre riskbedömning än om hen rapporterar till företagets ledning. Interna 

revisorer upplever flera olika rädslor vad gäller att rapportera direkt till företagets revisor, 

bland annat tror de att all information går via ledningen oavsett rapporteringsväg. De är även 

rädda för att revisorn ska dra för stora växlar på deras misstankar. Både kvinnor och män 

vittnade om samma upplevelser vid rapportering av fel. Vidare tror de att de ökade hoten som 

uppstår då rapportering sker direkt till företagets revisor beror på att ledningen önskar att den 

interna revisorn istället skulle ha arbetat med ledningen för att minska den bedrägeririsk som 

hittats. Norman et al. (2010) menar att låta interna revisorer rapportera direkt till företagets 

revisor inte främjar deras självständighet och objektivitet. (Norman et al., 2010)  
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5.1.1.6 Revisionskvalitet, tillförlitlighet och försäkran 

Tabell 10: Revisionskvalitet, tillförlitlighet och försäkran  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Hodge et al. (2009) Undersöka om försäkran, 

nivån av säkerhet och 

utövaren av försäkran 

påverkar användarnas 

uppfattning om 

tillförlitligheten i 

hållbarhetsrapporter.  

Kvantitativ metod 

86 studenter 

Enkät 

Australien 

 

 

Det finns inget signifikant 

samband mellan användarnas 

förtroende och den upplevda 

trovärdigheten för 

hållbarhetsrapporter. Ett 

signifikant samband finns mellan 

användarnas uppfattning om 

tillförlitligheten och vem som 

lämnar en försäkran.  

Law (2008) Bedöma revisorers 

uppfattning om rimlig 

försäkran i 

revisionsarbete samt 

effektiviteten i Audit 

Risk Model (ARM).  

Kvantitativ metod  

231 revisorer  

Enkät  

Kina 

Hur högt uppsatt revisor en är 

samt om en är auktoriserad eller 

inte påverkar uppfattningen om 

vad rimlig försäkran är. ARM 

uppfattas som lika effektiv oavsett 

ställning eller auktorisation. 

Lyubimov et al. 

(2013) 

Undersöka effekten av 

outsourcing och 

offshoring på revisonens 

kvalitet.  

Kvantitativ metod  

148 revisorer 

Experiment i form 

av en casestudie 

samt en enkät  

USA 

Inhemskt arbete utfört av ett annat 

kontor inom samma företag är det 

alternativ med högst kvalitet och 

lägst risk. Offshoring av arbete till 

ett annat företag är det alternativ 

med lägst kvalitet och högst risk.   

Peytcheva och Gillett 

(2012) 

Undersöka revisorers 

uppfattningar om tidigare 

inblandning i 

kvalitetshotande 

beteende vid en revision.   

Kvalitativ metod  

65 revisors- 

medarbetare och 55 

seniora revisorer 

Experiment  

USA 

Revisorer tror att tidigare 

inblandning i kvalitetshotande 

beteende ökar risken för att 

samma person ska vara inblandad 

i kvalitetshotande beteende igen.  

 

Tillförlitlighet påverkas av vem som lämnar en försäkran, detta visar Hodge et al. (2009) i sin 

studie. Studien undersöker hur försäkran, nivån av säkerhet och utövaren av försäkran 

påverkar användarnas uppfattning om tillförlitligheten i hållbarhetsrapporter. Hodge et al. 

(2009) fann att användarnas uppfattning om tillförlitlighet påverkas av vem som lämnar en 

försäkran. Användarna har större förtroende för revisionsbyråernas topprevisorer än för 

specialistkonsulter. Däremot finns inget signifikant samband mellan nivån av försäkran och 

typen av försäkran, det innebär att användarnas förtroende inte påverkas av den upplevda 

trovärdigheten för hållbarhetsrapporten. Inget signifikant samband hittades mellan könen, det 
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vill säga att både kvinnor och män påverkas av tillförlitligheten i informationen i 

hållbarhetsrapporter på samma sätt. (Hodge et al., 2009) 

Law (2008) visar att de krav en ställer på försäkran skiljer sig beroende på om revisorn är 

auktoriserad eller inte. Law (2008) kartlägger alltså revisorers uppfattningar om rimlig 

försäkran samt effektiviteten i Audit Risk Model (ARM) som ofta uttrycks som följer: 

Revisionsrisk = Upptäcktsrisk * Inneboende risk * Kontrollrisk. Vidare kartläggs vilken 

inverkan auktorisering, revisorns ställning samt kön har på uppfattningen om rimlig försäkran 

och på uppfattningen om ARMs effektivitet. Revisorer med olika ställning har signifikant 

olika uppfattningar om rimlig försäkran i revisionsarbetet. Partners har högre krav på rimlig 

försäkran än vad revisorsassistenter har. Uppfattningen om rimlig försäkran och ARMs 

effektivitet skiljer sig inte mellan könen, däremot har en auktoriserad revisor högre krav på 

rimlig försäkran än vad en revisor som inte är auktoriserad har. Varken revisorns ställning, 

kön eller auktorisation har någon inverkan på uppfattningen om ARMs effektivitet. Överlag 

uppfattas ARM som effektiv och kan därför fortsätta användas för att mäta revisionsrisken. 

(Law, 2008) 

Både tillförlitlighet och försäkran påverkar revisionskvaliteten men det finns många andra 

faktorer som kan påverka revisionskvaliteten. Lyubimov et al. (2013) undersökte hur 

outsourcing och offshoring påverkar revisionskvaliteten. Det är vanligt att revisionsbyråer 

låter andra, mindre inhemska företag utföra vissa revisionsprocedurer (outsourcing). 

Samtidigt blir det allt vanligare att arbete också förläggs utomlands på antingen kontor inom 

samma företag som har verksamhet utomlands eller ett helt annat företag (offshoring) 

(Bandyopadhyay och Hall, 2008; Daugherty och Dickins, 2009, refererad i Lyubimov et al., 

2013). Risken blir större och kvaliteten sämre ju längre bort från den ursprungliga 

revisionsbyrån arbetsuppgifter utförs. Lägst kvalitet och högst risk uppstår när arbetsuppgifter 

i en revision utförs av ett annat företag utomlands. Högst kvalitet och lägst risk uppstår när 

arbetsuppgifter i en revision utförs av ett annat kontor inom samma företag i samma land. 

Kvaliteten påverkas dock inte av kön, huruvida det är en kvinna eller en man som utför 

arbetsuppgifterna har således ingen betydelse. (Lyubimov et al., 2013)  

Peytcheva och Gillett (2012) undersöker revisorers uppfattningar om tidigare inblandning i 

kvalitetshotande beteende samt i vilken utsträckning revisorers uppfattningar rörande 

kvalitetshotandebeteende är i linje med Kanodia et al. (1989) ramverk. Kanodia et al. (1989) 

refererad i Peytcheva och Gillett (2012) menar att tidigare inblandning i 
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kvalitetshotandebeteende ökar sannolikheten för att revisorer upprepar detta beteende. 

Resultatet från Peytcheva och Gillett (2012) visar att revisorer tror att tidigare inblandning i 

kvalitetshotande beteende ökar risken för döljande av revisionsbevis jämfört med ingen 

tidigare inblandning i sådant beteende. Denna effekt förklaras till stor del av tron om att en 

persons rykte förstörs av att tidigare ha varit inblandad i kvalitetshotande beteende. Huruvida 

en deltog i kvalitetshotande beteende eller uppfattningar rörande detta skilde sig inte mellan 

kvinnor och män. (Peytcheva och Gillett, 2012)  

5.1.1.7 Revisionsbedömning och -beteende   

Tabell 11: Revisionsbedömning och -beteende 

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Schmidt (2014) Undersöka hur externa 

revisorers tillgänglighet till 

”tone at the top” påverkar 

efterföljande 

revisionsbedömning.  

Kvantitativ metod 

156 revisorer 

Experimentellt case 

Kanada 

Den känsla revisorn hämtar från 

minnet rörande en klients ”tone 

at the top” påverkar dess 

revisionsbedömning.   

Pike et al. (2013) Undersöka hur revisorns 

bedömning påverkas av 

förväntningar som uppstår 

när kunskap om 

oreviderade finansiella 

rapporter finns tillgängligt 

jämfört med när det inte 

finns tillgängligt. 

Kvantitativ metod 

61 seniora revisorer  

Experiment i caseform 

USA 

En förväntan uppstår från 

information om oreviderade 

finansiella rapporter vilket 

påverkar revisorers efterföljande 

granskning och 

bedömningskvalitet negativt.  

Gold et al. (2012) Undersöka under vilka 

förhållanden det strikta 

kravet gällande 

konsultation kommer att 

påverka revisorers vilja att 

konsultera med en teknisk 

expert.  

Kvantitativ metod  

163 revisorspartners 

och managers  

2 st experiment  

Nederländerna 

Krav på konsultation har en 

positiv effekt på revisorers vilja 

att konsultera men endast när 

den underliggande risken för 

bedrägeri är hög. Effekten 

påverkas även av huruvida det 

råder tidspress eller inte. 

 

Enligt ISA 315 (p. 1) ska revisorn identifiera och bedöma risken för väsentliga fel i klientens 

finansiella information. Detta bland annat genom att förstå företaget, förstå hur det fungerar 

och hur företagets omgivning och miljö ser ut samt dess interna kontroll. Kontrollmiljön utgör 

grunden för att den interna kontrollen ska kunna ske effektivt. Kontrollmiljö kan också kallas 



47 

 

”tone at the top” och infattar sådant som klienthantering, etik, kompetens, filosofi, arbetssätt 

och andra företagsövergripande faktorer. (Schmidt, 2014)  

Schmidt (2014) undersöker huruvida positiva eller negativa minnen av kontrollmiljön hos en 

klient påverkar revisionsbedömningen. Den mentala representationen av kontrollmiljön hos 

revisorer har en signifikant påverkan på bedömningen av kontrollmiljön samt på påföljande 

revisionsbedömning. Om den mentala representationen är positiv kommer det leda till en mer 

gynnsam (sett ur klientens perspektiv) bedömning av kontrollmiljön samt av bedrägeririsken. 

Positiv mental representation kommer även leda till större tilltro till ledningens förklaringar 

till eventuella avvikelser. Kvinnors och mäns kontrollbedömningar påverkas likadant av 

positiv mental representation. (Schmidt, 2014)  

Den revisionsbedömning som görs kan bero på vilken information som finns tillgänglig. Pike 

et al. (2013) fann att både kvinnor och män lämnar en liknande revisionsbedömning när 

information om den oreviderade finansiella rapporten finns tillgänglig samt när informationen 

inte finns tillgänglig. Det betyder att ingen signifikant skillnad mellan kön hittades. Däremot 

visade resultatet att en förväntan uppstår från information om oreviderade finansiella 

rapporter vilket påverkar revisorers efterföljande undersökning och bedömningskvalitet 

negativt. Följderna av detta blir att revisorer föredrar hypoteser som överensstämmer med 

förväntningarna och misslyckas med att ta hänsyn till alternativa hypoteser. Resultatet visar 

att revisorer som har information om klientens oreviderade balansomslutning föredrar 

hypoteser som bekräftar klientens balansomslutning som skäligen anges. Dessa revisorer 

identifierade rätt orsak bakom en förändring i balansomslutningen i mindre utsträckning än 

revisorer som inte hade tillgång till information. En mindre mängd information om den 

bakomliggande orsaken till de uppgifter som anges i oreviderade finansiella rapporter leder 

således till en bättre revisionsbedömning. (Pike et al., 2013)  

Gold et al. (2012) studerar hur krav på att konsultera med en expert rörande potentiellt 

bedrägeri hos en klient påverkar revisorns faktiska vilja att konsultera med en expert. 

Anledningen till detta är att det år 2007 i Nederländerna infördes krav på att konsultation med 

expert skulle ske i de fall revisorn fattat misstanke om bedrägeri. Gold et al. (2012) antog att 

ett strikt krav som detta skulle leda till större benägenhet att konsultera, särskilt vid speciella 

engagemangs- och klientförhållanden. Det visade sig att viljan att konsultera med en expert är 

högre då strikta krav på att göra det finns men det gäller endast då den underliggande risken är 

hög. Effekten av strikta krav på konsultation med expert är marginellt starkare vid stor 
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tidspress jämfört med liten tidspress. Gold et al. (2012) visar att en strikt standard gällande att 

en expert ska konsulteras ökar revisorers tro på att det finns indikationer för bedrägeri och 

menar att detta visar att revisorer generellt svarar positivt på en strikt konsultationsstandard. 

Gold et al. (2012) visar att kvinnor och män svarar på samma sätt på en sådan standard 

rörande konsultation. Det faktum att det finns ett krav som är tvingande har således en positiv 

och önskvärd effekt på revisorers beteende. Särskilt stor effekt finns då risken för bedrägeri 

anses hög och då stor tidspress råder. (Gold et al., 2012)  

5.1.1.8 Revisorns egenskaper  

Tabell 12: Revisorns egenskaper  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Hurtt (2010) Utveckla en skala för att 

mäta professionell 

skepticism.  

Kvalitativ metod  

247 studenter deltog i ett 

pre-test och 200 revisorer 

deltog i huvudtestet  

USA 

En skala med 30 punkter för att 

mäta professionell skepticism. 

Skalan är tillämplig på både 

kvinnor och män. 

Brink och Rankin 

(2013) 

Undersöker effekterna av 

riskpreferens och 

förlustmotvilja bland 

studenter när det kommer 

till kontrakt som är 

ekonomiskt likvärdiga 

men utformade på olika 

sätt.  

Kvantitativ metod  

156 studenter 

Experiment  

USA 

 

Bonuskontrakt fördras framför 

återbetalningskontrakt trots att 

de är ekonomiskt likvärdiga. 

Detta innebär att riskpreferens 

och förlustmotvilja påverkar 

individers preferenser vad gäller 

utformningen av kontrakt. 

 

Professionell skepticism är enligt Hurtt (2010) ett viktigt begrepp inom audit practice, vilket 

också framgår i Auditing Standard Nr. 5 (PCAOB, 2007). Professionell skepticism är en 

multidimensionell individuell egenskap. Det kan vara både ett personlighetsdrag och ett 

temporärt tillstånd som beror på situationen. Om professionell skepticism ses som 

multidimensionellt innehåller det sex olika faktorer; ett ifrågasättande sinne, icke-dömande, 

ett sökande efter kunskap, interpersonell förståelse, självkänsla och självständighet. De tre 

första faktorerna rör hur en revisor granskar bevis. Alla dessa tre faktorer indikerar en vilja att 

granska tillräckligt med bevis innan ett beslut tas. Interpersonell förståelse handlar om 

behovet av att ta den mänskliga aspekten i beaktning vid en revision när bevis granskas. De 

två sista faktorerna, självkänsla och självständighet handlar om förmågan att agera på den 
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information som införskaffats. Professionell skepticism består alltså av dessa sex faktorer 

vilket gör att det för en revisor är viktigt att vara ifrågasättande, att inte döma, att söka 

kunskap, förstå människor och mänskligt beteende, ha god självkänsla samt vara självständig. 

Profesionell skepticism består av samma faktorer för både kvinnor och män. (Hurtt, 2010)  

Revisorer påverkas av hur ett kontrakt är konstruerat på grund av att revisorer har preferenser 

rörande vilket kontrakt som är önskvärt. Brink och Rankin (2013) undersökte sambandet 

mellan riskpreferens och förlustmotvilja bland studenter och dess effekt på motivationen att 

uppfylla mål. Detta gjordes med hjälp av två kontrakt som var ekonomiskt likvärdiga men 

utformade på två olika sätt, för att ta reda på vilket av dessa två kontrakt som revisorstudenter 

föredrar. Det ena kontraktet bestod av en bonus som individerna kunde bli 

återbetalningsskyldiga för om målen inte uppnåddes. Det andra kontraktet bestod av en 

grundlön med en eventuell bonus om målen uppfylldes. Resultatet visar att individer föredrar 

bonuskontrakt framför återbetalningskontrakt trots att de är ekonomiskt likvärdiga. Detta 

beror på att återbetalningskontrakt uppfattas ha en större risk då studenter upplever att de kan 

förlora en summa vilket de inte gör vid bonuskontrakt. Resultatet visar alltså att riskpreferens 

och förlustmotvilja påverkar individers preferenser när det kommer till kontrakt. Denna studie 

hittade inte någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män då båda könen föredrar 

bonuskontrakt och riskpreferens och förlustmotvilja skiljde sig inte mellan manliga och 

kvinnliga revisorsstudenter. (Brink och Rankin, 2013) 

5.1.1.9 Användning av IT och teknik  

Tabell 13: Användning av IT och teknik  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Janvrin et al. 

(2008) 

Undersöka IT-

användningen i 

revisionsarbetet och dess 

betydelse i professionen. 

Samt om IT-

användningen och den 

upplevda betydelsen av 

IT varierar med 

företagets storlek.  

Kvantitativ metod 

181 revisorer som 

arbetar inom Big 4 

Enkät 

USA  

 

 

Användningen av IT skiljer sig 

mellan revisionsbyråer och olika 

IT-processer används, detta 

påverkas av företagets storlek. IT-

användningen anses vara mest 

relevant vid 

bedrägeriundersökningar. 

Alleyne och 

Lavine (2013) 

Undersöka faktorer 

(attityder, förväntad 

prestanda, förväntad 

Kvantitativ metod 

104 redovisare från 

olika länder som byrån 

Attityder till användning, 

förväntad prestanda, självständig 

effektivitet och förväntad 
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ansträngning, social 

påverkan) som påverkar 

revisorers användning av 

Enterprise Resource 

Planning (ERP) vid en 

globalt utvecklad byrå. 

är verksam i  

Enkät  

Framgår inte 

 

ansträngning är signifikanta 

prediktorer som påverkar avsikten 

att använda ERP.  

Lin och Fan 

(2011) 

Undersöka användningen 

av Electronic Knowledge 

Response (EKR) i 

revisionsbyråer genom 

att testa en forsknings-

modell som härrör från 

Expectation-

Confirmation Theory 

(ECT).  

Kvantitativ metod  

230 anställda från fyra 

stora revisionsbyråer 

USA 

 

Upplevd nytta och subjektiva 

normer är viktiga prediktioner för 

individers beteendeavsikt. Alla 

hypoteser som är i linje med ECT 

är signifikanta förutom sambandet 

mellan tillfredsställelse och 

avsikt.  

 

Användningen av IT skiljer sig inom revisionsbranschen och det finns en rad olika IT-

metoder som kan användas. Bland revisorer upplevs bedrägeriprocessen som den mest 

relevanta processen att tillämpa IT-användning på, trots detta används IT inom 

bedrägeriprocesser väldigt sällan. I studien kommer Janvrin et al. (2008) fram till att revisorer 

anser att IT är viktigast för elektroniska arbetspapper, analytiska processer, sökmotorer på 

Internet, rapportskrivande och undersökningar. Dessutom hittades ett samband mellan IT-

användning och företagsstorlek då Big 4 företag använder mer IT och även fler IT-specialister 

än revisionsbyråer som inte tillhör Big 4. Dock använder revisionsbyråer som inte tillhör Big 

4 mer IT till rapportskrivande än vad Big 4 företag gör. Ingen signifikant skillnad hittades 

mellan kvinnor och män, det betyder att både kvinnliga och manliga revisorer upplever IT-

användning som lika betydelsefull. Uppfattningar om IT och användning av IT påverkas alltså 

av andra faktorer än kön, såsom företagsstorlek och vilken process det handlar om. (Janvrin et 

al., 2008)  

Alleyne och Lavine (2013) fann ingen signifikant skillnad mellan kön vad gäller hur kvinnor 

och män uppfattar och använder sig av Enterprise Resource Planning (ERP) vid globala 

revisionsbyråer. ERP-system är ett resultat av organisationers försök att integrera sina tjänster 

med klienters informationsbehov. Alleyne och Lavine (2013) undersökte vilken inverkan 

faktorer som attityder, förväntad prestanda, förväntad ansträngning och social påverkan har på 

revisorers användning av ERP. Resultatet visar att attityder mot användning, förväntad 

prestanda, självständig effektivitet och förväntad ansträngning är signifikanta och positivt 

relaterade med revisorers avsikt att använda ERP. Social påverkan är precis som kön icke-

signifikant och har ingen inverkan i användningen av ERP. Förhållanden som underlättar ERP 
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och faktorer som motiverar användning av ERP i en organisation ökar användningen av ERP. 

(Alleyne och Lavine, 2013) 

Lin och Fan (2011) fann att upplevd nytta och subjektiva normer är viktiga prediktioner för 

individers beteendeavsikt när det gäller användningen av Electronic Knowledge Response 

(EKR) som innebär elektroniska kunskapskällor. Detta genom att tillämpa en forskningmodell 

som härrör från Expectation-Confirmation Theory (ECT) i revisionsbyråer. Bekräftelse och 

upplevd användbarhet är båda positivt relaterade till nöjda användare, medan endast 

bekräftelse påverkar den upplevda nyttan. Resultat som skiljer sig från tidigare forskning är 

att andvändarnöjdhet visar en svagare relation med beteendeavsikt jämfört med upplevd 

användbarhet och subjektiva normer. Totalt kan enskilda egenskaper och företagsegenskaper 

spela en roll i att påverka individuellt användande av EKR. Lin och Fan (2011) fann inte 

någon signifikant skillnad mellan könen vad gäller uppfattningar om EKR-användning. Det 

innebär att både kvinnliga och manliga redovisare motiveras av samma faktorer vid 

användningen av elektroniska kunskapskällor. (Lin och Fan, 2011) 

5.1.1.10 Karriärval  

Tabell 14: Karriärval  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Carrera et al. 

(2008) 
Undersöka profilen bland 

revisorer som valde att bli 

auktoriserade när Spanien 

övergick från 

militärdiktatur till 

demokrati och hur profilen 

skiljer sig från revisorer 

som inte auktoriserades.  

Kvantitativ metod 

Undersöker demografisk 

information av 2633 

individer som blev 

revisorer mellan 1976 

och 1988 

Spanien 

Revisorer med högt humant 

kapital, jobbstabilitet och som 

tillhörde de äldsta och yngsta 

revisorerna var mindre benägna 

att bli auktoriserade än 

medelålders revisorer som hade 

lågt humant kapital och instabila 

jobb. 

 

Studier angående revisorers karriärbanor har gjorts bland annat i Spanien då övergången till 

demokrati ledde till att antalet revisorer fördubblades. Tidigare var Spanien en militärdiktatur 

och Carrera et al. (2008) utförde en studie utifrån Human Capital Theory för att undersöka 

profilen bland revisorer som valde att bli auktoriserade efter övergången till demokrati. Det 

vill säga, vilka egenskaper revisorer som valde att bli auktoriserade innehar och vilka 

egenskaper revisorer som valde att inte bli auktoriserade innehar. Resultatet visade att det inte 
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fanns någon signifikant skillnad mellan könen men däremot var humant kapital, jobbstabilitet 

och ålder signifikanta faktorer. De revisorer som hade högt humant kapital, jobbstabilitet och 

tillhörde de äldsta och yngsta revisorerna var mindre benägna att bli auktoriserade. De 

revisorer som var mest benägna att bli auktoriserade var medelålders revisorer som hade lågt 

humant kapital och instabila jobb. (Carrera et al., 2008)  

5.1.1.11 Intern revision och intern kontroll  

Tabell 15: Intern revision och intern kontroll  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Stefaniak et al. 

(2012) 

Jämföra externa och 

interna revisorers klient- 

och 

arbetsgivaridentifikation 

samt dess effekt på 

kontrollbedömningar.  

Kvalitativ metod  

40 interna revisorer och 

48 externa revisorer 

Experiment i form av ett 

case 

USA 

Interna revisorers 

arbetsgivaridentifikation är större 

än externa revisorers 

klientidentifikation och interna 

revisorer är mindre överseende än 

externa revisorer. Arbetsgivar- 

och klientidentifikation visade sig 

även ha motsatt effekt på 

revisorers bedömningar.  

Norman et al. 

(2010) 

Undersöka effekterna av 

de olika rapporterings-

vägar som en intern 

revisor kan välja vid 

rapportering av 

bedrägeririsk: till 

företagets revisor eller 

till företagets ledning.  

Kvantitativ metod 

142 erfarna interna 

revisorer  

Experiment och enkäter 

USA 

Interna revisorer möter fler 

personliga hot när de rapporterar 

potentiellt bedrägeri direkt till 

företagets revisor jämfört med 

rapportering till företagets 

ledning. 

Mascha och 

Miller (2010)  

Använda Bonners (1994) 

modell för att undersöka 

effekten av 

kompetensnivå och de 

två mått på en uppgifts 

komplexitet som finns: 

tydlighet i information 

och mängden 

information på interna 

kontrollriskbedömningar.   

Kvantitativ metod 

131 studenter  

Casestudie 

USA 

Resultaten visar att både 

kompetensnivån och komplexitet 

påverkar bedömningen av intern 

kontrollrisk.   

 

Stefaniak et al. (2012) jämför effekten av externa revisorers klientidentifikation och interna 

revisorers arbetsgivaridentifikation på kontrollbedömningar (bedömning av företagets interna 

kontroller). Identifikation förstås här som i vilken utsträckning den externa eller interna 
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revisorn identifierar sig med klienten eller arbetsgivaren. Interna revisorers 

arbetsgivaridentifikation visade sig vara större än externa revisorers klientidentifikation och 

interna revisorer är mindre överseende än vad externa revisorer är. Klient- och 

arbetsgivaridentifikation har motsatt effekt på revisorers bedömningar. Externa revisorers 

klientidentifikation är positivt relaterat till deras kontrollbedömning medan interna revisorer 

arbetsgivaridentifikation är negativt relaterat till deras kontrollbedömning. Det betyder 

således att ju mer identifierad den interna revisorn känner sig med sin arbetsgivare desto 

mindre överseende är den bedömning som lämnas. Medan det motsatta sambandet alltså råder 

för externa revisorer och deras klientidentifikation. Stefaniak et al. (2012) menar att om 

externa revisorer förlitar sig mer på interna revisorer kan det öka revisionskvaliteten. Detta 

eftersom ju mer arbetsgivaridentifikation en intern revisor upplever desto mindre överseende 

blir dennes revisionsbedömning vilket torde leda till ökad revisionskvalitet om externa 

revisorer förlitar sig på den. Kvinnor och män skiljer sig inte åt vad gäller arbetsgivar- och 

klientidentifikation. (Stefaniak et al., 2012) 

Norman et al. (2010) studerade som ovan nämnts om det vid misstankar om bedrägeririsk är 

bäst för den interna revisorn att rapportera till företagets revisor eller till företagets ledning. I 

samma studie undersökte Norman et al. (2010) även effekten av att bryta ner 

bedrägeririskbedömningen till de olika delarna som bedrägeritriangeln består av; press, 

möjlighet och rationalisering (Boyle et al., 2015). Uppdelning skulle enligt Norman et al. 

(2010) hypoteser leda till att interna revisorer gör en lägre bedömning av bedrägeririsken än 

om risken bedöms i sin helhet. Uppdelning på bedrägeritriangelns olika delar skulle också 

leda till att interna revisorer förlitar sig mer på attityder än om bedrägeririsken bedöms i sin 

helhet. Resultaten visade att så också var fallet, om uppdelning sker på bedrägeritriangelns 

olika delar blir bedrägeririskbedömningen lägre. Uppdelning leder även till att attityder får 

större inverkan när interna revisorer gör sina bedömningar. Uppdelning på bedrägeritriangelns 

delar ger samma effekt för kvinnor som för män. (Norman et al., 2010)  

Mascha och Miller (2010) använder Bonners (1994) modell för att se hur tydligheten i 

information och mängden information samt kompetensnivå påverkar en revisors bedömning 

av intern kontrollrisk. Resultaten visar att kompetensnivån spelar roll vid bedömning av risk. 

De med hög kompetensnivå tenderar att göra mer precisa riskbedömningar medan de med 

lägre kompetensnivå tenderar att bedöma risken för högt. För komplexa, återkommande 

uppgifter kommer de med hög kompetensnivå att göra mer precisa riskbedömningar. De med 

lägre kompetensnivå kommer göra för höga riskbedömningar till en början för att sedan 
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förbättra sina bedömningar. Vad gäller enkla, återkommande uppgifter kommer båda 

grupperna att överskatta risken i sina bedömningar. Det finns ingen skillnad i hur 

kompetensnivå påverkar kvinnors och mäns bedömningar av risk. (Mascha och Miller, 2010) 

5.1.1.12 Time Deadline Pressure  

Tabell 16: Time Deadline Pressure  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Robertson (2007)  Undersöka effekterna av 

överordnades preferenser 

och informationskälla på 

revisorers rapporterings-

beslut när Time Deadline 

Pressure (TDP) råder.   

Kvantitativ metod  

67 studenter 

Experimentellt case 

USA 

Överordnades preferenser, 

informationskälla och TDP 

påverkar inte 

rapporteringsbeslutet då revisorer 

motiveras av att undvika ansvar 

och upprätthålla revisionskvalitet.  

 

Time Deadline Pressure (TDP) uppstår när en revisor måste uppfylla ett mål inom en viss tid 

och ett specifikt slutdatum är satt för målet. Det innebär att en revisor har tidspress på sig och 

TDP är svårt att eliminera eftersom deadlines ofta uppstår till följd av oväntade händelser 

både inom och utanför företaget. Detta begränsar revisorers förmåga att uppfylla målet i tid då 

dessa deadlines som uppstår ligger utanför deras kontroll. Robertson (2007) studerar vilka 

effekter överordnades preferenser har på revisorers rapporteringsbeslut samt vilken 

information revisorer väljer att rapportera när TDP råder. TDP visade sig inte påverka 

rapporteringsbesluten hos majoriteten av revisorerna i undersökningen. Överordnades 

preferenser och val av information som rapporteras i samband med TDP förändrar alltså inte 

revisorernas rapporteringsbeslut utan ger samma resultat som om TDP inte råder. Revisorer 

motiveras mest av att antingen upprätthålla kvalitet i revisionen eller att undvika ansvar för 

subjektiva revisionsfrågor, oavsett om TDP råder eller ej. Det framkom att revisorer upplever 

att det är viktigare för överordnade att möta en deadline än att de finansiella rapporterna ska 

innehålla rättvisande information av kvalitet. Majoriteten av revisorerna föredrar att 

rapportera sådan information som de själva har fått fram. Detta resultat gäller för både 

manliga och kvinnliga revisorer då ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor visade 

sig råda i studien. Varken manliga och kvinnliga revisorer påverkas av överordnades 

preferenser och anpassar inte valet av rapporteringsinformation vid TDP, utan motiveras av 

att undvika ansvar och uppnå god revisionskvalitet. (Robertson, 2007) 
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5.1.1.13 Övrigt  

Tabell 17: Övrigt  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Komori (2015) Förklara hur globalisering och 

homogenisering påverkar icke-

västerländsk revisionskultur och 

revisionsforskning (främst i 

Japan), samt hur könsskillnader 

upplevs i olika kulturer.  

Kvalitativ metod 

66 kvinnliga revisorer 

och redovisare 

Intervjuer 

Japan 

Det som inte stämmer 

överens med den 

västerländska kulturen 

anses mindre bra. 

Forskning utanför 

västerländska länder lyfts 

inte fram.  

 

Komori (2015) undersöker hur kvinnor i Japan upplever könsdiskriminering jämfört med den 

västerländska synen på vad könsdiskriminering innebär. Globalisering samt homogenisering 

är två faktorer som sprider den västerländska revisionskulturen och kan skapa en kulturkrock. 

Komori (2015) menar att de länder som präglas av en revisionskultur som inte 

överensstämmer med den västerländska revisionskulturen anses vara mindre bra, utifrån ett 

västerländskt synsätt. Dessutom lyfts inte forskning om revision fram på samma sätt om den 

tagit plats i ett icke-västerländskt land, medan forskning om icke-västerländska länder som 

utförts i västerländska länder anses vara av högre kvalitet. Komori (2015) visar i sin studie 

genom intervjuer med japanska kvinnor att de inte upplever könsdiskriminering och har ett 

annat synsätt på vad diskriminering innebär jämfört med den västerländska revisionskulturen. 

Trots att japanska kvinnor tydliggör att de är nöjda med sin ställning inom revisionsyrket och 

känner sig jämlika männen menar västerländska reviewers att detta inte stämmer. Dessa 

västerländska reviewers tror snarare att japanska kvinnliga revisorer inte vågar erkänna den 

könsdiskriminering de möter, varken för författaren eller för sig själva. Det råder alltså 

oenigheter i revisionskulturer vilket leder till olika synsätt på vad könsdiskriminering innebär 

i revisionsbranschen. Detta då japanska kvinnliga revisorer upplever att de är jämlika de 

manliga revisorerna i Japan och att de har samma möjligheter inom revisionsbranschen. 

(Komori, 2015)  
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5.1.2 Tidigare forskning som fann skillnader med avseende på kön   

5.1.2.1 Oberoende 

Tabell 18: Oberoende  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Kumar et al. 

(2008) 
Försöka mäta hur Non Audit 

Services (NAS) påverkar 

revisorns oberoende bland 

Goverment Linked Companies 

(GLC) aktieägare i Malaysia. 

Kvantitativ metod 

33 

chefer/aktieägare/CEOs 

Enkät  

Malaysia 

Bokföring och management är 

NAS som bedöms ha en hög risk 

att försämra revisorernas 

oberoende. Män anser att 

juridiska tjänster kan försämra 

revisorns oberoende medan 

kvinnor inte gör det. Både 

kvinnor och män ser bokföring 

som en risk.  

 

Kumar et al. (2008) kom fram till att det finns en skillnad mellan kvinnors och mäns 

uppfattningar om den inverkan Non Audit Services (NAS) har på revisorns oberoende i 

Malaysia. Den huvudsakliga skillnaden är synen på hur revisorns oberoende påverkas av 

bokföring och juridiska tjänster som båda är NAS. Enligt de manliga respondenterna i studien 

ansågs juridiska tjänster försämra revisorns oberoende till en viss mån, medan kvinnor inte 

bedömde juridiska tjänster som en NAS som försämrar revisorns oberoende. En ytterligare 

skillnad som Kumar et al. (2008) fann var att kvinnor uppfattar bokföring som den NAS som 

innebär störst risk för revisorns oberoende medan män inte gör det. Dock upplever både 

kvinnor och män att revisorns oberoende har ett negativt samband med bokföring men detta 

samband upplevs som starkare av kvinnor. Studiens resultat visar att både kvinnor och män 

anser att management är en av de NAS som kan försämra revisorns oberoende mest. Det 

visade sig inte råda någon skillnad mellan könen när det kommer till hur bedömningar eller 

värderingstjänster påverkar revisorns oberoende. (Kumar et al., 2008) 
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5.1.2.2 Etik 

Tabell 19: Etik  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Shafer 

(2009) 
Undersöka effekterna av ett etiskt 

klimat i kinesiska revisionsbyråer 

och hur det påverkar revisorernas 

uppfattning om organisatoriska 

professionella konflikter (OPC) 

och det emotionella 

organisatoriska engagemanget 

(OC).  

Kvantitativ metod  

167 redovisare 

inom nationella 

och globala 

revisionsbyråer 

Enkät 

Kina 

 

Stark negativ korrelation mellan OPC 

och OC, det etiska klimatet är 

signifikant relaterat till OPC och OC. 

Kön har en marginell signifikant 

effekt på uppfattningar om det 

principbaserade/kosmopolitiska 

klimatet. 

 

Shafer (2009) undersökte vilken effekt det etiska klimatet på kinesiska revisionsbyråer har på 

revisorers uppfattning om organisatoriska professionella konflikter (OPC) och det emotionella 

organisatoriska engagemanget (OC). Studien visar att det finns en skillnad mellan kön men 

det finns fler likheter än skillnader mellan hur kvinnor och män ser på det etiska klimatet. Den 

skillnad som finns mellan kvinnor och män är hur de uppfattar effekten av det 

principbaserade/kosmopolitiska klimatet. Principbaserade/kosmopolitiska klimatet innebär att 

det på en social nivå är viktigt att uppnå principbaserade kriterier som motsvarar det etiska 

kriteriet. Både kvinnor och män anser att det principbaserade/kosmopolitiska klimatet har en 

effekt på redovisares uppfattning om OPC och OC, däremot anser kvinnor att denna effekt är 

större än vad män gör. Kön är således marginellt och signifikant relaterat till det 

principbaserade/kosmopolitiska klimatet. Båda könen upplever att företagsbranschen är 

signifikant associerat med det egoistiska/individuella klimatet och det 

välvilliga/kosmopolitiska klimatet. Det egoistiska/individuella klimatet innebär att redovisare 

som individer tenderar att agera egoistiskt, vilket är ett etiskt dilemma och innebär att 

redovisare har ett egenintresse. Det välvilliga/kosmopolitiska klimatet innebär att redovisare 

på en nationell nivå strävar efter harmoni och vänlighet i arbetet utifrån teamets intresse. Både 

kvinnor och män anser att det etiska klimatet inte påverkas av huruvida ett företag är 

nationellt eller globalt. I sin helhet visar studien att redovisare anser att det etiska klimatet 

inom kinesiska revisionsbyråer signifikant påverkar OPC och OC. Redovisare bedömer att det 

etiska klimatet påverkar OPC och OC. Den enda skillnaden mellan könen är att kvinnor 



58 

 

upplever att det principbaserade/kosmopolitiska klimatet har en ännu större effekt på OPC 

och OC än vad män upplever det som. (Shafer, 2009) 

5.1.2.3 Whistleblowing  

Tabell 20: Whistleblowing  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Taylor och 

Curtis 

(2013) 

Undersöka sannolikheten att 

revisorer rapporterar 

observationer av kollegors 

oetiska beteende samt 

maktdistans och organisatorisk 

respons påverkan på viljan att 

rapportera.  

Kvantitativ metod 

106 revisorer  

Case studie samt en 

enkät  

USA 

Det är mer sannolikt att revisorer 

rapporterar dess kollegor än dess 

överordnade och män är mindre 

känsliga än kvinnor för både 

maktdistans och organisatorisk 

respons.  

 

Taylor och Curtis (2013) undersöker hur organisatorisk respons och maktdistans påverkar 

revisorers vilja att rapportera kollegors oetiska beteende. Här förstås maktdistans som den 

hierarkiska distans mellan den som gjort fel och den som rapporterar felet. Organisatorisk 

respons handlar om hur organisationen tidigare har hanterat rapportering av fel. Resultatet 

visar att revisorer är mer villiga att rapportera en kollega (som är på samma hierarkiska nivå) 

än en överordnad. Maktdistansen har således en tydlig effekt på rapportering av fel inom 

revisionsbranschen. Ingen skillnad fanns dock i rapportering av fel mellan responsiva och 

icke-responsiva organisationer. Organisatorisk respons har således inte samma effekt som 

maktdistans. Dock interagerar organisatorisk respons och maktdistans med varandra, vilket 

innebär att i organisationer där den organisatoriska responsen är låg är individer mer känsliga 

för maktdistans än i organisationer där den organisatoriska responsen är hög. Resultatet visar 

även att kvinnor är mindre benägna att rapportera fel än män. Män är mindre känsliga för 

både maktdistans och organisatorisk respons än vad kvinnor är. Det innebär att kvinnor hellre 

rapporterar fel som kollegor gjort än som överordnade gjort samt att kvinnor är mer benägna 

att rapportera fel i responsiva organisationer än i icke-responsiva organisationer. (Taylor och 

Curtis, 2013) Det faktum att kvinnor är mindre benägna att rapportera fel än män kan ha att 

göra med att vara kvinna är positivt relaterat med risk för hämnd. Kvinnor som rapporterar fel 

utsätts således för mer hämnd än män vilket kan göra att kvinnor väljer att inte rapportera fel. 

(Rehg et al., 2008, refererad i Taylor och Curtis, 2013) 
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5.1.2.4 Revisionsbedömning och -beteende  

Tabell 21: Revisionsbedömning och -beteende  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Lambert och 

Agoglia (2011) 
Undersöka fasen under 

review processen där den 

som blir utvärderad 

svarar på kommentarer 

som utvärderaren lämnat.   

 

Kvalitativ metod  

69 revisorer 

Case  

USA 

När utvärderingen kommer spelar roll 

för den utvärderades vilja att anstränga 

sig för att rätta till eventuella fel. 

Försenade utvärderingar leder till 

överdokumentation och män tenderar 

att överdokumentera mer än kvinnor.  

Roberts (2010) Jämföra revisorers 

opartiskhet/partiskhet i 

ett revisions- respektive 

ett skattesammanhang.   

Kvantitativ metod  

278 st revisorer  

Case   

USA 

Erfarna revisorer är lika klientstöttande 

i ett revisionssammanhang som i ett 

skattesammanhang. Den enda 

signifikanta skillnaden mellan kön är 

att fler män än kvinnor arbetar inom 

revision.  

 

Lambert och Agoglia (2011) undersöker fasen i utvärderingsprocessen där den utvärderade 

svarar på kommentarer från utvärderaren. Detta för att Public Company Accounting Oversight 

Board (PCAOB) uttryckt en oro rörande mängden och effektiviteten i granskningen och 

övervakningen av revisorer. Lambert och Agoglia (2011) menar att för att revisionsprocessen 

ska fungera som en kvalitetskontrollerande mekanism måste alla problem och frågor som 

identifierats av utvärderaren bli lösta och dokumenterade. Om detta inte görs finns det risk att 

revisionskvaliteten äventyras. Denna studie undersöker på vilket sätt överordnade kan 

sammanställa sina utvärderingar för att framkalla optimal nivå av ansträngning och prestation 

av de utvärderade. Om utvärderingen av ens arbete kommer i tid leder det till att personen i 

fråga anstränger sig mer för att rätta till det som önskas än om utvärderingen är sen. En sen 

utvärdering leder även till ökad överdokumentation, alltså att personen i fråga dokumenterar 

att hen gjort mer än vad hen egentligen har gjort. Det framkom också att män tenderar att 

överdokumentera mer än kvinnor. Lambert och Agoglia (2011) studerade även vilken effekt 

den typ av kommentarer som utvärderaren lämnar har på ansträngningen. Ena typen av 

kommentarer är sådana som syftar till överensstämmelse med revisionsstandarder, den andra 

typen av kommentarer är sådana som syftar till att försäkra om att dokumentationen i 

arbetspapprena är försvarbar. Det visade sig att den första typen av kommentarer leder till en 

större ansträngning från den utvärderades sida. Kombinationen av en utvärdering i tid som 
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dessutom innehåller den första typen av kommentarer leder till högst nivå av ansträngning 

från den utvärderades sida. (Lambert och Agoglia, 2011) 

Roberts (2010) använder bedömningar som auktoriserade revisorer gjort i ett 

skattesammanhang som ett riktmärke vid bedömning av inverkan av revisionsklienters 

önskemål om gynnsam finansiell rapportering på revisorers professionella bedömningar i en 

revision. Roberts (2010) studerar således hur revisorer tillämpar samma redovisningsprinciper 

under två olika etiska krav (inom revision finns kravet på opartiskhet medan det inom skatt 

finns krav på att vara klientstöttande) och genom detta studeras revisorers oberoende. 

Resultatet visar att erfarna revisorer är lika klientstöttande i ett revisionssammanhang som i 

ett skattesammanhang trots att det finns krav på opartiskhet inom revision. Revisorns 

bedömningar är signifikant klientstöttande i båda sammanhangen. Resultatet visar således att 

revisorer har ett egenintresse i att möta klienters önskemål om sin finansiella rapportering. 

Det finns inga skillnader i hur klientstöttande kvinnor och män är varken i ett revisions- eller 

skattesammanhang. I denna studie är det fler män än kvinnor som arbetar inom revision. 

(Roberts, 2010)  

5.1.2.5 Användning av IT och teknik  

Tabell 22: Användning av IT och teknik  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Curtis och 

Payne (2014) 
Undersöka om den väletablerade 

teorin om godkännande och 

användning av teknik effektivt kan 

anpassas för användning inom 

extern revision. Samt om denna 

anpassade modell håller under olika 

hårda budgettryck.  

Kvantitativ metod  

75 st revisorer från 

ett Big 4  

Case studie/enkät  

USA 

Stöd finns för den anpassade 

modellen och håller vid både 

starkt och svagt budgettryck. 

Den prestanda kvinnor och 

män förväntar sig av teknik 

drivs av olika faktorer.  

 

Acceptans och användande av IT-hjälpmedel som bland annat Computer-Aided Audit 

Techniques (CAATs) har gått långsammare än förväntat (Rowe, 2008, refererad i Curtis och 

Payne, 2014). För att utveckla tidigare forskning undersökte Curtis och Payne (2014) 

huruvida en väletablerad teori om acceptans av och användande av teknik effektivt kan 

anpassas för att kunna användas inom revision. Vidare undersöktes hur den anpassade 

modellen håller under olika budgettryck. Resultatet visar ett stort stöd för den 
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revisionsanpassade modellen. Om hög prestanda förväntas, antas det att mindre ansträngning 

kommer att behövas vilket innebär underlättande förhållanden vilka i sin tur leder till stort 

stöd för teknik. Det visade sig också att vid olika hård budgetpress drivs viljan att använda 

CAATs av olika faktorer. Vid hård budgetpress drivs viljan att använda CAATs av förväntad 

ansträngning genom förväntad prestanda, önskan är alltså hög prestanda vid låg ansträngning. 

Vid svag budgetpress drivs viljan att använda CAATs istället av social påverkan genom 

förväntad prestanda. Social påverkan handlar om att andra individer anser att CAATs borde 

användas, vid svag budgetpress har alltså social påverkan en inverkan på den förväntade 

prestandan som sedan driver viljan att använda CAATs. Resultatet visar också att det finns en 

skillnad med avseende på kön. Hos kvinnor har den sociala påverkan en mycket liten effekt 

på förväntad prestanda, hos män är denna effekt positiv. (Curtis och Payne, 2014) 

5.1.2.6 Karriärval 

Tabell 23: Karriärval 

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Dalton et al. 

(2014) 

Studera vilka faktorer som 

påverkar stundeters val 

mellan revision och skatt 

samt jämföra deras 

fördomar om respektive 

yrke med anställdas bild av 

sitt yrke.  

Kvantitativ metod 

171 studenter  

310 anställda inom 

revision, skatt eller något 

annat inom redovisning  

Enkät  

USA 

Introduktionskurser har stor 

påverkan på valet mellan revision 

och skatt. Anställda höll med om 

många men inte alla av 

studenternas fördomar. Fler 

kvinnor än män tenderar att välja 

revision istället för skatt.   

Smith-Ruig 

(2008) 

Förklara hur revisorer 

upplever sin karriär och 

hur den har utvecklats. 

Använder Inksons (2002) 

karriärbana som ram för att 

bestämma huruvida 

deltagarna följt en 

traditionell och/eller en 

icke-traditionell väg.  

Kvalitativ metod  

59 redovisare och revisorer  

Intervjuer  

Australien 

Icke-traditionella karriärval 

ansågs leda till mer balans mellan 

arbetslivet och familjelivet. 

Kvinnor tenderar att följa en mer 

icke-traditionell karriärbana 

medan män följer en traditionell 

karriärbana i större utsträckning. 

 

Dalton et al. (2014) studerade vad studenter på avancerad nivå och som snart är klara med 

sina studier baserar sitt karriärval på och fokuserade på valet mellan revision och skatt. Dalton 

et al. (2014) genomförde enkäter med både studenter och anställda inom revision och skatt, 

detta för att kunna jämföra studenters fördomar med anställdas åsikter om de båda 
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yrkesbanorna. Resultatet visar bland annat att studenter som planerade en karriär inom 

revision trodde att de skulle ha mer klientinteraktion, bättre framtida jobbmöjligheter samt 

bättre kunskap om affärsprocesser. Studenter som istället planerade en karriär inom skatt 

trodde att de skulle ha en mer stabil vardaglig rutin, utveckla mer specialiserade kunskaper 

och skapa mer kundrelationer baserade på samarbete. Studenternas känsla under 

introduktionskurserna i både skatt och revision hade inverkan på karriärvalet medan 

personlighetsdrag inte hade någon inverkan på beslutet. Studenter trodde dock att revisorer är 

mer extroverta än personer som arbetar inom skatt, medan de anställda ansåg att det inte fanns 

någon skillnad i hur extroverta personer inom revision respektive skatt är. Studenterna trodde 

att skatt var mer svartvitt än revision vilket de anställda inte höll med om. Anställda inom 

skatt menar att en karriär inom skatt leder till mer lärandemöjligheter då skattelagstiftningen 

ständigt förändras. Anställda inom revision menade att få hjälpa klienter att ta affärsbeslut är 

en fördel med att arbeta inom revision, detta var fördelar studenterna inte nämnde. (Dalton et 

al., 2014) Dalton et al. (2014) fann att kvinnor är mer benägna att söka sig till en karriär inom 

revision än inom skatt.  

Medan Dalton et al. (2014) studerar valet mellan skatt och revision, fokuserar Smith-Ruig 

(2008) på karriärvalen inom revisionsyrket. Enligt Smith-Ruig (2008) finns ett signifikant 

samband mellan kön och karriärval inom revisionsyrket. Studien syftar till att ge en överblick 

av hur revisorer och redovisare upplever sin karriär och karriärutveckling. Resultatet visar att 

kvinnor och män tenderar att välja olika karriärbanor inom revisionsyrket. Kvinnliga revisorer 

och redovisare anpassar sitt arbetsliv efter familjelivet mer än vad manliga revisorer och 

redovisare gör. Detta innebär att kvinnor upplever det viktigare än män att nå balans i 

arbetslivet och följa en mer icke-traditionell karriärbana. Detta genom att exempelvis gå ner 

från heltid till deltid, till tidsbegränsade projekt eller till eget företagande. De manliga 

respondenterna i studien tenderar att följa en mer traditionell karriärbana, det innebär fokus på 

arbetslivet. Fler manliga revisorer upplever att de inte är nöjda med fördelningen av 

arbetslivet och familjelivet, samtidigt som de inte är villiga att göra något åt denna 

missnöjdhet vilket kvinnor inte har lika stor motvilja för att göra. Det finns ingen skillnad vad 

gäller önskan att uppnå balans mellan arbetslivet och familjelivet, trots att kvinnor och män 

tenderar att välja olika karriärbanor. Både kvinnliga och manliga revisorer förklarar i 

intervjun att de har en önskan om att skapa en tydligare karriärväg för framtida revisorer. 

Detta för att hjälpa framtida revisorer och redovisare att följa den karriärbana de själva strävar 

efter inom sitt yrke. (Smith-Ruig, 2008) 
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5.1.2.7 Övrigt 

Tabell 24: Övrigt  

Författare Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Chaffey et al. 

(2011)  

Utvärdera de pedagogiska 

metoder, ämnen och tekniker 

som kan implementeras i 

revisionsutbildningen och vara 

av värde för den framtida 

revisionsprofessionen.  

Kvantitativ metod 

130 revisorer  

Enkät  

Nya Zeeland 

Kommunikation, mindre 

affärsmöten och samband mellan 

risk - planering samt oberoende -

etik är de viktigaste faktorerna. 

Män föredrar debatter medan 

kvinnor föredrar granskning av 

finansiell information. 

Alm och 

Mckee (2006) 

Undersöka hur individuella svar 

överensstämmer med revisions-

målet om tillförlitlighet och 

produktivitet i informationen. 

Även hur skattebetalares 

deklarerade inkomst 

överensstämmer med den 

aktuella inkomsten. 

Kvantitativ  

144 elever inom 

ekonomi och 

företagande på 

kandidatnivå 

Experiment 

USA 

Offentliggörande av vem som ska 

utföra revisionen minskar 

överrensstämmelsen med målet att 

avancera revisionsinformationen. 

Individer som vet om att de 

kommer att granskas visar en bättre 

överrensstämmelse med målen. De 

manliga respondenternas vilja att 

deklarera rätt inkomst minskar med 

inkomsten mer än för kvinnor. 

 

Chaffey et al. (2011) studerar vilka lärandeformer som revisorer anser är de viktigaste samt 

hur dessa preferenser skiljer sig beroende på befattning och vilket företag revisorerna arbetar 

inom. Chaffey et al. (2011) fann en signifikant skillnad mellan kvinnor och män vad gäller 

preferenser av pedagogiska metoder och tekniker inom revisionsutbildningen. Av resultatet 

framkommer att skillnaden mellan kvinnor och män gäller icke-traditionella lärandeformer. 

Debatter är den metod som män föredrar medan kvinnor föredrar granskning av finansiell 

information. Båda könen uppvisar samma revisionsfärdighet och upplever att samma faktorer 

är värdefulla för den framtida revisionsprofessionen. De faktorer som både kvinnor och män 

anser vara de viktigaste är kommunikation, mindre affärsmöten och ett samband mellan risk - 

planering samt oberoende - etik. Trots att kvinnor och män föredrar olika icke-traditionella 

lärandeformer upplever de att samtliga icke-traditionella lärandeformer och erfarenhets- och 

praktikinformerande lärande är betydelsefulla lärandeformer och viktiga för den framtida 

revisionsutbildningen. Vidare anser ägare och partners att lagar och regleringar är värdefulla, 

medan partners samtidigt lägger större vikt vid att hantera risk. Av resultatet framkommer det 

att samtliga revisorer, oavsett befattning, bedömer utvecklingen av revisorsstudenters 



64 

 

kommunikationsfärdigheter som den viktigaste lärandeformen. Revisorer från små 

revisionsbyråer betonar också vikten av att inneha olika färdigheter för att kunna anpassa sig. 

(Chaffey et al., 2011) 

Alm och McKee (2006) fann en skillnad mellan kvinnor och män. Manliga revisorers vilja att 

uppnå överrensstämmelse mellan deras deklarerade inkomst och aktuell inkomst tenderar att 

minska när inkomsten ökar mer än för kvinnor. Förutom att undersöka skattebetalares 

överrensstämmelse mellan deklarerad inkomst och aktuell inkomst, undersökte Alm och 

McKee (2006) hur individers respons överensstämmer med revisionens mål att utveckla 

information som är tillförlitlig och kan främja produktivitet. Studien visar ingen skillnad 

mellan könen avseende viljan att utföra en revision utifrån revisionsstandarders och 

revisionsbyråers krav. Både kvinnor och män tenderar att påverkas av offentliggörandet av 

vem som ska utföra revisionen och vilken revisor som kommer att bli granskad. Att 

offentliggöra vem som kommer att bli granskad leder till att både kvinnor och män som blir 

granskade utför en revision som överensstämmer mer med målet om tillförlitlighet och 

produktivitet jämfört med när en revisor inte vet om att hen kommer att bli granskad. När 

produktiviteten minskar ökar viljan att utföra en revision som överensstämmer med målet om 

tillförlitlig information som ökar produktiviteten i samma omfattning både för kvinnor och 

män. Det finns alltså ingen skillnad mellan könen när det kommer till viljan att utföra en 

revision som överensstämmer med revisionsmålen utan enbart vad gäller skattebetalares 

överrensstämmelse mellan deklarerad inkomst och aktuell inkomst. (Alm och McKee, 2006) 

5.1.2.8 Risk  

Tabell 25: Risk  

Författare

  

Syfte Forskningsmetod 

Antal deltagare 

Forskningsdesign 

Land 

Resultat 

Amir et al. 

(2014) 
Undersöka huruvida 

revisionspartners attityd 

gällande risk (mätt genom 

om de dömts för något 

brott) reflekteras i deras 

klientportfolio.  

Kvantitativ metod  

482 revisorspartners  

Analyserade data från 

Finansinspektionen 

och Brå  

Sverige 

Revisorspartners som har blivit dömda 

engagerar sig i mer riskfyllda 

revisioner än de revisorer som inte 

blivit dömda. Fler manliga än kvinnliga 

revisorer har tidigare dömts för något 

brott.  

 

Amir et al. (2014) studerade huruvida revisionspartners attityd mot risk påverkar deras 

klientportfolio. Attityden mot risk mättes genom att granska huruvida partners var dömda för 
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något brott eller inte. Författarna antar att de partners som tidigare dömts har mer riskfyllda 

klienter som betalar högre revisionsavgifter. Det visade sig att partners som tidigare dömts för 

något brott engagerar sig i mer riskfyllda revisioner än de som inte blivit dömda. Klienter till 

tidigare dömda partners hade en högre finansiell risk och en mer riskfylld ledning än klienter 

till icke-dömda partners. Det visade sig också att den överlägset största delen av tidigare 

dömda partners var män, hela 95 % av de som tidigare dömts och endast 81 % av de partners 

som tidigare inte dömts var män. (Amir et al., 2014) 

5.2 Resultat av intervjustudie  

Nedan presenteras resultatet av intervjustudien där åtta respondenter har intervjuats. 

Resultatet av intervjuerna presenteras var för sig, uppdelning har gjorts på respondenternas 

bakgrund och deras syn på revisionsarbete.  

5.2.1 Revisor A 

5.2.1.1 Bakgrund 

Revisor A är en manlig auktoriserad revisor i 45-50 årsåldern. A har en civilekonomexamen 

och har arbetat inom revisionsbranschen i 26 år. A är idag auktoriserad revisor och partner på 

ett Big 4 företag. 

5.2.1.2 Revisorns syn på revisionsarbete 

Revisor A berättar att han upplever nackdelar endast på grund av sitt kön eftersom det numera 

fokuseras på att välja in och kvotera in kvinnliga partners och kvinnliga directors. A menar 

vidare att detta är en nackdel eftersom han uppfattar det som att kraven på kvinnor minskar 

enbart för att göra fördelningen mer rättvist mellan könen på partnernivå. A anser att båda 

könen ska belönas för lika arbete och att vara partner handlar om att klara av att bära hela sin 

kostnad som partner, oavsett om en är kvinna eller man. Några fördelar anser A inte ha 

upplevt på grund av sitt kön och det är under de senaste tre åren som nackdelar för män med 

hänsyn till könskvotering blivit aktuellt. Bortsett från könskvotering berättar A att hans 

företag är extremt jämställt och att det endast är könskvotering som kan innebära en nackdel 

för särskilt yngre män som måste stå tillbaka på grund av sitt kön. Att bli partner handlar om 

att ha den kompetens som krävs för arbetet och kunna hantera klienter. Män riskerar på grund 

av könskvotering att inte bli partner trots att de har den kompetens som krävs, detta anser A. 

Revisionen utförs på samma sätt oavsett om det är en kvinna eller en man som är delaktig 

menar A. Detta eftersom ett revisionsteam har en uppgift som ska utföras och enligt A görs 
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detta på liknande sätt oavsett om revisionsteamet består till övervägande del av kvinnor eller 

män. Dock berättar A att han tycker att det finns en marginell skillnad mellan kvinnor och 

män vad gäller utförandet av en revision. Män tenderar att dra mer slutsatser på känsla än på 

fakta, medan kvinnor tenderar att dra slutsatser på fakta och inte känsla. A tror att kvinnor 

ställer högre krav på sig själva än vad män gör och att detta beror på att kvinnor har sämre 

självförtroende än män och förlitar sig mer på känslan av att det ska kännas rätt. A jämför 

detta med att det är fler kvinnor än män som lämnar yrket och att män som är mindre 

kompetenta än kvinnor tror mer på sig själva och säger ja till uppdrag som de egentligen 

borde säga nej till. Kvinnor tackar endast ja om de känner att de har rätt kompetens. A 

förklarar att detta förekommer i företaget han arbetar på och att den bilden troligtvis stämmer 

överens med revisionsbranschen i stort.  

Ledarskap är viktigt för revisorer och att kunna leda ett revisionsteam på ett bra sätt är den 

mest betydelsefulla egenskapen anser A. A förklarar en revisor som är närvarande och 

tillgänglig, tänker på helheten och sticker ut från mängden som en revisor med ett bra 

ledarskap. En revisor måste vara duktig på skatt och aktiebolagsrätt för att kunna hjälpa 

klienter på alla sätt samt vara proaktiv. A menar att revision är en sådan självklarhet för en 

revisor och att det är något en ändå måste kunna. Det krävs även proaktivitet, lyhördhet mot 

klient och ett närvarande ledarskap som får med hela teamet. A anser alltså att detta är 

egenskaper som både en kvinna och en man kan ha. 

Vidare berättar A att han inte har upplevt att sina möjligheter till karriäravancemang har skiljt 

sig från kvinnors möjligheter under sina 26 verksamma år. A nämner att det Big 4 företaget 

han arbetar inom är extremt jämställt och har många kvinnliga mellanchefer samt 

kontorschefer. Inom revisionsbranschen är kvinnors möjlighet att göra karriär som revisor 

identisk med mäns möjligheter, tycker A. Anledningen till att färre kvinnor uppnår 

partnernivå inom revisionsbyråer kan enligt A bero på att alla inte strävar efter att bli partner 

men att båda könen erbjuds samma möjligheter till att bli det. Samtidigt förklarar A att det är 

fler kvinnor som lämnar revisionsbranschen och detta gäller främst tidigt i sin revisorskarriär. 

Detta kan bero på att de inte skriver provet för att bli auktoriserade. Det kan också bero på att 

fler kvinnor än män inser att de inte trivs att arbeta med konsulttjänster som ingår i 

revisionsyrket även om de trivs med att utföra en revision. Detta tror A är förklaringen till 

varför fler kvinnor söker sig bort från revisionsbranschen och att det oftast sker precis efter att 

kvinnor blivit auktoriserade. Sett till revisorer som har arbetat i över 10 år tror A att det är lika 

många kvinnor som män som lämnar revisionsbranschen. 
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5.2.2 Revisor B 

5.2.2.1 Bakgrund  

Revisor B är en kvinnlig revisor (ej auktoriserad) i 25-30 årsåldern. B har en kandidat- och 

masterexamen i ekonomi med inriktning mot redovisning och revision. B har varit verksam 

inom revisionsbranschen i fyra år. Tidigare arbetade B i ett Big 4 företag men nu arbetar hon i 

ett företag som inte ingår i Big 4.  

5.2.2.2 Revisorns syn på revisionsarbete  

Revisor B har i sitt arbete upplevt vissa nackdelar med att vara kvinna, de främsta 

nackdelarna B upplevt är att manliga klienter inte alltid litar på att B som kvinnlig revisor kan 

det hon gör. Även det faktum att B som kvinna förväntas bli mamma är en annan tydlig 

nackdel med att vara kvinna i revisionsbranschen. B upplever att det händer att klienter, 

framförallt manliga klienter, inte är lika tillmötesgående när B som kvinnlig revisor ska 

revidera deras verksamhet. Det ställs enligt B mer motfrågor till henne och hennes kunnande 

ifrågasätts mer än vad en mans kunnande ifrågasätts även om mannen skulle vara yngre och 

ha mindre erfarenhet. B upplever alltså att vissa klienter litar mer på en manlig revisor än på 

en kvinnlig. B upplever att både kvinnor och män har samma möjligheter i revisionsbranschen 

men det faktum att B och övriga kvinnor förväntas bli mammor är en nackdel för dem. B 

upplever att kvinnor som blir mammor innan de blir auktoriserade hamnar efter i karriären på 

grund av det. Det dröjer längre för kvinnor som blivit mammor att bli auktoriserade än för 

män som blivit pappor. B och övriga kvinnor som började samtidigt som henne fick i 

samband med anställningen rekommendationen att inte skaffa barn inom fem år, denna 

rekommendation fick inte männen som började samtidigt.  

B upplever att det är mycket mer män i revisionsbranschen och tror att det kan bero på att det 

inom revisionsbranschen krävs väldigt mycket övertid. B har själv arbetat ca 800 timmar 

övertid per år de senaste åren. B menar att för att arbeta som revisor och komma långt krävs 

det att en offrar mycket och det måste göras tidigt i karriären, om en revisor inte önskar att 

arbeta övertid kommer revisionskarriären att se väldigt annorlunda ut. B upplever att män kan 

hantera övertid bättre och tror att det beror på att kvinnor blir mammor och tar större ansvar 

för barnen och familjen. B tror också att anledningen till att kvinnor får rekommendationen att 

inte skaffa barn inom fem år beror på att om kvinnor skaffar barn hamnar de efter och är 

önskan att komma långt i karriären är det en nackdel.  
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B har arbetat med både kvinnliga och manliga påskrivande revisorer och upplever att kvinnor 

kan vara petigare och då kan det enligt B upplevas som att kvinnor kräver mer. B menar dock 

att det viktigaste är att ha en bra relation till den påskrivande revisorn och visa framfötterna 

direkt och visa att en gör ett bra jobb. Det är enligt B den påskrivande revisorn som avgör hur 

mycket jobb en revisor får göra, har revisorn visat sig vara duktig och inte slarvar kommer 

denna inte behöva göra lika mycket kontroller som om den påskrivande revisorn fått 

uppfattningen om att en är slarvig. B menar att skillnaden i hur arbetet utförs under en 

revision och vilka krav som ställs på deltagarna i revisionsteamet inte beror på om den 

påskrivande revisorn är kvinna eller man. Det handlar istället om den relationen en har till den 

påskrivande revisorn och hur en själv är som person och arbetar.   

B upplever dock att det finns en viss skillnad mellan hur kvinnor och män arbetar. B menar att 

män är lite långsammare i början av en revision, tar god tid på sig i början medan kvinnor vill 

prestera direkt. Kvinnor är därför mer fokuserade och arbetar mer flitigt i början av en 

revision än vad män gör. B tror att det kan vara så att män förstår mer varför de gör det de gör 

eftersom att de tar det lugnare i början medan kvinnor försöker arbeta snabbt och effektivt. 

Detta kan enligt B leda till att kvinnor kanske inte alltid vet varför de gör vissa saker.  

B anser att det är viktigt att en revisor kan hantera många olika slags människor och är 

ödmjuk för att kunna förklara för klienten på ett pedagogiskt sätt vilken information revisorn 

behöver och varför. B menar att det också är viktigt att vara påläst och insatt samt kunnig på 

juridik för att kunna motivera till klienten varför en gör som en gör.  

B upplever att kvinnor som väljer att skaffa barn har sämre möjligheter till karriäravancemang 

jämfört med män. B anser att möjligheten att bli auktoriserad revisor inte skiljer sig mellan 

kvinnor och män även om kvinnor som skaffar barn ofta blir auktoriserade senare. B menar 

dock att när det kommer till att bli partner skiljer det sig mer mellan kvinnor och män. B tror 

att det beror på att män är mer engagerade och offrar mer tid från familjen för arbetets skull 

vilket en kvinna inte gör och på grund av det har män större möjlighet att bli partner. Att bli 

partner beror också enligt B mycket på ens person och inte bara på ens kön. B upplever att de 

som kommit långt inom revisionsbranschen innehar mer typiskt manliga egenskaper.   

5.2.3 Revisor C 

5.2.3.1 Bakgrund 

Revisor C är en manlig auktoriserad revisor i 35-40 årsåldern och har en magisterexamen i 
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ekonomi. C arbetar inom ett Big 4 företag och har varit verksam inom revisionsbranschen i 

sex år.  

5.2.3.2 Revisorns syn på revisionsarbete 

Revisor C berättar att han inte har upplevt några för- eller nackdelar enbart på grund av sitt 

kön i revisionsbranschen. Enligt C finns det problem i revisionsbranschen, ett exempel är att 

det är lika många kvinnor och män som rekryteras in i branschen men att många kvinnor 

försvinner. Dock förklarar C att han inte har märkt att varken kvinnor eller män särbehandlas 

på något sätt och att de skillnader som finns mellan könen endast är generella skillnader som 

inte påverkar prestationen. C förklarar att när han studerade på universitetet läste fler kvinnor 

än män redovisning och att han inte tror att det finns någon skillnad på kunskap mellan 

kvinnor och män. Vidare menar C att kvinnor och män behandlas på samma sätt även av 

klienter. C jämför detta med att nu när han är auktoriserad revisor och uppdragsledare så 

vänder sig klienter till honom och inte till de kvinnliga assistenterna som är med i teamet. När 

han själv var revisorsassistent vände sig däremot klienterna till hans kvinnliga 

uppdragsledare. 

Vad gäller revisionsteam menar C att revisionen inte bör utföras på olika sätt beroende på om 

det är fler kvinnor eller män i teamet men att det kan ske ändå. Detta eftersom C tror att 

kvinnorna på hans byrå är mer noggranna och försiktiga då de inte vill göra fel. Även att 

kvinnor tar åt sig mer och påverkas mer av klienter som exempelvis är otrevliga än vad män i 

samma team gör. Samtidigt menar C att det är viktigt att ett team består av både kvinnor och 

män för att klienterna kan vara både kvinnor och män. Det är alltså en fördel att ett 

revisionsteam består av både kvinnor och män samtidigt som C tycker att revisonen blir lika 

bra oavsett om det är kvinnor eller män som utför den. Eftersom C upplever att de klienter 

han möter i sitt arbete delar samma kvinnosyn och har samma kultur som medarbetarna på 

hans byrå gör inte klienterna någon skillnad på kvinnor och män. Den viktigaste egenskapen 

hos en revisor är att kunna bemöta alla klienter och medarbetare på samma sätt enligt C.  

Trots att C själv inte upplever några särskilda för- eller nackdelar med att vara kvinna eller 

man förklarar han att det finns ytterligare ett problem i revisionsbranschen. Problemet enligt 

C är att det knappt finns några kvinnliga partners, varken på hans byrå eller på andra byråer. C 

berättar att historiskt sett så har det främst varit män som varit revisorer och att kvinnor 

istället arbetade med redovisning, vilket kan vara en förklaring till varför fler män idag är 

partners. C menar att förhoppningsvis ska det inte vara någon skillnad för kvinnor och män 



70 

 

som blir revisorer i dagsläget eftersom allt fler kvinnor väljer att inrikta sig på revision. De 

skillnader som finns bland revisorer uppstår på grund av personligheter och inte kön menar C 

och att han inte fått några särskilda indikationer på att det skulle skilja sig mellan kvinnor och 

män. Dessutom poängterar C att även om hans kvinnliga medarbetare skulle uppleva att det 

finns skillnader mellan hur könen behandlas så skulle han troligtvis inte vara medveten om 

detta.  

Den största skillnaden C har sett mellan kvinnor och män är att fler kvinnor lämnar 

revisionsbranschen. C tror att detta beror på att kvinnor skaffar barn ungefär vid den 

tidpunkten de blivit auktoriserade revisorer och att det blir svårt att få ihop arbetslivet med 

familjelivet. Detta har C inte märkt av bland män utan de män som lämnar revisionsbyrån gör 

det på grund av att de fått ett jobberbjudande hos en annan revisionsbyrå. Familjelivet är alltså 

något som påverkar kvinnor mer än män enligt C.  

5.2.4 Revisor D 

5.2.4.1 Bakgrund 

Revisor D är en manlig revisor i 25-30 årsåldern och har arbetat inom revisionsbranschen i 

fem och ett halvt år. D har studerat till civilekonom med inriktning mot redovisning och 

ekonomistyrning. D arbetar inom ett Big 4 företag och blev nyligen auktoriserad revisor.  

5.2.4.2 Revisorns syn på revisionsarbete 

Revisor D har aldrig märkt av att han på grund av sitt kön gynnats eller missgynnats i 

revisionsbranschen, och inte heller att hans kvinnliga medarbetare har gjort det. Samtidigt 

förklarar D att han är medveten om att det finns skillnader mellan kvinnor och män på 

partnernivå men att detta inte är något han märker av i vardagen. Varför det ser ut så på 

partnernivå kan inte D förklara men han poängterar att det är bra att ledningen fokuserar på att 

få in kvinnliga partners. Eftersom D arbetar på ett väldigt litet kontor anser han att det är svårt 

att jämföra situationen i sin egen byrå med hela branschen. På byrån D arbetar uppfattar han 

inte att någon särbehandling sker utan att både kvinnor och män bedöms på samma villkor. 

Utförandet av en revision kan variera enligt D men det beror på vilka personligheter ett 

revisionsteam består av och att det har mindre med kön att göra. D jämför detta med att 

utförandet av en revision skiljer sig beroende på hur en själv är bekväm med att arbeta. 

Exempelvis använder sig vissa revisorer av mycket datorstöd medan andra inte gör detta. IT-

användningen skiljer sig inte mellan kvinnor och män utan det har med personligheten att 

göra enligt D. D tydliggör att kvinnor och män utför en revision likadant eftersom samtliga 
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revisorer lär sig att arbeta på samma sätt inom en revisionsbyrå, vilket gör att metodiken blir 

densamma.  

En revisor ska vara duktig på juridik och ha koll på lagar, vilket D tycker är den viktigaste 

egenskapen för att vara en bra revisor. D förklarar också att det är viktigt att kunna lyssna på 

klient för att komma med bra lösningar.  

5.2.5 Revisor E 

5.2.5.1 Bakgrund  

Revisor E är en manlig auktoriserad revisor som även är partner och är i 55-60 årsåldern. E 

har en civilekonomexamen och har varit verksam inom revisionsbranschen i 30 år. E arbetar i 

ett företag som inte ingår i Big 4.  

5.2.5.2 Revisorns syn på revisionsarbete 

Revisor E har upplevt både för- och nackdelar med att vara man i revisionsbranschen. 

Framförallt menar E att det fanns skillnader för 20-30 år sedan och då fanns det en liten fördel 

med att vara man. Då menar E att de flesta entreprenörer var män och förväntade sig också en 

manlig revisor. Idag upplever E däremot att det kan vara en fördel att vara kvinna då många 

större bolag nästan förväntar sig att den ledande revisorn ska vara kvinna eller åtminstone att 

en kvinna ska ha en ledande roll i revisionsteamet. Idag har dock E svårt att se några generella 

för- eller nackdelar på grund av kön. Bland de kvinnor och män som idag lyckas i sina 

karriärer som revisorer tror inte E att det finns några större skillnader. Historiskt sett menar 

däremot E att män har haft en tendens att vara mer riskbenägna och att kvinnor har haft en 

tendens att vara mer försiktiga. E poängterar dock att vara riskbenägen inte alltid behöver vara 

en fördel, i vissa fall kan män ha varit lite för naiva på grund av att de vågar. Denna skillnad 

finns till viss del kvar men E betonar att bland de kvinnor och män som lyckas bli 

auktoriserade revisorer är det svårt att se denna skillnad, den är mer tydlig bland de som 

aspirerar på att bli auktoriserade.  

E upplever inte att kvinnliga och manliga revisorer arbetar på olika sätt utan ser snarare en 

skillnad mellan generationer. Den äldre generationen har enligt E en större tendens att lita på 

magkänsla och erfarenhet medan den yngre generationen är mer regelstyrd. För att lyckas 

inom revisionsbranschen anser E att det är viktigt att ha stark integritet, vara duktig på att 

kommunicera, vara en god lyssnare och vara lyhörd för klientens behov men även vara lyhörd 

gentemot sina medarbetare. E lägger också vikt vid att vara en god pedagog och vara duktig 
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på att förklara då det ofta är komplexa frågor som måste hanteras. Vidare menar E att det är 

viktigt att vara analytisk, strukturerad, ha god framförhållning samt kunna prioritera bort 

oväsentligheter och koncentrera sig på de viktiga frågorna.  

E har svårt att se huruvida han haft större möjlighet att avancera i karriären jämfört med 

kvinnor som började samtidigt som honom. E anser inte att han haft någon speciell fördel av 

att vara man men funderar också på om de kvinnor som började samtidigt kanske inte jobbade 

lika hårt på grund av att de prioriterade familjen. E betonar dock att detta inte är något han vet 

eller kan bevisa.  

E anser inte att det finns någon skillnad mellan hur många kvinnor och hur många män som 

lämnar revisionsyrket innan de blir auktoriserade. Dock menar E att det är vanligare att 

kvinnor avbryter sin revisionskarriär på grund av att de tycker att det är ett för riskfyllt och ett 

för utsatt yrke medan män som avbryter sin revisionskarriär i större utsträckning söker sig till 

andra, riskfyllda yrken.  

5.2.6 Revisor F 

5.2.6.1 Bakgrund  

Revisor F är en kvinnlig auktoriserad revisor som även är partner och är i 35-40 årsåldern. F 

har en civilekonomexamen och har varit verksam inom revisionsbranschen i 11 år. F arbetar i 

ett företag som inte ingår i Big 4.  

5.2.6.2 Revisorns syn på revisionsarbete  

Revisor F har svårt att se varken några för- eller nackdelar med att vara kvinna inom 

revisionsbranschen. På sin egen arbetsplats har F inte upplevt någon för- eller nackdel av att 

vara kvinna men i möte med vissa klienter, främst i kontakt med äldre män, har F upplevt att 

det kan vara lite tufft och att hon som kvinna blir klappad på huvudet. F poängterar dock att 

detta inte återspeglar alla äldre män hon mött i egenskap av revisor. I stort ser inte F några 

skillnader mellan kvinnor och män inom revisionsbranschen. F säger dock att det historiskt 

sett varit mer män inom revisionsbranschen men att det idag rekryteras in mer kvinnor än 

män.  

F anser att det som revisor är viktigt att vara kunnig, ödmjuk, tillgänglig, ha en hög 

servicenivå samt vara duktig på att återkoppla till klienten. F menar att det inte finns någon 

skillnad i hur kvinnor och män utför en revision, det handlar inte om kön utan snarare om 

personlighet.  
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F upplever inte att hennes möjlighet till karriäravancemang skiljer sig från mäns möjligheter. 

F menar att huruvida en kommer långt i karriären som revisor beror på en själv, vad en själv 

vill och hur långt en själv planerar att gå. F upplever inte heller att det skiljer sig mellan könen 

i hur många som lämnar revisorsyrket och ser inte att varken kvinnor eller män lämnar av 

någon särskild anledning utan att båda könen helt enkelt lämnar för att jobba med något annat.  

5.2.7 Revisor G  

5.2.7.1 Bakgrund 

Revisor G är en kvinnlig auktoriserad revisor som också är VD. G är i 40-45 årsåldern och har 

en civilekonomexamen. G arbetar i sitt egna företag som inte tillhör Big 4 men har varit 

verksam inom revisionsbranschen i 12 år.  

5.2.7.2 Revisorns syn på revisionsarbete  

Revisor G förklarar att hon har upplevt både för- och nackdelar med att vara kvinna i 

revisionsbranschen. De nackdelar hon har upplevt handlar framförallt om situationer som 

uppstår när en som kvinna är ny i revisionsbranschen. G förklarar revisionsbranschen som en 

gubbig bransch och att det leder till svårigheter för nyanställda kvinnor att ta plats. Detta 

förklarar G beror på att äldre manliga revisorer inte välkomnar nyanställda unga kvinnor på 

samma sätt som de välkomnar nyanställda män. 

Samtidigt förklarar G att hon även har upplevt fördelar tack vare att hon är kvinna eftersom 

äldre män har en viss tendens att jämföra sig med andra män. G berättar att män har svårare 

att erkänna att de inte förstår något eftersom andra män kan använda detta som ett maktmedel, 

vilket även vissa kvinnor kan göra. Detta leder till att män kan slappna av mer när G är 

företagsledare då hon är kvinna och att äldre manliga revisorer vågar berätta när de inte 

förstår något i de finansiella rapporterna till henne. På så sätt blir det lättare för kvinnor att få 

ett stort förtroende och få andra revisorer att känna sig trygga. Bland yngre revisorer upplever 

G att det är mer jämställt och att dessa situationer främst uppstår med äldre chefer på större 

byråer.  

G förklarar att hon inte anser att kvinnor och män arbetar på olika sätt vid en revision men att 

hon ändå kan se vissa generella skillnader. Dessa är bland annat att män har större 

självförtroende i affärer medan kvinnor inte vågar ta lika mycket plats. Detta leder till att G 

som VD måste peppa kvinnor mycket mer än män. En ytterligare skillnad är att kvinnor har 

lättare att arbeta övertid och då obetalt. Ett personlighetsdrag G har märkt av hos kvinnor är 
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att de är mer noggranna än män, exempelvis att de sätter ett lägre väsentlighetstal och 

dubbelkollar sina antaganden på detaljnivå mer än män. Könsskillnader i revisionsbranschen 

är något som varierar beroende på företagsstorlek och placering av byrån i Sverige enligt G. G 

jämför detta med att revisionsbyråer i storstäder är mer tävlingsinriktade och att policyn 

skiljer sig mellan Big 4 och mindre byråer. En policy som främjar jämställdhet är viktigt och 

uttalanden från ledningen som stödjer en sådan policy krävs för att kvinnor ska kunna ta mer 

plats menar G.  

För att bli framgångsrik i revisionsbranschen anser G att det är viktigt att vara saklig, 

förtroendegivande, pedagogisk, konstruktiv och en bra lyssnare. G lägger också vikt vid att 

det krävs att vara bestämd och ha auktoritet för att bli en framgångsrik revisor. Som VD 

menar G att det handlar om att kunna ta sig fram och marknadsföra sig för att få ett bra rykte, 

om en är ute efter att driva en byrå själv. G har inte upplevt att hennes möjligheter till 

karriäravancemang har skiljt sig från mäns men samtidigt förklarar hon sig inneha manliga 

egenskaper, exempelvis att hon har väldigt lätt för att ta för sig. Oavsett om en är kvinna eller 

man anser G att blyga personer har svårare att bli framgångsrika och att det snarare handlar 

om att kunna synas än att inneha manliga egenskaper.  

G anser att det inte skiljer sig mellan hur många kvinnor och män som lämnar revisionsyrket 

men att orsaken till varför de gör det skiljer sig. Skillnaden enligt G är att män lämnar 

revisionsyrket eller revisionsbyrån på grund av för dålig lön eller ett bättre erbjudanden. G 

menar att de kvinnor som lämnar revisionsyrket eller revisionsbyrån gör det på grund av att 

det blir för svårt att kombinera hem och arbete. Anledningen till avhoppen skiljer sig alltså 

mellan kvinnor och män samtidigt som G anser att det är lika många kvinnor som män som 

lämnar revisionsyrket.  

5.2.8 Revisor H  

5.2.8.1 Bakgrund 

Revisor H är en kvinnlig revisorsassistent i 25-30 årsåldern. H har en civilekonomexamen och 

har varit verksam inom revisionsbranschen i 2 år. H arbetar i ett Big 4 företag.  

5.2.8.2 Revisorns syn på revisionsarbete  

Revisor H har inte upplevt några för- eller nackdelar internt men nämner kort att de 

nackdelarna av att vara kvinna i revisionsbranschen hon upplevt har hon upplevt externt. Det 

har alltså funnits klienter som behandlat henne annorlunda jämfört med hennes manliga 
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kollegor. I stort upplever H inte att det finns någon tydlig skillnad mellan kvinnor och män 

inom revisionsbranschen, H menar att det säkert finns skillnader men att det inte är något som 

hon själv upplevt. H framhäver att hennes egen chef inte gör någon skillnad på kvinnor och 

män men förstår att det finns chefer som gör det. H nämner att det faktum att kvinnor blir 

mammor kan leda till skillnader mellan kvinnor och män inom revisionsbranschen. Samtidigt 

menar H att det inte finns något att göra åt det eftersom det har med biologiska faktorer att 

göra.  

H upplever inte att kvinnor och män arbetar på olika sätt. H nämner att de på hennes 

revisionsbyrå har en intern policy som alla måste följa vilket gör att det inte finns särskilt 

stora skillnader i hur en kvinna och en man utför en revision. H poängterar att det trots den 

interna policyn finns skillnader i hur personer arbetar men menar att de skillnaderna beror på 

personlighet och inte på kön. H anser att det är viktigt att en revisor är social, har god social 

kompetens samt tål stress.  

H menar att det idag är mer kvinnor i revisionsbranschen och att det börjar mer kvinnor än 

män, på grund av detta är det enligt H också mest kvinnor som väljer att lämna 

revisionsbranschen. H förklarar att det inte finns någon anledning till att kvinnor och män 

lämnar som går att koppla till kön utan menar att kvinnor och män lämnar på grund av samma 

orsaker. Ofta beror det faktum att en väljer att lämna branschen på att många inte vet vad det 

innebär att arbeta som revisor vilket leder till att många inser att det inte var något för dem, 

enligt H. Detta gör således att de väljer att lämna revisionsbranschen och söka något mer 

passande. H menar att en annan anledning kan vara att arbetet som revisor är väldigt 

tidskrävande och stressigt och att det finns många som inte trivs med den arbetssituationen 

och väljer därför att söka sig bort från revisionsbranschen.   
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6. Analys  

I detta kapitel analyseras resultatet av både litteraturstudien och intervjustudien tillsammans 

med det som presenterats i litteraturgenomgången. Först analyseras delstudierna var för sig 

och sedan analyseras litteraturstudien och intervjustudien tillsammans i en komparativ 

analys. Fokus i den komparativa analysen ligger på de likheter som finns mellan de 

genomförda delstudierna. 

6.1 Analys av litteraturstudie  

Nedan analyseras litteraturstudien utifrån den gjorda kategoriseringen. Kursivering har 

använts för att tydliggöra de funna skillnader och likheter med avseende på kön.  

6.1.1 Bedrägeri och brainstorming 

Tidigare forskning har visat att det inte finns någon skillnad mellan kvinnliga och manliga 

revisorer med avseende på bedrägeri och brainstorming (Lynch et al., 2009; Cockrell och 

Stone, 2011; Smith et al., 2012; Johnson et al., 2013; Boyle et al., 2015). 

Bedrägeribrainstorming har traditionellt skett med hjälp av face-to-face 

bedrägeribrainstorming men idag är det vanligt med datorstödd bedrägeribrainstorming. 

Lynch et al. (2009) fann att datorstödd bedrägeribrainstorming leder till att revisorer 

identifierar fler relevanta fel och är mer tidseffektiva. Detta är tydligt bland revisionsteam och 

ingen skillnad finns mellan kvinnor och män vad gäller bedömningen av bedrägerifaktorer. 

(Lynch et al., 2009) Detta resultat från Cockrell och Stone (2011) vars studie fann ett positivt 

samband mellan face-to-face bedrägeribrainstorming och effektivitet. Cockrell och Stone 

(2011) menar att face-to-face bedrägeribrainstorming i vissa fall kan vara mer effektivt än 

datorstödd bedrägeribrainstorming, främst i de fall där det är viktigt att skapa en dialog mellan 

revisorer i ett revisionsteam. Eftersom dessa studier visar olika resultat är det nödvändigt att 

beakta vad som menas med effektiv brainstorming. Enligt Lynch et al. (2009) verkar en 

effektiv brainstorming hänvisa till en brainstorming som är tidseffektiv och där bedömningar 

är relevanta. Enligt Cockrell och Stone (2011) verkar effektivitet istället handla om att 

revisionsteam har en god dialog med varandra vilket i sin tur leder till att revisionsteam 

identifierar fler fel tillsammans.  

Risk påverkas av den acceptabla väsentlighetsnivån en revisor har valt och detta gör 

väsentlighet till en bedömningsfråga. Lägre väsentlighetsnivå leder till ökad effektivitet, för 

revisorn är det alltså en balansgång mellan effektivitet och revisionsrisk. (Carrington, 2010) 

Eftersom risknivån beror på den acceptabla väsentlighetsnivån skiljer sig revisionsrisken 

mellan olika företag beroende på vad en revisor bedömer utgöra en risk. Detta kan förklara 
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varför Lynch et al. (2009) och Cockrell och Stone (2011) visar motsatta resultat vad gäller 

bedrägeribrainstorming. Både datorstödd och face-to-face bedrägeribrainstorming kan vara 

olika effektivt beroende på den risk revisorn är villig att ta och vad revisorn anser är ett 

väsentligt fel. Smith et al. (2012) som utgår från samma data som Lynch et al. (2009) menar 

att datorstödd bedrägeribrainstorming alltid är mer effektivt än face-to-face 

bedrägeribrainstorming och beror inte på revisionsrisken. Anledningen till varför datorstödd 

bedrägeribrainstorming är mer effektivt än face-to-face bedrägeribrainstorming är för att 

revisionsteamets fokus på uppgiften ökar. (Smith et al., 2012)  

Trots att risk inte alltid har en koppling till vad som bedöms vara effektiv brainstorming 

hänger risk ihop med bedrägeri. Risken för bedrägeri bedöms på olika sätt av externa och 

interna revisorer men bedömningen skiljer sig inte åt mellan kvinnor och män. (Boyle et al., 

2015; Norman et al., 2010) Vid bedömning av risk för bedrägeri används ofta en modell som 

kallas bedrägeritriangeln som tar hänsyn till press, möjlighet och rationalisering. Norman et 

al. (2010) fann att interna revisorer bedömer bedrägeririsken som lägre när bedömning sker 

utifrån bedrägeririsktriangeln än när risken bedöms i sin helhet. Boyle et al. (2015) fann ett 

motsatt samband för externa revisorer där bedrägeririsken bedöms högre när den delas upp i 

bedrägeritriangelns olika delar. Boyle et al. (2015) och Norman et al. (2010) visar i sina 

studier att bedrägeririsken bedöms olika beroende på om en extern eller intern revisor utför en 

riskbedömning. Vad som utgör en risk och vad som är en bra bedrägeririskbedömning är 

alltså något som varierar beroende på företagsstorlek, intern samt extern revision, vad som 

uppfattas vara en effektiv bedömning och beror alltså inte på kön.  

Vid riskbedömning för bedrägeri är det viktigt att revisorer beaktar klienters egenskaper och 

beteenden. Klienters narcissistiska personlighetsdrag och ”tone at the top” är nämligen 

ytterligare faktorer som påverkar bedrägeririskbedömningar. (Johnson et al., 2013; Schmidt, 

2014) Johnson et al. (2013) fann att både kvinnliga och manliga revisorer bedömer 

narcissistiska drag hos klienter som en ökad risk för bedrägeri. Vid en revisionsbedömning 

påverkas revisorer av positiva och negativa minnena av kontrollmiljön hos en klient. Positiva 

minnen av kontrollmiljön hos en klient leder till en lägre bedrägeririskbedömning. (Schmidt, 

2014) Detta innebär att bedrägeribedömning kan påverkas av individuella revisorers attityder 

gällande en klient eftersom tidigare uppfattningar påverkar efterföljande bedömningar. 

Revisorns oberoende kan försämras av sådana attityder då bedömningar baseras på hur det har 

sett ut tidigare hos en klient istället för att revisorer gör en ny bedömning baserat på det 

aktuella tillståndet hos klienten. 
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6.1.2 Oberoende  

En revisor ska bestyrka företagsledningens påståenden och detta kräver att revisorn är en 

oberoende part (Arya och Glover, 2014). En revisor ska vara oberoende eftersom det gör 

revisionen mer trovärdig och förbättrar revisionskvaliteten (Jamal och Sunder, 2011). 

Revisorn har ett ansvar att granska klienters material och uttala sig om de brister som finns i 

det granskade materialet. Endast rådgivning som ligger inom ramen för revisorns oberoende 

får ges. (Carrington, 2014) 

Tidigare forskning rörande revisorns oberoende har hittat både likheter och skillnader 

mellan kvinnor och män (Gendron et al., 2006; Kumar et al., 2008). Gendron et al. (2006) 

fann att den etiska miljön påverkar kvinnliga och manliga revisorers motivation att vara 

oberoende på samma sätt. Däremot skiljer det sig mellan auktoriserade och inte auktoriserade 

revisorer samt mellan revisorer i olika företag. Auktoriserade revisorer föredrar striktare 

regelverk och deras klientengagemang är positivt relaterat till oberoende. Auktoriserade 

revisorer som arbetar inom Big 4 engagerar sig mindre för oberoende. Detta gör även yngre 

samt äldre revisorer, medan revisorer i medelstora företag upprätthåller oberoende i högst 

grad. (Gendron et al., 2006) Däremot visar Kumar et al. (2008) i sin studie att kvinnliga och 

manliga revisorers uppfattningar om vilka Non Audit Services (NAS) som försämrar 

oberoendet mest skiljer sig åt. Både kvinnor och män ansåg att bokföring och management 

var de NAS som försämrar oberoendet mest. Skillnaden mellan könen var enligt studien att 

män uppfattade juridiska tjänster som en NAS som försämrar oberoendet medan kvinnor inte 

höll med om detta. Rådgivningstjänster var den tjänst som både kvinnor och män ansåg ha 

den största risken att försämra oberoendet. (Kumar et al., 2008) Rådgivning är en del av 

revisorns arbete med klienter som syftar till att säkerställa att klienten tillämpat och uppfyllt 

lagar samt tillämpat god redovisningssed. Det finns en viss otydlighet mellan vilken 

rådgivning en revisor är skyldig att ge och vilken rådgivning som får ges. (Carrington, 2014) 

En anledning till att kvinnor och män uppfattar rådgivningstjänster som den tjänsten med stört 

risk att försämra oberoendet kan vara på grund av just denna otydlighet. Rådgivning som är 

tillåten att ges men som revisorn inte är skyldig att ge, kan innebära att revisorn ger 

rådgivning i egenskap av konsult vilket ifrågasätter revisorns oberoende. Att 

rådgivningstjänster äventyrar oberoendet är något som både kvinnliga och manliga revisorer 

tar hänsyn till. (Kumar et al., 2008)  

Stora revisionsbyråer med hög omsättning kan utföra konsulttjänster billigare än mindre 

byråer, konsulttjänster kan också äventyra oberoendet (Carrington, 2014). Detta innebär att 
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stora revisionsbyråer har större möjligheter att arbeta med konsult- och rådgivningstjänster. 

Dessa tjänster har visat sig ha stor risk att försämra revisorns oberoende. Gendron et al. 

(2006) fann att revisorers vilja att vara oberoende är mindre bland revisorer som arbetar i 

stora revisionsbyråer än i medelstora samt mindre revisionsbyråer. Detta kan möjligtvis vara 

en konsekvens av att auktoriserade revisorer i stora revisionsbyråer ägnar mer tid åt konsult- 

och rådgivningstjänster, på grund av byråns stora omsättning, än vad revisorer i mindre byråer 

gör. I detta fall påverkas både kvinnors och mäns oberoende av samma slags tjänster enligt 

Gendron et al (2008). Det behöver alltså inte handla om att auktoriserade revisorer anser det 

mindre viktigt att vara oberoende utan det kan förklaras av att auktoriserade revisorer ägnar 

mer tid åt riskfyllda revisionstjänster som äventyrar oberoendet. 

6.1.3 Dokumentation  

Enligt ISA 230 (IAASB, 2009) är det revisorns skyldighet att dokumentera en stor mängd 

information. Dokumentationen ska vara så pass noggrann att en erfaren revisor som inte själv 

utfört revisionen ska kunna förstå karaktären av granskningen, resultatet av granskningen, 

revisionsbevis som tagits fram under revisionens gång samt slutsatserna som revisorn dragit 

(Carrington, 2014). PCAOB införde 2004 ökade krav på revisorers dokumentation gällande 

riskbedömningar. Även enligt denna standard gäller kravet att någon som inte deltagit i 

revisionen genom dokumentationen ska kunna förstå vad som gjorts. Piercey (2011) visar att 

detta krav från PCAOB lett till att revisorer lämnar mer gynnsam riskbedömning ur klientens 

perspektiv. Detta gäller när bedömningen lämnas i icke-kvantifierbara termer och beror på att 

revisorn i det fallet väger sina ord noggrant vilket resulterar i en mer gynnsam riskbedömning 

ur klientens perspektiv. Revisorns uppgift består av att granska en rad olika faktorer i det 

företag som ska revideras, bland annat ska revisorn granska företagets interna kontroller vilket 

sedan ofta kompletteras med en substansgranskning. Att samla in revisionsbevis är en annan 

av revisorns uppgifter och syftar till att revisorn ska kunna styrka företagsledningens 

påståenden. (Carrington, 2010) Piercey (2011) kunde som ovan nämnts visa en troligtvis 

oväntad konsekvens av PCAOBs ökade krav på dokumentation av riskbedömningar nämligen 

att kravet lett till mer gynnsam riskbedömning ur klientens perspektiv. Det faktum att en 

revisor gör en mer gynnsam riskbedömning ur klientens perspektiv påverkar revisionsrisken 

och alla dess komponenter; inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Inneboende risk 

är risken att det finns fel i företagets redovisning, kontrollrisk innebär att den interna 

kontrollen inte finner dessa inneboende fel och upptäcktsrisken är risken att revisorn inte 

heller upptäcker felen. (Carrington, 2010) Att bedöma den inneboende risken och 
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kontrollrisken som lägre torde innebära att revisorn i fråga litar mer på klientens interna 

kontroller. Detta i samband med att revisorn också bedömer upptäcktsrisken som lägre kan 

leda till att revisorn substansgranskar mindre samt samlar in färre revisionsbevis. Det är också 

det som Piercey (2011) menar är följderna av en mer gynnsam riskbedömning ur klientens 

perspektiv. Ett ökat krav på dokumentation har således fått konsekvenser för 

riskbedömningen vilket i sin tur påverkat hur revisionen utförs. Både kvinnor och män 

påverkas likadant av detta krav från PCAOB, båda könen gör alltså mer gynnsam 

riskbedömning ur klientens perspektiv då de lämnar bedömningen i kvalitativa termer 

(Piercey, 2011).  

Dokumentationen kan utföras på olika sätt. Payne och Ramsay (2008) jämförde detaljerad 

dokumentation och sammanfattande PM och fann att det finns fördelar med båda 

tillvägagångssätten. De som använder sig av mer detaljerad dokumentation är mindre 

tidseffektiva men identifierar fler fel och blir bättre på att identifiera fel- och 

bedrägerimönster. De som använder sig av en mer sammanfattande dokumentation utvecklar 

ett bättre mönsterigenkännande men också ett bättre minne. Kvinnors och mäns kognitiva 

processer påverkas på samma sätt vid de två olika formerna av dokumentation. (Payne och 

Ramsay, 2008) Med hänsyn till kravet på att en erfaren revisor som inte deltagit i revisionen 

ska kunna förstå vad som gjorts borde detaljerad dokumentation uppfylla det kravet i högre 

grad. Det innebär att både kvinnor och män som utför en mer detaljerad dokumentation 

uppfyller just detta krav i lika stor utsträckning. En detaljerad dokumentation borde underlätta 

mer för en person utanför revisionen att kunna följa vad som gjorts och varför än vad en mer 

sammanfattad dokumentation gör. Således finns det ingen skillnad mellan hur kvinnors och 

mäns kognitiva processer påverkas vid dokumentation. 

6.1.4 Etik  

Shafer (2009) fann en skillnad mellan kvinnliga och manliga revisorers föreställningar om 

det etiska klimatet i ett företag. Kvinnor ansåg att det på en social nivå är viktigare att uppnå 

principbaserade kriterier än vad män ansåg. Det betyder att kvinnor på en social nivå 

uppfattade att principbaserade kriterier måste uppfyllas för att undvika konflikter och öka det 

organisatoriska engagemanget. Dock förklarar både kvinnliga och manliga revisorer att 

företagsklimatet påverkar revisorers egenintresse. Revisorns egenintresse samt 

revisionsteamets intresse motiveras av samma faktorer oavsett om företaget är nationellt eller 

globalt, detta enligt både kvinnor och män. (Shafer, 2009)  
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En revisors egenintresse kan äventyra oberoendet eftersom revisorn inte får ge rådgivning 

baserat på den egna viljan, rådgivning och revision ska ske enligt de regler som finns gällande 

oberoende (Carrington, 2014). Enligt Shafer (2009) studie upplever både kvinnor och män att 

egenintresse påverkas av företagsklimatet men egenintresse är något en revisor inte får utgå 

ifrån vid sin bedömning. Utifrån studien kan det ifrågasättas om företagsklimatet på en social 

nivå kan försämra revisorns oberoende. Ett företagsklimat som skulle kunna äventyra 

revisorns oberoende är en revisionsbyrå med hög omsättning som satsar på mer riskfyllda 

tjänster, exempelvis rådgivningstjänster. Stora revisionsbyråer kan erbjuda dessa tjänster 

billigare och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga. Konkurrens skulle kunna vara en sådan 

faktor som leder till att revisionsbyråns och revisorns egenintresse ökar vilket kan leda till att 

oberoendet äventyras. Riskfyllda tjänster påverkar inte alltid revisorns oberoende vilket 

betyder att företagsklimatet inte alltid är avgörande för revisorers egenintresse och oberoende.  

Hur den etiska miljön anses vara i ett företag skiljer sig inte bara mellan kvinnor och män 

utan även mellan partners och medarbetare. Uppfattningen om den etiska miljön i 

revisionsbyråer ser olika ut hos skattemedarbetare och skattepartners vilket gör att de 

upplever etiska dilemman på olika sätt. Skattepartners har en tendens att överskatta den etiska 

miljön i sitt företag i jämförelse med skattemedarbetares uppfattning och erfarenheter i 

samma företag. (Bobek et al., 2010) Det finns alltså ett glapp mellan de olika hierarkiska 

nivåerna i en organisation där partners i viss mån blundar för problem i organisationen. Taylor 

och Curtis (2013) fann i sin studie att maktdistans påverkar revisorers vilja att rapportera 

kollegors oetiska beteende. Detta genom att revisorer föredrar att rapportera en medarbetare 

på samma hierarkiska nivå framför att rapportera en överordnad som agerat oetiskt. Kvinnor 

är mindre benägna att rapportera oetiska beteenden bland överordnade då de är mer 

känsliga för maktdistans än vad män är. Detta är troligtvis en effekt av att sambandet mellan 

att vara kvinna och risk för att utsättas för hämnd är positivt. (Taylor och Curtis, 2013)  

Maktdistans är alltså en faktor som kan leda till att revisorer undviker att rapportera oetiska 

beteenden. Detta kan i sin tur leda till att partners skapar en mer optimistisk bild av sitt 

företag än hur det egentligen ser ut. Att revisorer undviker att lyfta fram sådana problem kan 

dessutom hänga ihop med en rädsla för överordnade samt en rädsla för konsekvenser. Det har 

visat sig att kvinnor är utsatta för hämnd i större utsträckning än män och det skulle kunna 

vara en förklaring till att kvinnor är mer känsliga för maktdistans och har en större rädsla att 

rapportera oetiska beteenden än vad män har. Både kvinnor och män upplever den etiska 

miljön i ett företag som sämre än vad partners upplever den som. Maktdistans är således något 
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som påverkar båda könen men kvinnor påverkas i större utsträckning vad gäller rapportering 

som kan leda till konsekvenser. Alltså är glappet mellan partners och medarbetares 

upplevelser samt kvinnors rädsla för hämnd sådana faktorer som kan begränsa revisorers 

rapportering av fel. 

Etiska dilemman skiljer sig alltså inte enbart mellan kvinnor och män utan påverkas även av 

revisorns ställning och erfarenhet. Sannolikheten för effekt och mängden konsekvenser som 

det tas hänsyn till vid integreringen av den etiska dimensionen i ett beslut är sådana etiska 

dilemman som påverkas av revisorns ställning och erfarenhet. (Cohen och Bennie, 2006) En 

kvinna och en man i samma position och med samma erfarenhet tenderar alltså att integrera 

den etiska dimensionen i ett beslut på samma sätt. En revisors ställning påverkar dock de 

etiska besluten vilket kan jämföras med den ovan nämnda studien som Bobek et al. (2010) 

genomförde. Enligt Bobek et al. (2010) kan partners ha svårt att inse att etiska problem finns i 

företaget och enligt Cohen och Bennie (2006) är just revisorns ställning en sådan faktor som 

påverkar etiska dilemman. En revisor som har befattningen partner kan på grund av sin 

ställning därför ha svårt att integrera den etiska dimensionen i ett beslut. Detta eftersom 

partners troligtvis har svårare att se brister i den etiska miljön i sitt företag. Eftersom tidigare 

upplevelser påverkar etiska dilemman kan det vara en förklaring till varför kvinnor enligt 

Bobek et al. (2006) inte har samma vilja att rapportera överordnades oetiska beteenden som 

män. Även om både kvinnor och män påverkas av tidigare upplevelser och hierarkisk 

ställning på samma sätt betyder det inte att kvinnor och män upplevt samma upplevelser av att 

rapportera fel. I sin tur är det möjligt att kvinnor utsätts för mer konsekvenser än män vid 

rapportering vilket leder till att könen uppfattar ett etiskt dilemma på olika sätt. Enligt Bobek 

et al. (2006) är dock konsekvenser något som drabbar kvinnor i större utsträckning vilket kan 

vara en förklaring till kvinnors känslighet för maktdistans. Det innebär naturligtvis att män 

som också har upplevt konsekvenser så som hämnd blir mindre benägna att rapporterna 

överordnades oetiska beteenden och att de tar hänsyn till sina tidigare upplevelser vid ett 

etiskt problem. Beaktning av mängden konsekvenser ser alltså likadant ut för kvinnor och 

män men det faktum att kvinnor har större rädsla för att rapportera överordnades fel kan bero 

på att de har mer erfarenheter av konsekvenser så som hämnd. 

6.1.5 Whistleblowing  

Brennan och Kelly (2007), Gronewold et al. (2013) och Gold et al. (2014) visar alla att det 

Error Management Climate (EMC) som råder påverkar viljan att rapportera upptäckta fel. 

Brennan och Kelly (2007) använder inte termen EMC men kommer fram till att revisorer är 
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mer benägna att rapportera fel i företag som har tillräckliga formella strukturer för 

rapportering av missgärningar. Gronewold et al. (2013) och Gold et al. (2014) visar att ett 

öppet EMC leder till en ökad vilja att rapportera fel. Effekten av ett öppet EMC skiljer sig 

dock mellan räknefel och konceptuella fel, både Gronewold et al. (2013) och Gold et al. 

(2014) studerar EMCs effekt på både räknefel och konceptuella fel och kommer fram till två 

olika resultat. Gronewold et al. (2013) menar att effekten av ett öppet EMC är mer signifikant 

för konceptuella fel än för räknefel medan Gold et al. (2014) menar att ett öppet EMC istället 

leder till ökad vilja att rapportera räknefel. Skillnaden i dessa resultat kan bero på att 

Gronewold et al. (2013) studerade uppfattningen om vad andra i samma organisation kommer 

att rapportera gällande sina egna fel. Ett öppet EMC har en positiv effekt på viljan att 

rapportera alla slags fel förutom konceptuella fel som en själv begått vilket är i linje med Gold 

et al. (2014) resultat. Ett öppet EMC verkar således ha en positiv effekt på rapporteringen av 

fel inom organisationer.  

Taylor och Curtis (2013) visar att organisatorisk respons inte har samma effekt på 

rapportering av fel som maktdistans har. Organisatorisk respons handlar precis som EMC om 

hur rapportering av fel hanteras inom organisationen. Maktdistans har således större effekt på 

rapportering av fel än vad typ av EMC och organisatorisk respons har. Taylor och Curtis 

(2013) kunde visa att i organisationer där den organisatoriska responsen är låg är revisorerna 

mer känsliga för maktdistans. Taylor och Curtis (2013) kunde även visa att män är mindre 

känsliga för både maktdistans och organisatorisk respons än vad kvinnor är. Nutley och 

Mudd (2005) menar att kvinnor drabbas hårdare av ett misslyckande eller felaktigt beteende. 

Kvinnor hålls mer personligt ansvariga och en kvinnas rykte försämras i större utsträckning än 

en mans rykte i samma situation. (Nutley och Mudd, 2005) Att kvinnor riskerar mer och har 

mer att förlora än män vid rapportering av fel kan vara en förklaring till att kvinnor finner det 

svårare att rapportera fel. I icke-responsiva organisationer och i organisationer där 

maktdistansen är stor förstärks de negativa konsekvenserna av att rapportera fel och för 

kvinnor blir dessa konsekvenser alltså mer negativa än för män. 

Norman et al. (2010) fokuserar i sin studie på följderna av att rapportera fel och hur följderna 

skiljer sig beroende på till vem fel rapporteras. Interna revisorer upplever mer personliga hot 

vid rapportering av bedrägeririsk till företagets revisor än till företagets ledning. De interna 

revisorerna tror att de ökade hoten efter att ha rapporterat till företagets revisor istället för till 

företagets ledning bland annat beror på att ledningen anser att revisorn i frågan först borde ha 

hanterat den bedrägeririsk som hittats med ledningen. (Norman et al., 2010) De interna 
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revisorerna upplever alltså mindre hot om de väljer att rapportera bedrägeririsken internt 

istället för externt och det finns också en önskan att lösa problemen internt, detta fann även 

Brennan och Kelly (2007). Vidare fann Brennan och Kelly (2007) att det finns en rädsla att 

whistleblowing ska påverka den rapporterande personens karriär och att den rädslan är mindre 

i organisationer med tillräckliga formella strukturer för rapportering av missgärningar.  

Öppet EMC, responsiva organisationer och organisationer med tillräckliga formella strukturer 

för rapportering av missgärningar leder således till en ökad vilja att rapportera fel. Den ökade 

viljan att rapportera fel beror troligtvis på att dessa organisationer är associerade med mindre 

konsekvenser av rapportering av fel än vad exempelvis organisationer med ett EMC som inte 

är öppet är. Vidare är det mindre skadligt för revisorer, både interna och externa att rapportera 

internt än att rapportera externt. Detta gäller för både kvinnor och män då det är mindre 

skadligt att rapportera internt än externt för båda könen. Detta kan ha att göra med att 

whistleblowing som sker externt kan skada en organisation och dess rykte, organisationen 

upplever således större konsekvenser när whistleblowing sker externt än internt. Den skillnad 

som finns mellan kvinnor och män är alltså att kvinnor tenderar att rapportera fel i mindre 

utsträckning än män på grund av större rädsla för konsekvenser.  

6.1.6 Revisionskvalitet, tillförlitlighet och försäkran  

Tidigare forskning visar att det finns olika faktorer som påverkar försäkran och tillförlitlighet. 

Hodge et al. (2009) fann att tillförlitligheten påverkas av vem det är som lämnar en försäkran. 

Law (2008) fann att vilken befattning en har och huruvida en är auktoriserad eller inte 

påverkar ens uppfattning om rimlig försäkran. Hodge et al. (2009) fann att användare av 

hållbarhetsrapporter har större förtroende för högt uppsatta revisorer. Med tanke på att Law 

(2008) fann att auktoriserade revisorer (oftast högre uppsatta) har större krav på rimlig 

försäkran än vad revisorsassistenter har, är det möjligt att användarna i Hodge et al. (2009) 

gör rätt i att ha större förtroende för högt uppsatta revisorer. Högre krav på rimlig försäkran 

borde leda till större tillförlitlighet. Detta eftersom det ökar kraven på revisionen och i 

förlängningen borde detta ge en mer tillförlitlig revision. Om detta stämmer och om en tar 

hänsyn till Law (2008) resultat skulle således auktoriserade revisorer bidra med en mer 

tillförlitlig revision. Varken Hodge et al. (2009) eller Law (2008) fann någon skillnad med 

avseende på kön. Det innebär också att kvinnor och män ställer samma krav på vad rimlig 

försäkran är, samt att revisorer har lika stort förtroende för kvinnliga och manliga revisorer 

som lämnar en försäkran. Utifrån detta resultat torde det vara så att förtroendet är större för 
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högre uppsatta revisorer och beror inte på om det är en kvinnlig eller manlig revisor som 

lämnar en försäkran.  

Enligt Arya och Glover (2014) krävs det att revisorn är oberoende för att kunna bestyrka 

företagsledningens påståenden. Denna oberoende revisor försäkrar att företagsledningen 

prioriterar företagets bästa framför sina egna intressen (Carrington, 2010).  Detta innebär att 

det finns ett samband mellan oberoende och försäkran. Är inte revisorn oberoende blir den 

försäkran hen lämnar helt utan värde. Gendron et al. (2006) fann att revisorer som inte är 

auktoriserade engagerar sig mer för att upprätthålla oberoende. Som ovan nämnts fann Law 

(2008) att revisorer som inte är auktoriserade har lägre krav på rimlig försäkran än 

auktoriserade revisorer. Revisorer som inte är auktoriserade ställer alltså högre krav på sitt 

eget oberoende än på rimlig försäkran. Om en ställer högre krav på rimlig försäkran ställer en 

också högre krav på en annan part, nämligen företagsledningen medan om en ställer högre 

krav på oberoende ställer en främst krav på sig själv. Mindre erfarna revisorer som inte hunnit 

bli auktoriserade verkar inte våga ställa samma krav på försäkran som mer erfarna, 

auktoriserade revisorer vågar.  

Lyubimov et al. (2013) fokuserade på revisionskvalitet i samband med outsourcing och 

offshoring. Lyubimov et al. (2013) fann att offshoring är det alternativ med lägst kvalitet och 

högst risk. Att förlägga vissa delar av revisionsarbetet utomlands på ett annat företag är alltså 

det sämsta alternativet med avseende på kvalitet och risk. Komori (2015) fann i sin studie att 

alla revisionskulturer som inte stämmer överens med den västerländska anses i västvärlden 

som sämre. Detta skulle kunna förklara varför Lyubimov et al. (2013) fann att offshoring 

leder till sämre kvalitet och högre risk. Om revisionskulturen i det land en väljer att förlägga 

vissa delar av revisionsarbetet skiljer sig från det egna landets revisionskultur finns en risk att 

en avfärdar det som av sämre kvalitet och högre risk på grund av den kulturkrock Komori 

(2015) belyser i sin studie.  

Peytcheva och Gillett (2012) kunde i sin studie visa att om en person tidigare deltagit i 

kvalitetshotande beteende trodde andra kollegor att hen skulle delta i sådant beteende igen. 

Detta förklarar Peytcheva och Gillett (2012) med att en persons rykte i stor utsträckning 

förstörs av sådant beteende. Nutley och Mudd (2005) menar att kvinnors rykte försämras i 

större utsträckning än vad mäns gör när något går fel och en kvinnas kompetens ifrågasätts 

också mer än vad en mans gör i sådana situationer. Detta skulle kunna innebära att om en 
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kvinna deltagit i kvalitetshotande beteende kommer hon att lida större konsekvenser av det än 

en man.  

6.1.7 Revisionsbedömning och -beteende  

Schmidt (2014) och Pike et al. (2013) studerar vad som påverkar revisorns bedömning. 

Schmidt (2014) menar att den mentala representationen av en klients kontrollmiljö är en 

avgörande faktor för den bedömning revisorn sedan gör. Pike et al. (2013) förklarar att det 

istället har att göra med vilken information som finns tillgänglig. Ju mer information som 

finns tillgänglig desto mindre fokus lägger revisorerna på de enskilda finansiella posterna. 

Pike et al. (2013) visar att ju mindre information som finns tillgänglig desto bättre bedömning 

gör revisorn. Schmidt (2014) visar att om en revisor har en positiv mental representation av en 

klients kontrollmiljö leder det till att revisorn i fråga gör en mer gynnsam riskbedömning sett 

ur klientens perspektiv. Kopplas detta till försäkran borde både positiv mental representation 

av en klients kontrollmiljö samt mycket tillgänglig information innebära att revisorerna ställer 

lägre krav på försäkran. Anderson-Gough (2000) förklarar att klienten är en viktig del av 

revisorns arbete och påverkar framväxten av revisorers yrkesidentitet. Att revisorer påverkas 

av den mentala representationen av en klients kontrollmiljö vid sin bedömning kan alltså bero 

på att klienter spelar en avgörande roll i en revisionsbyrå. Både kvinnliga och manliga 

revisorer anser att klienten påverkar deras revisionsarbete (Anderson-Gough, 2000) samt 

påverkar den mentala representationen av en klients kontrollmiljö kvinnors och mäns 

bedömningar likadant (Schmidt, 2014).  

Roberts (2010) visar precis som Piercey (2011) att olika krav inte alltid får önskad effekt. 

Piercey (2011) kunde som ovan nämnts visa att ett ökat krav på dokumentation lett till mer 

gynnsam riskbedömning ur klientens perspektiv vilket inte var tanken med kravet från 

PCAOBs sida. Roberts (2010) visar att krav på opartiskhet inte leder till att revisorer är mer 

opartiska i ett revisionssammanhang än i skattesammanhang. Roberts (2010) visar att erfarna 

revisorer är lika klientstöttande i ett revisionssammanhang som i ett skattesammanhang, trots 

att en revisor ska vara opartisk i ett revisionssammanhang och klientstöttande i ett 

skattesammanhang. Revisorer efterlever således inte kravet på att vara opartisk, detta gäller 

för både kvinnor och män. Det kan således vara svårt att veta vilka konsekvenser krav som 

införs kan få.  

6.1.8 Revisorns egenskaper  

Hurrt (2010) förklarar och undersöker i sin studie vilka egenskaper professionell skepticism 
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kräver. Vid en granskning påverkar egenskaper som exempelvis ett ifrågasättande sinne, icke-

dömande och ett sökande efter kunskap granskningen. Sådana egenskaper har ett positivt 

samband med viljan att granska tillräckligt med bevis innan ett beslut tas. Interpersonell 

förståelse är en egenskap som innebär att den mänskliga aspekten tas i beaktning vid en 

granskning. För att agera på den information som förvärvats vid en granskning är det viktigt 

för en revisor att ha god självkänsla och vara självständig. (Hurtt, 2010) Hurtt (2010) visar i 

sin studie att både kvinnor och män innehar dessa egenskaper samt att egenskaperna inte 

skiljer sig åt mellan könen. Däremot går dessa egenskaper att jämföra med Social Role 

Theory där en man antas vara agentic och en kvinna antas vara communal. Ett ifrågasättande 

sinne kan kopplas till att vara agentic (typiskt manlig) vilket också innebär egenskaper som att 

vara bestämd och bra på att lösa problem. (Maupin och Lehman, 1994) Att vara icke-

dömande är också viktigt för en ökad vilja att granska bevis, denna egenskap kan vara en så 

kallad communal egenskap, det vill säga en kvinnlig egenskap. Att vara communal krävs i 

situationer där det är betydelsefullt att acceptera andras åsikter och vara stödjande för att 

kunna lösa problem (Eagly et al., 2003). Icke-dömande är en egenskap som kan jämföras med 

att acceptera andras åsikter, då båda egenskaperna bygger på att ha en förståelse för andra 

människor. Ett sökande efter kunskap går i sin tur att jämföra med att vara både agentic och 

communal eftersom detta sökande leder till både problemlösning och förståelse. Därav kan 

viljan att granska tillräckligt mycket bevis vara både en manlig och en kvinnlig egenskap, 

vilket stämmer överens med Hurtt (2010) studie som ej hittar skillnader mellan kvinnor och 

män. Interpersonell förståelse kan kopplas till en communal egenskap på grund av att den 

mänskliga aspekten tas i beaktning, vilket innebär en mer demokratisk och inkluderande 

egenskap som kan liknas vid att vara communal (Eagly och Johnson, 1990). Ett exempel på 

en agentic egenskap är god självkänsla (Eagly och Johnson, 1990) vilket är en viktig egenskap 

för att agera på information vid en granskning. Även självständighet går att koppla till en 

agentic egenskap då självständighet i viss mån kräver att en som person är bestämd. Därför 

kan egenskaper som förmågan att agera på förvärvad information uppfattas som en agentic 

egenskap. Majoriteten av de egenskaper som Hurtt (2010) beskriver vara nödvändiga för att 

uppnå en effektiv granskning är mer hänförliga till att vara agentic än att vara communal. Det 

innebär att granskning som är en del av revisionsarbetet kräver att en revisor ska vara mer 

typiskt manlig än kvinnlig, detta utifrån Social Role Theory. Trots att Hurtt (2010) inte finner 

någon skillnad mellan kvinnor och män vad gäller att inneha dessa egenskaper går det att göra 

liknelser mellan detta resultat och Maupin och Lehman (1994). Maupin och Lehman (1994) 

menar att det finns förväntningar om ett manligt beteende i revisionsbranschen eftersom Hurtt 
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(2010) resultat visar att fler agentic egenskaper är viktiga vid en granskning kan detta stämma. 

Det handlar inte om att kvinnor och män innehar olika egenskaper utan det kan vara 

fördelaktigt för revisorer som strävar efter karriäravancemang att inta ett mer stereotypiskt 

manligt beteende, alltså att vara agentic.  

6.1.9 Användning av IT och teknik  

Lin och Fan (2011) fann i sin studie att enskilda egenskaper och företagsegenskaper påverkar 

en revisors intentioner med och användning av elektroniska kunskapskällor (EKR). Upplevd 

användbarhet av EKR påverkar användningen av EKR, upplevs användbarheten vara positiv 

leder det till att användarna av EKR blir mer nöjda. (Lin och Fan, 2011) Kvinnliga och 

manliga revisorer påverkas av samma faktorer vad gäller avsikten med och användningen av 

EKR. Curtis och Payne (2014) visar dock att det finns en skillnad mellan kvinnliga och 

manliga revisorer vid acceptans och användandet av vissa IT-hjälpmedel. Sådana IT-

hjälpmedel är exempelvis Computer-Aided Audit Techniques (CAATs). Skillnaden mellan 

kvinnor och män i detta avseende är vad som driver deras förväntningar på CAATs prestanda 

när hård eller svag budgetpress råder. Vid svag budgetpress har social påverkan en inverkan 

på förväntad prestanda, detta samband är positivt hos män. Kvinnors förväntan på CAATs 

prestanda påverkas alltså mindre av andra individers uppfattningar om CAATs än vad mäns 

förväntan på prestanda gör. (Curtis och Payne, 2014) Det framkommer utifrån dessa två 

studier att revisorers intentioner med och användning av EKR ser likadant ut mellan könen 

samt att kvinnor och män påverkas av samma faktorer. Det är alltså enbart förväntningar på 

CAATs prestanda som ser olika ut mellan könen på grund av den sociala påverkan. Dock kom 

Alleyne och Lavine (2013) fram till att social påverkan är icke-signifikant vad gäller hur 

kvinnor och män uppfattar och använder Enterprise Resource Planning (ERP). I det avseendet 

hade attityder till användning, förväntad prestanda, självständig effektivitet samt förväntad 

ansträngning en påverkan på revisorers avsikt att använda ERP. (Alleyne och Lavine, 2013) 

Detta kan jämföras med Lin och Fan (2011) studie som visar att det främst är personliga 

egenskaper som påverkar användningen av IT och inte kön. Det är av vikt att poängtera att 

CAATs inte representerar alla IT-hjälpmedel och att förväntad prestanda av all IT inte 

nödvändigtvis skiljer sig mellan kvinnor och män på grund av social påverkan. Skulle social 

påverkan ha olika effekt på kvinnors och mäns förväntade prestanda av IT menar samtidigt 

Curtis och Payne (2014) att det inte påverkar användningen av IT utan endast 

förväntningarna.  
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Användningen av IT skiljer sig inte bara på individnivå utan också mellan byråer. 

Användandet av IT samt vilka IT-metoder som används mest beror på revisionsbyrån och 

dess storlek. Janvrin et al. (2008) fann att Big 4 använder IT i störst utsträckning. 

Bedrägeriprocessen upplevs oavsett företagsstorlek vara den process som kräver IT allra mest. 

(Janvrin et al., 2008) De faktorer en revisor påverkas av beror på vilket företag revisorn 

arbetar inom, inte vilket kön revisorn har. 

Utifrån dessa fyra studier framkommer det att användningen av IT påverkas av företagsstorlek 

och personliga egenskaper, inte kön. Kön är bara signifikant när kvinnliga och manliga 

revisorer utsätts för social påverkan vilket leder till att män påverkas mer av andra än vad 

kvinnor gör. Huruvida en föredrar och använder datorstöd eller ej skiljer sig således inte 

mellan kvinnor och män. 

6.1.10 Karriärval  

Dalton et al. (2014) studerade vad studenter baserar sina karriärval mellan revision och skatt 

på. Vidare studerades om studenternas fördomar om respektive karriärbana stämmer överens 

med anställdas uppfattningar. Resultatet visar att studenter främst baserar sitt val på vad de 

tycker om de introduktionskurser som de läst. En genomgående fördom som fanns hos 

studenterna var att revisorer är mer extroverta vilket anställda inte höll med om. Bland 

studenterna var det fler kvinnor som valde revision än som valde skatt. Bland de anställda var 

det dock lika många kvinnor som arbetade inom revision som inom skatt. (Dalton et al., 2014) 

Det faktum att fler kvinnliga studenter valde att söka sig till revision men att det sedan bland 

de anställda jämnats ut kan bero på flera olika saker, en anledning kan vara glastaket. 

Glastaket består enligt Cooper Jackson (2001) av barriärer som hindrar kvinnor från att nå 

toppen längre fram i karriären, glastaket tar inte hänsyn till kompetens utan endast till kön och 

ras. Glastaket i samband med revisionsbranschens ”up or out” system kan vara en förklaring 

till att kvinnor väljer att börja i revisionsbranschen men sedan försvinner. Glastaket hindrar 

kvinnor från att göra karriär och ”up or out” systemet går ut på att de som inte gör karriär ska 

lämna företaget. Det faktum att det ser ut såhär gör att kvinnor ofta intar olika stödfunktioner 

(Cooper och Taylor, 2000; Tancred-Sheriff, 1989, refererad i Anderson-Gough et al., 2005). 

Det finns en risk att kvinnor som planerat en karriär inom revision stöter på alltför många 

hinder för att fortsätta sin karriär inom revison och istället väljer att till exempel specialisera 

sig inom skatt. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför könsfördelningen är ojämn 

bland studenterna men har jämnats ut bland de anställda.  
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Smith-Ruig (2008) fann ett signifikant samband mellan kön och karriärval inom 

revisionsyrket. Fokus i studien var kombinationen av familje- och arbetslivet. Kvinnliga 

revisorer och redovisare anpassar sitt arbetsliv efter familjelivet mer än vad manliga revisorer 

och redovisare gör, detta innebär att kvinnor tvingas följa en mer icke-traditionell karriärbana. 

En icke-traditionell karriärbana innefattar deltid istället för heltid och mer tidsbegränsade 

projekt eller eget företagande. Män som i större utsträckning följer en traditionell karriärbana, 

som innebär mer fokus på arbetslivet, balanserar således inte familj och arbete i lika stor 

utsträckning som kvinnor. (Smith-Ruig, 2008) Anderson-Gough (2005) menar att bilda familj 

inte påverkar en manlig revisor som det påverkar en kvinnlig revisor, en man kan fortsätta 

ägna största delen av sin tid åt sitt arbete istället vilket Smith-Ruig (2005) studie visar. 

Smith-Ruig (2005) studie visar även att manliga revisorer är missnöjda med den fördelning 

mellan arbete och familj som de har samtidigt som de är ovilliga att bryta det och göra en 

omfördelning. Denna ovilja skulle kunna grunda sig i de rådande könsstereotyper som finns 

och som Social Role Theory bygger på. En man förväntas försörja familjen och kvinnan 

förväntas ta hand om barn och hem (Eckes och Trautner, 2000). Det faktum att 

könsstereotyper fortfarande påverkar samhället så pass mycket som det gör torde vara ett 

tecken på att de är svåra att bryta och svåra att frångå. Könsstereotyper bygger på normer och 

det är svårare att bryta normer än att passa in i dem. Det kan vara en anledning till att manliga 

revisorer idag är missnöjda med deras egen fördelning av familjeliv och arbetsliv men inte är 

villiga att göra något åt det. Även det faktum att kvinnor i större utsträckning anpassar sina 

karriärer efter familjelivet är i enlighet med Social Role Theory. Kvinnans stereotypiska roll 

är hemmafru och både kvinnor och män tenderar att anpassa sig till könsstereotypiska roller. 

Enligt Social Role Theory förväntas det av kvinnor att de ska ta mer ansvar för familjen. Det 

faktum att de gör det beror troligtvis på samma sak som att män inte förändrar sin situation 

trots missnöje, det är lättare att följa normerna än att bryta dem.  

Carrera et al. (2008) kan visa att det finns skillnader mellan vilka som valde att bli 

auktoriserade revisorer och vilka som valde att inte bli det efter att Spanien övergick till 

demokrati. Det utmärkande draget för de som valde att bli auktoriserade var att de var 

medelålders, hade lågt humant kapital samt instabila jobb. Expectation States Theory handlar 

om att det finns en statusföreställning som baseras på stereotyper som gör att dessa 

stereotyper blir så starka att de hindrar vissa grupper från att nå maktpositioner och högre 

ledarskap. Den grupp som i ett sammanhang anses som gynnad antas ha större kompetens och 

större social betydelse än den missgynnade gruppen. (Webster och Foschi, 1988, refererad i 
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Ridgeway, 2001) När Spanien övergick från diktatur till demokrati valde alltså medelålders 

personer med lågt humant kapital och instabila jobb att bli auktoriserade i större utsträckning 

än de yngsta och äldsta revisorerna som hade högt humant kapital och stabila jobb. Om 

Expectation States Theory appliceras på denna situation skulle det kunna vara så att de 

revisorer som var medelålders, hade lågt humant kapital och instabila jobb tillhörde den 

missgynnande gruppen. De yngsta och äldsta revisorerna med högt humant kapital och stabila 

jobb tillhörde istället den gynnande gruppen som antas ha större kompetens och större social 

betydelse. Det faktum att den missgynnade gruppen i större utsträckning valde att bli 

auktoriserade revisorer skulle kunna bero på en önskan om att förknippas med den grupp som 

anses ha högre kompetens och större social betydelse. Auktorisation skulle kunna ses som en 

väg till att tillhöra den gynnande gruppen. Idag blir kvinnor auktoriserade men trots detta 

tillhör de den missgynnade gruppen inom revisionsbranschen (Wallerstedt och Öhman, 2012). 

Auktorisation torde således endast ses som ett steg på väg mot den gynnade gruppen.  

6.1.11 Intern revision och intern kontroll 

Stefaniak et al. (2012) studerar hur externa revisorers klientidentifikation och interna 

revisorers arbetsgivaridentifikation påverkar deras kontrollbedömningar. Externa revisorers 

kontrollbedömningar blir mildare och mer överseende vid högre grad av klientidentifikation. 

Detta medan interna revisorers kontrollbedömningar blir mindre överseende vid högre grad av 

arbetsgivaridentifikation. Stefaniak et al. (2012) menar att om externa revisorer litar mer på 

interna revisorer skulle revisionskvaliteten öka, detta på grund av att interna revisorer är 

mindre överseende ju mer arbetsgivaridentifikation de känner. En av granskningsmetoderna 

externa revisorer har att tillgå är granskning av företagets interna kontroller. Detta innebär att 

revisorn skapar sig en förståelse för företagets redovisningssystem och dess tillhörande 

interna kontroller. Sedan kontrolleras även dess effektivitet samt huruvida kontrollerna 

efterlevs. (Carrington, 2010) En intern revisor granskar det egna företaget och granskar 

således också dess system och kontroller. Stefaniak et al. (2012) kunde som sagt visa att om 

den interna revisorn känner arbetsgivaridentifikation kommer hen att lämna en mindre 

överseende bedömning. Den externa revisorn kommer däremot vid klientidentifikation lämna 

en mer överseende bedömning. Detta torde innebära att om en intern revisor upplever 

arbetsgivaridentifikation med samma företag som en extern revisor upplever 

klientidentifikation, kommer den interna revisorns bedömning var den mest sanningsenliga. 

Detta eftersom externa revisorer blir mer överseende vid klientidentifikation och på grund av 

det kan den externa revisorn godta brister som den interna revisorn inte godtar. Detta kan vara 
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anledningen till att Stefaniak et al. (2012) menar att det skulle leda till ökad revisionskvalitet 

om externa revisorer förlitade sig mer på interna revisorers bedömningar. 

Kontrollbedömningars sanningsenlighet påverkas alltså av huruvida det är en intern eller 

extern revisor som utför en kontrollbedömning och inte om det är en kvinnlig eller manlig 

revisor. Att externa revisorers kontrollbedömningar blir mer överseende vid hög grad av 

klientidentifikation kan bero på att klienter ställer höga krav på ett professionellt 

klientbemötande, samt att revisorer ska arbeta för att göra klienten nöjd. Både kvinnliga och 

manliga revisorer förklarar att de anpassar sitt revisionsarbete efter klienter, exempelvis 

påverkar klienter revisorers övertidsarbete. (Anderson-Gough, 2000) 

Arbetsgivaridentifikation och klientidentifikation ser likadant ut mellan kvinnliga och manliga 

revisorer. (Stefaniak et al., 2012). Det torde innebära att arbetsgivare och klienter påverkar 

kvinnliga och manliga revisorers bedömningar på samma sätt.  

6.1.12 Time Deadline Pressure  

Time Deadline Pressure (TDP) innebär att tidspress råder och det uppstår när oväntade 

händelser begränsar revisorers förmåga att uppfylla ett mål inom avtalad tid. Vid TDP 

motiveras revisorer främst av att undvika ansvar för subjektiva revisionsfrågor eller att 

upprätthålla revisionskvalitet. Överordnades preferenser påverkar varken kvinnliga och 

manliga revisorers val av rapporteringsinformation vid TDP. Revisorer upplever att det är 

viktigare att överordnade möter en deadline än att de bidrar med rättvisande information. 

(Robertson, 2007) Gold et al. (2012) visar i sin studie att tidspress också kan påverka 

revisorers vilja att konsultera med en expert angående klienter. Vid strikta krav på att 

konsultera med en expert rörande misstankar kring bedrägeri hos en klient ökar revisorers 

misstankar om potentiellt bedrägeri. Denna effekt visade sig vara starkare vid stor tidspress än 

vid liten tidspress, revisorer svarar alltså positivt på en strikt konsultationsstandard. (Gold et 

al., 2012) Att revisorers vilja att konsultera med en expert ökar vid stor tidspress kan bero på 

att revisorer motiveras av att undvika ansvar för subjektiva revisionsfrågor eller av att 

upprätthålla kvalitet, som Robertson (2007) förklarar. En expert kan bidra med ökad 

revisionskvalitet samtidigt som det inte enbart blir revisorns ansvar att finna potentiellt 

bedrägeri hos en klient. Detta är särskilt viktigt vid stor tidspress vilket innebär att Robertson 

(2007) och Gold et al. (2012) resultat i viss mån stämmer överens med varandra. 

Däremot går det att ifrågasätta om kvinnor och män påverkas olika av tidspress utifrån 

Lambert och Agoglia (2011) resultat. Denna studie handlar om tidspress som uppstår när 

överordnades utvärdering av revisorers arbete inte kommer i tid. En sen utvärdering leder till 
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ökad överdokumentation, främst bland män vilket innebär att manliga revisorer tenderar att 

dokumentera att de gjort mer än vad de egentligen har gjort. (Lambert och Agoglia, 2011) En 

sen utvärdering kan alltså innebära att tidspress uppstår då revisorn i fråga får mindre tid på 

sig att ändra dokumentationen utifrån utvärderingen. Att överdokumentera skiljer sig från 

Robertson (2007) och Gold et al. (2012) resultat som istället visar att tidspress har en positiv 

inverkan på revisorns oberoende och revisionskvalitet, vilket överdokumentation inte har. 

Överdokumentation påverkar revisionskvaliteten och revisorns oberoende negativt. Därav kan 

tidspress som uppstår på grund av sena utvärderingen drabba revisorers dokumentation och 

då främst manliga revisorers dokumentation. 

6.1.13 Övrigt  

Alm och McKee (2006) hittade en skillnad mellan kvinnors och mäns vilja att deklarera rätt 

inkomst. Ju högre inkomst män har desto mer minskar mäns vilja att deklarera rätt inkomst, 

detta samband hittades inte bland kvinnorna i studien. (Alm och McKee, 2006) Att deklarera 

fel inkomst kan ses som ett oetiskt beteende och liknas med Lambert och Agoglia (2011) 

resultat att män tenderar att överdokumentera i större utsträckning än kvinnor. Att 

överdokumentera är ett oetiskt beteende och dessa två studier visar att detta oetiska beteende 

är vanligare bland män än bland kvinnor. Utifrån detta torde manliga revisorer handla mer 

oetiskt än kvinnliga revisorer.  

En ytterligare skillnad mellan kvinnliga och manliga revisorer är vilka icke-traditionella 

lärandeformer som föredras. Manliga revisorer har större preferens för debatter medan 

kvinnor prioriterar granskning av finansiell information. (Chaffey et al., 2011) Att män 

föredrar debatter kan kopplas till att vara agentic då det innebär att en som person är 

uppmärksamhetssökande (Eagly et al., 2003). Vid debatter får en ta mer plats, stå i centrum 

samt dela med sig av sina åsikter och tankar. Detta innebär att det faktum att män föredrar 

debatter kan bero på de stereotypiskt manliga beteenden som uppstått via sociala 

konstruktioner. Att fler män enligt Chaffey et al. (2011) uppvisar en preferens för debatter, 

vilket kan innebära att en är uppmärksamhetssökande, skulle i detta fall enligt Social Role 

Theory förklaras av att män lever upp till den stereotypiska manliga rollen. Däremot går det 

att ifrågasätta om de kvinnliga preferenserna som Chaffey et al. (2011) hittat, att granska 

finansiell information, går att koppla till att vara communal. Att vara communal handlar om 

viljan att lösa personliga problem och inte problem som uppstår inom arbetet. Dessutom 

förklarar Sociala Role Theory egenskaper som att vara bestämd och kontrollerande som 

manliga. (Eagly et al., 2003) Granskning av finansiell information handlar i viss mån om att 
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vara noggrann och kontrollera att all information stämmer, utifrån Social Role Theory skulle 

en preferens för granskning av finansiell information därför vara en manlig egenskap. Trots 

det föredrar kvinnliga revisorer enligt Chaffey et al. (2011) granskning av finansiell 

information. Detta kan bero på att Social Role Theory bygger på generella könsstereotypiska 

skillnader som inte går att tillämpa i alla situationer, därav svårigheten att se ett samband 

mellan att granska information och att vara communal. Enligt Expectation States Theory 

skulle denna typ av revisionsarbete kunna ses som en könsneutral arbetsuppgift (Ridgeway, 

2001). Detta skulle kunna förklara Chaffey et al. (2011) resultat.  

6.1.14 Sammanfattning av analys av litteraturstudie 

Nedan presenteras en sammanfattning av de skillnader och icke-skillnader som analyserats 

vad gäller kvinnliga och manliga revisorers revisionsarbete. Litteraturstudien har funnit vissa 

skillnader mellan kvinnor och män som inte hör till revisionsarbetet. Dessa skillnader har 

därför klassificerats som icke-skillnader då det inte påverkar kvinnors och mäns 

revisionsarbete. Enbart de skillnader som påverkar eller kan påverka revisionsarbetet har 

således klassificerats som en skillnad mellan kvinnor och män. 

Tabell 26: Sammanfattning av analys av litteraturstudie 

Kategori Kan skillnader 

mellan kvinnors 

och mäns 

revisionsarbete 

påvisas? 

Likheter och skillnader mellan kvinnors och mäns 

revisionsarbete 

Bedrägeri och 

brainstorming 

Nej Kvinnor och män bedömer risken för bedrägeri på samma sätt 

och utför en bedrägeribrainstorming på samma sätt. De 

bedömer även narcissistiska drag hos klienten på samma sätt. 

Oberoende Nej Den etiska miljön påverkar kvinnliga och manliga revisorers 

motivation att vara oberoende på samma sätt och båda könen 

uppfattar rådgivningstjänster som de tjänsterna med störst risk 

att försämra oberoendet. Den enda skillnaden mellan könen är 

att kvinnor och män uppfattar att olika NAS försämrar 

revisorns oberoende mest. 

Dokumentation Nej Kvinnor och män använder samma kognitiva processer vid 

dokumentation. PCAOBs ökade krav på dokumentation 

påverkar kvinnor och män på samma sätt.  
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Etik Ja Kvinnor och män har olika föreställningar om det etiska 

klimatet i ett företag. Kvinnor och män påverkas även olika 

mycket av maktdistans och organisatorisk respons.  

Whistleblowing Ja Kvinnor tenderar att rapportera fel i mindre utsträckning än 

män på grund av rädsla för konsekvenser. Det är mindre 

skadligt att rapportera internt än externt för båda könen. 

Revisionskvalitet, 

tillförlitlighet och 

försäkran 

Ja Kvinnor och män ställer samma krav på vad rimlig försäkran 

är. En försäkran inger lika stort förtroende oavsett om den 

lämnas av en kvinna eller man. Om något går fel vid en 

revision lider dock kvinnor större konsekvenser än män.  

Revisionsbedömning 

och -beteende 

Nej Både kvinnliga och manliga revisorer anser att klienten 

påverkar deras revisionsarbete samt att den mentala 

representationen av en klients kontrollmiljö påverkar kvinnors 

och mäns bedömningar likadant. Varken kvinnliga eller 

manliga revisorer efterlever kravet på att vara opartisk.  

Revisorns 

egenskaper 

Nej Både kvinnor och män innehar egenskaper som leder till 

professionell skepticism. Majoriteten av de egenskaper som 

hör till professionell skepticism är mer hänförliga till att vara 

agentic än communal. Kvinnor och män innehar inte olika 

egenskaper men det kan vara fördelaktigt för revisorer att inta 

ett mer stereotypiskt manligt beteende, alltså att vara agentic.  

Användning av IT 

och teknik 

Nej Användningen av IT påverkas av företagsstorlek och 

personliga egenskaper, inte av kön. 

Karriärval Ja Fler kvinnliga än manliga revisorer anpassar sitt arbetsliv efter 

familjelivet och följer en mer icke-traditionell karriärbana. De 

flesta manliga revisorer följer en traditionell karriärbara som 

innebär mer fokus på arbetslivet än familjelivet.  

Intern revision och 

intern kontroll 

Nej Arbetsgivaridentifikation och klientidentifikation ser likadant 

ut mellan kvinnliga och manliga revisorer. Det torde innebära 

att arbetsgivare och klienter påverkar kvinnliga och manliga 

revisorers bedömningar på samma sätt. 

Time Deadline 

Pressure 

Ja Överordnades preferenser påverkar kvinnors och mäns 

rapporteringsval likadant vid tidspress. Män påverkas mer än 

kvinnor av sena utvärderingar vilket leder till att de antar ett 

mer oetiskt beteende.  

Övrigt Ja Ju högre inkomst män har desto mer minskar mäns vilja att 

deklarera rätt inkomst, detta samband hittades inte bland 
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kvinnor. En ytterligare skillnad mellan kvinnliga och manliga 

revisorer är vilka icke-traditionella lärandeformer som 

föredras.  

 

6.2 Analys av intervjustudie 

Nedan analyseras resultatet av intervjustudien under fem rubriker; upplevda för- och 

nackdelar av respektive kön i revisionsbranschen, generella skillnader mellan kvinnor och 

män i revisionsbranschen, arbetssätt, revisorns egenskaper och karriärmöjligheter.  

6.2.1 Upplevda för- och nackdelar av respektive kön i revisionsbranschen 

Av intervjuerna framgår det att både kvinnor och män har upplevt nackdelar i 

revisionsbranschen endast på grund av sitt kön. Alla de intervjuade kvinnorna förklarar att de 

någon gång under sin revisorskarriär stött på situationer där de har uppfattat det som en 

nackdel att vara kvinna. Detta är något som skiljer sig från de manliga respondenterna då 

endast en man har upplevt det som en nackdel att vara man. Revisor B förklarar att hon har 

känt att manliga klienter inte litar på kvinnliga revisorer och att hennes revisionskunskaper 

har ifrågasatts mer än hennes manliga medarbetares revisionskunskaper. Denna nackdel för 

kvinnor uppstår när manliga klienter vill att en manlig revisor ska revidera deras verksamhet. 

Revisor F har precis som B upplevt en nackdel med att vara kvinna vid möten med manliga 

klienter. F förklarar vidare att äldre manliga klienter har gett henne känslan av att de anser att 

revisionsyrket är alldeles för tufft för en kvinna och att hon blir klappad på huvudet. Revisor 

G upplevde att när hon var nyanställd var de äldre manliga revisorerna inte välkomnande: 

” […] om man kommer som en ung tjej, när man är ny […] ja de ska visa vad de 

kan, och jag minns till exempel min första branschträff som jag var på då när jag 

var ung […] när man kommer som ny och alla andra känner varandra, och de är 

liksom dubbelt så gamla, då tänker man att de ska komma fram, det är ju det 

normala liksom, att man kommer fram och säger hej […] men då var det mer 

såhär, de vänder ryggen lite grann […] man får ta plats själv […].” 

Detta drabbar främst nyanställda kvinnor och inte nyanställda män. Detta eftersom äldre 

manliga revisorer har en tendens att ifrågasätta kvinnliga revisorer enligt G. Revisor E som är 

en man kan se både för- och nackdelar med att vara både kvinna och man. E håller med B och 

F då han förklarar att det för 20-30 år sedan var mer fördelaktigt att vara en man i 

revisionsbranschen på grund av just manliga klienter. På den tiden var de flesta klienterna 
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män vilket kan jämföras med att en man känner igen sig mindre i en kvinna och på grund av 

det inte trivs med att ha en kvinnlig överordnad (Anderson-Gough et al., 2001). Då män har 

svårt att identifiera sig med kvinnor kan det vara en anledning till att de kvinnliga 

respondenterna bemötts på ett negativt sätt av sina manliga klienter. Revisor C tycker till 

skillnad från detta att kvinnor och män behandlas på samma sätt av klienterna men att kvinnor 

kan ta åt sig mer personligt om en klient är otrevlig.  

Samtidigt förklarar E att han numera anser att det kan finnas en fördel med att vara kvinna i 

revisionsbranschen. Detta eftersom många stora bolag räknar med att det ska finnas en kvinna 

med en ledande roll i revisionsteamet. Denna förväntan hos stora bolag kan bero på att 

regeringen sedan 2003 statligt utreder könssegregering på arbetsmarknaden (Regeringen, 

2004). Den statliga utredningen kan vara en orsak till varför det numera blir allt vanligare 

med kvinnor på ledande positioner. Trots detta beräknas det dröja 28 år till innan 

revisionsbranschen kan klassas som helt jämställd om utvecklingen fortsätter i samma takt 

(Lennartsson, 2015). Då det beräknas ta 28 år tills revisionsbranschen är jämställd har frågor 

om könskvotering lyfts fram. Revisor A menar att könskvotering är en nackdel för män 

eftersom han anser att kravet på kvinnor minskar i förhållande till kraven på män. A tycker att 

det fokuseras alldeles för mycket på att kvotera in kvinnliga partners istället för att belöna 

könen för lika arbete. Främst anser A att detta är något som kommer påverka yngre män i 

branschen då han tror att det kommer leda till att deras karriärmöjligheter begränsas på grund 

av könskvotering. A menar vidare att han inte tycker att det är fördelaktigt att vara man i 

revisionsbranschen och att det under hans verksamma 26 år inte någonsin har varit det. Det 

finns alltså inga nackdelar med att vara kvinna i revisionsbranschen enligt A. G har också 

upplevt fördelar med att vara kvinna eftersom män tenderar att konkurrera med andra manliga 

revisorer. På grund av detta kan manliga revisorer slappna av mer när de har en kvinnlig 

företagsledare och våga erkänna när de inte förstår något. G menar alltså att män har ett större 

förtroende för kvinnor eftersom de inte strävar efter makt på samma sätt som äldre manliga 

revisorer gör. Revisor D och C upplever också att det inte finns några nackdelar med att vara 

kvinna i revisionsbranschen och att detsamma gäller för män.  

Vad som är intressant utifrån detta resultat är att samtliga kvinnliga respondenter ser 

nackdelar med att vara kvinna i revisionsbranschen, medan ingen manlig respondent håller 

med. De flesta manliga respondenterna i studien upplever att det inte finns någon för- eller 

nackdel med att vara varken kvinna eller man. Det är enbart A som anser att det finns en 

nackdel med att vara man och E kan se både för- och nackdelar. D förklarar att han arbetar på 
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ett litet kontor med få medarbetare vilket möjligtvis kan vara orsaken till att han inte stött på 

en tydlig särbehandling av kvinnor och män. C belyser att även om han inte har märkt av att 

kvinnor behandlas sämre än män i branschen så betyder det inte att det nödvändigtvis måste 

stämma, det kan bero på att C helt enkelt inte har märkt av att hans kvinnliga medarbetare 

behandlas sämre.  

Av intervjuerna framkommer det att kvinnliga revisorer kan se det som en nackdel att bli 

mamma. Enligt B tar det längre tid för kvinnor att bli auktoriserade revisorer eftersom det är 

lätt att hamna efter i karriären på grund av att en väljer att skaffa barn. Därutöver förklarar B 

att föräldraskap är något som drabbar kvinnor mer än män. Bland annat fick B 

rekommendationen att inte skaffa barn inom fem år i samband med sin rekrytering, denna 

rekommendation gavs inte till männen som började samtidigt. B säger: 

”[…] alltså efter fem år rekommenderar de att man skaffar barn […] det säger 

de inte till en man men det säger de till våra kvinnliga medarbetare […] på 

grund av att annars kommer du hamna efter och det vill man ju inte så att säga 

om man nu vill komma någonstans.” 

C förklarar precis som B att familjelivet är något som påverkar kvinnor mer än män och är 

oftast orsaken till varför kvinnor väljer att lämna revisionsyrket. C menar att familjelivet 

sällan är orsaken till att manliga revisorer lämnar yrket. E ifrågasätter också om hans 

kvinnliga medarbetare för 30 år sedan inte arbetade lika hårt som män på grund av att de 

prioriterade familjen. Föräldraskap är en enligt Dambrin och Lambert (2008) något som 

ställer högre krav på kvinnor än män, främst för att kvinnor måste välja mellan att vara en bra 

mamma eller göra karriär. Kvinnor som bildar familj antas ha mindre tid för arbete och 

arbetsgivare planerar ofta i förskott att kvinnor kommer att ta ut mer föräldraledighet än män. 

(Albrecht et al., 2015) Detta stämmer överens med Bs erfarenheter då arbetsgivare enbart 

rekommenderar kvinnor att inte skaffa barn inom 5 år. Att män kan ta föräldraledigt är således 

en faktor som arbetsgivare inte fokuserar lika mycket på och tar inte hänsyn till detta vid 

rekryteringen av män. Moderskapet är således en möjlig orsak till att det inte är lika många 

kvinnor som män på partnernivå.  

6.2.2 Generella skillnader mellan kvinnor och män i revisionsbranschen  

Under de intervjuer som gjorts framkom det i flera fall som ovan nämnts att det faktum att 

kvinnor blir mammor påverkar dem mer än vad män påverkas av att bli pappor. Att bli pappa 

påverkar alltså inte ens karriär lika mycket som att bli mamma. Den största skillnaden mellan 



99 

 

att bli mamma och att bli pappa är att kvinnor ofta tar större ansvar för familjen än vad män 

gör vilket gör att män har möjlighet att till exempel arbeta mer övertid. Övertid är vanligt 

förekommande i revisionsbranschen och att kvinnan i större utsträckning tar hand om familjen 

kan leda till att kvinnors karriär lider. Revisor B säger:  

”[…] om man nu jämför med de som började samtidigt som jag, de killar som 

började samtidigt som jag så kommer de nog säkert bli auktoriserade ett år innan 

eller något sådant där […]” 

På frågan om detta beror på att kvinnor ofta skaffar barn ungefär samtidigt som det är dags att 

bli auktoriserad svarar B:  

”Ja precis, om man planerar att skaffa barn. Nu vet jag det finns killar som har 

barn men som inte har tagit ut sin pappaledighet utan helt enkelt har gett den till 

sin fru […]” 

Anledningen till att B tror att hon kommer bli auktoriserad senare beror alltså på att hon 

troligtvis kommer skaffa barn och vara mammaledig. Detta kommer leda till att hon hamnar 

efter på vägen mot auktorisation. Att skaffa barn påverkar alltså inte kvinnor och män på 

samma sätt. Enligt Dambrin och Lambert (2008) är detta ett dilemma många kvinnor ställs 

inför, att vara en bra mamma och samtidigt göra karriär. Vidare menar Dambrin och Lambert 

(2008) att det är de biologiska faktorerna som gör att moderskapet är svårare att hantera än 

vad faderskapet är. Anderson-Gough (2005) menar, precis som flera av respondenterna att 

denna skillnad beror på att den manliga revisorn kan fortsätta att ägna majoriteten av sin tid 

på sitt arbete vilket inte är möjligt för kvinnor. Det var främst de kvinnliga respondenterna 

som identifierade att bli förälder som en stor skillnad mellan kvinnor och män i 

revisionsbranschen. Resultatet av intervjustudien tyder på att män har svårt att se detta som en 

nackdel för kvinnor i revisionsbranschen och istället ser det som något kvinnorna väljer. 

Albrecht et al. (2015) menar som sagt att arbetsgivare ofta i förskott planerar att kvinnor 

kommer ta ut mer föräldraledighet än män vilket leder till att det satsas mindre resurser på 

kvinnor, vilket torde vara negativt för kvinnor även inom revisionsbranschen samt för deras 

karriärer. Detta skulle alltså i motsats till flera av de manliga respondenterna inte vara något 

som kvinnorna själva väljer. Oavsett om kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män 

missgynnas de på grund av förväntningen att de kommer att göra det.  
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Huruvida det är mest kvinnor eller mest män inom revisionsbranschen var respondenterna 

oense om. En del ansåg att det var mycket mer män inom revisionsbranschen medan andra 

ansåg att det var jämt fördelat samtidigt som en tredje hävdade att det rekryteras in mer 

kvinnor än män. Flera påpekade dock att det finns betydligt fler manliga partners än 

kvinnliga. Revisor C säger:  

”[…] det är ju bevisligen någon skillnad eller har varit det tidigare, för det är ju 

knappt några kvinnliga delägare.” 

Det kan finnas många förklaringar till att det ser ut som det gör. En av dem kan vara glastaket. 

Dambrin och Lambert (2008) förklarar glastaket som konstgjorda hinder skapade av attityder 

och organisatoriska fördomar. Glastaket tar enligt Cooper Jackson (2001) inte någon hänsyn 

till kompetens utan endast till kön och ras. Att glastaket finns kan bero på olika saker, bland 

annat könsstereotyper och föräldraskap som nämndes tidigare (Maupin och Lehman, 1994; 

Anderson-Gough, 2005; Schein, 2007; Dambrin och Lambert, 2008). Könsstereotyper är en 

reflektion av den allmänna uppfattningen om skillnader i personlighetsdrag och beteende 

mellan könen (Moskowitz et al., 1994; Lueptow et al., 2001), dessa könsstereotyper gör att 

män endast i egenskap av sitt kön ses som mer kvalificerade än kvinnor (Schein, 2007). Enligt 

Berthoin och Izraeli (1993, refererad i Schein, 2007) är det enskilt viktigaste hindret för 

kvinnor att ta sig uppåt i organisationer de könsstereotyper som råder och som gör att 

ledningen i en organisation associeras med män. Könsstereotyper bidrar alltså till glastaket 

vilket i sin tur hindrar kvinnor från att bli partners. Bristen på kvinnliga partners som 

respondenterna upplever kan alltså förklaras med hjälp av könsstereotyper som är en kollektiv 

föreställning om hur kvinnor och män är samt glastaket (Deaux och Major, 1987; Cooper 

Jackson, 2001; Berger et al., 1980, refererad i Weyer, 2007). Detta stämmer också överens 

med Social Role Theory som menar att de könsskillnaderna som finns (här är skillnaden alltså 

att det är mer manliga partners än kvinnliga) beror på sociala konstruktioner (Eckes och 

Trautner, 2000). För att fler kvinnor ska få chansen att bli partners krävs det att samhället 

arbetar aktivt med att motbevisa könsstereotyperna och arbetar med alla de faktorer som 

bidrar till glastaket. Enligt Social Role Theory beror de idag rådande skillnaderna mellan 

könen inte på biologiska skillnader utan endast på sociala konstruktioner. Det borde innebära 

att det är dessa sociala konstruktioner som måste arbetas bort för att lösa problemen som de 

rådande könsstereotyperna bidrar till.  
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Det rådde även delade meningar mellan respondenterna om vilka som lämnar branschen i 

störst utsträckning. Några av respondenterna ansåg att det är jämnt fördelat mellan könen 

bland de som väljer att lämna branschen medan några ansåg att det främst är kvinnor som 

lämnar revisionsbranschen. C säger:  

”Ja alltså vi har ju problem i revisionsbranschen, det är ju lika många kvinnor 

från början men de flesta försvinner ju […]” 

Revisionsbranschens ”up or out” system skulle kunna vara till nackdel för kvinnor, systemet 

innebär att de som inte lyckas göra karriär förväntas byta jobb. Som ovan nämnts hindrar 

glastaket kvinnor i många fall att nå högt upp i organisationer. Att revisionsbranschen sedan 

har ett system som går ut på att om en inte gör karriär ska en byta jobb kan inte anses 

gynnsamt för kvinnor. Detta kan vara en anledning till att kvinnor ofta intar olika 

stödfunktioner i revisionsbranschen så som sekreterare eller personalchef (Cooper och Taylor, 

2000; Tancred-Sheriff, 1989, refererad i Anderson-Gough et al., 2005).  

6.2.3 Arbetssätt  

Samtliga respondenter i intervjustudien påpekar att de inte anser att arbetssättet vid en 

revision skiljer sig mellan kvinnor och män. Trots detta framkom en del generella skillnader 

som Revisor A bland annat förklarar som en marginell skillnad. Den största skillnaden vid en 

revision är att män drar mer slutsatser på känsla medan kvinnor drar slutsatser på fakta enligt 

A. Däremot menar A att revisionen utförs på samma sätt oavsett om det är en kvinnlig eller 

manlig revisor då ett revisionsteam måste uppfylla samma mål. Revisor D delar denna åsikt 

eftersom alla revisorer lär sig arbeta på samma sätt i en revisionsbyrå och därav blir 

metodiken densamma. Detta beror möjligtvis på att revisionsbyråer har en intern policy som 

alla revisorer måste följa, vilket enligt Revisor H leder till att kvinnor och män arbetar på 

samma sätt. Även om alla revisorer följer denna policy skiljer sig utförandet av revisionen på 

grund av revisorns personlighet men inte kön. Carrington (2010) förklarar att 

granskningsmetoder och granskningsåtgärder vid en revision skiljer sig beroende på 

situationen, företag som reviderar samt företag som ska revideras. Metoder och åtgärder 

skiljer sig inte mellan kvinnor och män enligt A, D och H, det handlar snarare om företagets 

policy och utbildning. Granskningsmetoder är det sätt som en revisor väljer att utföra sin 

revision på (Carrington, 2010) och utifrån intervjustudiens respondenter är det revisionsbyrån 

som styr vilka granskningsmetoder som används och inte kön. 
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Även om metodiken och granskningsmetoder inte skiljer sig mellan kvinnor och män 

förklarar Revisor B att det ändå finns vissa skillnader mellan hur kvinnor och män arbetar. 

Sådana skillnader är exempelvis att kvinnor önskar att prestera direkt vid en revision och har 

därför mer fokus på uppgiften i början. Vidare förklarar B att män tar god tid på sig i början 

av en revision och arbetar inte lika snabbt som kvinnor. Att män tar god tid på sig leder till att 

dessa män får en större förståelse för varför de gör som de gör. Det faktum att kvinnor arbetar 

snabbt och effektivt kan enligt B leda till att dessa kvinnor inte alltid förstår varför de utför en 

revision på ett visst sätt. Förståelse för företagets redovisningssystem är viktigt vid företagets 

interna kontroll (Carrington, 2010). Skillnaden mellan kvinnors och mäns arbetssätt enligt B 

kan alltså jämföras med skillnader i förståelse för företagets redovisningssystem. I detta fall är 

det möjligt att män har större förståelse för redovisningssystemet vilket innebär att de inte 

behöver ägna lika mycket tid åt förberedelsearbete som kvinnor behöver.  

Samtidigt delar inte Revisor G och Revisor C dessa uppfattningar. C förklarar kvinnor som 

mer noggranna än män vilket G håller med om. C tror att detta beror på att kvinnor är mer 

försiktiga och inte vill riskera att göra fel. Att kvinnor arbetar snabbare och mer effektivt vid 

början av en revision kan alltså istället förklaras av att kvinnor är mer noggranna och redan 

från början vill se till att allt stämmer. Vidare förklarar G att hon har upplevt att kvinnor sätter 

lägre väsentlighetstal och dubbelkollar sina antaganden på detaljnivå mer än vad män gör. Att 

sätta lägre väsentlighetsnivå innebär att en revisor vill upptäcka så många risker som möjligt 

(Carrington, 2014). C förklarar att kvinnor är mer försiktiga än män och det kan vara därför 

de sätter lägre väsentlighetstal än män. I detta fall kan det vara så att kvinnor sätter lägre 

väsentlighetstal eftersom de vill upptäcka så många fel som möjligt. D är den enda 

respondenten i intervjustudien som inte har upplevt några särskilda skillnader mellan hur 

kvinnliga och manliga revisorer arbetar. Exempelvis har D inte märkt av att fler kvinnor eller 

fler män använder IT i sitt arbete, det handlar enbart om hur en som person föredrar att arbeta. 

G förklarar att både könsskillnader och företagspolicy skiljer sig beroende på företagsstorlek 

och geografisk placering av revisionsbyrån. Revisionsbyråer i storstäder är mer 

tävlingsinriktade än revisionsbyråer i mindre städer. På grund av detta måste revisorer i 

storstäder arbeta mer övertid och detta gör kvinnor i större utsträckning enligt G. För att 

jämställdhet ska prägla en revisionsbyrå krävs det en policy som främjar detta och en ledning 

som arbetar för jämställdhet. Detta går att jämföra med att G upplever att kvinnor arbetar mer 

övertid än män, för att övertid inte ska drabba kvinnor mest skulle en bättre och mer jämställd 

policy kunna förhindra detta problem. Däremot håller inte B med om detta utan har upplevt 
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att det är män som arbeter mer övertid än kvinnor. B förklarar också att detta är en situation 

som främst uppstår när kvinnor blir mammor. Utifrån intervjustudien framkommer det alltså 

att respondenter har upplevt att både kvinnor och män arbetar övertid.  

B hävdar att det inte handlar om kön vad gäller hur mycket jobb en får göra utan vilken 

relation revisorer har till den påskrivande revisorn och vilket intryck en revisor har lämnat. 

Sådana intryck handlar inte om kön utan att visa att en är duktig. Uppfattar den påskrivande 

revisorn att en revisor är slarvig kommer denna revisor att få lägga ner mer tid på att göra mer 

kontroller. Enligt B handlar det alltså om skillnader i personlighet. Samtidigt tar Revisor E 

upp ytterligare en skillnad och det är att arbetssättet skiljer sig mellan generationer. E 

förklarar att den äldre generationen litar mer på sin magkänsla och erfarenhet än den yngre 

generationen som är mer regelstyrd. A förklarar att män drar slutsatser på känsla mer än på 

fakta och att det motsatta gäller för kvinnor. Att fler män litar på sin känsla kan enligt E 

förklaras av att män har varit verksamma i revisionsbranschen längre än vad kvinnor har varit 

och därmed har mer erfarenhet. Revisionsbranschen är enligt Wallerstedt och Öhman (2012) 

en mansdominerad bransch vilket kan förklara varför G uppfattar att män har större 

självförtroende i affärer än kvinnor. G förklarar vidare att kvinnor inte vågar ta lika mycket 

plats som män och detta kan vara en effekt av att kvinnor upplever att de inte tillhör 

revisionsbranschen på samma sätt som män gör.  

6.2.4 Revisorns egenskaper  

Av intervjuerna framkommer det att ett flertal respondenter anser att de viktigaste 

egenskaperna hos en revisor är att vara duktig på skatt och kunna bemöta klienter på ett bra 

sätt. Revisorn lämnar under en granskning revisionsrådgivning till klienter eftersom revisorn 

granskar huruvida klienter uppfyllt lagar och standarder. Även vid en väsentlighetsbedömning 

är det nödvändigt att en revisor är medveten om vilka handlingar som bryter mot lagar. 

(Carrington, 2014). Detta är alltså en del av revisorns oberoende och revisionsarbete, vilket 

blir tydligt i intervjustudien där ett flertal respondenter lyfter fram att det är viktigt att vara 

duktig på juridik och att kommunicera med klienten. A menar exempelvis att kunskap om 

skatt och aktiebolagsrätt krävs för att kunna hjälpa klienter vilket även B tycker är viktigt för 

att klienten ska kunna förstå varför en gör som en gör. E förklarar vikten av god 

kommunikation med klienter: 

”[…] det krävs att man är en väldigt god lyssnare och att man är lyhörd för 

egentligen både kundens behov och kundens signaler men också att man […] 
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lyssnar på medarbetare, sen tror jag också att man har en stor fördel om man är 

en bra pedagog, […] för det är ganska komplexa frågor många gånger och man 

har en fördel om man är duktig att på ett pedagogiskt sätt förklara komplexa 

sammanhang […]” 

Även Revisor D håller med om detta då lyhördhet mot klient krävs för att komma med bra 

lösningar och F betonar vikten av att vara duktig på att återkoppla till klient. Samtidigt 

förklarar E att det inte räcker med att lyssna på klienten utan en måste också lyssna på 

medarbetare. Eftersom revisorer arbetar i ett revisionsteam krävs det god kommunikation och 

A menar att ett bra och närvarande ledarskap är nödvändigt. Ett revisionsteam behöver en 

ledare som tänker på helheten för att få med alla revisorer i revisionsteamet. Samtliga 

respondenter lyfter fram personliga egenskaper som krävs för en revisor och fokuserar mindre 

på egenskaper kopplade till arbetsprocessen. Dock förklarar E att en revisor i en revision bör 

vara analytisk, strukturerad och kunna avgöra vad som är väsentligt. 

Andra viktiga egenskaper är att vara ödmjuk, saklig, konstruktiv, bestämd och 

förtroendegivande. Egenskaper som G anser vara nödvändiga för att bli framgångsrik och bli 

partner är att kunna marknadsföra sig själv. För detta krävs det att vara bestämd, ha auktoritet, 

vara social samt stresstålig anser H. Resultatet från denna intervjustudie skiljer sig delvis från 

tidigare forskning om att både kvinnor och män beskriver en bra ledare i maskulina termer 

(Maupin och Lehman, 1994; Moskowitzs et al., 1994; Lueptow et al., 2001; Schein, 2007). 

Detta eftersom respondenterna i intervjustudien förklarar en bra ledare i både maskulina och 

feminina termer. Egenskaper som anses vara typiskt kvinnliga är att vara vårdande, stödjande, 

omsorgsfull och hjälpsam. Typiskt manliga egenskaper är däremot att vara bestämd, ambitiös 

och bra på att lösa problem, forskare menar att manliga egenskaper värdesätts mer än 

kvinnliga egenskaper i revisionsbranschen. (Maupin och Lehman, 1994; Moskowitz et al., 

1994; Eagly et al., 2003) Manliga egenskaper som respondenterna anser är betydelsefulla är 

att vara bestämd och problemlösande men samtidigt nämns kvinnliga egenskaper i lika stor 

utsträckning, exempelvis att vara ödmjuk och hjälpsam mot klienter. Detta innebär att 

intervjustudien skiljer sig från tidigare forskares resultat eftersom respondenterna anser att så 

kallade kvinnliga egenskaper är lika viktiga som manliga egenskaper i revisionsbranschen. 

Enligt Social Role Theory antas kvinnor ha bättre sociala färdigheter än män och på grund av 

detta kan kvinnor gynnas när det krävs en demokratisk ledarstil (Eagly och Johnson, 1990). 

Revisor H förklarar att det är fördelaktigt om en revisor är social vilket enligt Social Role 
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Theory är en mer kvinnlig egenskap. Av den anledningen går det att ifrågasätta om Social 

Role Theory går att applicera på revisionsbranschen eller att revisionsbranschen är en sådan 

bransch där det krävs både en kvinnlig och manlig ledarskapsstil. De flesta egenskaper som 

respondenter finner är viktiga är sådana egenskaper som inte tillhör typiskt kvinnliga eller 

typiskt manliga egenskaper. Enligt Expectation States Theory finns det något som kallas 

könsneutrala arbetsuppgifter. Enligt denna teori kan könsskillnader även uppstå vad gäller 

könsneutrala uppgifter då män på grund av statusföreställningar ändå antas visa mer 

självförtroende, vara mer bestämda och mer influerande. (Ridgeway 2001) Att 

revisionsbranschen anses vara en mansdominerad bransch betyder alltså inte nödvändigtvis att 

manliga egenskaper värdesätts mer än kvinnliga vid utförandet av en revision. Även om 

respondenterna förklarar en bra revisor i könsneutrala termer kan statusföreställningar i 

samhället leda till att kvinnor missgynnas. Revisionsbranschen är möjligtvis en könsneutral 

bransch men även i könsneutrala branscher missgynnas kvinnor på grund av sociala 

strukturer.  

En annan personlig egenskap som A anser är viktig vid en revision är självförtroende. Detta är 

den enda egenskapen som respondenter ansåg skilja sig mellan kvinnliga och manliga 

revisorer. A förklarar att män har bättre självförtroende än kvinnor i revisionsbranschen och 

att kvinnliga revisorer förlitar sig på känslan av att det ska kännas rätt. En konsekvens av detta 

blir att män vågar ta på sig fler uppgifter och vågar ta sig an uppdrag de inte har rätt 

kompetens för. Enligt Social Role Theory förväntas män visa mer självförtroende även vad 

gäller könsneutrala arbetsuppgifter. (Ridgeway, 2001) The Gender Similarities Hypothesis 

menar i enlighet med A att det finns en skillnad mellan kvinnors och mäns självförtroende, 

skillnaden är att män har bättre självförtroende men denna skillnad minskar med åldern. 

(Hyde, 2005) Det betyder att den enda skillnaden mellan kvinnors och mäns egenskaper som 

nämndes av respondenterna stödjs av dessa två teorier som hävdar att män har bättre 

självförtroende än kvinnor. Det är också viktigt att betona att dessa teorier bygger på 

antagandet att självförtroende påverkas av sociala konstruktioner och inte är en biologisk 

skillnad mellan könen. Att män uppvisar större självförtroende kan alltså gälla både vid 

maskulina arbetsuppgifter och könsneutrala arbetsuppgifter då samhället förväntar sig ett 

bättre självförtroende av män än av kvinnor. Kvinnor förväntas enbart ha större 

självförtroende än män om det är en feminin arbetsuppgift som ska utföras.  
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6.2.5 Karriärmöjligheter 

Många av respondenterna framhävde att möjligheten att avancera i karriären och till slut bli 

partner påverkas av ens personlighet och inte av ens kön. Revisor B säger:  

”Ska du bli delägare så handlar det mycket om tillit och din person, det är ju 

mycket personlighet som avgör hur långt man kommer egentligen, […] alla har 

samma möjligheter men sen handlar det om vad man är för sorts person […]” 

Revisor C, F, G och H menade också att de skillnader som finns mellan kvinnors och mäns 

möjlighet till karriäravancemang beror på personlighet och inte på kön. C menade att 

historiskt har män jobbat med revision och kvinnor med redovisning vilket kan vara en 

förklaring till att det är fler manliga partners än kvinnliga idag. Detta innebär att det tidigare 

funnits en horisontell segregering, kvinnor och män har alltså arbetat med olika saker. Detta 

har på senare år övergått till vertikal segregering som innebär att kvinnor och män inte är lika 

framgångsrika inom samma yrke (Regeringen, 2004).  

Revisor A och E upplever inte att det finns några skillnader i kvinnors och mäns möjligheter 

till karriäravancemang. A anser att dessa möjligheter är identiska och att anledningen till att 

det idag är mer manliga partners är att alla helt enkelt inte strävar efter att bli partner. E ser 

som sagt inte heller några skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter till 

karriäravancemang men svarar på frågan om han anser att hans möjligheter till 

karriäravancemang är bättre än kvinnors såhär:  

”Alltså, det är svårt att se att jag direkt skulle ha det, sen kan man ju fundera på, 

kan det vara så att vissa kvinnor som skulle göra karriär samtidigt med mig inte 

jobbade lika hårt därför att de prioriterade familjen mera, det vet inte jag om det 

kan ha varit så men det kan man ju ha en spekulation om att det kan ha varit så 

[…]” 

Den mest nämnda anledningen till att kvinnor och män har olika möjlighet till 

karriäravancemang är detta som E spekulerar i, att kvinnor blir mammor och fokuserar mer på 

familjelivet än vad män gör. Föräldraskap inom revisionsbranschen analyserades under 6.2.2 

Generella skillnader mellan kvinnor och män i revisionsbranschen och kommer därför inte att 

analyseras här.  

Som ovan nämnts ansåg de flesta av respondenterna att de skillnader i möjlighet till 

karriäravancemang som finns mellan kvinnor och män beror på personlighet och inte på kön. 
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Enligt Social Role Theory tillskrivs kvinnor och män olika egenskaper endast på grund av det 

biologiska könet. Detta är orsaken till att det finns könsstereotypiska roller. Kvinnor och män 

anpassar sig och sitt sociala beteende till dessa roller. Det biologiska kön en person har 

påverkar således denna persons egenskaper och beteende. Detta på grund av att det finns djupt 

rotade könsstereotyper i samhället som både kvinnor och män anpassar sig efter. (Eckes och 

Trautner, 2000) Eagly och Johnson (1990) fann i en studie att personer som inte är utbildade 

inom ledarskap kommer att anta könsstereotypiska ledarskapsstilar. Dessa personer kommer 

således att agera på ett visst sätt i sin roll som ledare på grund av det biologiska kön personen 

har. (Eagly och Johnson, 1990) Enligt Social Role och Theory och Eagly och Johnson (1990) 

studie som baseras på Social Role Theory har en person vissa egenskaper och beter sig på ett 

visst sätt på grund av det biologiska kön personen har. Det torde innebära att den personlighet 

en person har till stor del styrs av personens biologiska kön. De skillnaderna i möjligheter till 

karriäravancemang mellan kvinnor och män som respondenterna anser beror på personlighet 

skulle i enlighet med denna teori indirekt bero på personens biologiska kön. Det innebär att 

kvinnor missgynnas på grund av att de inte innehar eller antar typiskt manliga egenskaper 

eftersom det är sådana egenskaper som premieras inom revisionsbranschen (Maupin och 

Lehman, 1994).  

Det framgår även av vissa respondenter att de kvinnor som blivit partners ofta innehar typiskt 

manliga egenskaper. B säger:  

”Ja sen så kanske det är mer manliga egenskaper som man tycker att de som 

kommer långt upp har […]”  

G som själv är partner säger:  

”[…] jag själv är sån, som tar för mig väldigt mycket. Och ska vara sådär lite 

mer manlig själv, jag har inga problem med att ta mig fram liksom” 

Det är således tydligt att anta typiskt manliga egenskaper ofta leder till större framgång och att 

kvinnor som inte har typiskt manliga egenskaper missgynnas på grund av det.  

Respondenterna ansåg överlag att det är lika många kvinnor som män som väljer att lämna 

revisionsbranschen. C menar dock att det till övervägande del är kvinnor som väljer att lämna 

revisionsbranschen:  
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”[…] man slutar skolan, vad ska man säga, när man är 25 och sen blir man 

auktoriserad revisor runt 30-årsåldern, och då är det ju mycket tjejer som skaffar 

barn och lite sådär. Ja jag tror att de känner att de har lite svårt att få ihop det 

kanske.” 

Även H anser att det främst är kvinnor som lämnar revisionsbranschen och hävdar att det 

beror på att det rekryteras in fler kvinnor vilket leder till att det också är mer kvinnor som 

lämnar branschen.  

Respondenterna som anser att lika många kvinnor som män lämnar branschen finner dock 

olika anledningar mellan varför könen väljer att lämna revisionsbranschen. E menar att 

kvinnor och män är olika mycket riskbenägna vilket leder till att kvinnor som lämnar 

revisionsbranschen ofta gör det för att de anser att arbetet som revisor är alltför riskfyllt och 

utsatt. Medan män som väljer att lämna revisionsbranschen istället ofta söker sig till mer 

riskfyllda yrken. G menar, precis som C, att kvinnor ofta lämnar revisionsbranschen för att det 

blir för svårt att kombinera familjelivet och arbetslivet. G menar också att det faktum att män 

lämnar beror på att de anser att de har för dålig lön eller att de helt enkelt fått ett bättre 

erbjudande:  

”[…] man hör sällan kvinnor säga att de får dåligt betalt det är mer ett manligt 

argument sådär.” 

Det faktum att kvinnor sällan hävdar att de har dåligt betalt kan kopplas till Expectation States 

Theory. Denna teori behandlar de olika statusföreställningar som finns om kvinnor och män 

och menar att män associeras med högre status, större kompetens och andra positiva 

färdigheter som anses viktiga för samhället. (Ridgeway, 2001) The Gender Similarities 

Hypothesis hävdar att de könsstereotypiska fördomar som finns är den största orsaken till att 

kvinnor missgynnas på arbetsplatsen vilket kan leda till att kvinnors självförtroende 

försämras. Det faktum att män anser sig ha dåligt betalt medan kvinnor inte gör det i samma 

utsträckning skulle alltså kunna bero på att män anser sig ha högre status, större kompetens 

samt andra positiva färdigheter eftersom det är så samhället ser på dem. Detta samtidigt som 

kvinnor i större utsträckning upplever att de missgynnas på arbetsplatsen vilket leder till 

sämre självförtroende hos dem, vilket i sin tur kan leda till att de inte upplever att de är värda 

mer än den lön de får.  
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Det är tydligt att det är fler kvinnor än män som väljer att lämna revisionsbranschen, detta 

eftersom att det på revisorsassistentnivå är 50/50 mellan kvinnor och män men ju högre upp i 

hierarkin en kommer desto större blir andelen män. (Carrington, 2014; Lennartsson, 2016) 

Anledningen till att respondenterna har olika uppfattningar rörande detta kan bero på att alla 

utgår från sig själva och sin situation och troligtvis skiljer det sig väldigt mycket från kontor 

till kontor.  

6.2.6 Sammanfattning av analys av intervjustudie  

Alla kvinnor i intervjustudien har under sin revisionskarriär upplevt nackdelar med att vara 

kvinna i revisionsbranschen. Dessa nackdelar är att kvinnliga respondenterna vid möten med 

klienter behandlas sämre än män och att det faktum att kvinnor blir mammor begränsar 

kvinnors karriärmöjligheter. Att kvinnor missgynnas i revisionsbranschen verkar vara ett 

problem som kvinnor är medvetna om men som män inte reflekterar över i samma 

utsträckning. Detta eftersom de manliga respondenterna inte anser att kvinnor behandlas 

sämre än män i revisionsbranschen och förklarar att kvinnor enbart är mer känsliga än män 

vid möten med klienter. Flertalet av de manliga respondenterna verkar även se på 

moderskapet som något kvinnor väljer att prioritera framför arbetet. Skillnaden mellan 

kvinnors och mäns karriärmöjligheter är att revisionsbyråer till viss del styr kvinnors 

karriärmöjligheter genom att ge kvinnor rekommendationen att inte skaffa barn inom fem år 

men denna rekommendation ges inte till män. Två av fyra manliga respondenter upplever att 

det finns en fördel med att vara kvinna, därmed en nackdel med att vara man, på grund av 

könskvotering och att stora bolag numera förväntar sig att ett revisionsteam också ska ha en 

kvinnlig ledare.  

Ingen av respondenterna har upplevt att kvinnors eller mäns revision ger olika resultat eller att 

arbetssättet vid en revision skiljer sig mellan kvinnor och män. De skillnader mellan könen 

som framkommit i intervjustudien handlar främst om att kvinnor är mer noggranna än män 

och att män är mer riskbenägna än kvinnor. Trots dessa skillnader förklarar respondenterna att 

en kvinnlig och en manlig revisor utför en revision på samma sätt eftersom det är 

revisionsbyråns metodik och revisorns personlighet som styr utförandet av revisionsarbetet. 

Således visar intervjustudien att revisionsarbetet inte skiljer sig mellan kvinnor och män.  

6.3 Komparativ analys 

Det finns både likheter och skillnader mellan litteraturstudien och intervjustudien men den 

tidigare forskningen om audit practice testar inte alltid kön i rena revisionssammanhang. Det 
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finns mycket forskning om exempelvis studenters karriärval (Dalton et al., 2014) och 

revisorers klientportfolio (Amir et al., 2014) men det blir tydligt att det finns en brist på 

forskning om själva revisionsarbetet som testar kön. Det är tydligt att forskningen fokuserar 

på faktorer som personer inom revisionsbranschen inte lägger vikt vid och tvärtom vilket 

försvårar den komparativa analysen. Detta eftersom att studiens syfte är att utforska och 

jämföra kvinnliga respektive manliga revisorers revisionsarbete samt utforska huruvida deras 

karriäravancemang påverkas till störst del av deras individuella revisionsarbete eller av deras 

kön vilket har lett till att viss tidigare forskning inte går att jämföra med intervjustudien. 

Nedan analyseras de likheter som trots skilda fokus hittats mellan litteraturstudien och 

intervjustudien.  

Kumar et al. (2008) visar att kvinnor och män har olika syn på vilka Non Audit Services 

(NAS) som påverkar revisorns oberoende. Kumar et al. (2008) studie visade att fler kvinnor 

än män såg juridiska tjänster som en NAS som försämrar oberoendet, medan de flesta män 

ansåg att bokföring försämrar oberoendet mer än kvinnor. (Kumar et al., 2008) Ingen 

respondent i intervjustudien tog upp juridiska tjänster eller bokföring som faktorer som kan 

försämra revisorns oberoende. Däremot tar Revisor A upp att kvinnor och män ser på 

konsulttjänster på olika sätt. Konsulttjänster kan ses som en NAS då det är en tjänst utöver 

själva utförandet av en revision. A menar att han tror att fler kvinnor än män lämnar 

revisionsyrket eftersom de inte trivs med att ägna sig åt konsulttjänster. Alltså finns det enligt 

A en skillnad i hur kvinnliga och manliga revisorer ser på konsulttjänster vilket kan jämföras 

med NAS. Carrington (2014) förklarar att konsulttjänster kan äventyra revisorns oberoende, 

vilket går att jämföra med både intervjustudien och Kumar et al. (2008) forskning. Både 

litteraturstudien och intervjustudien visar att kvinnor och män har olika uppfattningar om 

vilka NAS som försämrar revisorns oberoende mest.  

Bobek et al. (2010) visar i sin studie att det finns en hierarkisk diskrepans mellan 

skattemedarbetare och skattepartners. Skattepartners överskattar den etiska miljön i företaget 

medan skattemedarbetare har en annan syn på den etiska miljön. Skattepartners har också en 

tendens att blunda för de problem som finns i organisationen. (Bobek et al., 2010) Detta 

skulle kunna jämföras med att det i intervjustudien fanns partners som inte såg några 

skillnader överhuvudtaget mellan kvinnors och mäns möjligheter till karriäravancemang. De 

ansåg att båda könen hade samma möjligheter. Samtidigt menade revisor B, som varken är 

auktoriserad revisor eller partner, att kvinnors karriärer inte ser ut som mäns karriärer och det 

beror på att kvinnor blir mammor. Intervjustudien visar således att det finns partners som inte 
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såg att det faktum att kvinnor blir mammor påverkar deras karriär medan revisorer som inte är 

partners kunde identifiera det som ett problem. Detta skulle kunna bero på det Bobek et al. 

(2010) visar, att partners har en tendens att blunda för de problem som faktiskt finns i 

organisationen. Att det faktum att kvinnor blir mammor är ett problem för dem i karriären 

visar ett flertal forskare (Anderson-Gough, 2005; Dambrin och Lambert, 2008; Albercht et al., 

2015). Att kvinnor missgynnas på grund av de biologiska skillnader som finns mellan kvinnor 

och män är ett problem. Ett problem som måste erkännas och troligtvis främst av de högst 

uppsatta i en organisation för att det ska kunna lösas. 

Taylor och Curtis (2013) kunde i sin studie visa att kvinnor är mer känsliga mot maktdistans. 

Kvinnor har lättare att rapportera fel som en person på samma hierarkiska nivå har begått än 

att rapportera fel som en överordnad har gjort. (Taylor och Curtis, 2013) Ingen respondent i 

intervjustudien nämner att maktdistans skulle vara ett problem men däremot finns ett annat 

problem som nämns av flera respondenter. Detta handlar om hur kvinnliga revisorer bemöts 

av klienter. Flera kvinnliga respondenter menar att de upplever att de bemöts på ett annat sätt 

av klienter än vad deras manliga kollegor bemöts. Revisor C menar att kvinnor och män 

bemöts på samma sätt av klienter men att kvinnor är mer känsliga mot klienters beteende och 

tar åt sig mer av det än vad män gör. Huruvida klienter faktiskt bemöter kvinnor på ett annat 

sätt än män eller om kvinnor bara är mer känsliga är på dessa få intervjuer svårt att avgöra. 

Om kvinnor skulle vara mer känsliga än män är det dock inte särskilt underligt. Både Regh et 

al. (2008, refererad i Taylor och Curtis, 2013) och Nutley och Mudd (2005) menar att kvinnor 

utsätts för mer konsekvenser än män när någonting går fel. Kvinnor skulle således även i 

relation med en klient kunna uppleva att de får utstå mer konsekvenser jämfört med män om 

någonting görs fel. På grund av detta kan de vara mer känsliga för klienters beteende och 

uppleva att klienter bemöter dem på ett annat sätt än vad de bemöter manliga revisorer. 

Anderson-Gough (2000) förklarar även att könsdiskriminering i en revisionsbyrå ofta beror på 

att klienter föredrar att en manlig revisor ska revidera dess verksamhet. Detta kan vara 

förklaringen till varför kvinnor i intervjustudien har upplevt att det är just klienter som 

bemöter dem på ett dåligt sätt och inte själva revisionsbyrån.    

Intervjustudien visar precis som litteraturstudien att kvinnliga och manliga revisorers 

karriärbanor inom revisionsbranschen ser olika ut.  Litteraturstudien fann att fler kvinnor än 

män följer en icke-traditionell karriärbana inom revision. Detta beror på att fler kvinnliga 

revisorer strävar efter att uppnå balans i arbetslivet och familjelivet än manliga revisorer. 

(Smith-Ruig, 2008) Majoriteten av respondenterna i intervjustudien har upplevt att kvinnor 
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lämnar revisionsyrket i större utsträckning än män. Flera respondenter menar att det är 

vanligare att kvinnor lämnar revisionsyrket när de blivit föräldrar. B förklarar att hon har 

upplevt att kvinnors karriärmöjligheter drabbas mer av att skaffa barn än vad mäns 

karriärmöjligheter gör, främst vad gäller att bli partner. C har märkt att de kvinnor som lämnar 

revisionsbranschen gör det på grund av att det blir för svårt att få ihop arbetslivet med 

familjelivet, medan män oftast lämnar en revisionsbyrå om de fått ett bättre jobberbjudande. 

G håller med C om att kvinnor och män lämnar revisionsbranschen av olika anledningar. G 

menar att kvinnor väljer att lämna en revisionsbyrå eller revisionsbranschen på grund av att 

det blir för svårt att kombinera arbetslivet med familjelivet. Män som lämnar en revisionsbyrå 

eller revisionsbranschen gör det snarare för att de anser att lönen är för dålig. Respondenterna 

håller alltså till viss del med om Smith-Ruig (2008) resultat som visar att kvinnliga och 

manliga revisorer följer olika karriärbanor och att familjelivet påverkar kvinnors karriärbana 

mer än mäns. Flera respondenter tydliggör att kvinnor som väljer att skaffa barn får en annan 

karriärbana än män, denna karriärbana är lik den som Smith-Ruig (2008) kallar för icke-

traditionell karriärbana då familjelivet påverkar arbetslivet. Anderson-Gough (2000) förklarar 

vidare att det är de privata överenskommelserna inom familjen som leder till att kvinnor i 

revisionsbranschen kräver familjevänliga arrangemang och inte kan arbeta lika mycket 

övertid som män. Samma krav ställs alltså på kvinnliga och manliga revisorer men sociala 

konstruktioner har skapat en förväntan i samhället om att kvinnor ska ansvara över hushållet 

mer än män. Detta leder troligtvis till att manliga revisorer har större möjligheter att arbeta 

övertid då män inte förväntas ansvara över familjelivet på samma sätt som kvinnor. Detta 

torde vara ett direkt hinder för kvinnor som önskar bli framgångsrika i revisionsbranschen 

samtidigt som de vill skaffa barn. Båda delstudierna visar alltså att kvinnors arbetsliv 

påverkas av deras familjeliv mer än vad mäns arbetsliv påverkas av att de blir föräldrar. 

Naturligtvis går det inte att blunda för de biologiska skillnader som finns mellan kvinnor och 

män, dock är det revisionsbyråers skyldighet att erbjuda kvinnor och män samma möjligheter 

vad gäller karriär. En revisors karriär ska inte påverkas av huruvida en är kvinna eller man. B 

berättar att kvinnor på hennes tidigare arbete i samband med anställningen hos ett Big 4 

företag fick rekommendationen att inte skaffa barn de närmsta fem åren. Denna 

rekommendation fick inte hennes manliga kollegor och det innebär att arbetsgivare redan vid 

anställningen skapar olika förutsättningar för kvinnors och mäns karriärbana i 

revisionsbranschen. En man som blir pappa behöver alltså inte ge upp den traditionella 

karriärbanan i samma utsträckning som kvinnor måste när de väljer att skaffa barn. 

Litteraturstudien och intervjustudien visar alltså att kvinnliga revisorer riskerar att gå miste 
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om sina möjligheter till en traditionell karriärbana om de väljer att skaffa barn tidigt i sin 

karriär, detta gäller inte för manliga revisorer.  

Vad gäller risk finns ett samband mellan litteraturstudien och intervjustudien. Amir et al. 

(2014) visar att partners som tidigare dömts för något brott har en mer riskfylld klientportfolio 

och drar därför slutsatsen att dessa har en mer positiv attityd mot risk. Vidare visar Amir et al. 

(2014) att det är mer män än kvinnor som tidigare dömts för något brott. Detta torde innebära 

att kvinnor överlag har en mindre riskfylld klientportfolio än män och att män överlag har en 

mer positiv attityd mot risk. Amir et al. (2014) resultat stämmer överens med att Revisor E i 

intervjustudien hävdar att män är mer riskbenägna än kvinnor. Viktigt att poängtera är dock 

att dessa är de enda resultaten som framkom rörande risk i både litteratur- och intervjustudien. 

På grund av att risk inte fokuserades i någon av delstudierna är det svårt att dra några 

slutsatser angående risk. 

Litteraturstudien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen vad gäller 

bedrägeribedömning och bedrägeribrainstorming. Både kvinnor och män bedömer risken för 

bedrägeri som lika stor, motiveras av samma faktorer och uppvisar samma effektivitet vid 

bedrägeribrainstorming. (Lynch et al., 2009; Cockrell och Stone, 2011; Smith et al., 2012; 

Johnson et al., 2013; Boyle et al., 2015) Intervjustudiens resultat visar också detta genom att 

respondenterna inte ansåg att kvinnliga och manliga revisorer arbetar på olika sätt. De 

marginella skillnaderna mellan könen som respondenterna tog upp gäller inte hur en revisor 

bedömer bedrägeririsken eller utför en bedrägeribrainstorming. Detta bör i sin tur innebära att 

kvinnor och män utför en bedrägeribedömning och bedrägeribrainstorming på samma sätt. 

Det finns inte någon skillnad mellan hur kvinnor och män dokumenterar, hur kvinnor och män 

dokumenterar ger samma effekt och krav på dokumentation påverkar kvinnor och män på 

samma sätt (Payne och Ramsay, 2008; Piercey, 2011). Dokumentation är en del av audit 

practice (Carrington, 2010) och är därför en del av arbetet vid en revision. Respondenterna i 

intervjustudien fick svara på huruvida de upplevde att kvinnor och män utför en revision på 

olika sätt och resultatet visar att kvinnor och män inte arbetar på olika sätt. Detta torde 

innebära att kvinnor och män dokumenterar på samma sätt då båda delstudierna visar det.  

Professionell skepticism är en viktig egenskap inom audit practice. Professionell skepticism 

består av följande sex faktorer; ett ifrågasättande sinne, att vara icke-dömande, ett sökande 

efter kunskap, interpersonell förståelse, självkänsla och självständighet. (Hurtt, 2010) Att vara 

icke-dömande och att ha interpersonell förståelse är två faktorer från professionell skepticism 
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som även tas upp i intervjustudien som viktiga egenskaper hos en revisor. A, D och E anser 

att det är viktigt att vara lyhörd gentemot klienter, D och E lägger även vikt vid att vara lyhörd 

gentemot sina medarbetare. E menar att kommunikation är viktigt samt att vara en god 

lyssnare. B värdesätter att kunna hantera alla slags människor. C menar att det är viktigt att 

kunna bemöta både alla klienter samt alla medarbetare på samma sätt. F anser att det är viktigt 

att återkoppla till klienten. G lägger vikt vid att vara en god lyssnare och H menar att god 

social kompetens är en viktig egenskap. Alla dessa egenskaper som respondenterna nämnt kan 

kopplas till att vara icke-dömande och att ha interpersonell förståelse.  

Att vara duktig på juridik var också något som framgick som viktigt av respondenterna vilket 

kan kopplas till ett sökande efter kunskap, det är viktigt att hela tiden vara uppdaterad på nya 

lagar och regleringar. Är en ständigt uppdaterad torde det också innebära att en söker efter 

kunskap.  

Det var således dessa tre faktorer (att vara icke-dömande, interpersonell förståelse samt 

sökande efter kunskap) av professionell skepticism som framkom som viktiga i 

intervjustudien också. Ett ifrågasättande sinne nämndes inte, inte heller självkänsla eller 

självständighet. Dock nämndes självförtroende av ett antal respondenter och de ansåg att män 

tenderar att ha bättre självförtroende än kvinnor. Ytterligare egenskaper som inte kan kopplas 

till professionell skepticism men som framkom som viktiga i intervjustudien är; närvarande 

ledarskap, vara pedagogisk, kunna prioritera, vara analytisk och strukturerad, ha god 

framförhållning, vara ödmjuk, ha hög servicenivå, vara förtroendegivande och konstruktiv. 

Således stämmer resultaten gällande professionell skepticism överens till viss del mellan 

delstudierna. 

Användningen av IT skiljer sig mellan revisionsbyråer och beror på dess storlek. Tidigare 

forskning visar att kvinnliga och manliga revisorer använder sig av IT i lika stor utsträckning. 

Individuella egenskaper så som preferenser och attityder påverkar avsikten med användningen 

av IT men dessa egenskaper visade sig inte ha något samband med kön. (Janvrin et al., 2008; 

Alleyne och Lavine, 2013) Detta resultat kan jämföras med att D förklarar att utförandet av en 

revision beror på hur en som person är bekväm med att arbeta och utifrån revisionsbyråns 

önskemål. D jämför detta med att vissa revisorer föredrar datorstöd och andra gör inte det. D 

tydliggör att användningen av datorstöd inte skiljer sig mellan kvinnor och män. IT-

användningen beror alltså på personliga egenskaper och revisionsbyråns storlek, inte kön. 
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Detta resultat visar både litteraturstudien och intervjustudien då inga respondenter nämner att 

det finns en skillnad mellan kvinnor och män vad gäller IT-användning i revisionsarbetet.  

Litteraturstudien visar att rapporteringsbeslut inte påverkas av tidspress utan att tidspress 

gynnar revisorns oberoende och revisionskvaliteten. Det innebär även att överordnades 

preferenser inte har en inverkan på kvinnliga och manliga revisorers dokumentation. 

(Robertson, 2007) I jämförelse med litteraturstudien visar intervjustudien att 

revisionsbranschen är en sådan bransch som kräver stresstålighet. Exempelvis förklarar B att 

hon har arbetat ca 800 timmar övertid per år och att detta är något som krävs eftersom det 

finns så mycket arbete som måste göras. G tar också upp att det är nödvändigt för en revisor 

att arbeta övertid och att tid är något en måste offra för att bli framgångsrik i 

revisionsbranschen. H lyfter fram att revisorn måste tåla stress eftersom revisionsbranschen är 

tidskrävande. Vidare menar H att de revisorer som inte trivs med denna stress och det 

tidskrävande yrket oftast lämnar revisionsbranschen. Eftersom respondenterna i 

intervjustudien anser att en revisor måste vara stresstålig kan detta vara en anledning till att 

revisorerna i litteraturstudien inte påverkas av tidspress. Stress är helt enkelt något som en 

revisor måste tåla och en revisor måste även vara villig att arbeta övertid eftersom tidspress 

råder i revisionsbranschen.  

Slutligen, ytterligare en likhet mellan litteraturstudien och intervjustudien är att könsskillnader 

i revisionsbranschen tros bero på revisionskulturen. I litteraturstudien framkom det att 

revisionskulturen skiljer sig mellan olika länder vilket leder till att kvinnliga revisorer har 

olika uppfattningar om vad som är könsdiskriminering. Exempelvis menar västerländska 

forskare att kvinnliga revisorer i Japan är diskriminerade medan japanska kvinnliga revisorer 

inte håller med. (Komori, 2015) Även i intervjustudien tas det upp att kvinnosynen i 

revisionsbranschen beror på kulturen i ett land. C upplever att hans kvinnliga kollegor inte 

diskrimineras på något sätt eftersom klienterna de möter delar samma kvinnosyn som 

medarbetarna på hans byrå. Det innebär också att könsskillnader i revisionsbranschen är ett 

resultat av den jämställdhet som råder i samhället och beror inte enbart på revisionsbyrån. 
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7. Slutsats  

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser, vidare diskuteras uppsatsen bidrag, 

självkritik och förslag till framtida forskning.  

7.1 Slutsatser  

Syftet med denna studie var att utforska och jämföra kvinnliga respektive manliga revisorers 

revisionsarbete samt utforska huruvida deras karriäravancemang påverkas till störst del av 

deras individuella revisionsarbete eller av deras kön. Litteraturstudien och intervjustudien 

visar båda att det inte finns några betydande skillnader mellan hur kvinnor och män utför en 

revision. (Smith-Ruig, 2008; Shafer, 2009; Taylor och Curtis, 2013 m.fl.) Det finns vissa 

skillnader mellan kvinnor och män inom revisionsbranschen men dessa påverkar inte 

revisionsarbetet i sig. Kvinnor och män arbetar således på samma sätt under en revision.  

De skillnader mellan kvinnor och män som hittats i litteraturstudien handlar främst om att 

män tenderar att agera oetiskt, män påverkas mer av tidspress än kvinnor, kvinnor riskerar 

större konsekvenser när något går fel och rapporterar därför upptäckta fel i mindre 

utsträckning än män. Den allra största skillnaden som framkom i både litteraturstudien och 

intervjustudien handlar dock om kvinnors karriärmöjligheter. Tydligt i båda studierna är att 

kvinnliga revisorer stöter på större hinder i sina revisionskarriärer än vad män gör. Den största 

anledningen till att kvinnors karriärer skiljer sig från mäns är att kvinnor blir mammor och tar 

mer ansvar för familjen än vad män gör. En norm i revisionsbranschen är att arbeta mycket 

övertid, detta gäller för både kvinnliga och manliga revisorer. Kvinnor tar generellt sett mer 

ansvar för familjen vilket påverkar deras möjligheter att arbeta övertid. Detta leder till att 

kvinnor har svårare att balansera övertidsarbete med familjelivet. Däremot påverkar inte 

familjelivet kvinnors individuella prestationer som revisorer. Men på grund av att kvinnor 

generellt sett inte har samma möjlighet som män att arbeta övertid påverkas deras 

karriärmöjligheter negativt i större utsträckning. Även män behöver hantera denna balans 

mellan övertidsarbete och familjeliv men på grund av att kvinnor förväntas ta större ansvar för 

familjelivet på grund av samhällets normer påverkas kvinnors karriärmöjligheter generellt sett 

mer av detta än mäns karriärmöjligheter. Föräldraledighet och möjlighet till att arbeta övertid 

påverkar inte hur revisionsarbetet i sig utförs men kan påverka karriärmöjligheterna inom 

revisionsbranschen. (Bobek et al., 2006; Dambrin och Lambert, 2008; Smith-Ruig, 2008; 

Lambert och Agoglia, 2011; Taylor och Curtis, 2013)  
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Det framkom även i intervjustudien att moderskapet påverkar kvinnors karriärmöjligheter i 

revisionsbranschen. Något som inte framkommit i litteraturstudien men som flertalet av 

respondenterna betonade var klienters bemötande gentemot kvinnliga revisorer. Flertalet 

kvinnliga respondenter upplever att de bemöts sämre av klienter än vad män gör. Klienter har 

en tendens att lita mer på manliga revisorer och ifrågasätta kvinnliga revisorers kunskaper i 

större utsträckning enligt intervjustudien. Klienter synes vara mer negativt inställda till 

kvinnliga revisorer än vad revisionsbranschen i sig är. Dock bidrar normerna och 

könsstereotyperna i revisionsbranschen också till att kvinnor missgynnas. Ett exempel är att 

kvinnor fått rekommendationen att inte skaffa barn inom ett visst antal år, en rekommendation 

som män inte fått. Således missgynnas inte kvinnor bara externt utan även internt och 

missgynnandet beror inte på att kvinnor utför revisionsarbetet sämre än män. Men det faktum 

att klienter har en mer negativ inställning till kvinnor än till män kan komma att påverka 

kvinnors karriärmöjligheter inom revisionsbranschen negativt. För att ha möjlighet att bli 

partner måste revisorn ha en stor klientbas och det faktum att vissa klienter ogärna vill anlita 

kvinnor påverkar naturligtvis kvinnors möjlighet att bygga upp denna klientbas och i 

förlängningen också kvinnliga revisorers möjlighet att nå partnerskap. Uppfattningen hos 

dessa klienter som har en negativ inställning till kvinnliga revisorer torde inte bero på att 

kvinnliga och manliga revisorer arbetar på olika sätt utan torde bero på de könsstereotyper 

som finns överallt i samhället.  

I de artiklar som användes i litteraturstudien fokuseras det på väldigt specifika ämnen inom 

audit practice. I många fall testas till exempel olika modeller och teorier och inte hur 

revisionsarbetet i sig utförs. I intervjustudien är fokuset mer på revisionsarbetet i sig, där 

framkom likheter och skillnader mellan kvinnors och mäns arbetssätt inom revision på ett 

tydligare sätt. Således verkar forskningen fokusera på andra faktorer än själva 

revisionsarbetet. Det finns till exempel mycket forskning om studenters karriärval (Dalton et 

al., 2014) och revisorers klientportfolio (Amir et al., 2014) men det blir tydligt att det finns en 

brist på forskning om själva revisionsarbetet som testar kön vilket kan ha gett upphov till stora 

skillnader mellan litteraturstudien och intervjustudien. Denna skillnad skulle även kunna bero 

på att majoriteten av forskningen i litteraturstudien kommer från USA medan intervjustudien 

är gjord i Sverige. Hade intervjustudien gjorts i USA hade den möjligtvis stämt bättre överens 

med litteraturstudien.  

Idag är ca 80 % av alla partners i Big 4 män (EY, 2014; Deloitte 2015; KPMG 2015; PWC, 

2015). Kvinnor har hittills inte nått höga positioner i samma utsträckning som män och 
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kvinnor missgynnas alltså fortfarande i revisionsbranschen. Varken litteraturstudien eller 

intervjustudien tyder på att kvinnor och män utför revisionsarbete på olika sätt. Den stora 

bristen på kvinnliga partners kan således inte förklaras med att kvinnliga revisorer arbetar på 

ett annat sätt än manliga revisorer. Det finns alltså inget inom själva revisionsarbetet som 

indikerar på att män borde inneha de högre positionerna och att kvinnor inte förtjänar dessa.  

Det faktum att kvinnor missgynnas beror troligtvis främst på de könsstereotyper som finns i 

samhället, vilket innebär att kvinnors situation i revisionsbranschen till stor del kan förklaras 

av Social Role Theory. Det faktum att kvinnor missgynnas inom revisionsbranschen går inte 

att förklara med att kvinnliga revisorer utför en revision på ett annat sätt än manliga revisorer. 

Kvinnliga och manliga revisorers karriäravancemang påverkas alltså till störst del av deras 

kön och de könsstereotyper som finns i samhället.  

7.2 Studiens bidrag  

7.2.1 Teoretiskt bidrag  

Resultatet av denna studie har bidragit med en bild över de könsskillnader som finns i 

revisionsbranschen och vad de beror på. Det finns mycket forskning rörande audit practice 

som använder kön som någon slags variabel (Brennan och Kelly, 2007; Law, 2008; 

Gronewold et al., 2013 m.fl.). Det finns dock väldigt lite forskning vars huvudfokus är 

könsskillnader i revisionsbranschen och vad de skulle kunna bero på. Det har även saknats en 

övergripande bild av de resultat rörande kön som framkommit i tidigare forskning. Genom att 

sammanställa de likheter och skillnader som tidigare forskning hittat och jämföra dessa med 

revisorers egna upplevelser samt tidigare teorier har en välgrundad bild rörande 

könsskillnader i revisionsbranschen och vad de beror på framkommit. Denna studie bidrar 

således till forskningen genom en övergripande bild av de skillnader och likheter som finns 

mellan kvinnliga och manliga revisorers revisionsarbete och karriärmöjligheter.  

7.2.2 Praktiskt bidrag  

Det faktum att det i Sverige lider stor brist på kvinnliga partners kan inte förklaras med att 

kvinnor och män utför revision på olika sätt och att män skulle ha en bättre yrkesfärdighet än 

kvinnor och därmed haft bättre möjlighet till karriäravancemang. Enligt denna studie är det 

således tydligt att revisionsbranschen anpassat sig till de könsstereotyper och könsnormer som 

finns i samhället och på grund av detta premieras männen. Andelen kvinnliga partners ökar 

men det går väldigt långsamt och resultatet av denna studie visar att revisionsbyråerna har 

mycket kvar att göra gällande jämställdhet, precis som samhället i övrigt har. För att 
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revisionsbranschen ska bli jämställd måste könsstereotyperna i samhället arbetas bort och 

motbevisas. Det finns inga belägg rörande arbetssätt för att män ska inneha högre positioner 

än kvinnor inom revisionsbranschen. Det viktiga för branschen är således att inte ställa upp på 

samhällets normer och könsstereotyper utan aktivt motarbeta dessa.  

7.3 Självkritik  

Det faktum att den största delen av den tidigare forskningen kommer från USA kan ha 

påverkat jämförbarheten mellan litteraturstudien och intervjustudien negativt. Detta genom att 

mycket av forskningen är gjord i en amerikansk kontext var amerikanska normer, regler och 

arbetssätt tillämpas. Att jämföra detta med en intervjustudie som är gjord i Sverige kan leda 

till att det uppstår en diskrepans mellan resultaten som beror på att olika normer, regler och 

arbetssätt tillämpas i de olika länderna. Det har även funnits vissa svårigheter med att jämföra 

likheter och skillnader mellan de två delstudierna då forskningen studerat väldigt specifika 

faktorer inom audit practice medan intervjustudien varit bredare i sitt fokus.   

Intervjuerna blev även relativt korta och även om frågorna besvarades ordentligt med i många 

fall utförliga svar kunde möjligtvis mer information ha inhämtats om längre intervjuer hållits. 

Vidare har endast åtta personer intervjuats vilket kan vara negativt för generaliserbarheten. 

Dock har respondenterna god spridning vad gäller kön, ålder, geografisk placering och 

revisionsbyrå vilket torde ha minskat de negativa effekterna av ett litet urval. Däremot finns 

ingen manlig revisorsassistent bland respondenterna och endast en kvinna från Big 4 finns 

med bland respondenterna. Bland respondenterna finns inte heller någon kvinnlig partner 

inom Big 4. Även om spridningen vad gäller kön är god totalt sett är spridningen mellan 

könen på Big 4 och övriga företag sämre. Detta kan ha försämrat validiteten men denna studie 

avser inte att jämföra Big 4 och övriga företag utan kvinnor och män varför spridningen 

mellan könen totalt sett varit det viktigaste. Ytterligare en faktor som kan ha försämrat 

validiteten är att två telefonintervjuer inte spelades in. En på grund av att respondenten 

önskade att den inte skulle spelas in och en på grund av tekniska problem. Dessa två 

antecknades därför, den ena antecknades under själva intervjun och den andra antecknades 

direkt efter intervjun. Detta faktum kan ha påverkat resultatet och försämrat validiteten. De 

resultat som framkom från dessa intervjuer ansågs trots detta så pass säkra och användbara att 

de inte eliminerades från resultatet.   

7.4 Fortsatt forskning   

Baserat på de ovan nämnda begränsningarna kan en likadan studie som denna kunnat göras 
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men då med fokus på ett och samma land. Genom att samla in och bearbeta forskning från 

endast ett land och sedan samla in empiri genom till exempel intervjuer i samma land hade 

den diskrepans som uppstår i resultatet på grund av olika revisionskulturer i länder undvikits.  

Det hade även gett en tydligare bild över den rådande könssegregeringen i revisionsbranschen 

i landet. För att kunna lösa de problem som könssegregering leder till är det till att börja med 

viktigt att förstå vilka problemen är och vad de beror på. En landspecifik studie kan bidra till 

att ge en bild av vilka problemen är och vad de beror på i just det landet vilket torde vara ett 

steg närmare en mindre könssegregerad revisionsbransch.  

Ett förslag till ytterligare forskning är att skifta fokus från väldigt specifika modeller och 

teorier som forskningen idag är väldigt inriktad på. Istället kan det fokuseras på 

revisionsarbetet i sig och en revisors uppgifter samt hur detta skiljer sig mellan kvinnliga och 

manliga revisor. Detta hade tydliggjort eventuella skillnader mellan hur kvinnliga och 

manliga revisorer utför det dagliga arbetet.  

Eftersom att denna studie finner en koppling mellan klienters inställning till kvinnliga 

revisorer och deras karriärmöjligheter skulle detta kunna utvecklas i en större studie för att 

kartlägga hur stor påverkan det har på kvinnliga revisorers karriärmöjligheter.  

Resultatet av denna studie kan utvecklas genom fler och mer ingående intervjuer. Vidare kan 

andra metoder användas så som casestudie eller experiment. Andra metoder än intervjuer kan 

ge ett annorlunda resultat då personers egna åsikter och attityder begränsas. Ett förslag till 

fortsatt forskning är således att genomföra en kvantiativ studie på detta ämne som kan mäta 

kvinnors och mäns utförande av revisionsarbete på ett annat sätt.  

Vidare skulle en studie om några år på samma ämne vara intressant för att se hur 

revisionsbranschen utvecklats vad gäller jämställdhet.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

 

Bakgrund  

1. Kön 

2. Utbildning 

3. Ålder 

4. Antal arbetsverksamma år inom revisionsbranschen 

5. Befattning 

6. Big 4 företag eller inte 

 

Könsskillnader i revisionsbranschen  

7. Har du i ditt arbete upplevt några särskilda för- eller nackdelar endast på grund av ditt 

kön? På vilket sätt?  

8. Hur skulle du beskriva en professionell person inom revisionsbranschen? Vilka 

egenskaper är viktiga?  

9. Hur tror du att skillnaden mellan kvinnor och män ser ut i revisionsbranschen i stort? 

10. Stämmer den bilden överens med din arbetsplats?  

11. Har du upplevt några skillnader beroende på om den påskrivande revisorn är man eller 

kvinna? (Till revisorsassistent) 

12. Utförs revisionen olika beroende på om teamet du är en del av består till övervägande 

del av kvinnor/män?  

13. Vilken upplever du är den största skillnaden mellan hur kvinnor och män utför en 

revision?  

14. Upplever du att din möjlighet till karriäravancemang skiljer från kvinnors/mäns 

möjlighet? 

15. Vilka upplever du främst lämnar revisionsyrket, kvinnor eller män? Vad tror du att det 

beror på?  

 


