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Abstrakt 

Examensarbete Civilekonomprogrammet med inriktning redovisning 

Författare: Mia Karlsson och Erika Svensson 

Handledare: Anna Stafsudd 

Examinator: Timur Umans 

Titel: Ojämställdhet i revisionsbranschen - existerar könsdiskriminering i 

revisionsprofessionen? 

 

Bakgrund: Tidigare forskare har funnit att revisionsbranschen är mandominerad och 

ojämställd på framförallt de ledande positionerna i de svenska revisionsbyråerna 

(Jonnergård et. al., 2010). Ojämställdheten beror inte på att det är färre kvinnor som gör 

inträde i professionen eftersom det vid inträde till professionen råder jämställdhet 

mellan könen (Månsson et. al., 2013). Det finns forskning som visar på att kvinnor 

själva väljer att lämna professionen och att det inte grundar sig i avsaknad på kompetens 

(Collin et. al., 2007; Lennartsson, 2014a). Då det är det manliga könet som är idealet 

inom revisionsprofessionen (Stafsudd, 2011), kan det ifrågasättas om avsaknaden av 

kvinnor i professionen grundar sig i att det manliga könet främjas. Är 

könsdiskriminering anledningen till varför kvinnor lämnar professionen eller inte når de 

högsta positionerna? 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att utforska och förklara om var i hierarkin som 

könsdiskriminering eventuellt existerar i revisionsprofessionen och i sådana fall varför.  

 

Metod: Uppsatsen genomsyras av en deduktiv ansats med kvantitativ 

undersökningsmetod. Teorier som på olika sätt mäter och förklarar könsdiskriminering 

har identifierats och testas mot empiriskt material som insamlats genom enkäter som 

auktoriserade och godkända revisorer i Sverige besvarat.   

 

Slutsats: Resultatet visar att tendenser till könsdiskriminering existerar inom 

revisionsprofessionen från den position som motsvarar Manager, den position som 

revisorer befinner sig på när de gör inträde i professionen, och uppåt i 

positionshierarkin. Studien finner att det är organisationsstrukturens könskultur som 

förklarar varför det existerar tendenser till könsdiskriminering inom 

revisionsprofessionen. 
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Abstract 

Master thesis in Business Administration 

Authors: Mia Karlsson och Erika Svensson 

Supervisor: Anna Stafsudd 

Examiner: Timur Umans 

Title: Unequally in the auditing industry - does sex discrimination exist in the audit 

profession? 

 

Background: Previous research shows that the audit profession is dominated by men 

and unequally in sexes exists in the higher positons in the Swedish audit firms 

(Jonnergård et. al., 2010). The unequally does not depend on that women don’t entry the 

profession because equally in sexes exists in the entry to the profession (Månsson et. al., 

2013). It has shown that women decide to quit the profession and it´s not because they 

lack of professional skills (Collin et. al., 2007; Lennartsson, 2014a). The male sex is the 

ideal in the audit profession (Stafsudd, 2011), can the reason of lack of women in the 

profession depend on that the male sex is promoted in the profession and sex 

discrimination towards women is the reason to why women leaves the audit profession 

or why not women reaches the higher positions in the hierarchy?   

 

Purpose: The purpose of the thesis is to explore and explain were, and if why, in the 

hierarchy sex discrimination takes expression in the audit profession.  

 

Method: A deductive research approach is the underlying approach in this thesis with a 

quantitative method. Different existing theories, which measures and explains sex 

discrimination, have been identified and the theories have been tested on empirical 

material conducted from members in the audit profession in Sweden.   

 

Conclusions: The result indicates that sex discrimination exists in the Swedish audit 

profession and arises already in the positon where auditors usually entry the audit  

profession. The study finds the organizational structures gender culture is the reason to 

why the sex discrimination arises in the audit profession.   
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1 Inledning 
______________________________________________________________________ 

 

I inledningsavsnittet diskuteras det faktum att kvinnor är underrepresenterade på de 

högre positionerna i revisionsbranschen. Tidigare forskning inom området har ännu 

inte inriktat sig på att definiera på vilken position i revisionsbranschen som en eventuell 

könsdiskriminering uppstår. Dock har det identifierats ett register, från 

auktorisationsnivå till delägarnivå, där en eventuell könsdiskriminering uppstår. 

Problematiseringen leder fram till uppsatsens problemformulering; på vilken position i 

revisionsprofessionens hierarki uppstår könsdiskriminering och varför? samt dess syfte.  

______________________________________________________________________ 

 

1.1  Bakgrund 

”Sweden has for many years ranked as one of the world’s most gender equal countries 

(UNDP, 2009)” (Skoger, Lindberg och Magnusson, 2011, s 373).  

 

Trots att Sverige, i jämförelse med andra länder, anses vara ett jämställt land sett till 

könsaspekten, existerar ojämställdhet mellan kvinnor och män i det svenska näringslivet 

(Wreder, 2015). Ojämställdhet existerar inte enbart i termer av att kvinnor och män har 

olika karriärsval och lönenivåer utan även beträffande positioner med inflytande, såsom 

ojämn fördelning mellan könen på de högre posterna i de svenska börsbolagen. Under 

år 2015 var 29 procent av styrelsemedlemmarna i svenska börsnoterade bolag kvinnor 

och endast 6 procent av börsbolagens VD-post innehades av kvinnor (Statistiska 

centralbyrån, 2015). Kanter (1977), en välrenommerad amerikansk professor i 

sociologi, anser att jämställdhet råder först då könsfördelningen mellan män och 

kvinnor befinner sig på en nivå mellan 40 och 60 procent, vilket således innebär att 

svenskt näringsliv inte är jämställt. Det är inte endast näringslivet i sig som är 

ojämställt, även specifika professioner har visat sig vara ojämställda, ibland till och med 

i högre utsträckning än näringslivet som helhet (Allbright, 2014).  

 

Med grund i att ojämställdhet existerar, har Sveriges regering, enligt såväl Orre (2015) i 

Svenska Dagbladet som TT (2015), avgivit löftet att en kvoteringslag kan bli verklighet 

år 2017 om börsbolagens styrelserum innan 2016-års utgång inte är jämställda enligt 

jämställdhetsdefinitionen. Sveriges regering står dock inte som ensam aktör i arbetet att 

aktivt försöka främja jämställdhet i näringslivet. Även Europeiska Unionen har som mål 
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att jämställdhet i allt högre utsträckning ska förekomma bland medlemsländerna. I 

Europeiska Kommissionens rapport ”Strategic engagement for gender equality 2016-

2019” (2015) framgår det att de beslut som tas inom Europeiska Unionen ska främja 

jämställdhet, det vill säga att män och kvinnor bland annat ska ha lika lön, samma 

inflytande över beslut i näringslivet samt att de båda könen ska deltaga i lika hög 

utsträckning på arbetsmarknaden. Enligt Lennartsson (2014a), i tidskriften Balans, 

arbetar även de största revisionsbyråerna i Sverige med att främja jämställdheten inom 

respektive byrå. De har uppsatta jämställdhetsmål vilka de aktivt arbetar efter att 

uppfylla. Exempelvis har Ernst och Young som mål att minst 30 procent av delägarna 

ska vara kvinnor. (Lennartsson, 2014a)  

 

Jämställdhetsmålet på 30 procent ligger dock utanför intervallet av vad Kanter (1977) 

anser definierar jämställdhet. Trots specifikt formulerade jämställdhetsmål, är 

revisionsbyråerna långt ifrån jämställda. Det är dock inte revisionsbranschen i sin helhet 

som är ojämställd. Månsson, Elg och Jonnergård (2013) menar att det råder jämställdhet 

på de lägre positionerna inom revisionsbranschen då det är någorlunda lika många 

kvinnor som män, i procent, som får anställning som juniorer i revisionsbranschen, 

vilka slutligen också blir auktoriserade revisorer. Däremot uppstår ojämställdhet på de 

högre nivåerna i hierarkin. Lennartsson (2014b) redovisar statistik över hur 

könsfördelningen på delägarnivå ser ut inom revisionsprofessionen för de sju största 

byråerna inom branschen. Inom revisionsbranschens sju största byråer var det år 2014 

endast 18,4 procent kvinnliga delägare (Lennartsson, 2014b). Inom 

revisionsprofessionen som helhet är det däremot endast åtta procent av samtliga 

delägare som är kvinnor (Stafsudd, 2011). (Värt att notera är att de olika 

procentsiffrorna av kvinnliga delägare är framtagna för olika år, 2014 och 2011). Det 

finns således ojämställdhet på delägarnivå mellan män och kvinnor inom 

revisionsprofessionen, vilket Collin, Jonnergård, Qvick, Silfverberg och Zabit (2007) 

menar kan ligga till grund för att kvinnor tenderar att lämna professionen. Såväl den 

enskilda revisionsbyrån som branschen i sin helhet går därmed miste om kompetens. 

Det betonas dock att det inte är avsaknaden av kvinnlig kompetens som är grunden till 

könsskillnaderna inom professionen (Lennartsson, 2014a). Således är det kanske tal om 

könsdiskriminering i revisionsprofessionen? 

 



  
 

3 

 

Könsdiskriminiering förekommer nämligen då någon missgynnas i en situation med 

grund i att vederbörande är man eller kvinna (1 kap. 4 § Diskrimineringslagen). Det ska 

således finnas lika möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön individen tillhör, vilket 

arbetsgivaren aktivt ska främja (3 kap. 3 § Diskrimineringslagen). 

 

1.2 Problematisering 

Det är tämligen lika många män som kvinnor som nyanställs till juniorpositionerna 

inom revisionsbranschen, men endast åtta procent av delägarna i svenska 

revisionsbyråer är kvinnor (Jonnergård, Stafsudd och Elg, 2010). Var någonstans mellan 

junior- och delägarposition i revisionsprofessionens hierarki är det då som ojämställdhet 

och eventuell könsdiskriminering av kvinnor tar sig uttryck? Hur skulle det ens vara 

möjligt att det förekommer en eventuell könsdiskriminering inom 

revisionsprofessionen, med hänsyn tagen till att det specifikt är i en profession som 

könsdiskriminering i sådant fall förekommer? 

 

1.2.1 Revisionsprofessionen, revisorn och dess arbetsuppgifter 

Jonnergård och Elg (2011) anser en profession kunna definieras som ett yrke där 

medlemmarnas arbetsutövning grundar sig i teoretiska kunskaper och färdigheter som 

bekräftas bland annat genom certifiering. De teoretiska kunskaperna har i sin tur 

utgångspunkt i hög utbildning. Yrkets medlemmar ska även prioritera kvalitet och gott 

arbete framför ekonomisk vinning och effektivitet. Yrket i sig ska ha ensamrätt att agera 

inom sitt område samt ge hög status i samhället där de verkar. Således menar de att 

revisionsbranschen, med grund i denna definition, är en profession. (Jonnergård och 

Elg, 2011) 

 

För inträde i revisionsprofessionen, utifrån professionsdefinitionen, krävs likartade 

kunskapskvaliteter (Jonnergård och Elg, 2011). Detta tillsammans med det faktum att 

det finns lika många män som kvinnor på de juniora positionerna (Jonnergård et. al., 

2010), det vill säga på den position där man gör sig redo för inträde, kan således 

könsdiskriminering inom revisionsprofessionen inte grunda sig i påståendet att det finns 

för få kompetenta kvinnor att tillgå. (Jonnergård och Elg, 2011) Även Spurr (1990) och 

Nicolson (2005), vilka förvisso specifikt studerat juristprofessionen, betonar att 

könsdiskriminering inom professioner inte kan grunda sig i att det skulle råda 
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kunskapsbrist hos de kvinnliga kandidaterna då samtliga, för att inkvalificera sig till 

professionen, antas besitta liknande kunskap. Utifrån kriteriet i definitionen av vad en 

profession är, ska kvalitet och gott arbete prioriteras framför den ekonomiska 

aspekten.  Hur kan då män, vilka enligt Gavious, Segev och Yosef (2012) är mer 

resultatorienterade än kvinnor och enligt Bernardi, Donald och Arnold (1997) bryr sig 

mindre om etik och moral än kvinnor, dominera professionen? 

 

Utöver de olika attribut som såväl medlemmar inom professionen som professionen i 

helhet ska besitta, menar Öhman (2004) att revisionsprofessionen även karaktäriseras av 

specifika värderingar, där en revisor ska värna om sin integritet och utföra sin revision 

objektivt och oberoende. Tillsammans kan värderingarna i revisionsbranschen enligt 

Jonnergård och Stafsudd (2009) översättas till att det råder neutralitet inom 

revisionsbranschen. Till grund för konstaterandet lägger Jonnergård och Stafsudd 

(2009) bland annat fram Fogartys (1996) studie. Fogarty (1996) undersökte hur 

revisorer, anställda i de åtta största revisionsbyråerna i USA, upplever sin arbetsmiljö, 

vari han bland annat inkluderar revisorernas tillfredsställelse med arbetet de utför samt 

hur väl de presterar. Studien resulterade i att det inte direkt finns några skillnader mellan 

att vara en manlig eller en kvinnlig revisor beträffande hur tillfredsställda de är med sitt 

arbete och hur väl de presterar (Fogarty, 1996). Den enda skillnaden Fogarty (1996) 

fann könen emellan var att kvinnor i högre grad än män kunde tänka sig att lämna 

revisionsyrket frivilligt, något som stämmer väl överens med vad andra studier 

resulterat i (Collins, 1993; Dambrin och Lambert, 2008; Stafsudd, 2011). Utifrån 

ovanstående menar Jonnergård och Stafsudd (2009) därmed att revisionsbranschen 

borde kunna betraktas som neutral ur ett könsperspektiv.  

 

En revisors arbetsuppgifter grundar sig i att granska såväl den förvaltning som både 

styrelsen och den verkställande direktören ägnat sig åt som årsredovisningen och 

bokföringen i det specifika bolaget (9 kap. 3 § 1 st. Aktiebolagslagen). Samtidigt som 

yrket benämns som neutralt, där kompetens är avgörande för framgång, påvisar 

Jonnergård och Stafsudd (2009) att framgång i yrket alltmer grundar sig i revisorns 

säljförmågor, snarare än i hur väl det konkreta revisionsuppdraget utförs. Trots yrkets 

neutralitet och revisorns tämligen objektiva arbetsuppgifter konstaterar Jonnergård et. 

al. (2010) att revisionsprofessionen är mansdominerad. Mansdominansen menar 

Dambrin och Lambert (2008) inte grundar sig i att ett glastak skulle existera för kvinnor 
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inom redovisningsbranschen enbart med anledning av att kvinnor och män historiskt 

sett varit delaktiga på arbetsmarknaden olika lång tid, samt att den ojämställda 

situationen därmed automatiskt skulle lösa sig med tiden.  

 

Med grund i professionsdefinitionen och i revisionsbranschens könsneutrala 

värderingar, borde ojämställdhet eller könsdiskriminering inte möjligen kunna 

förekomma inom revisionsprofessionen. I beaktande av att det ställs lika krav på 

samtliga medlemmar för inträde i professionen, samt att kvinnor och män, vilka innehar 

likartade kunskapskvaliteter, är lika representerade på de lägre nivåerna inom 

professionen, förekommer underrepresentation av kvinnor inom revisionsprofessionen. 

Hur är det möjligt?   

 

1.2.2  Könsdiskriminering 

Är det så att det är tal om könsdiskriminering i revisionsprofessionen? Dalton, Cohen, 

Harp och McMillan (2014) konstaterar att upplevd könsdiskriminering kan vara lika 

påverkande för en revisionsbyrå som den faktiska könsdiskrimineringen. De finner, i sin 

studie beträffande vilka faktorer som ligger till grund för att kvinnliga revisorer 

upplever könsdiskriminering samt hur den upplevda könsdiskrimineringen påverkar 

deras avsiktliga prestationer, att kvinnors upplevda könsdiskriminering är mindre då det 

exempelvis finns flertalet kvinnor på partnernivå samt då byrån präglas av hög moral. 

Desto högre grad av könsdiskriminering som kvinnliga revisorer upplever, desto högre 

är sannolikheten att de aktivt väljer att inte prestera sitt bästa, speciellt då arbetet sker i 

grupper eller team. (Dalton et. al., 2014) I beaktande av att kvinnor enligt Dalton et. al. 

(2014) presterar sämre vid upplevd könsdiskriminering, borde kvinnor bli mindre 

attraktiva vid befordran än männen i revisionsbyråerna, vilket därmed kan medföra att 

kvinnor inte avancerar i samma utsträckning Är det den upplevda könsdiskrimineringen 

som är orsaken till att kvinnor inte når de högre positionerna? 

 

1.2.3 Könsstereotyper 

Könsstereotyper inom revisionsbranschen skapar könsdiskriminering, eller i vart fall 

upplevd sådan, om hänsyn tas till Hull och Umansky (1997) konstaterande, nämligen att 

”sex discrimination begins with a sex-role stereotype” (Hull och Umansky, 1997, s 

509). Inom respektive revisionsbyrå finns det rådande sociala normer i vilka 

könsstereotyper inkluderas (Anderson-Gough, Grey och Robson, 2005). Anderson-
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Gough et. al. (2005) undersöker hur könsstereotyper skapas och reproduceras inom 

revisionsbyråerna och påvisar att sådana sociala normer överförs vid nyanställning. 

Könsstereotyper inom byrån blir påtagliga bland annat genom homosocialitet, det vill 

säga att individer tenderar att socialisera sig med individer som innehar liknande 

egenskaper som de själva, män socialiserar sig därmed med andra män. Homosocialitet 

bidrar således till att skillnaderna eller snarare uppdelningen av könen blir uppenbara. 

En del av de könsbaserade normerna som förekommer i revisionsbyråerna existerar 

dock med grund i att klienterna indirekt framtvingar dem. (Anderson-Gough et. al., 

2005) 

 

Forskning gjord av Ameen, Guffey och McMillan (1996) visar att de kvinnliga 

redovisningsstudenterna har en lägre toleransnivå till individer som medverkar i oetiska 

aktiviteter än vad de manliga redovisningsstudenterna har. Gavious et. al. (2012) styrker 

att kvinnor har stor respekt för etiken i affärsvärlden då författarna lyckades påvisa att 

kvinnor i större utsträckning anmäler om de upptäcker oetiskt beteende. Dessutom visar 

Bernardi et. al. (1997) att kvinnor har högre utvecklad moral än män på de högre 

posterna inom de största redovisningsbyråerna i USA. Således finns det könsstereotyper 

beträffande etik och moral i revisionsbranschen, där kvinnliga revisorer lägger större 

vikt vid att vara etiska och moraliska än vad manliga revisorer gör (Ameen et. al., 1996; 

Bernardi et. al., 1997; Gavious et. al., 2012).  

 

Även Jonnergård och Stafsudd (2009) fann ett antal könsstereotyper i sin undersökning 

beträffande vad som är kvinnligt och manligt inom revisionsbranschen. 

Könsstereotyperna är uttalade av revisorerna själva, det vill säga av de som  deltog i 

Jonnergård och Stafsudds (2009) studie. Således hävdar författarna att det finns 

påtagliga skillnader i uppfattningen av vilka egenskaper en revisor innehar, vilket beror 

på om det är en kvinnlig eller manlig revisor. Kvinnliga revisorer är mer noggranna och 

visar en högre ödmjukhet än vad manliga revisorer gör. Manliga revisorer är däremot 

mer säljinriktade och bättre på att sälja än vad kvinnliga revisorer är, egenskaper som är 

mest uppskattade på de högre positionerna inom byrån. (Jonnergård och Stafsudd, 2009) 

De könsstereotypa egenskaperna för kvinnliga revisorer återkopplar främst till själva 

revisionsuppdragen medan de könsstereotypa egenskaperna för manliga revisorer enligt 

Jonnergård och Stafsudd (2009) bland annat inriktar sig på säljförmåga. Är manliga 
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revisorer därmed mer lämpade för de högre positionerna i revisionsbranschens hierarki 

än kvinnliga revisorer? 

 

1.2.4 Ledande positioner i revisionsprofessionen 

På ledande positioner inom revisionsbranschen eftersträvas egenskaper såsom förmågan 

att skaffa nya klienter samt att vara resultatorienterad, medan det på juniornivå snarare 

är egenskaper såsom samarbetsvilja och teknisk förmåga som eftersträvas. Dessa 

egenskaper är, utifrån könsstereotypa fördomar, mer kvinnliga, medan egenskaperna 

som eftersträvas på de ledande positionerna är mer manliga till sin natur. (Jonnergård et. 

al., 2010)  

 

Hull och Umansky (1997) hävdar i sin studie, där de undersöker varför det finns så få 

kvinnliga ledare i revisionsbyråerna, att det just är väl inbitna könsstereotyper, där 

fördomar om kvinnors förmågor blir följden, som resulterar i könsdiskriminering - 

vilket ligger till grund för att kvinnor inte når de ledande positionerna inom 

revisionsbranschen i lika hög utsträckning som män. Borde inte avancemang grunda sig 

i meritokrati (Nicolson, 2005), det vill säga i den enskilda individens färdigheter och 

inte i genusbaserade fördomar? 

 

Studie genomförd av Månsson et. al. (2013) påvisar att kvinnor i revisionsprofessionen 

har svårare att bli befordrade i jämförelse med män. Såväl Månsson et. al. (2013) som 

Jonnergård et. al. (2010) betonar att det är enklare för kvinnor att bli befordrade till de 

högre positionerna inom en revisionsbyrå då byrån är av mindre storlek än vad de har i 

större byråer, vilket Jonnergård et. al. (2010) menar kan grunda sig i konkurrens. 

Konkurrensen är vanligen större i större revisionsbyråer än i mindre, vilket därmed 

skulle göra det lättare för kvinnor att konkurrera i mindre revisionsbyråer, där 

konkurrensen inte är lika stor (Jonnergård et. al., 2010). Resonemanget ligger i linje 

med Spurrs (1990) konstaterande att män är bättre än kvinnor på att ta för sig vid 

konkurrens.  

 

1.2.5 Teoretiskt bidrag 

Enligt Jonnergård et. al. (2010) är det endast åtta procent kvinnliga delägare i 

revisionsbranschen medan nästintill jämställdhet råder på de juniora positionerna. Var 

någonstans mellan junior- och delägarposition i revisionsprofessionens hierarki är det 



  
 

8 

då som ojämställdhet och eventuell könsdiskriminering av kvinnor tar sig uttryck? 

Collin et. al. (2007) lyckas i sin undersökning inte finna några specifika könsskillnader 

beträffande hur lång tid det tar för revisorerna att bli auktoriserade utan att vägen dit 

snarare kan te sig olika beroende på individuella karaktärsdrag hos revisorerna, således 

inte könsstereotypa egenskaper. Dock finner författarna att kvinnor blir auktoriserade 

något snabbare än män. Författarna bekräftar även att auktorisationsprovet i sig är av 

objektiv karaktär, vilket medför att provets karaktär inte ska främja något av könen. 

(Collin et. al., 2007) Månsson et. al. (2013) styrker detta då de i sin studie påvisar att det 

är ungefär lika många män som kvinnor som blir auktoriserade. Därmed yttrar sig en 

ojämställdhet först efter auktorisationstillfället. Ovissheten om var ojämställdhet och 

eventuell könsdiskriminering uppstår minskas således till att endast omfatta ett register 

från auktorisationsnivå upp till delägarnivå. 

 

Stafsudd (2011) hävdar att det redan fem år efter auktorisationstillfället går att 

identifiera skillnader mellan manliga och kvinnliga revisorer. Sådana skillnader berör 

bland annat att auktoriserade revisorer av olika kön kan ha hunnit klättra olika långt i 

revisionsbranschens hierarki efter fem år, där manliga revisorer har avancerat högre 

bland annat på grund av att kvinnor inom revisionsprofessionen prioriterar familj före 

karriär (Stafsudd, 2011). Dock bidrar konstaterandet inte till att registret mellan 

auktorisations- och delägarnivå reduceras och därmed inte heller till att precisera var 

den eventuella könsdiskrimineringen uppstår.  

 

Tidigare forskning har inte lyckats definiera på vilken position som ojämställdhet och 

eventuell könsdiskriminering inom revisionsprofessionen yttrar sig men registret har 

dock berörts. Vi anser oss kunna ge ett bidrag till teorin genom att reducera registret och 

försöka precisera den specifika position i revisionsprofessionen där en eventuell 

könsdiskriminering uppstår. Genom att applicera vetenskapliga teorier från områdena 

könsdiskriminering, könsstereotyper och ledarskap på revisionsbranschen, appliceras 

teorierna i en något ny kontext för att förklara det praktiska problemet, det vill säga att 

revisionsprofessionen är ojämställd och eventuellt könsdiskriminerande. 

 

1.2.6 Praktiskt bidrag 

Då jämställdhet och likvärdig kompetens råder på de juniora positionerna i 

revisionsbranschen (Jonnergård och Elg, 2011; Jonnergård et. al., 2010) samtidigt som 
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endast åtta procent av delägarna är kvinnor (Jonnergård et. al., 2010), framför 

Lennartsson (2014a) att revisorer, vilka själva innehar de högre positionerna i 

revisionsbyråerna, anser det vara ett problem att inte all kompetens, det vill säga de 

kvinnliga revisorernas kompetens, används fullt ut.  

 

Ojämställdhet existerar även i samhället i stort vilket resulterat i att ämnet florerat 

mycket i samhällsdebatten (Orre, 2015; TT, 2015).  Det finns olika åtgärdsförslag på 

fenomenet där ett av dem är att införa en kvoteringslag, något som även hade kunnat få 

konsekvenser för revisionsbyråerna, vilka ställer sig kritiska till förslaget (Lennartsson, 

2014a). Vi menar att en reducering av registret över var ojämställdhet och eventuell 

könsdiskriminering uppstår, samt en precisering av på vilken position dessa fenomen 

blir aktuella och varför de tar sig uttryck just här, kan bidra till bättre förutsättningar för 

att åtgärda ojämställdhetsproblematiken. Om information finns beträffande varför 

ojämställdhet eller könsdiskriminering uppstår på den specifika positionen, kan en 

sådan kunskap användas för att motverka könsdiskriminering och främja jämställdhet, 

och därmed är kanske kvotering inte längre aktuellt för revisionsbranschen. 

 

1.3  Problemformulering 

På vilken position i revisionsprofessionens hierarki uppstår könsdiskriminering och 

varför? 

 

1.4  Syfte 

Uppsatsen ämnar till att utforska och förklara om var i hierarkin som 

könsdiskriminering eventuellt existerar i revisionsprofessionen och i sådana fall varför. 

 

1.5  Disposition 

Kapitel 2 - Metod 

I detta kapitel beskrivs vilka teorier som valts för att kunna förklara och utforska 

könsdiskrimineringens eventuella existens inom revisionsprofessionen. Vilken 

vetenskaplig ansats som genomsyrar uppsatsen diskuteras fram, där det framgår att 

uppsatsen är av en deduktiv ansats. 
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Kapitel 3 - Teori 

Beskrivning och redogörelse av tidigare forskning och teorier som behandlar de tre 

områdena som uppsatsen tar utgångspunkt från; könsdiskriminering, könsstereotyper 

och ledarskap, framgår i kapitlet. För att ge en ökad förståelse för hur en eventuell 

könsdiskriminering kan existerar inom revisionsprofessionen definieras även vad det 

innebär att revisionsbranschen är en professionen. Teoriavsnittet resulterar i fem 

teoretiska slutsatser.  

 

Kapitel 4 - Empirisk metod 

Kapitlet inleds med en diskussion om vilken undersökningsmetod och vilken 

undersökningsdesign som lämpar sig bäst för uppsatsens ändamål, där en kvantitativ 

metod med en enkätundersökning väljs.  Genomförandet av enkätundersökningen 

presenteras, likaså undersökningens urval och dess bortfall. Urvalet i undersökningen 

presenteras utgöras av samtliga auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. Hur 

enkätfrågorna kan transformeras till mätbara variabler redogörs det avslutningsvis för, 

där det även framgår att en stor del av transformeringen inspirerats av Elg och 

Jonnergård (2011). 

 

Kapitel 5 - Empirisk analys och diskussion 

Resultaten från den empiriska undersökningen presenteras i två efterföljande avsnitt, där 

det första avsnittet testar könsdiskrimineringens existens på positionsnivåer följt av 

avsnitt två där det undersöks vilka faktorer som har ett förhållande till de 

könsdiskriminerande måtten, de beroende variablerna. Kapitlet avslutas med en 

omfattande diskussion av resultaten, där resultaten sätts i förhållande till den tidigare 

presenterade teorin. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

Uppsatsen avslutas med att presentera de slutsatser som uppkommit från studiens 

resultat och diskussion. Studien har upptäckt att tendenser till könsdiskriminering 

existerar inom revisionsprofessionen och kan förklaras av bland annat 

organisationsstrukturens könskultur. Kapitlet avslutas med att framföra uppsatsens 

begräsningar, vilket leder till förslag till framtida forskning. 
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2 Metod 
____________________________________________________________________ 

I metodavsnittet framförs uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt följt av vilka teorier 

som kommer appliceras. Därefter diskuteras metodvalet för uppsatsen, där en deduktiv 

ansats anses mest lämplig då det redan existerar en mängd olika relevanta teorier om 

ämnet. Avsnittet avslutas med en kritisk diskussion om källval. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

För att kunna utforska könsdiskrimineringens existens i revisionsprofessionens hierarki 

har existerande teorier beträffande könsdiskriminering, könsstereotyper och kvinnligt 

ledarskap applicerats på revisionsprofessionen, i hopp om att härledning till teoretiska 

slutsatser på olika sätt ska ge en  förklaring på var och varför  könsdiskriminering 

uppstår. De teoretiska slutsatserna har sammanställts i en teoretisk modell som därefter 

testats på empiriskt material.  

 

2.2 Vilka teorier och varför 

Revisionsprofessionen kantas av en underrepresentation av kvinnor på de högre 

positionerna i revisionsbyråerna (Jonnergård et. al., 2010) och enligt 

professionsdefinitionen borde kön i sig och dess stereotypa egenskaper inte vara en 

avgörande faktor då medlemmarna i en profession antas, enligt Jonnergård och Elg 

(2011), utöva sina arbetsuppgifter grundade i teoretisk kompetens och teoretiska 

färdigheter, något som inte är könsbaserat. För att förstå hur det kan komma sig att en 

eventuell könsdiskriminering kan förekomma inom en uttalad profession, trots att någon 

åtskillnad mellan könens lämplighet i professioner inte bör finnas, krävs det en 

redogörelse för vad en profession är och hur den definieras, samt sätta 

revisionsbranschen i förhållande till professionsdefinitionen. Såväl olika 

professionsdefinitioner som revisionsprofessionen har förändrats genom åren (Brante, 

2009; Greenwood, Suddaby och Hinings, 2002; Greenwood och Suddaby, 2006), något 

som kan vara av betydelse för att en eventuell könsdiskriminering kan frodas i en 

profession.  

 

För att utforska hur det är möjligt att en eventuell könsdiskriminering uppstår i 

revisionsprofessionen och på vilken position den i sådana fall först yttrar sig, krävs det 
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teorier från tre olika områden, nämligen teorier om könsdiskriminering, teorier om 

könsstereotyper och teorier som förklarar avsaknaden av kvinnligt ledarskap. För att 

förstå vad som möjliggör förekomsten av diskriminering har ett antal mer djupgående 

teorier applicerats. Teorierna berör bland annat varför människor väljer att se skillnader 

mellan individer samt varför individer tenderar att kategorisera sig själva och andra 

(Ashforth och Mael, 1989). Genom att studera de bakomliggande faktorerna till  

diskriminering förstår man varför stereotyper skapas och varför könsdiskriminering 

genom könsstereotyper kan florera (Hull och Umansky, 1997). Inom respektive område 

kommer ett antal teorier beröras där mer detaljerade förklaringar om olika fenomen kan 

utläsas. Teorierna som avser att förklarar samma fenomen har olika perspektiv på vad 

som ligger till grund för att fenomenet yttrar sig. Eftersom att könsdiskriminering, enligt 

1 kap. 4 § Diskrimineringslagen,  förekommer då lika möjligheter för de båda könen 

inte existerar, krävs det för att avgöra om könsdiskriminering existerar inom 

revisionsprofessionen olika teoretiska infallsvinklar på fenomenet. Olika teoretiska 

infallsvinklar kan ge olika svar på vad lika möjligheter mellan kvinnliga och manliga 

revisorer innebär. 

 

Teorier inom området för könsdiskriminering kan förklara varför könsdiskriminering 

uppstår. De teorier som kommer appliceras på uppsatsens frågeställning är social 

identitetsteori, självkategoriseringsteori, smakbaserad diskrimineringsteori, statistisk 

diskrimineringsteori och expectation-states theory. Social identitetsteori och 

självkategoriseringsteori är två teorier som utifrån ett psykologiskt perspektiv tar 

utgångspunkt i att förklara hur och varför individer tenderar att gruppera sig samt vad 

sådana grupperingar kan resultera i, bland annat att individer fokuserar på skillnader 

mellan grupperna och dess egenskaper vilket kan medföra diskriminering (Ashforth och 

Mael, 1989; Hogg, 2006; Onorato och Turner, 2004; Turner och Reynolds, 2012). Det 

finns två olika teorier som har olika förklaringar på varför diskriminering kan uppstå i 

arbetslivet, nämligen den smakbaserade diskrimineringsteorin och den statistiska 

diskrimineringsteorin (Becker, 1957; Guryan och Charles, 2013). Dessutom väljer vi att 

applicera expectation-states theory tillsammans med de två teorierna som behandlar 

diskriminering på arbetsmarknaden, då denna teori ger en ytterligare förklaring på 

varför diskriminering kan uppstå (Berger, Rosenholtz och Zelditch, 1980; Ridgeway, 

1991). 
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Då Hull och Umansky (1997) menar att könsstereotyper kan orsaka 

könsdiskrimininering, har två teorier beträffande könsstereotyper applicerats på 

uppsatsens problem, social rollteori och stereotype threat theory. Medan den sociala 

rollteorin förklarar grunden till varför könsstereotyper uppstår (Ashforth och Mael, 

1989; Turner och Reynolds, 2012), förklarar stereotype threat theory vad 

könsstereotyper kan resultera i om de aktiveras (Davies, Spencer och Steele, 2005). De 

två teorierna syftar inte till att ge olika förklaringar på samma fenomen, utan de 

kompletterar snarare varandra i avseende på att ge en helhetsbild av könsstereotyper, 

från deras uppkomst till deras inverkan på könsdiskriminering.   

 

I och med att det är på de högre positionerna i revisionsbranschen som ojämställdhet 

förekommer (Jonnergård et.al., 2010), menar vi att även teorier beträffande kvinnligt 

ledarskap är aktuellt för uppsatsens frågeställning. De fyra olika teorierna som 

applicerats är personcentrerad teori, strukturell-centrerad teori, fördomscentrerad teori 

och Role congruity theory of preudice toward female leaders. Dessa teorier ger motsatta 

förklaringar på varför kvinnor har svårare att nå ledande positioner. (Eagly och Karau, 

2002; Hull och Umansky, 1997) 

 

2.3 Vetenskaplig ansats 

Vår undersökning syftar till att utforska och förklara ett fenomen, det vill säga 

könsdiskriminering inom revisionsprofessionen. För att kunna genomföra en sådan 

förklaring är uppsatsen uppbyggd utefter en deduktiv ansats. Detta då det i tidigare 

forskning framförs antydningar om att det finns ett register i revisionsbyråernas hierarki 

där det råder oklarheter beträffande var könsdiskriminering först yttrar sig, vari 

uppsatsens problem identifierats. Ämnesområdet är relativt välutforskat vilket gör att 

det både finns omfattande tidigare forskning om revisionsprofessionen samt befintliga 

teorier beträffande könsdiskriminering, könsstereotyper och ledarskap. Hade 

teoriområdena däremot varit bristfälliga hade en induktiv ansats varit att föredra framför 

en deduktiv (Bryman och Bell, 2013). De omfattande teoriområdena kan tillsammans 

eller var för sig hjälpa till att förklara var och varför könsdiskriminering existerar inom 

revisionsprofessionen och kommer resultera i teoretiska slutsatser vilka i sin tur 

kommer att testas på empiriskt material.  
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En induktiv ansats innebär att forskaren först genomför observationer som resulterar i 

att teori skapas (Bryman och Bell, 2013). För att resultaten i en induktiv ansats i 

möjligaste mån verkligen ska kunna representera könsdiskriminering i 

revisionsprofessionen så att generalisering blir möjlig, krävs det att vi besitter tidigare 

kunskap om de två områdena, det vill säga könsdiskriminering och 

revisionsprofessionen. Då vi saknar sådan förkunskap blir det tämligen svårt att anta en 

induktiv ansats och därmed har en deduktiv ansats antagits i uppsatsen.  

 

2.4 Källkritik 

De flesta källor som används i uppsatsen är vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga 

artiklarna som använts är peer-reviewed, vilket innebär att de kan betraktas som 

trovärdiga då andra forskare godkänt dem innan de publicerats.  Ett fåtal böcker har 

också använts i uppsatsen. Trots att böcker inte behandlar ämnen lika detaljerat som en 

vetenskaplig artikel, har böcker använts som källor för att bidra med en bredare och 

övergripande förståelse för de olika ämnena som behandlats, exempelvis professioner 

och diskriminering. Samtliga böcker är skrivna av grundare till teorier och välkända 

författare inom respektive område vilket medför att vi anser de vara såväl relevanta som 

trovärdiga. I bakgrundavsnittet har både tidningsartiklar och internetkällor använts. 

Tidningsartiklarna är publicerade i tidskrifterna Balans, Dagens Industri och Svenska 

Dagbladet, det vill säga i tidsskrifter med fokus på att förmedla information, inte sälja 

efter löpsedlar. Informationen från tidningsartiklarna appliceras i uppsatsen för att ge en 

förståelse för ojämställdhet i praktiken, i såväl samhället som i revisionsbranschen, och 

kan efter ändamålet därmed anses som trovärdiga källor. Tre internetkällor har använts i 

uppsatsen. Eftersom att Statistiska Centralbyrån är en oberoende myndighet och 

Regeringskansliet en myndighet styrd av Sveriges regering, kan källorna betraktas som 

trovärdiga. Dessutom används internetkällan Allbright, vilket är en oberoende stiftelse 

som arbetar för att främja jämställdhet i organisationer. Eftersom att källan endast 

används till att påvisa professioners ojämställdhet, appliceras inte stiftelsens åsikter i 

uppsatsen, vilka kan vara vinklade, är källan tillförlitlig. Även svenska lagar har 

använts, aktiebolagslagen och diskrimineringslagen, vilka är utformade av Sveriges 

regering och riksdag. Rapporter har också använts i uppsatsen. En av rapporterna är 

publicerad av Europeiska Unionen, vilken precis som de svenska lagarna kan anses som 

en trovärdiga källa. De två andra rapporterna som applicerats i uppsatsen är utgivna av 

två olika forskningsinstitut och kan därmed även anses vara relativt trovärdiga.  
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3 Teori 
______________________________________________________________________ 

I teoriavsnittet behandlas revisionsprofessionen, dess innebörd och förändring. Sedan 

diskuteras teorier inom tre olika områden; könsdiskriminering, könsstereotyper och 

kvinnligt ledarskap. Teorierna leder fram till olika teoretiska slutsatser som var för sig 

kan förklara på vilken position i revisionsbranschens hierarki som en eventuell 

könsdiskriminering uppstår.  

______________________________________________________________________ 

 

Teoriavsnittet som följer består av fyra övergripande huvudområden; profession, 

könsdiskriminering, könsstereotyper och ledarskap. Eftersom uppsatsen ämnar 

undersöka könsdiskriminering i revisionsprofessionen krävs det först en tydlig 

redogörelse för vad en profession är, hur revisionsprofessionen förhåller sig till 

definitionen samt hur det enligt definitionen kan vara möjligt att en eventuell 

könsdiskriminering kan existera i en profession. Därefter följs en beskrivning av 

könsdiskriminering och vilka som är de främsta måtten på hur fenomenet kan yttra sig. 

Det efterföljande området behandlar könsstereotyper, vilka kan ligga till grund för att 

könsdiskriminering uppstår (Hull och Umansky, 1997). Utifrån könsstereotyper 

presenteras ytterligare mått på hur könsdiskriminering kan mätas. 

Revisionsprofessionen uppvisar ojämställdhet på de högre positionerna i hierarkin, där 

ledaregenskaper kan vara mer efterfrågade. Därmed är det även befogat att undersöka 

ledarskapsområdet för att ytterligare finna mått på hur könsdiskriminering kan yttra sig. 

 

3.1 Profession 

Enligt Brante (2009), professor vid Lunds universitet, finns det en rad olika definitioner 

på profession. Han hävdar att profession är ett öppet begrepp där de olika befintliga 

definitionerna av begreppet tenderar att vara vaga. Problemet med att definiera 

begreppet menar Brante (2009) vara att definitionerna av begreppet antingen är alltför 

abstrakta eller alltför detaljerade i sin karaktär. Är definitionen för detaljerad, finns 

risken att vissa professioner inte kan inkluderas, trots att de borde göra det. Om 

definitionen däremot är för abstrakt, kan yrken som egentligen inte är professioner 

komma att inkluderas. Svårigheten menar han ligger i att lyckas nå den gräns där 

samtliga professioner genom definitionen inkluderas, det vill säga där definitionen är  

tillräckligt abstrakt och detaljerad på en och samma gång. (Brante, 2009) 
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De olika definitionerna som växt fram genom historien kan ta fasta på olika attribut 

beroende på vilket av de två samhällsinriktningarna, strukturfunktionalism eller 

nyweberianism, de har ursprung i. Definitioner med utgångspunkt i 

strukturfunktionalism tar bland annat fasta på att professioner ska ha en specifik och 

betydelsefull funktion i samhället där man inom professionen är altruistiska, det vill 

säga att de prioriterar samhällets bästa framför sina personliga intressen. Definitioner 

med ursprung i nyweberianismen grundar sig snarare i makt, där makt används på ett 

sätt för att främja sig själv och således inte samhället i stort. (Brante, 2009) Därför blir 

definitioner av profession, med utgångspunkt i nyweberianismen, snarare 

statusgrundande och då man tillhör en profession menar Brante (2009) att man här 

stänger ute andra grupper som därmed blir underordnade professionen i 

samhällshierarkin. Vad professionerna egentligen åstadkommer är inte lika betydande 

som den makt professionen uppnår och den sociala status professionen erhåller. (Brante, 

2009) 

 

I senare gjorda definitioner, vilka inte direkt grundar sig i de två samhällsinriktningarna, 

menar Brante (2009) att vissa attribut, vilka tidigare skiljde de två inriktningarna åt, inte 

länge inkluderas. Attribut beträffande för vem professioners arbete ska syfta till att 

främja, sig själv eller samhället, har således exkluderats (Brante, 2009). 

 

Brantes (2009) egna definition av profession lyder: 

”Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och förmedlare av 

samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar som 

uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av allmänheten/klienten.” (Brante, 2009, s 28) 

 

I definitionen har han valt att exkludera attribut som vanligen förekommer i andras 

definitioner, nämligen de attribut han anser vara grundade i historia eller kultur, vilka 

han anser vara attribut som är föränderliga med tiden. Hans definition innehåller 

exempelvis inte något attribut beträffande utbildning eller altruism. (Brante, 2009) 

 

Med utgångspunkt i att även Brantes egna definition är tämligen vag, anses det vara mer 

lämpligt att välja en definition som är av en mer precis karaktär. Således kommer en 

profession hädanefter definieras med utgångspunkt i hur Jonnergård och Elg (2011) 

definierade begreppet. De anser att en en profession kan definieras som ett yrke där 
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medlemmarnas arbetsutövnining grundar sig i teoretiska kunskaper och färdigheter som 

bekräftas bland annat genom certifiering. De teoretiska kunskaperna har i sin tur 

utgångspunkt i hög utbildning. Yrkets medlemmar ska även prioritera kvalitet och gott 

arbete framför ekonomisk vinning och effektivitet. Yrket i sig ska ha ensamrätt att agera 

inom sitt område samt ge hög status i samhället där de verkar. Således menar de att 

revisionsbranschen, med grund i denna definition, är en profession. (Jonnergård och 

Elg, 2011)  

 

Brante (2009) menar också att professioner i sig kan delas upp i tre olika generationer, 

klassiska professioner, semiprofessioner och preprofessioner. Det är generationen 

klassiska professioner som definitioner av professioner syftar till att definiera. 

Semiprofessioner stämmer relativt väl in i definitionerna av profession, men inte till 

samma grad som klassiska professioner. Skillnaden mellan klassiska professioner och 

semiprofessioner menar Brante (2009) främst grundar sig i vilken grad respektive 

professionsgeneration uppnår av definitionernas attribut. Yrken tillhörande 

semiprofessioner har vanligen lägre status och lägre löner än yrken tillhörande klassiska 

professioner. Brante (2009) hävdar att det snarare är semiprofessioner som uppfyller de 

definitioner av profession som tar fasta på attributet altruism. I professionsgenerationen 

preprofessioner inkluderas yrken som drivs med syfte att generera vinst. Kravet på 

utbildning finns även i denna professionsgeneration. (Brante, 2009) 

 

Brante (2009) framför även att det inom professionsområdet uppstått en förändring 

vilken innebär att det inom en och samma profession kan förekomma olika professioner, 

där en del av medlemmarna i professionen fortfarande tillhör ursprungs-professionen 

medan andra medlemmar, vilka tidigare också inkluderats i denna profession, förflyttat 

sig till att istället tillhöra professioner karaktäriserade av ledarskap. (Brante, 2009) 

 

3.1.1 Förändring i professionen 

Revisionsprofessionen har genom åren förändrats på flertalet områden. Greenwood et. 

al. (2002) påvisar i sin studie att revisionsprofessionen genomgått en omfattande 

förändring, en institutionell sådan, mellan åren 1977 och 1997. Förändringen som 

professionen genomgått berör vilka arbetsuppgifter som en revisor, eller snarare en 

revisionsbyrå, erbjuder sina klienter. År 1977 erbjöd revisionsbyråer vanliga 

revisionstjänster, det vill säga sådana tjänster som direkt kan kopplas till vad en revisor 
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ska ägna sig åt, medan revisionsbyråerna år 1997 hade övergått till att i högre grad även 

erbjuda sina klienter affärsrådgivning. Även organisationsformerna inom professionen 

förändrades under denna tid, revisionsbyråerna gick utanför sitt normala arbetsområde 

och blev senare omnämnda som multidisciplinära i sin karaktär. (Greenwood et. al., 

2002) Även Greenwood och Suddaby (2006) undersöker förändringen i 

revisionsprofessionen men tar utgångspunkt i det faktum att det var the Big Five, det vill 

säga de största revisionsbyråerna på global nivå, vilka själva startade förändringen mot 

att inta organisationsformer av multidisciplinär karaktär. Greenwood och Suddaby 

(2006) menar, i motsats till Greenwood et. al. (2002), att förändringen av 

revisionsprofessionen fortsatte efter år 1997. De menar att förändringensprocessen gick 

in i sin andra fas 1997, då revisionsbyråerna även, utöver utvidgade arbetsuppgifter 

inom arbetsområdet, inkräktade på andra professioners områden. Då Enron-skandalen 

blev allmänt känd ifrågasattes revisorers oberoende med beaktande av den 

multidisciplinära organisationsformen, och då infördes bland annat the Sarbanes-Oxley 

Act i USA, vilken hindrar en och samma revisionsbyrå från att erbjuda samma klient 

såväl revision som affärsrådgivning. (Greenwood och Suddaby, 2006) 

 

Greenwood och Suddaby (2006) är av åsikten att revisonsyrket är ett kommersiellt yrke, 

något som Suddaby och Greenwood (2001) delar. Suddaby och Greenwood (2001) 

undersöker processen för management knowledge, det vill säga hur den uppkommer, 

kommersialiseras och koloniseras inom exempelvis revisionsprofessionen och finner att 

kommersialiseringen av kunskap resulterat i att konkurrensen mellan revisionsbyråerna 

tätnat. Den tätnande konkurrensen menar de resulterat i att the Big Five utvecklats till 

multidisciplinära organisationer. (Suddaby och Greenwood, 2001)  

 

Även Broberg, Umans och Gerlofstig (2013) delar åsikten att revisionsprofessionen 

genomgått en förändring. De hävdar att revisionsprofessionen blivit utsatt för ändrad 

affärsmiljö vilket bland annat utmynnat i ökad konkurrens om klienter mellan byråerna 

(Broberg et. al., 2013). Kommersialiseringen har medfört att de största 

revisionsbyråerna blivit multinationella i sin karaktär, samt att ökad konkurrens mellan 

revisionsbyråerna uppstått (Suddaby och Greenwood, 2001). Är det med grund i den 

ökade konkurrensen som revisionsbyråerna tilldelar män, framför kvinnor, partnerskap i 

byrån, då män enligt Gavious et. al. (2012) är mer resultatinriktade än kvinnor?  
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Janssen, Sartore och Backes-Gellner (2016) syftar i sin studie att undersöka huruvida 

diskriminerande attityder påverkar löneklyftan mellan män och kvinnor, medan 

Heyman, Svaleryd och Vlachos (2013) bland annat studerar hur 

produktmarknadskonkurrens påverkar arbetsmarknaden för kvinnor. Såväl Heyman et. 

al. (2013) som Janssen et. al. (2016) finner i sina respektive studier att 

marknadskonkurrens resulterar i minskade möjligheter för företag att diskriminera 

kvinnor. Således borde ökad marknadskonkurrens medföra ökad jämställdhet mellan 

könen. Marknadskonkurrensen har ökat bland revisionsbyråerna (se bl.a. Broberg et. al., 

2013; Suddaby och Greenwood, 2001) men frågan är om det inte snarare är tal om ökad 

marknadskonkurrens mellan de största revisionsbyråerna.  

”Two decades of merger activity have produced an elite grouping of firms that control nearly 90 

percent of the global auditing market (CIFAR, 1995) and 20 percent of the global consulting 

market (Kennedy Research Group, 1997)” (Suddaby och Greenwood, 2001, s. 939). 

 

Dambrin och Lambert (2008) hävdar att det skett en utveckling inom professionen 

beträffande kvinnors deltagande, från att tidigare inte ha inkluderats i professionen till 

att inkluderas i professionen. Trots utvecklingen inom professionen innehar män 

fortfarande 92 procent av de ledande positionerna på revisionsbyråerna i Sverige (Collin 

et al. 2007), något som ger indikationer på att det fortfarande finns hinder för kvinnor 

att nå toppen i revisionsbyråerna. Kan ett sådant hinder grunda sig i att de egenskaper 

som efterfrågas hos revisorer är mer anpassade till män än kvinnor? 

 

3.1.2 Revisorers egenskaper 

Revisionsbranschen karaktäriseras av värderingarna att de yrkesaktiva ska värna om sin 

integritet samt utföra sin revision objektivt och oberoende (Öhman, 2004). En revisors 

arbete ska även präglas av etiska värderingar (Bernardi et. al., (1997).  

 

Stafsudd och Jonnergård (2011) framför att de mest väsentliga egenskaper som en 

revisor ska besitta har ändrats i och med professionens förändring. Författarna menar att 

det efter förändringen snarare är egenskaper som ledarskapsförmåga och social 

kompetens som värderas högst, inte längre främst tekniska färdigheter. Detta bekräftar 

Jonnergård och Stafsudd (2009) då de framför att revisionsbyråer bland annat belönar 

sina revisorer utifrån hur socialt kompetent revisorn är och hur pass bra samarbete som 

uppvisas. Tidigare har yrket belyst egenskapen professionell kompetens som betydande 

medan det nu snarare är förmågan att sälja och marknadsföra sig som är de mest 
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väsentliga egenskaperna (Jonnergård och Stafsudd, 2009). Stafsudd och Jonnergård 

(2011) framför att de viktiga egenskaperna på juniornivå, det vill säga revisorassistent, 

anses vara att individer innehar teknisk förmåga samt lätt för att samarbeta. Högre upp i 

karriärshierarkin påvisar författarna att individer ska besitta egenskaper som fokuserar 

på lönsamhet och att attrahera nya klienter (Stafsudd och Jonnergård, 2011).  

 

Såväl kriterierna för inträde i revisionsprofessionen, med utgångspunkt i 

professionsdefinitionen, som revisionsbranschens värderingar och de grundläggande 

egenskaperna som efterfrågas hos revisorer för att de ska kunna genomföra en god 

revision, är könsneutrala, vilket styrks av Månsson et. al. (2013) som påvisar att 

jämställdhet råder vid inträde i professionen, det vill säga på auktorisationsnivå. 

Däremot efterfrågas olika egenskaper på olika positioner längre upp i 

revisionsprofessionens hierarki, det vill säga på positioner där ojämställdhet enligt 

Stafsudd (2011) existerar. Då olika egenskaper efterfrågas på olika positioner samtidigt 

som kvinnor är allt mindre representerade på de högre positionsnivåerna i 

revisionsprofessionens hierarki, kan en revisors egenskaper vara en av många möjliga 

bakomliggande faktorer till varför en ojämn könsfördelning existerar. 

 

3.2 Könsdiskriminering 

Under 1970-talet utgjorde kvinnor endast 10-20 procent av de grupper i affärslivet som 

Kanter (1977), en av de första forskarna inom könsdiskrimineringsområdet, studerade. 

Kanter (1977) definierade fyra olika slags sammansättningar av grupper. I första 

gruppen fanns det endast samma typ av personer, det vill säga att inga minoriteter eller 

dominerande existerade inom gruppen. Den andra gruppen utgjordes av ett dominant 

slag av människor med få utstötta, där Kanter (1977) benämnde de utstötta i denna 

grupp som tokens. De utstötta betraktades i denna grupp som symboler för den kraftigt 

underrepresenterade skaran i gruppen. Grupp nummer tre karaktäriserades av att bestå 

av en majoritet och en minoritet. Skillnaden mellan grupp två och tre är att minoriteten i 

grupp tre var mer deltagande i gruppgemenskapen än vad symbolerna i grupp två var. 

Den sista grupp Kanter (1977) identifierade var någorlunda blandad och därmed mer 

jämställd mellan grupperna i gruppen. Således fanns det varken dominerande och 

utstötta eller majoriteter och minoriteter. (Kanter, 1977)  
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Tre av de fyra nämnda grupperna som Kanter (1977) studerat anses kunna utläsas inom 

revisionsprofessionen. Då Stafsudd (2011) presenterar att det endast är åtta procent 

kvinnliga delägare i svenska revisionsbyråer kan gruppen delägare associeras till 

Kanters (1977) grupp nummer två. Således den grupp som utgjordes av en dominant 

grupp med ett fåtal utstötta, så kallade symboler (Kanter, 1977). De kvinnliga delägarna 

i revisionsbranschen kan anses vara symboler då representationen med endast åtta 

procent i gruppen stämmer överens med Kanters (1977) definition av symboler.  

 

Enligt Kanter (1977) finns det tre kriterier vilka påvisar att kvinnorna i gruppen ses som 

symboler för sitt kön då de befinner sig i en grupp, vilken i hög utsträckning domineras 

av det motsatta könet. Symbolen ska skilja sig nämnvärt från den dominanta karaktären 

i gruppen och därigenom vara enkel att urskilja från gruppen. Symbolen i gruppen ska 

karakteriseras av stereotyper. Kvinnor i dominerande mansgrupper får således större 

uppmärksamhet än resterande individer i gruppen då de är enklare att urskilja och 

därmed blir det även enklare att stöta ut dessa kvinnor. Då kvinnor blir utstötta från 

gruppen blir de utsatta för stereotyper, vilka sedan anses gälla för alla andra kvinnor, 

vilka symbolen - kvinnorna i den mansdominerade gruppen, representerar. Kanter 

(1977) menar att de som en gång blivit utsedda till symboler, för all framtid, kommer att 

behöva leva med stereotyperna som de ådragit sig samt vara införstådda med att 

omgivningen kommer ha förutfattade meningar om individen ifråga. (Kanter, 1977) 

 

3.2.1 Könsdiskriminering i revisionsprofessionen 

Trots att det råder jämställdhet på inträdesnivåerna i revisionsbranschen (Månsson et. 

al., 2013), är endast åtta procent av delägarna i revisionsbyråerna kvinnor (Stafsudd, 

2011). Jonnergård et. al. (2010) konstaterar att revisionsprofessionen är 

mansdominerad, något som kan strida mot Fogartys (1996) åsikt, det vill säga att 

revisionsprofessionen ur ett könsperspektiv skulle anses vara neutralt. Mansdominansen 

inom professionen kan grunda sig i de sociala normer som reproduceras inom 

revisionsprofessionen (Anderson-Gough et. al., 2005). 

 

För den kvinnliga individen, vilken betraktas som en symbol bland delägare, kan 

symbolen i sig vara negativt för individen då Kanter (1977) menar att symboler får stor 

uppmärksamhet vilket gör att minsta fel kan fälla hennes karriärväg. Agerar en kvinna, 

som betraktas som en symbol, felaktigt kan resterande delägare generalisera kvinnor 
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och anta att alla kvinnor skulle begå samma fel om de fick chansen till delägarskap, 

vilket inte skulle vara fallet om det istället varit en man. Detta kan ge negativa 

konsekvenser för samtliga kvinnor inom branschen. Speciellt om byråns 

delägarrekryterare blir negativt inställda till att ha kvinnor på delägarposition. 

Situationen kan resultera i en ännu snävare väg än tidigare för kvinnor att nå upp till 

delägarposterna. Å andra sidan finns det även positiva effekter av att en kvinnlig 

delägare betraktas som en symbol och får större uppmärksamhet, i vilket fall för 

resterande kvinnor inom revisionsbyrån. Om en kvinnlig delägare gör bra ifrån sig får 

hon stor uppmärksamhet samt att kvinnor påväg uppåt i branschen ser att det finns 

möjligheter att vara framgångsrik kvinna i den mansdominerade branschen.  

 

Som tidigare nämnts, råder det jämställdhet på auktorisationsnivå men kraftig 

ojämställdhet på delägarnivå inom de svenska revisionbyråerna (Månsson et. al., 2013; 

Stafsudd, 2011). Således finns det ett register mellan auktorisation och delägarnivå som 

inte är helt definierat i jämställdhetstermer. Inom registret kan det därmed finnas 

positioner som såväl karaktäriseras i enlighet med Kanters (1977) grupp två som hennes 

grupp tre. I och med att det råder någorlunda jämställdhet på auktorisationsnivå mellan 

kvinnor och män, det vill säga lika många kvinnor som män som blir auktoriserade, kan 

denna positionsnivå i revisionsbranschen associeras med Kanters (1977) grupp fyra, där 

det råder balans mellan de sociala grupperna. I Kanters (1977) grupp två och tre 

kommer därmed symboler och minoriteter i revisionsbranschen att utgöras av kvinnor, 

inte män, vilket medför att det är det kvinnliga könet inom revisionsprofessionen som 

könsdiskrimineras. Könsdiskriminering inom professioner bör inte existera i beaktandet 

av de attribut som utgör definitionen av en profession. Enligt definitionen ska samtliga 

individer för att inkluderas i en profession besitta liknande utbildning och kompetens 

(Jonnergård och Elg, 2011) samtidigt som det är lika många män som kvinnor som gör 

inträde i professionen (Månsson et. al., 2013). Förhållandet antyder att det efter inträde i 

revisionsprofessionen för män sker en betydligt större utveckling av kompetens än för 

kvinnor eftersom att det är männen som dominerar på de högre positionerna, om 

revisionsbyråerna befordrar utefter meritokratiska grunder. Eller finns det andra faktorer 

än kompetens som avgör ett sådant utfall? 

 

Det finns ett antal positionsnivåer mellan auktorisationsnivån och delägarnivån i en 

revisionsbyrå, dock kan antalet positionsnivåer variera beroende på byråns storlek. 
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Således är det enligt vårt perspektiv osannolikt att det från auktorisationsnivå, där det 

råder någorlunda jämställdhet mellan könen, till att jämställdheten i nästa nivå drastiskt 

skulle förändras till endast åtta procent kvinnliga representanter. Trots att en sådan 

kraftig ojämställdhet råder på delägarnivå antas att förändringen i jämställdhet sker 

successivt från auktorisationsnivå till delägarnivå. Jämställdheten i 

revisionsprofessionen går därmed från Kanters (1977) grupp där det råder jämställdhet, 

till gruppen med minoritet och majoritet och avslutar på delägarnivå i gruppen med 

dominerande och symboler, inom registret från auktorisation till delägare. Kanters 

(1977) grupp ett, det vill säga den grupp som endast består av ett av könen, har inte 

lyckats urskiljas inom professionen. Trots att Jonnergård et. al. (2010) påvisar att 

revisionbranschen är mansdominerad, består den inte enbart av män. Var och varför 

försvinner kvinnorna inom professionen längs vägen uppåt i hierarkin? 

 

3.2.2 Teorier om könsdiskriminering 

3.2.2.1 Social identitetsteori och självkategoriseringsteori 

Könsdiskriminering uppstår när individer grupperar sig vilket skapar skillnader mellan 

grupperna. Sådana skillnader medför att en grupp kan anse sig vara bättre än resterande 

grupper. (Kanter, 1977) Grunden till könsdiskriminering ligger således i hur sådana 

grupper bildas och varför. 

 

Enligt Ashforth och Mael (1989) är Tajfel och Turner grundare till social identitetsteori, 

vilken innebär att individer väljer att kategorisera sig själva och andra i olika kategorier 

där individerna inom kategorin har något genomsamt som skiljer sig från andra 

kategorier (Ashforth och Mael, 1989). Således kan teorin förklara varför diskriminering 

uppstår mellan grupper, det vill säga för att gruppmedlemmar tenderar att sätta sig själv 

i förhållande till andra grupper (Turner och Reynolds, 2012). En kategori eller grupp 

kan exempelvis utgöras av kön, ålder, etnicitet, religion, med mera (Ashforth och Mael, 

1989). Hogg (2006) hävdar att en grupp existerar då det finns tre eller flera personer 

med liknande egenskaper, egenskaper som skiljer individerna i gruppen från andra 

grupper. Såväl Ashforth och Mael (1989) som Hogg (2006) framför att individer 

identifierar sig själva i kategorier när individerna ifråga inte anser sig kunna inkluderas 

i  andra kategorier. Individer som identifierar sig med en grupp eller kategori känner 

tillhörighet till en sådan grupp och tillhörigheten till gruppen har stor betydelse för 

individen (Hogg, 2006). Ashforth och Mael (1989) hävdar dock att en kategori, 
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exempelvis att vara ung, endast blir relevant när människor inte passar in i en annan 

kategori, exempelvis att vara gammal.  

 

Social identitet är nära relaterat till gruppidentifikation. Social klassifiering har två 

funktioner: sorterar sociala kontexter så att individer kan se andra individer med 

liknande egenskaper och ger individer möjligheter att identifiera sig själva in den 

sociala kontexten. (Ashforth & Mael, 1989) 

 

Självkategoriseringsteorin är en teori som vidareutvecklats med utgångspunkt i den 

sociala identitetsteorin och grundades av bland annat Turner. Teorin innebär att 

individer kategoriserar sig själva och andra i olika sociala kategorier. Individens 

personliga och individuella egenskaper ses inte alltid som unika, det vill säga 

tillhörande endast en individ, utan fler individer innehar även egenskapen och således 

bildar de en grupp tillsammans. (Onorato och Turner, 2004)  

 

Onorato och Turner (2004) framför att självkategoriseringsteorin skiljer på det 

personliga jaget och det kollektiva jaget. Det personliga jaget innebär att en individ 

skiljer på egenskaper som individen själv har och egenskaper som individen inte har. 

Det kollektiva jaget innebär däremot att en individ skiljer på sin grupp kontra andra 

grupper.  

 

Turner och Reynolds (2012) menar att självkategoriseringsteorin försöker förklara hur 

individer känner, tänker och agerar som en grupp i sociala sammanhang. Teorin grundar 

sig i att Tajfel och Turner upptäckte att individer med liknande egenskaper ansåg sig 

själva vara bättre resurser, då de tillsammans inom gruppen ansåg sig kunna prestera 

bättre än individer som agerar tillsammans men innehar olika egenskaper. Författarna 

menar även att Tajfel och Turner fann att individer tillhörande olika grupper agerade på 

ett sätt för att öka avståndet grupperna sinsemellan, med anledning för att lättare urskilja 

sina och mina. (Turner och Reynolds, 2012) Genom att välja att socialisera sig med 

likasinnade, blir avståndet till andra kategorier större. I sociala relationer belyses 

homosocialitet, vilket enligt Kanter (1977) är ett fenomen som innebär att män tenderar 

att välja andra män baserat på att de orienterar sig med varandra. Holgersson (2003) 

framför att homosocialitet har ursprung i att det är det manliga könet som dominerar i 

samhället vilket medfört att det är det manliga könet som besitter makten. Hon påvisar 
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även att kvinnor, precis som män, orienterar sig med män därför att de vill komma nära 

makten i samhället, makten som männen innehar men kvinnorna saknar. Kvinnor är, i 

motsats till män, därför heterosociala, det vill säga att motsatta kön socialiserar sig med 

varandra. Att kvinnor är heterosociala kan även grunda sig i rädslan att individer ska tro 

att kvinnor främjar kvinnor enbart för att de innehar samma kön. (Holgersson, 2003) 

 

Homosocial reproduktion betyder att en individ tenderar att rekrytera andra individer 

som innehar liknande sociala karaktärer och egenskaper som den individ som rekryterar 

innehar (Kanter, 1977). Utifrån fenomenet hävdar Roberson-Saunders, Smith och Goel 

(2014) att kvinnliga ledare därmed tenderar att vid rekrytering och befordran främja 

kvinnor medan manliga ledare i en sådan situation snarare väljer att främja män. 

Kvinnor väljer kvinnor och män väljer män (Roberson-Saunders et. al., 2014). 

Carrington och Troske (1995) menar att ojämställdhet mellan könen i en organisation 

inte endast kan grunda sig i homosocial reproduktion, utan kan även vara orsakat av 

icke-diskriminerande karaktär. En sådan kan vara att det krävs stereotypa manliga 

egenskaper för arbetets genomförande (Carrington och Troske, 1995). Därmed är det 

inte märkvärdigt att organisationen är mansdominerad. 

 

Genom processen i vilken kategorisering av grupper skapas, skapas stereotyper om hur 

individerna inom en specifik grupp är, vilka egenskaper de har och så vidare, vilket ofta 

är en bild av idealindividen inom den kategoriserade gruppen. Individer inom en grupp 

skapar stereotyper för sig själva vilket gör att medlemmarna blir mer lika varandra 

genom egenskaperna som framhäver själva gruppen. (Turner och Reynolds, 2012) 

Turner och Reynolds (2012) menar att självkategoriseringsteorin visar individer vilken 

plats de har i samhället och utifrån den sociala identitet de får från den grupp de tillhör i 

samhället framgår det vilket beteende och vilka värderingar individerna i en specifik 

grupp ska inneha. Utifrån stereotyper kan individer därmed skilja på personer inom och 

utanför sin grupp (Turner och Reynolds, 2012). Processen till kategorisering innebär att 

individer går från att vara unika individer till att bli gruppmedlemmar vilket innebär att 

individer genomgår depersonalization, det vill säga att en individ inte längre anses ha 

unika egenskaper  utan egenskaper vilka alla andra gruppmedlemmar också innehar 

(Hogg och Terry, 2000; Turner och Reynolds, 2012). Genom att identifiera sig med en 

grupp snarare än som en individ, utgörs den egna identiteten av gruppens identitet, 

oavsett vilken grupp individen tillhör. Därför menar teorin det vara förståligt varför 
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individer väljer att tillhöra en minoritet såväl som en majoritet. (Turner och Reynolds, 

2012)  

 

Social identitetsteori förklarar att sociala grupper bildas därför att individer känner ett 

behov att kunna identifiera sig med andra och finna sin plats i det sociala samhället, 

vilket därmed, vid en sådan identifiering, gör att individer kan känna tillhörighet 

(Ashforth och Mael, 1989). Följaktligen menar Turner och Reynolds (2012) att 

diskriminering uppstår därför att sociala grupper tenderar att separera den egna gruppen 

från övriga sociala grupper, samtidigt som självkategoriseringsteorin hävdar att 

individerna i de sociala grupperna aktivt gör avståndet mellan grupperna tydligare. 

 

3.2.2.2 Teorin om smakbaserad diskriminering och teorin om statistisk diskriminering 

Ahmed och Hammarstedt (2010) framför att två av de mest grundläggande teorierna 

beträffande diskriminering på arbetsmarknaden, sett ur ett ekonomiskt perspektiv, är 

teorin om smakbaserad diskriminering och  teorin om statistisk diskriminering.  

 

Enligt självkategoriseringsteorin väljer individer att gruppera sig med andra individer 

med liknande egenskaper. Grupperingarna bildas därmed utefter vilka egenskaper som 

individerna själva vill bli förknippade med då det är gruppens egenskaper snarare än 

individens egna egenskaper som uppmärksammas av andra grupper. (Turner och 

Reynolds, 2012) Den smakbaserade teorin är en teori som ligger i linje med 

självkategoriseringsteorin, trots att den smakbaserade teorin inriktar sig på 

arbetsmarknaden specifikt. Även inom denna teori är det preferenser som ligger till 

grund för diskriminering. (Becker, 1957) 

 

Teorin om smakbaserad diskriminering grundades av Becker (1957). Becker (1957) 

använder uttrycket taste of discrimination, det vill säga smak för diskriminering, vilket 

han menar representerar den situation som uppstår då fördomar om en individs etnicitet, 

kön eller liknande resulterar i att individen i fråga inte erhåller anställning eller 

befordran. Detta då det anses självklart att den specifika individen inte kommer kunna 

bidra med samma ekonomiska effektivitet i företaget, trots att det inte finns stöd för att 

så skulle vara fallet. Fördomen att män skulle vara mer effektiva än kvinnor i ett 

ekonomiskt perspektiv bidrar till att kvinnor anses dyrare att anställa och således väljer 

företag att avstå från kvinnlig arbetskraft i högre utsträckning. Teorin hävdar att 
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diskriminering i arbetslivet uppkommer då en individ undviker att anställa eller befordra 

en annan individ med grund i fördomar, vilka underskattar individens arbetseffektivitet. 

Smak för diskriminering varierar mellan länder och kulturer men farmför allt mellan 

individer då individer är av olika personlighet och innehar olika preferenser. (Becker, 

1957) Smak för diskriminering kan således likställas med homosocial reproduktion. 

 

Guryan och Charles (2013) menar att Becker var av åsikten att fullständig konkurrens 

på marknaden kunde eliminera diskriminering på arbetsplatser. Såväl Heyman et. al. 

(2013) som Janssen et. al. (2016) utgår i sina studier från bland annat Beckers teori och 

båda studierna finner stöd för påståendet att stark marknadskonkurrens kommer 

konkurrera ut de företag som är diskriminerande, både avseende anställning av kvinnor 

(Heyman et. al., 2013) och kvinnors erhållna löner (Janssen et. al., 2016). 

Diskriminerande organisationer konkurreras ut på grund av att ineffektivitet råder då 

diskriminering existerar inom organisationen och därmed kommer de konkurreras ut av 

tillräckligt starka marknadskrafter (Heyman et. al., 2016). 

 

Påståendet att marknadskonkurrens skulle minska diskrimineringsmöjligheter har dock 

ifrågasatts av Arrow och Phelps, vilka är grundarna till den statistiska 

diskrimineringsmodellen (Guryan och Charles, 2013).  Till skillnad från den 

smakbaserade teorin, där diskriminering har utgångspunkt i preferenser, menar den 

statistiska diskrimineringsteorin att diskriminering grundar sig i stereotyper, där aktörer 

baserar sina påstående beträffande en individs egenskaper och karaktär med ett alltför 

litet underlag (Ahmed och Hammarstedt, 2010; Guryan och Charles, 2013; Spurr, 

1990). Ahmed och Hammarstedt (2010) hävdar att en arbetsgivare, då den ej kan 

bedöma en arbetssökandes förväntade produktivitet, väljer att kategorisera individen 

ifråga i den sociala grupp den anses tillhöra. Exempelvis om den arbetssökande är en 

kvinna, använder arbetsgivaren sig av de stereotyper som är förknippade med att vara 

kvinna och baserar således sin bedömning av den arbetssökande utifrån de stereotyper 

som finns beträffande kvinnor snarare än att bedöma den enskilda individen utefter 

dennas kompetens. Guryan och Charles (2013) framför det vara bristen av information, 

relaterat till den tänkta arbetsutövningen, beträffande enskilda individer som är den 

underliggande faktorn till varför diskriminering förekommer. För lite information om 

enskilda individer, vilka kan karaktäriseras tillhöra en specifik grupp, exempelvis 
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kvinnor, resulterar i att kvinnan ifråga blir bedömd utifrån stereotyper beträffande 

samtliga kvinnor. (Guryan och Charles, 2013)  

 

Guryan och Charles (2013) har i sin studie valt att jämföra teorin om smak för 

diskriminering med den statistiska diskrimineringsmodellen och förklarade de två olika 

modellerna/teorierna på följande sätt:  

”In taste-based discrimination models, discrimination results from some sort of animus towards 

members of an out-group that takes the form of a willingness to pay a price to avoid interaction 

with members of that group. In statistical discrimination models, discrimination takes the form of 

stereotyping based on group membership that results from imperfect information” (Guryan och 

Charles, 2013, s 418). 

 

Beckers teori och den statistiska diskrimineringsmodellen påvisar att diskriminering 

uppstår med anledning av att individers enskilda karaktär och egenskaper inte beaktas 

utan istället grundas beslut i fördomar och stereotyper. (Guryan och Charles, 2013); 

Becker, 1957; Spurr, 1990) Teorierna skiljer sig således åt genom vad de baserar sin 

diskriminerande attityd på, den smakbaserade diskrimineringsteorin baserar sin 

diskriminering på preferenser medan den statistiska diskrimineringsmodellen baserar 

sin diskriminering på stereotyper (Ahmed och Hammarstedt, 2010). 

 

Janssen et.al. (2016) hävdar att det i arbetslivet, med utgångspunkt i den smakbaserad 

diskrimineringsteorin samt i lönenivåer för kvinnor och män, kan uppstå 

könsdiskriminering på tre olika sätt, där de tre varianterna skiljer sig åt i vem som 

utövar diskrimineringen. Kvinnorna kan själva, i form av arbetstagare, diskriminera sig 

genom att ge gehör för de genusrelaterade stereotyper som finns på arbetsmarknaden. 

Således kan en kvinna, utifrån sådana stereotyper eller förutfattade åsikter om vad 

som  är manligt och kvinnligt, själv diskriminera sig genom att välja ett yrke som inte är 

uttalat mansdominerat. Arbetsgivare kan också stå för diskrimineringen av kvinnor. 

Författarna hävdar med utgångspunkt i den smakbaserade diskrimineringsteorin att om 

arbetsgivaren har en diskriminerande attityd gentemot kvinnor, kommer denna, vid 

anställning av en kvinna, automatiskt betala henne lägre än män vilka utför identiskt 

arbete. Den tredje varianten på diskriminering på arbetsmarknaden utövas av kunder 

och medarbetare. Om kunder och medarbetare har en diskriminerande attityd gentemot 

kvinnor, kan kvinnan i fråga erhålla en lägre lön i förhållande till de manliga kollegerna, 

då såväl kunderna som medarbetarna aktivt kan bidra till att kvinnan ifråga inte kan 
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prestera på lika hög nivå som hon annars skulle ha kunnat göra. (Janssen et. al., 2016) 

Jonnergård och Stafsudds (2009) undersökning påvisar att klienter till revisionsbyråer 

föredrar manliga revisorer framför kvinnliga. Således kan klienter påverka kvinnliga 

revisorers lönenivåer negativt med hjälp av diskriminerande attityder. 

 

3.2.2.3 Expectation-states theory 

Till skillnad från den statistiska diskrimineringsteorin, som hävdar att diskriminering 

grundar sig i för lite kunskap vilket i sin tur resulterar i att bedömningar sker utefter 

stereotyper (Ahmed och Hammarstedt, 2010), menar expectation-states theory att 

bedömningar fortfarande görs utefter stereotyper fastän information om individer finns 

tillgänglig (Berger et. al., 1980).  

 

Expectation-states theory är en teori vilken fokuserar på hur ojämlikheter beträffande 

egenskaper som är statusrelaterade i samhället kan skapas då individer interagerar med 

varandra i grupper.  Teorin utgår från att statusförändringar av egenskaper utvecklas 

specifikt i grupper vilka har till uppgift att lösa ett problem och har därmed uttalade 

prestationsmål. Grupper består vanligen inte av personer vilka innehar exakt likadana 

egenskaper vilket resulterar i att gruppmedlemmarna kan bilda sig uppfattningar om de 

andra gruppmedlemmarna baserade på de egenskaper som skiljer individerna åt. (Berger 

et. al., 1980) Ridgeway (1991) menar att individerna inom gruppen rangordnar varandra 

i status utifrån hur väl respektive gruppmedlem anser de andra gruppmedlemmarna 

kunna prestera i deras gemensamma uppgift. I en sådan rangordning menar Berger et. 

al. (1980) att egenskaper såsom att vara rik eller fattig, man eller kvinna, svart eller vit 

kan bli statusladdade då sådana egenskaper sätts i relation till hur väl individerna med 

de specifika egenskaperna presterar på uppgiften som gruppen ska genomföra.  

 

Den statushierarki som bildas i gruppen grundar sig i att medlemmarna rangordnar 

övriga medlemmar i förhållande till hur väl de antas prestera och sätter dessa 

antaganden i förhållande till de statusegenskaper gruppmedlemmarna innehar, vilka på 

ett eller annat sätt skiljer sig från de som den person som rangordnar besitter 

(Ridgeway, 1991). När rangordningen är gjord beträffande förväntade prestationer hos 

gruppmedlemmarna menar Ridgeway (1991) att en sådan rangordning kan förverkliga 

sig själv genom att gruppmedlemmarna agerar på ett sätt som överensstämmer med 

rangordningen. Exempelvis kan de som själva sätter sig högt upp i hierarkin ge förslag 
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på hur uppgiften ska hanteras, en sådan individ kan också fråga de andra 

gruppmedlemmarna och diskutera fram hur uppgiften ska hanteras, men sannolikheten 

är då att det främst är de andra högt rangordnade individerna i gruppen som tillfrågas. 

Således får dessa gruppmedlemmar en högre status i gruppen. (Ridgeway, 1991) 

Ridgeway (1991) påvisar också att de uppfattningar som bildas vid den målinriktade 

interaktionen med andra individer kan överföras till nya interaktioner i en ny 

målinriktad situation, där hierarkier åter skapas. De tidigare upplevda uppfattningarna 

om andra individer träder i kraft i en ny interaktion då någon av de nya 

gruppmedlemmarna besitter samma statusegenskap som rangordnades i den förra 

interaktionen. (Ridgeway, 1991) 

 

När individer, med en från en målinriktad interaktion skapad uppfattning, återigen 

interagerar med männsikor i problemlösningssyfte, kommer individen ifråga, då den 

interagerar med en annan individ vilken besitter samma statusegenskap som man 

tidigare bildat sig en uppfattning om, att i utgångsläget för problemlösningen agera och 

bete sig på ett sätt vilket stämmer överens med den tidigare bildade uppfattningen om 

statusegenskapens kompetens. Om det exempelvis var en man som bildade sig en 

uppfattning om en kvinna i  den första interaktionen, och kvinnan enligt mannen 

presterade på ett eller annat sätt sämre än han själv i avseende på problemuppgiften, 

kommer mannen att i nästa interaktion med en annan kvinna i en 

problemlösningssituation från början anta att den andra kvinnan också har sämre 

kompetens att lösa uppgiften än vad han själv har. En sådan inställning kommer 

medverka till att han under problemlösningens gång kommer sätta sig själv högre än 

kvinnan, och kommer efter avslutat uppdrag att vara av samma åsikt som tidigare, det 

vill säga att kvinnan är sämre beträffande en specifik kompetens vilken är relaterad till 

problemlösningsuppgiften. Han har dock nu fått mer information som bekräftar detta 

vilket gör att han än mer börjar se detta som en allmänt sann verklighet. Desto fler 

interaktioner en individ deltar i, desto mer information samlar individen i fråga in. 

(Ridgeway, 1991) Berger et. al. (1980) menar att sådan informationsinsamling ligger till 

grund för vilka uppfattningar och förväntningar individer i framtiden skapar om 

varandra. Ridgeway (1991) menar att trots att uppfattningarna om statusegenskapernas 

kompetens bildas i specifika situationer, kan dessa uppfattningar, då de blir många av 

sitt slag, överföras till samhället i stort, där specifika egenskaper förknippas med 

särskild kompetens.   
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Berger et. al. (1980) menar att kön kan karaktäriseras som en statusegenskap då tre 

specifika förhållanden är uppfyllda. Kön karaktäriseras som en statusegenskap då 

samhället i stort, i vilket män och kvinnor är någorlunda överens, anser det finnas 

karaktärsdrag vilka skiljer könen åt. Det måste således bland såväl män som kvinnor 

finnas en delad uppfattning om att det finns specifika karaktärsdrag vilka företräds av 

män, så kallat manliga egenskaper, och specifika karaktärsdrag vilka företräds av 

kvinnor, så kallat kvinnliga egenskaper. De manliga egenskaperna ska också, i 

förhållande till antalet egenskaper som tillskrivits respektive kön, värderas mer positivt 

än de kvinnliga egenskaperna. I allmänhet ska även män i förhållande till kvinnor 

utvärderas mer fördelaktigt. Författarna menar sig även finna stöd för att de tre 

förhållandena förekommer och således är kön ett av många exempel på vad som kan 

utgöra en statusegenskap. (Berger et. al., 1980) 

 

Berger et. al. (1980) hävdar även att män i förhållande till kvinnor kommer att rankas 

högre i samhällets hierarki, hierarkin om könens status, vilket kan resultera i att män får 

såväl ett generellt, av samhället skapat, övertag gentemot kvinnor, men även ett 

psykologiskt övertag gentemot kvinnor då de båda könen befinner sig inom en och 

samma grupp där de tillsammans ska prestera. Författarna framhäver även att kvinnor, 

trots att män allmänt värderas högre än kvinnor bland annat i avseende på hur de ska 

komma att prestera, kan prestera bättre än vad allmänheten, eller vad männen i gruppen, 

förväntar sig då uppgiften som ska utföras är mer anpassad för kvinnliga egenskaper än 

för manliga egenskaper. (Berger et. al., 1980) 

 

Berger et. al. (1980) framför att forskarna Meeker och Weitzel-O´Neill hävdar att det i 

samhället finns en uppfattning, delad av såväl män som kvinnor, att kvinnor inte ska 

konkurrera om status, vilket det är allmänt accepterat att män gör. Den generella 

uppfattningen i samhället kan således resultera i att det inte anses legitimt för kvinnor 

att inneha ledande positioner, eftersom en kvinna genom sin ledarposition konkurrerar 

om status (Berger et. al., 1980). 

 

3.2.2.4 Diskussion om teorier beträffande könsdiskriminering 

Såväl den sociala identitetsteorin som självkategoriseringsteorin förklarar hur och varför 

individer väljer att identifiera sig med andra. Utifrån en sådan identifiering, som grundar 
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sig i individers egenskaper, skapas grupper i samhället. (Ashforth och Mael, 1989; 

Turner och Reynolds, 2012) Enligt begreppet homosocialitet tenderar individer att 

orientera sig med likasinnade och därmed kan konstruktionen av de sociala grupperna 

förklaras genom att individer ser sig själv tillhöra den grupp som besitter liknande 

egenskaper som en själv (Kanter, 1977). De två teorierna menar att könsdiskriminering 

uppstår därför att de sociala grupperna och dess medlemmar tenderar att dels separera 

sig själva från andra grupper dels aktivt bidra till att göra avståndet mellan grupperna 

större. En förklaring till könsdiskrimineringens möjliga uppkomst kan vara att individer 

inom en grupp ser sig själv som bättre än individer tillhörande andra grupper. 

Gruppernas konstruktioner och gruppmedlemmarnas vilja att separera den egna gruppen 

från andra grundar sig därmed i preferenser. (Ashforth och Mael, 1989; Turner och 

Reynolds, 2012) Den smakbaserade diskrimineringsteorin hävdar också att 

diskriminering grundar sig i individers preferenser, preferenser som grundar sig i 

individers fördomar (Becker, 1957). Det som däremot skiljer den smakbaserade 

diskrimineringsteorin från den sociala identitetsteorin och självkategoriseringsteorin är 

att de två sistnämnda teorierna inriktar sig på samhället i stort och inte specifikt på hur 

diskriminering uppstår på arbetsmarknaden, vilket den förstnämnda teorin gör (Ashforth 

och Mael, 1989; Becker, 1957; Turner och Reynolds, 2012).  

 

En annan teori som också behandlar hur könsdiskriminering uppstår på 

arbetsmarknaden är den statistiska diskrimineringsteorin. Den statistiska 

diskrimineringsteorin tar utgångspunkt i att diskriminering grundar sig i att individer på 

arbetsmarknaden saknar tillräcklig information om varandra vilket resulterar i att 

individer blir bedömda utefter stereotyper, stereotyper kopplade till individens sociala 

grupptillhörighet. Teorin hävdar således, till skillnad från den smakbaserade 

diskrimineringsteorin, att det är stereotyper och inte preferenser eller fördomar som 

ligger till grund för diskriminering på arbetsmarknaden. (Ahmed och Hammarstedt, 

2010;Guryan och Charles, 2013); Spurr, 1990) Även expectation-states theory försöker 

förklara varför diskriminering kan förekomma (Berger et. al., 1980). Teorin menar att 

diskriminering uppstår på grund av stereotyper och fördomar i enlighet med såväl den 

smakbaserade diskrimineringsteorin som den statistiska diskrimineringsteorin (Ahmed 

och Hammarstedt, 2010; Becker, 1957; Berger et. al., 1980). Till skillnad från den 

statistiska diskrimineringsteorin blir individer dock fortsatt bedömda utefter stereotyper, 
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trots att information beträffande individerna finns tillgänglig (Ahmed och Hammarstedt, 

2010; Berger et. al., 1980). 

 

Oavsett vad som ligger till grund för en eventuell könsdiskriminering i 

revisionsprofessionen kan en sådan diskriminering enligt såväl den smakbaserade 

diskrimineringsteorin som den statistiska diskrimineringsteorin yttra sig i dels antalet 

kvinnor som är anställda i respektive byrå (Heyman et. al., 2013; Janssen et. al., 2016), 

dels i hur löneskillnader mellan könen ser ut (Heyman et. al., 2013; Janssen et. al., 

2016). Såväl lön som könsfördelning på position kan därmed representera 

könsdiskriminering och blir därmed beroende variabler i uppsatsen. Homosocial 

reproduktion kan ha inflytande över hur många kvinnor som anställs i en organisation 

(Kanter, 1977) och därmed en oberoende variabel som representerar homosocial 

reproduktion. För att kunna urskilja vilken av de tre teorierna, smakbaserad 

diskrimineringsteori, statistisk diskrimineringsteori och expectation states theory, som 

förklarar varför en eventuell könsdiskriminering uppstår, krävs tre oberoende variabler. 

Skillnaden mellan den statistiska diskrimineringsteorin och expectation states theory är 

om rekryteraren rekryterar utefter stereotyper på grund av bristande information om de 

båda könens kompetens eller inte (Ahmed och Hammarstedt, 2010; Berger et. al., 

1980). Därigenom en oberoende variabel som definierar om rekryteraren har tillräcklig 

information om de båda könens kompetens. Eftersom att skillnaden mellan den 

smakbaserade diskrimineringsteorin och såväl den statistiska diskrimineringsteorin som 

expectation states theory berör huruvida rekryterare utgår från fördomar eller 

stereotyper vid rekryteringstillfället (Ahmed och Hammarstedt, 2010: Becker, 1957; 

Berger et. al, 1980). Därav en oberoende variabel som avgör om det var stereotyper 

eller fördomar som låg till grund vid rekryteringstillfället och en oberoende variabel 

som representerar huruvida rekryteraren tror på stereotyper eller inte.  

 

Teoretisk slutsats  

Då det enligt Stafsudd (2011) är kvinnor och inte män som är underrepresenterade på 

de högre positioner i revisionsbranschens hierarkier samt det faktum att diskriminering 

på arbetsmarknaden, enligt de fem ovanstående teorierna med främsta fokus i den 

smakbaserade diskrimineringsteorin och den statistiska diskrimineringsteorin, kan yttra 

sig i ojämn könsfördelning och löneskillnader könen emellan (Heyman et. al., 2013; 

Janssen et. al., 2016), kan antagandet göras att könsdiskriminering uppstår på den 
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position i revisionsbranschens hierarki där antingen kvinnor är underrepresenterade 

och/eller där kvinnor erhåller en lägre ersättning än vad män gör, förutsatt att såväl 

kvinnor som män utför likvärdiga prestationer. 

 

3.3 Könsstereotyper 

De diskrimineringsteorier som presenterats ovan har olika synvinklar på vad som ligger 

till grund för varför diskriminering uppstår. Orsaker till diskrimineringens existens 

menar den smakbaserade diskrimineringsteorin vara preferenser, det vill säga vad 

individer själva föredrar (Becker, 1957), medan den statistiska diskrimineringsteorin 

snarare tar utgångspunkt i stereotyper, då tillräckligt med information inte finns 

tillgänglig (Guryan och Charles, 2013), samtidigt som expectation-states theory hävdar 

att diskriminering grundar sig i att fördomar och stereotyper bildas trots tillgänglig 

information om andra individer (Berger et. al., 1980). Även Hull och Umansky (1997) 

styrker antagandet att stereotyper skulle resultera i diskriminering. De specificerar sig 

dock på kön och framför att könsstereotyper resulterar i könsdiskriminering (Hull och 

Umansky, 1997). De individer som gör inträde i revisionsprofessionen antas besitta 

liknande kompetens (Jonnergård och Elg, 2011). Ändå är det främst männen i 

professionen som får förmånen att avancera. Kan könsstereotyper vara orsaken till att 

rekryterare frångår att basera befordran inom revisionsprofessionen på meritokratiska 

grunder?  

 

3.3.1 Definition av könsstereotyper 

För att kunna definiera vad en könsstereotyp är krävs det att begreppet stereotyp först 

definieras. Stereotyp är således ett begrepp som betyder att uppfattningar existerar 

beträffande hur någon är, individer såväl som grupper. De uppfattningar som ligger till 

grund för stereotyperna är inte vetenskapligt förankrade utan baseras snarare på de 

intryck och fördomar som råder i samhället, såväl positiva som negativa. Stereotyper 

bidrar till att individer inte betraktas som enskilda individer med egna unika 

karaktärsdrag, utan individer generaliseras utifrån den grupp individen förknippas med, 

där medlemskap baseras på liknande egenskaper. (Wallin, 2009)  

 

Olika stereotyper kan appliceras på olika slag av individer beroende på vilken kultur 

som råder i det samhälle där stereotyperna finns. Således kan en specifik egenskap i en 

kultur vara förknippad med en slags stereotyp, medan samma egenskap i en annan 
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kultur kan vara förknippad med en annan slags stereotyp. Stereotyper formas därmed 

utifrån de kulturella ideal som råder i samhället där man verkar. (Cuddy, Wolf, Glick, 

Crotty, Chong och Norton, 2015) 

 

Män och kvinnor kan delas in i olika sociala grupper, baserade på deras respektives 

könstillhörighet. I dessa grupper existerar en idealtyp och idealtypens egenskaper antas 

vara generella för samtliga individer i den sociala gruppen. Sådana idealegenskaper blir 

till stereotyper för gruppens medlemmar i samhället. Därmed blir stereotyper om sociala 

grupper, vilka grundar sig i könstillhörighet och könsskillnader, könsstereotyper. 

(Eagly, Wood och Diekman, 2000) 

 

3.3.2 Teorier om könsstereotyper 

3.3.2.1 Teorin om sociala roller 

Sociala roller skapar könsskillnader (Eagly, 1987; Eagly et. al., 2000). Könsskillnader 

skapar stereotyper (Eagly et. al., 2000) och stereotyper är början på könsdiskriminering 

(Hull och Umansky, 1997). Eagly et. al. (2000) menar även att beteendeskillnaderna 

mellan kvinnor och män är skapade ur sociala kontexter från interaktioner mellan 

individerna själva. 

 

Sociala rollteorin skapades av Eagly (1987) efter att tidigare forskare identifierat en 

koppling mellan ideal på människor i en specifik social grupp som individer förväntar 

sig och forskning gjord på hur olika könsbeteende (Eagly et. al., 2000).  Eagly (1987) 

försöker förklara hur det sociala beteendet hos vuxna individer tar uttryck i sociala 

roller och i de  könsskillnader som existerar i dessa. Teorin hävdar att sociala roller 

vilka vuxna individer innehar, har större inslag på könsskillnader än vad de värderingar 

och normer som individer bär med sig sedan barnsben. Sociala könsroller förklarar 

skillnader i sociala roller som uppstår på grund av att individer har olika kön. 

Anledningen till att författaren anser att könsroller påverkar könsskillnader tar grund i 

att när hans experiment genomförts gick det att koppla bort alla andra faktorer som 

påverkar individer vid sociala beteenden men en återkommande faktor som inte gick att 

eliminera i experimentet var just könsrollerna. (Eagly, 1987) 

 

Enligt Eagly (1987) har tidigare forskare identifierat att könsskillnaderna har ursprung i 

att kvinnor och män, sedan urminnes tider, haft olika yrken. Även Eagly et. al. (2000) 
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har  identifierat anledningar till varför könsskillnader uppstår. Författarna hävdar att 

könsskillnader bland annat uppstår därför att det finns mans- och kvinnodominerande 

yrken, eftersom att könsdominerade yrken resulterar i könsstereotyper (Eagly et. al., 

2000).  Könsskillnader menar Eagly et. al. (2000) även kan uppstå på grund av den 

statushierarki som bildas där män får högre positioner i samhället, eftersom att de 

manliga egenskaperna anses mer eftertraktade på de högre positioner. Förväntningarna 

som skapas på kvinnor och män ligger ofta till grund för att kvinnor och män intar olika 

positioner inom de organisatoriska hierarkierna, då förväntningarna i sig skapar olika 

styrka och status för de olika sociala grupperna. Trots att såväl kvinnor som män tillhör 

den högutbildade arbetskraften, finns det fortfarande olika förväntningar på hur de två 

olika könsgrupperna ska bete sig. (Eagly et. al., 2000)  

 

Könsstereotyper kan delas in i två kategorier, kollektiva och individuella attribut. 

Kollektiva attribut associeras ofta till kvinnliga stereotyper där egenskaper som anses 

vara relaterade till omsorg och omhändertagande, exempelvis att vara hjälpsam, snäll, 

sympatisk och så vidare, inräknas. Personer med dessa attribut anses vara osjälviska och 

vill gärna vara en i gruppen. Individuella attribut är däremot attribut associerade med 

egenskaper såsom självsäkerhet, dominant, självständig, individualistisk samt förmåga 

att agerar som en ledare. Sådana egenskaper benämns ofta som manlig vilket gör att 

individuella attribut ofta följer manliga könsstereotyper. (Eagly, 1987) 

 

Kollektiva attribut anses vara kvinnligt dominerade egenskaper medan individuella 

attribut anses vara manligt dominerade egenskaper. Individer med individuella attribut 

anses mer framgångsrika än individer med kollektiva attribut, således anses män vara 

mer framgångsrika än kvinnor. Män och kvinnor delas därmed in i olika sociala 

grupper, där könsgrupperna intar de stereotypa beteenden och de stereotypa egenskaper 

som förväntas av respektive kön. Könsstereotyper bildas då de två könsgrupperna 

interagerar med varandra genom aktivteter. Genom denna interaktion skildras beteenden 

som respektive kön förknippas med, vilka kan generaliseras till att inkludera samtliga 

individer inom respektive könsgrupp och blir därmed stereotyper för individerna. (Eagly 

et. al., 2000) 

 

Eagly et. al. (2000) menar att samhället väljer att dela in kön i olika könsrollsgrupper. 

Stereotypen för gruppen grundar sig i hur individer inom gruppen förväntas att bete sig i 
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olika situationer. I dessa grupper finns det två olika slags normer, föreskrivna normer, 

vilka är normer som behandlar hur individer inom gruppen förväntas agera, och 

beskrivande normer, vilka är normer som behandlar hur individer inom gruppen faktiskt 

agerar. Således bildar sig allmänheten en uppfattning om gruppen genom de 

beskrivande normer vilka sedan övergår till att bli föreskrivande normer som 

generaliseras för alla individer i den sociala gruppen. (Eagly et. al., 2000) 

 

Det finns ett, enligt Eagly et. al. (2000), välomnämnt uttryck, normativa influenser, som 

innebär att individer tenderar att bete sig på ett sätt som omvärlden vill att de ska bete 

sig på. Enligt normativa influenser kommer en individ därmed agera utefter andra 

individers förväntningar på dennes beteende. De andra individerna blir då positivt 

inställda till individen ifråga om individen bekräftar det förväntade beteendet. Individer 

behöver dock inte alltid bete sig som förväntat, men det är ovanligt att individer bryter 

mot det förväntade beteendet. (Eagly et. al., 2000) Eagly (1987) menar att tidigare 

forskning påvisat att individer har stereotypa förväntningar, inte bara på andra individer 

utan även på sig själva. 

 

3.3.2.2  Stereotype threat theory 

Medan sociala rollteorin fokuserar på att förklara hur könsroller, könsskillnader och 

könsstereotyper skapas (Ashforth och Mael, 1989; Turner och Reynolds, 2012), 

fokuserar snarare stereotype threat theory på att förklara på vilket sätt könsstereotyper 

kan ligga till grund för att könsdiskriminering uppstår (Davies et. al., 2005). Att 

könsstereotyper kan skapa könsdiskriminering är något som även Hull och Umansky 

(1997) konstaterat. 

 

Davies et. al. (2005) är forskarna som står bakom stereotype threat theory. Teorin menar 

att då en specifik social grupp blir utsatt för negativa stereotyper, då de anser sig bli 

bedömda eller övervakade, tenderar gruppen att agera i enlighet med de typiska 

stereotyperna för gruppen. För att bli utsatt för stereotypa hot krävs det att det går att 

sammanlänka kunskap om den specifika stereotypen med att stereotypen i sig existerar 

inom den sociala gruppen samt med att kunskap om individer kan komma att 

underprestera då de blir utsatta för den negativa stereotypen. Stereotypa hot bidrar till 

att den specifika gruppen, som de negativa stereotyperna riktar sig till, ofta presterar 
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under den genomsnittliga prestationsförmågan individerna inom gruppen har möjlighet 

att uppnå. (Davies et. al., 2005) 

 

Kvinnor som grupp kan utsättas för negativa stereotyper och därmed bli svaga då en 

situation kräver maskulina egenskaper (Davies et. al., 2005). Davies et. al. (2005) menar 

att tidigare forskare undersökt hur stereotypa hot påverkar prestationer. Undersökningen 

som genomfördes bestod av att män och kvinnor skulle genomföra ett matematiskt test, 

där hälften av deltagarna erhöll ett test där könsskillnader nämndes uttryckligen medan 

den andra hälften erhöll ett test utan några antydningar på könsskillnader. Som grund 

för undersökningen fanns antagandet om stereotypen att kvinnor skulle vara mindre 

logiskt lämpade än män. Resultatet visade att kvinnorna i den grupp som blev utsatt för 

stereotypa hot hade lägre resultat än männen, medan resultaten inte visade någon 

skillnad mellan könen i den grupp som inte blev utsatt för stereotypa hot. Studien visar 

således på att det finns möjlighet att eliminera stereotypa hot bland sociala 

identitetsgrupper vilket gör att deras beslut och prestationer inte kommer påverkas av 

negativa stereotyper och därmed skapas en identitetstrygg miljö. (Davies et. al., 2005) 

Enligt Davies et. al. (2005) är alla individer unika och alla individer inom en social 

grupp behöver inte ha samma unika egenskaper. En egenskap kan vara avgörande i en 

kontext men helt irrelevant i en annan kontext (Davies et. al., 2005). 

 

3.3.2.3 Diskussion om könsstereotypa teorier 

Den sociala rollteorin menar att interaktion kan skapa uppfattningar om individer, där 

det med interaktion här avses interaktion mellan sociala grupper där uppfattningarna 

avser huruvida individer inom såväl den egna gruppen som inom de övriga grupperna 

är, det vill säga hur idealtypen för individer i en grupp är, avseende beteende och 

karaktär/egenskaper (Eagly et. al., 2000). Enligt Berger et. al. (1980), med utgångspunkt 

i expectation-states theory, resulterar fler interaktioner som en individ deltar i, i att mer 

information samlas in om andra individer vilket gör att uppfattningar och 

förväntningarna som individen har får mer stöd med tiden och kan slutligen bli allmänt 

accepterade stereotyper. Genom interaktionen skapas därmed stereotyper, där 

individuella attribut ses som manliga och kollektiva attribut som kvinnliga (Eagly, 

1987). Könsskillnader ger upphov till könsstereotyper (Eagly et. al., 2000) som i sin tur 

enligt Hull och Umansky (1997) ligger till grund för att könsdiskriminering uppstår. 

Den sociala rollteorin förklarar hur stereotyper skapas och utformas medan stereotype 
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threat theory fokuserar på vad som händer när sådana stereotyper aktiveras (Ashforth 

och Mael, 1989; Davies et. al., 2005; Turner och Reynolds, 2012).Teorierna är således 

inte motsatser till varandra utan kommer efter varandra då stereotyper inte kan aktiveras 

om de inte existerar. 

 

Berger et. al. (1980) menar, utifrån expectation-states theory, att kön kan karaktäriseras 

som en egenskap som kan komma att rangordnas i status, där de manliga egenskaperna 

värderas högre än de kvinnliga egenskaperna och män kommer då i förhållande till 

kvinnor att utvärderas mer fördelaktigt. Stereotype threat theory har sin utgångspunkt i 

att då sociala grupper blir utsatta för negativa stereotyper kan stereotyperna bli till 

verklighet, det vill säga att man påverkas av andras uppfattningar och förväntningar 

vilket resulterar i att grupper som blir utsatta för en negativ stereotyp presterar under sin 

egentliga potentiella förmåga. Underförstått bildar stereotyper, negativa sådana, 

diskriminering mot den utsatta gruppen. (Davis et. al., 2005) Att negativa stereotyper 

kan påverka prestationsförmågan negativt är även något som Dalton et. al. (2014) tagit 

fasta på. Då negativa stereotyper aktiveras kan diskriminering upplevas. Författarna 

menar att då kvinnliga revisorer upplever att de diskrimineras på grund av sin 

könstillhörighet kan de kvinnliga revisorerna medvetet eller omedvetet prestera sämre 

(Dalton et. al., 2014).  

 

Kanter (1977) menar att minoriteter och symboler, vanligen kvinnor i 

revisionsbranschen (Jonnergård et. al., 2010), blir mer uppmärksammade och granskade 

än den dominerade gruppen och majoriteten, i revisionsbranschen män. Negativa 

stereotyper tillfaller således främst kvinnor i revisionsbranschen, då kvinnorna är lättare 

att urskilja och därmed blir det enklare att ta fasta på deras negativa stereotyper. 

Dessutom menar Kanter (1977) att män är homosociala, då män tenderar att socialisera 

sig med andra män, och därmed kan kvinnor uppleva utanförskap eftersom att män 

enligt Jonnergård et. al. (2010) är överrepresenterade i revisionsbranschen. 

 

Om revisorer upplever könsdiskriminering eller inte blir till en beroende variabel i 

uppsatsen, det vill säga att upplevd könsdiskriminering representerar 

könsdiskriminering. Upplevd könsdiskriminering kan bli aktuell då ett kön upplever att 

de inte passar in och därmed en oberoende variabeln som representerar utanförskap. 
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Teoretisk slutsats 

Då det enligt Stafsudd (2011) finns en underrepresentation av kvinnor på de högre 

positionerna i revisionsbranschen samtidigt som det enligt Kanter (1977) är kvinnor i 

mansdominerade grupper som blir utstuderade som symboler eller minoriteter vilket 

medför att det är lättare att applicera negativa stereotyper på kvinnor, negativa 

stereotyper som enligt stereotype threat theory genom aktivering resulterar i att den 

utsatta gruppen, i revisionsbranschen kvinnor, presterar under sin förmåga, kan 

antagandet göras att könsdiskriminering uppstår på den position i revisionsbranschens 

hierarki där kvinnor upplever könsdiskriminering. 

 

3.3.3 Kvinnliga och manliga stereotyper 

Självkategoriseringsteorin innebär att individer tenderar att kategorisera sig själva och 

andra individer utefter vilka egenskaper respektive innehar (Turner och Reynolds, 

2012). Som tidigare nämnts uppstår sociala könsroller och könsskillnader från att män 

och kvinnor tidigare haft olika slags yrken, vilket i sin tur legat till grund för 

könsstereotyper, där könsstereotyper kan indelas i individuella och kollektiva attribut, 

det vill säga i manliga och kvinnliga stereotypa egenskaper (Eagly, 1987; Eagly et. al., 

2000).   

 

I samhället finns det en mängd olika stereotyper, varav en del av dessa är relaterade till 

individers kön. De könsstereotyper som finns beskrivna i litteraturen är av både generell 

karaktär och specifika för olika branscher eller yrken. Nedan kommer såväl generella 

könsstereotyper som specifika könsstereotyper för revisorer att presenteras. 
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Könsstereotyper om: 
Kvinnliga revisorer Kvinnor generellt Män generellt Manliga revisorer 

Ödmjuka Passiva Aktiva Aggressiva 

Ansvarsfulla Irrationella Rationella Riskfyllda 

Mindre stresståliga Subjektiva Objektiva Mer stresståliga 

Lyhörda Osjälvständiga Självständiga Säljinriktade 

Noggranna Ologiska Intellektuella Tävlingsinriktade 

Moraliska Försiktiga Aggressiva   

  

 

Riskbenägna   

  Mindre ambitiösa Ambitiösa   

  Samarbetsvilliga Maktorienterade   

  Omtänksamma Resultatorienterade   

  Snälla Ledaregenskaper   

  Hjälpsamma Självförtroende   

  Ödmjuka Kontrollerande   

  Känsliga Dominerande   

  

 

Tävlingsinriktade   

    Konkurrensinriktade   
Tabell 1. Könsstereotyper 

3.3.3.1 Generella kvinnliga stereotyper 

Kvinnliga stereotyper grundar sig i kollektiva attribut. Kollektiva attribut utgörs av 

egenskaper som karaktäriseras av att individer ser till gruppen före jaget. Sådana 

egenskaper kan exempelvis vara att en individ är snäll, hjälpsam, känslig och försiktig. 

(Eagly, 1987) Även Davies et. al. (2005) presenterar i sin forskning kvinnliga stereotypa 

egenskaper. De beskriver den stereotypa kvinnan som känslig, omtänksam, ologisk och 

har svårt att såväl separera känslor från idéer som att fatta beslut och agerar därmed 

sällan som ledare (Davies et. al., 2005). Att en kvinna sällan skulle agera som en ledare 

styrks av Eaglys (1987) redogörelse för kvinnliga och manliga attribut, där det redogörs 

för att kvinnor gärna ser sig själva som en i gruppen.  

 

Breesch och Branson (2009) presenterar skillnader mellan kvinnliga och manliga 

egenskaper. Där beskrivs kvinnan som subjektiv, känslig, mindre ambitiös, 

osjälvständig, använder ett mjukt språk och förklarar gärna med många ord. I 

undersökningen som Gavious et. al. (2012) utfört visas att kvinnor är mindre 

riskbenägna än män när det gäller att fatta beslut som kan ge starka negativa 

konsekvenser. Även Hull och Umansky (1997) beskriver den typiska idealkvinnan i sin 

studie, där hon ges egenskaper såsom att vara känslosam, vårdande och ödmjuk, varm, 

samarbetsvillig och ofta något passiv.  
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3.3.3.2 Generella manliga stereotyper 

Till skillnad från kvinnornas kollektiva attribut framför Eagly (1987) i sin forskning att 

män istället innehar individuella attribut. Individuella attribut utgörs av egenskaper som 

karaktäriseras av att individer ser till jaget före gruppen. Män innehar således 

egenskaper som kontrollerande, dominant och självständig, har självförtroende samt 

innehar ledaregenskaper (Eagly, 1987). Den typiska maskulina mannen beskrivs bland 

annat som objektiv, abstrakt och rationell (Breesch och Branson, 2009), där 

objektivitetsegenskapen även av Gold, Hunton och Gomaa (2009) tituleras männen. 

Breesch och Branson (2009) menar också att den typiska maskulina mannen beskrivs 

som ambitiös, självständig och maktorienterad. Män är även enligt Elg, Jonnergård, och 

Kalonaityte (2011) mer konkurrensinriktade än kvinnor. 

 

I motsatts till kvinnor anses män vara riskbenägna (Byrnes, Miller och Schafer, 1999) 

och resultatorienterade (Gavious et. al., 2012) samt använder ett hårdare språk än 

kvinnor och anses vara fåordiga (Breesch och Branson, 2009). Hull och Umansky 

(1997) beskriver män som aggressiva, oberoende, aktiva, arbetsorienterade och 

intellektuella.  

 

3.3.3.3 Könsstereotyper om kvinnliga revisorer 

De uttalade könsstereotyperna om kvinnliga revisorer grundar sig främst i att de i 

relation till manliga revisorer är mer inriktade på att själva revisionsarbetet ska bli 

korrekt utfört. Kvinnliga revisorer är således noggranna och ansvarsfulla när de utför 

sina arbetsuppgifter. De karaktäriseras även som lyhörda och ödmjuka i sitt 

revisionsarbete. (Jonnergård och Stafsudd, 2009) Såväl Bernardi et. al. (1997) som 

Ameen et. al. (1996) framför att kvinnliga revisorer och redovisare har en högre 

utvecklad moral och etik än vad manliga revisorer har. Dock menar Collins (1993) att 

kvinnliga revisorer är mindre stresståliga än manliga revisorer. 

 

3.3.3.4  Könsstereotyper om manliga revisorer 

Jonnergård och Stafsudd (2009) finner i sin undersökning att revisorer själva anser att 

manliga revisorer både är aggressiva och villiga att ta risker. Manliga revisorer är mer 

stresståliga (Collins, 1993) och arbetar därför bättre under tidspress i förhållande till 

kvinnliga revisorer (Breesch och Branson, 2009). Breesch och Branson (2009) belyser 
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även att manliga revisorer i förhållande till kvinnliga revisorer är bättre på att analysera 

de misstag som ägt rum i tidigare revisionsarbeten.  

 

Enligt Jonnergård och Stafsudd (2009) är manliga revisorer inriktade på att göra karriär 

och allt arbete som genomförs präglas därmed av en sådan fokusering. Det ligger i linje 

med Ameen et. al.s (1996) undersökning där manliga redovisare visade sig vara mer 

tävlingsinriktade och mer resultatorienterade än kvinnliga redovisare. De kvinnliga 

revisorerna som deltog i Jonnergård och Stafsudds (2009) undersökning menade även 

att manliga revisorer är skickligare än kvinnliga revisorer på att skapa nya kontakter och 

nätverka, det vill säga att manliga revisorer är mer socialt kompetenta än kvinnliga 

revisorer, enligt kvinnorna själva.  

 

Den viktigaste egenskapen manliga revisorer anses besitta är, sedan professionens 

förändring, att de är bättre på att sälja i förhållande till kvinnliga revisorer (Jonnergård 

och Stafsudd, 2009).  

 

3.3.3.5  Diskussion om kvinnliga och manliga stereotyper i revisionsbranschen 

Då Bernardi et. al. (1997) undersökte hur manliga och kvinnliga revisorer genomförde 

bedömningar i revisionsberättelsen kunde de inte urskilja att det fanns några skillnader 

beträffande bedömningarna mellan könen. Således styrks faktumet att manliga och 

kvinnliga revisorer besitter samma kompetens avseende det grundläggande 

revisionsarbetet.  

 

Cuddy et. al. (2015) hävdar att det som av samhället anses som manligt ideal kantas av 

de egenskaper som samhället anser vara mest eftertraktade. Trots likvärdiga 

kompetenser beträffande själva revisionsarbetet är revisionsbranschen mansdominerad 

och inom branschen ses även det manliga idealet som normen (Jonnergård et. al., 2010) 

och således främjas de manliga stereotyperna (Stafsudd, 2011). 

 

Det efterfrågas olika egenskaper på olika nivåer i revisionsbyråernas hierarki. På de 

lägre nivåerna efterfrågas teknisk förmåga (upprepade administrativa arbetsuppgifter) 

och samarbetsvilja, egenskaper som förknippas med den konkreta revisionen. På högre 

nivåer efterfrågas snarare egenskaper såsom förmåga att leda och attrahera klienter samt 

att individer ska vara resultatorienterade. (Stafsudd och Jonnergård, 2011) 
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Egenskaperna som efterfrågas på de högre nivåerna har således ingen betydelse för 

kvalitén på själva revisionsarbetet, men är avgörande för enskilda revisionsbyråers 

konkurrenskraft. Konkurrensen har ökat mellan revisionsbyråerna i och med den 

förändring som ägt rum inom professionen, där det skett en övergång där 

revisionsbranschen blivit mer präglade av kommersialisering (Jonnergård och Stafsudd, 

2009). Därmed krävs det att revisorer som avancerar uppåt i hierarkin inte endast är 

tillräckligt kompetenta i revisionsarbetet utan även kan hjälpa till att driva byrån framåt, 

genom bland annat att attrahera klienter och vara resultatorienterade. Sådana egenskaper 

är enligt stereotyper manliga (Eagly, 1987; Gavious et. al., 2012; Jonnergård och 

Stafsudd, 2009).  

 

Huruvida de två egenskaperna säljförmåga och resultatorientering efterfrågas eller inte 

blir till en beroende variabel i uppsatsen då de två egenskaperna är manliga stereotyper 

(Ameen et. al., 1996; Jonnergård och Stafsudd, 2009) och då sådana egenskaper 

efterfrågas främjas det manliga könet framför det kvinnliga – könsdiskriminering. 

 

Teoretisk slutsats 

Då det enligt Stafsudd (2011) är betydligt fler män än kvinnor som innehar de högre 

posterna i revisionsbranschen samt det faktum att det är manliga stereotypa egenskaper 

som efterfrågas på de högre nivåerna, kan antagandet göras att könsdiskriminering 

uppstår på den position i revisionsbranschens hierarki där säljförmåga och 

resultatorientering är egenskaper som efterfrågas, (manliga stereotypa egenskaper). 

 

3.4 Vägen till en ledarposition 

Berger et. al. (1980) framför att det inte är accepterat av samhället att kvinnor ska 

konkurrera om status, vilket de gör vid innehav av en ledarposition. Även 

organisationskulturer kan dela denna bild, vilket Hull och Umansky (1997) framför vara 

förklaringen till kvinnors svårigheter att avancera. Detta då en organisations ledning 

genom sitt beteende, enligt fenomenet tone at the top, skapar en atmosfär eller kultur 

inom organisationen som påverkar medarbetarna i den riktning som ledarna vill styra 

organisationen (Amernic, Craig och  Tourish, 2010). Inom självkategoriseringsteorin 

har det tidigare presenterats att det finns två fenomen; homosocialitet och homosocial 

reproduktion, där de två fenomenen kan vara förklaringar på hur organisationer kan 

främja eller icke främja ett specifikt kön. Holgersson (2003) framför att homosocialitet 
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är vanligare bland män då det är män som anses besitta makten i samhället. Detta 

stödjer Anderson-Gough et. al. (2005) i sin forskning, där det framgår att homosocialitet 

är vanligt förekommande bland manliga revisorer men fenomenet utövas dock inte på 

samma sätt bland kvinnliga revisorer. I organsationer menar Roberson-Saunders et. al. 

(2014) att homosocial reproduktion kan medföra att manliga rekryterare i högre 

utsträckning rekryterar män framför kvinnor, medan kvinnliga rekryterare i högre 

utsträckning rekryterar kvinnor framför män. Således kan det snarare vara samhällets 

eller organisationers inställning till kvinnliga ledare som är avgörande för avancemang, 

inte resonemanget att kvinnor skulle sakna rätt kompetens och de rätta egenskaperna för 

ledarskapspositionen. 

 

På vilka grunder blir revisorer befordrade? Enligt Wallerstedt och Öhman (2012) krävs 

det en omfattande kundstock, något som tar lång tid att bygga upp, för att bli aktuell 

som partner. För att bygga upp en sådan kundstock krävs det bland annat social 

kompetens i form av förmåga att attrahera klienter, något som tidigare nämnts är en 

manlig stereotypisk egenskap (Jonnergård och Stafsudds, 2009). Utifrån kravet på en 

omfattande klientstock för befordran till partnernivå (Wallerstedt och Öhman, 2012), 

sker befordran med grund i kompetens. Kompetensen som avses här är dock inte den 

kompetens som är avgörande för själva kvalitén på revisionsarbetet, en kompetens som 

alla revisorer genom auktorisation kan antas besitta, utan det handlar snarare om den 

sociala kompetensen. Kan det vara så att kvinnor helt enkelt saknar den kompetens som 

krävs på de högre nivåerna? 

 

3.4.1 Teorier om kvinnligt ledarskap 

Det finns olika typer av ledarskapsteorier som var för sig försöker förklara varför 

kvinnor har svårt att ta sig upp till de högre ledarpositionerna i organisationer. Hull och 

Umansky (1997) framför tre olika sådana, där samtliga av de tidigare nämnda teorierna 

kan härledas till. En av förklaringarna som Hull och Umansky (1997) ger till frånvaron 

av kvinnor på ledande positioner härstammar i den personcentrerade teorin som menar 

att det finns kvinnliga beteenden och egenskaper som inte anses passa in på 

ledarpositioner. Vad som betraktas som kvinnligt beteende och kvinnliga egenskaper 

kan grunda sig i stereotyper. Genom att individer enligt såväl den sociala 

identitetsteorin som självkategoriseringsteorin väljer att identifiera sig med likasinnade 

bildas grupperingar vilka i sin tur ger upphov till att skillnader mellan de olika 
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grupperingarna betonas, vilket skapar förväntningar på hur en individ, tillhörande en 

specifik grupp, ska komma att bete sig samt vilka egenskaper individen antas besitta 

(Ashforth och Mael, 1989; Turner och Reynolds, 2012). Den sociala rollteorin menar att 

könsskillnader skapas genom sociala roller, sociala roller som bildas i samhällets olika 

grupperingar, och utifrån sådana grupperingar och förväntningar på andra grupper 

bildas stereotyper (Eagly et. al., 2000). Den smakbaserade diskrimineringsteorin menar 

att könsdiskriminering på arbetsmarknaden grundar sig i individers preferenser (Becker, 

1957). Om individer föredrar män framför kvinnor baserat på stereotyper, är kvinnliga 

ledare inte lika eftertraktade som manliga ledare. Hull och Umansky (1997) framför att 

ledarpositioner kräver egenskaper såsom beslutsamhet och problemlösningsförmåga, 

egenskaper som tidigare nämnts som manliga. Det finns därmed fler manliga ledare än 

kvinnliga ledare (Hull och Umansky, 1997). 

 

Författarna framför att det dock finns forskare som motbevisar den personcentrerade 

teorin genom att de påvisar att kvinnor och män kan anta liknande beteenden. (Hull och 

Umansky, 1997) En av de teorier som är kritiska mot den personcentrerade teorin är 

bland annat den strukturell-centrerade teorin som enligt Hull och Umansky (1997) 

snarare fokuserar på strukturen i organisationer än enskilda individer. Teorin menar att 

det är organisationskulturer och organisationers policys, exempelvis fenomenet tone at 

the top, som bidrar till att kvinnor har svårt att ta sig upp till toppositionerna inom 

organisationer (Hull och Umansky, 1997). Den strukturell-centrerade teorin har likheter 

med Kanters (1977) förklaringar på varför kvinnor har svårt att avancera. Hull och 

Umansky (1997) menar att Kanter (1977) ansåg det vara just den sociala acceptansen 

som var viktig för kvinnor i situationer med män för att få en möjlighet att klättra till de 

högre posterna. Enligt fenomenet homosocial reproduktion kommer dock manliga 

chefer välja att rekrytera och befordra män framför kvinnor, oavsett om kvinnor är 

socialt accepterade (Roberson-Saunders et. al., 2014).  

 

Ytterligare en teori som Hull och Umansky (1997) menar kan förklara frånvaron av 

kvinnliga ledare är den fördomscentrerade teorin, vilken fokuserar på individer och 

anser att det är fördomar som hindrar kvinnor från avancemang i 

organisationshierarkierna. Fördomen att kvinnor och män är olika gör att ett av könen, 

kvinnorna, stämplas negativt av fördomen och anses därför inte vara lika lämpade som 

ledare i förhållande till det andra könet, männen (Hull och Umansky, 
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1997).  Expectation states theory menar att samhället i stort har fördomar om individer 

trots att interaktion ägt rum mellan de olika individerna (Berger et. al., 1980). Fördomar 

om kvinnor, grundade utan direkt interaktion mellan de båda könen, menar den 

statistiska diskrimineringsteorin kan ligga till grund för att kvinnor inte befordras till de 

ledande positionerna i samma utsträckning som män (Ahmed och Hammarstedt, 2010). 

Negativa fördomar och stereotyper om kvinnor påverkar kvinnors prestationsförmåga 

vilket resulterar i att kvinnor presterar under sin förmåga och därmed har de mindre 

möjligheter till avancemang enligt stereotype threat theory (Davies et. al., 2005). 

 

3.4.1.1 Role congruity theory of preudice toward female leaders 

Eagly och Karau (2002) har grundat Role congruity theory of preudice toward female 

leaders som är en utveckling av den sociala rollteorin. Teorin bygger därmed på 

grundstenarna i den sociala rollteorin, vilka i teorin appliceras för att förstå och förklara 

varför det är så få kvinnor som avancerar till och innehar de främsta positionerna i 

samhället, där inkluderat organisationer (Eagly och Karau, 2002).  

 

I enlighet med den sociala rollteorin är även Role congruity theory of preudice toward 

female leaders av uppfattningen att individer tillhör sociala grupper som bildas då 

individerna besitter liknande egenskaper, vilka i sin tur resulterar i att fördomar skapas 

och i nästa led även stereotyper. Den kvinnliga sociala gruppen antas ha kollektiva 

attribut, det vill säga att kvinnor bland annat är hjälpsamma och sympatiska, medan den 

manliga sociala gruppen antas ha individuella attribut, det vill säga att män är 

självständiga och innehar självförtroende. (Eagly och Karau, 2002) 

 

Inom Role congruity theory of preudice toward female leaders jämförs sociala 

könsgrupper med den sociala ledargruppen, vilket innebär att det sker en jämförelse 

mellan fördomsfulla egenskaper inom sociala könsgrupper och fördomsfulla egenskaper 

inom den sociala ledargruppen. Därmed jämförs respektive köns stereotypa egenskaper 

med de egenskaper som en ledare antas behöva besitta, ledaregenskaper som associeras 

med individuella attribut, individuella attribut som enligt fördomar anses vara manliga 

snarare än kvinnliga egenskaper. (Eagly och Karau, 2002) 

 

Eagly och Karau (2002) framför att tidigare forskning påvisat att det är olika 

ledaregenskaper som önskas beroende på var i hierarkin som individen ifråga är ledare. 
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På mellanchefsnivå anses egenskaper förknippade med personalhantering som 

önskvärda medan det på högre ledarpositioner istället är egenskaper som långsiktighet, 

ledarförmåga och resultatorientering som efterfrågas. Därmed anser författarna att 

egenskaperna på mellanchefsnivå kantas av kollektiva attribut medan egenskaperna hos 

ledare på de högre positionerna snarare kantas av individuella attribut. I beaktande av att 

kvinnor generellt anses besitta egenskaper som skiljer sig från de ledaregenskaper som 

efterfrågas på de högre positionerna, kan förhållandet vara en förklaring till varför 

kvinnor inte når toppen i organisationer och i samhället i stort. Desto mer individuella 

attributfördomar om ledarskapsrollen, ju svårare blir det för kvinnor att avancera då en 

anpassning av individuella attribut anses som negativt för kvinnor. Författarna menar att 

när kvinnor anpassar sig till att inneha egenskaper som anses vara manliga, avviker de 

mer och mer från den sociala normen och de stereotyper som kvinnor associeras med, 

vilket uppfattas som mindre positivt. Dock kan en kvinna vända det negativa till något 

positivt om hon antar egenskaper som är förknippade med såväl kvinnliga som manliga. 

(Eagly och Karau, 2002) 

 

Eagly och Karau (2002) framför att de kvinnor som tar sig till ledarpositioner ofta 

innehar individuella attribut, däremot inte mer än den generella mannen. Dock kan de 

individuella attributen hos kvinnliga ledare vara till deras nackdel eftersom att det 

strider mot den förväntade normen om den kvinnliga könsrollen. Skulle en kvinna bryta 

mot den förväntade normen kan hon komma att uppfattas som självisk och fientlig och 

mindre framgångsrik än en manlig ledare, trots att de båda är lika framgångsrika. (Eagly 

och Karau, 2002)    

 

Det finns två slags fördomar mot kvinnor vilka medför att kvinnor har svårt att avancera 

till höga ledarpositioner. Den första fördomen grundar sig i att kvinnor skulle ha mindre 

potential än män att lyckas som en framgångsrik ledare då ledaregenskaper anses vara 

typiskt manliga egenskaper. Den andra fördomen är att kvinnliga ledare inte anses vara 

lika bra som manliga ledare då kvinnor i ledarposition ofta intar beteenden som strider 

mot hennes sociala grupptillhörighets stereotyper. Därmed kommer kvinnor att 

missgynnas som ledare oavsett om hon väljer att vara en ledare med manliga 

egenskaper eller vara en ledare utan de typiska ledaregenskaperna. Det finns dock inga 

bevis på att män skulle vara mer effektiva ledare än kvinnor på de högre positionerna. 

(Eagly och Karau, 2002) 
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Eagly och Karau (2002) hävdar att det är fördomar gentemot kvinnor som ligger till 

grund för att det existerar ett glastak för kvinnor vilket gör det betydligt svårare för 

kvinnor än män att nå höga ledarpositioner.  

 

3.4.2 Olika ledarskapsstilar 

Hull & Umansky (1997) testade huruvida individer i organisationer reagerade på och 

föredrog  olika typer av ledarstilar. Fem ledarskapsstilar presenterades, där samtliga 

ansågs förekommer ute i organisationer.   

 

Manager A 

Denna typ av ledare anses som en lagspelare och tar sig sällan upp till de riktigt höga 

positionerna. Typen karaktäriseras som pålitlig och lojal och var den typ av ledare som 

enligt Hull och Umanskys (1997) undersökning föredrogs minst.  

 

Manager B 

Manager B ses som en bra ledare inom revisionsbyråer och besitter egenskaperna 

produktiv och ansvarstagande samtidigt som individen inte fokuserar särskilt mycket på 

att motivera sina anställda. Hull och Umansky (1997) påvisade att denna typ av 

ledarskap var den vanligaste i de stora revisionsbyråerna.  

 

Manager C  

Den tredje ledarskapsstilen betraktas som en individ född till att bli ledare med 

egenskaper som att inneha visioner och självförtroende, men även tävlingsinriktad och 

fokuserad på sitt arbete. Hull och Umansky (1997) påvisar att det för kvinnliga och 

manliga ledare med denna ledarskapsstil finns olika uppfattningar om dess respektive 

effektivitet, där kvinnliga ledare ansågs vara mindre effektiva. Författarna ansåg att en 

av förklaringarna till denna upptäckt kan vara att kvinnliga ledare med denna 

ledarskapsstil går ifrån den kvinnliga stereotypen. 

 

Manager D 

Manager D är en ledare som fokuserar mer på personalens bästa snarare än bolagets 

utveckling. Ledaren lyssnar därmed på personalen och vill komma fram till 

kompromisser för att nå bästa resultat. Enligt Hull och Umansky (1997) ansågs sådana 
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egenskaper som kvinnliga samt att denna ledarskapsstil ofta intogs av kvinnor. 

Ledarskapsstilen är ofta önskvärd på ledande positioner men lyckades sällan nå de allra 

högsta ledarpositionerna. Eftersom att Hull och Umansky (1997) bekräftar att stereotypa 

kvinnliga egenskaper också är eftertraktade ledaregenskaper, ges indikationer på att 

kvinnor är lika bra ledare som män utan att för den sakens skull behöva utveckla 

manliga egenskaper. Därmed tror Hull och Umansky (1997) att kvinnor är redo att inta 

de högre ledarskapspositionerna men att samhällets och organisationernas normer och 

värderingar behöver förändras för att kvinnor ska nå hela vägen fram.  

 

Manager E 

Den sista ledarstilen som Hull och Umansky (1997) diskuterar är disciplinerad och 

objektiv i sitt beslutsfattande. Kvinnliga ledare med denna ledarstil tar ofta plats, vill 

visa resultat och ta sig framåt. Sådana egenskaper accepteras ofta inte av omgivningen 

utan kvinnor som Manager E anses bland annat som framfusig. Hull och Umanskys 

(1997) resultat påvisade att kvinnliga partners ofta agerade utefter denna ledarskapsstil 

och uppvisade därmed just manliga karaktärdrag.  

 

3.4.3 Diskussion om kvinnligt ledarskap 

Tidigare forskning påvisar att kvinnor har svårare att bli befordrade än män i såväl 

revisionsprofessionen (Månsson et. al., 2013) som i juristprofessionen (Spurr, 1990), 

vilket kan grunda sig i att kvinnor inte tenderar att vara lika tävlings- och 

konkurrensinriktade som män (Månsson et. al., 2013; Spurr, 1990).  

 

Medan den personcentrerade teorin hävdar att kvinnor inte når de högre 

ledarpositionerna eftersom att de saknar egenskaper och beteende som förknippas med 

ledarskap, menar den fördomscentrerade teorin dock att kvinnors minskade möjligheter 

till avancemang mot en ledarposition grundar sig i att kvinnor blir stämplade med 

negativa fördomar som säger att kvinnor inte är lämpliga som ledare. (Hull och 

Umansky, 1997) Ovanstående förklaringar ligger i linje med vad Eagly och Karau 

(2002) hävdar att Role congruity theory of preudice toward female leaders  anger som 

förklaring på samma fenomen. Teorin tar utgångspunkt i att det är fördomar och 

stereotyper gentemot kvinnor och dess ledarskapsförmåga som orsakar ett glastak, 

vilket hindrar kvinnor från avancemang. Det finns två slag av fördomar som Role 

congruity theory of preudice toward female leaders anser står i vägen för kvinnligt 
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framgångsrikt ledarskap. Fördomarna grundar sig i att kvinnor inte innehar stereotypa 

ledarskapsegenskaper samt att om kvinnor skulle anta de stereotypa 

ledarskapsegenskaperna anses sådana egenskaper strida mot den kvinnliga stereotypen 

vilket resulterar i att kvinnor således inte blir accepterade och uppskattade som 

framgångsrika ledare av samhället. (Eagly och Karau, 2002)  

 

Undersökningen som Hull och Umansky (1997) genomfört avseende olika 

ledarskapsstilar resulterade i förklaringar på varför kvinnor inte når de högre 

positionerna. Den stereotypa ledaren anses besitta individuella attribut, det vill säga 

manliga stereotypa egenskaper (Eagly, 1987). Hull och Umansky (1997) hävdar bland 

annat att då såväl kvinnliga som manliga ledare antar en ledarskapsstil karaktäriserad av 

individuella attribut anses kvinnliga ledare vara mindre effektiva eftersom att de därmed 

går emot den egna stereotypen. Dock visade Hull och Umanskys (1997) studie att en 

ledare visst kan karaktäriseras av kvinnliga stereotypa egenskaper, kollektiva attribut, 

och då vara lika bra ledare som ledare med individuella attribut. Trots det visade 

undersökningen att samhället ännu inte är redo för ledarskap karaktäriserat av kvinnliga 

stereotypa egenskaper på de högsta positionerna (Hull och Umansky, 1997).   

 

Hur kvinnor än gör, behåller sina egna stereotypa egenskaper eller intar manliga 

stereotypa egenskaper, kommer de inte nå hela vägen fram och om de mot förmodan 

skulle göra detta, kommer de ej uppskattas i lika hög utsträckning som manliga ledare i 

såväl samhället som i organisationen där de verkar (Eagly och Karau, 2002). Är det så 

att revisionsbranschens högre positioner är gjorda och anpassade efter mäns egenskaper 

snarare än kvinnors? Och är det därför som kvinnor inte ges möjligheten till 

avancemang?  

 

Huruvida manliga stereotypa egenskaper efterfrågas eller inte resulterar i en beroende 

variabel eftersom att då manliga stereotypa egenskaper efterfrågas främjas manliga 

revisorer framför kvinnliga revisorer. Således representerar den beroende variabeln 

könsdiskriminering. Varför manliga egenskaper efterfrågas kan enligt Hull och 

Umansky (1997) grunda sig i hur organisationsstrukturen tonats, en oberoende variabel, 

eller grunda sig i stereotyper och fördomar mot det kvinnliga könets kompetens som 

ledare (Eagly och Karau, 2002; Hull och Umansky, 1997), en oberoende variabel. 
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Teoretisk slutsats  

Med stöd för att könsstereotyper leder till könsdiskriminering (Hull och Umansky, 

1997) samt att det är manliga attribut som efterfrågas på ledande positioner, attribut 

som kvinnor enligt fördomar inte anses besitta (Eagly och Karau, 2002; Hull och 

Umansky, 1997), kan det antagas att könsdiskriminering uppstår på den position i 

revisionsbranschen där de egenskaper som efterfrågas är stereotypsikt manliga. 

 

Revisionsbranschen har ansetts som manligt dominerad (Jonnergård et. al., 2010) och 

grundad utefter manliga ideal (Stafsudd, 2011). Utifrån fenomenet homosocial 

reproduktion kommer rekryterare att befordra det kön de själva tillhör, vilket i stor 

utsträckning kommer vara män eftersom branschen är mansdominerad (Jonnergård et. 

al., 2010) och kan därför förklara varför det i en organisation som är mandominerad 

råder ojämn fördelning mellan könen.  

 

Homosocial reproduktion kan bland annat grunda sig i samma resonemang som varför 

människor tenderar att kategorisera sig, det vill säga för att individer anser att de får mer 

resurser som leder till ett bättre resultat när de samarbetar med individer som innehar 

likartade egenskaper som sig själva (Eagly, 1987). Män väljer därmed män trots att 

kvinnor besitter den kompetens som behövs (Kanter, 1977).  

 

Förkärleken till det egna könet kan gå så långt att en man väljer en man framför en 

kvinna av anledningen att mannen fruktar att det kvinnliga könet ska ta över, något som 

Kanter (1977) identifierade redan på sjuttiotalet, där hon hävdade att män ansåg det vara 

positivt att kvinnor inkluderades i organisationen så länge de inte tog över männens 

positioner i hierarkin. Såväl Jonnergård et. al. (2010) som Elg et. al. (2011) har funnit 

stöd för att män i revisionsbranschen avsiktligen agerar på ett sätt för att hindra kvinnor 

till avancemang. Liknande tendenser har även identifierats i juristprofessionen 

(Nicolson, 2005). Hull och Umansky (1997) framför även att kvinnors hinder för 

avancemang kan grunda sig i den strukturellcentrerade teorin, och därmed tone at the 

top, där organisationskulturen som sätts i toppen genomsyrar hela organisationen.  

 

Hull och Umansky (1997) fokuserar snarare på strukturen i organisationer än på 

enskilda individer. Teorin menar att det är organisationskulturer och organisationers 
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policys, exempelvis fenomenet tone at the top, som bidrar till att kvinnor har svårt att ta 

sig upp till toppositionerna inom organisationer (Hull och Umansky, 1997) 

 

För att förklara varför kvinnor har svårt att klättra och nå ledande positioner blir 

könsfördelningen på rekryteringsteamet en beroende variabel då den kan representera 

könsdiskriminering. Detta då de högre positionerna i revisionsprofessionen domineras 

av män (Jonnergård et. al., 2010) och utifrån fenomenet homosocial reproduktion 

tenderar män att rekrytera andra män (Kanter, 1977). Strukturellcentrerade teorin och 

tone at the top förklarar varför könsfördelningen på rekryteringsteamet ser ut som den 

gör och därmed den oberoende variabeln beträffande organisationsstruktur.  

 

Teoretisk slutsats 

Med grund i att kvinnor tenderar att välja kvinnor framför män, att män tenderar att 

välja män framför kvinnor - homosocial reproduktion (Roberson-Saunders et. al., 

2014), således baseras rekryteringen på individers kön och inte på deras individuella 

kompetens, samt att det på de högre positionerna i revisionsbranschen råder en 

underrepresentation av kvinnor (Jonnergård et. al., 2010), kan det antagas att 

könsdiskriminering uppstår på den position i revisionsbranschen där det endast eller 

nästan enbart är män som rekryterar. 

 

3.5 Summering 

Utifrån teoriavsnittet har olika teoretiska slutsatser framförts vilka avser att påvisa hur 

könsdiskriminering kan mätas i revisionsprofessionen. Sex olika mått på 

könsdiskriminering har därigenom identifierats och olika teorier som förklarar måtten 

har hänförts till respektive mått.  

 

Enligt den smakbaserade diskrimineringsteorin och den statistiska diskrimineringsteorin 

kan könsdiskriminering yttra sig i att män och kvinnor erhåller olika lön (Heyman et al., 

2013; Janssen et al., 2016). Varför män och kvinnor erhåller olika lön kan enligt den 

smakbaserade diskrimineringsteorin grunda sig i fördomar (Becker, 1957) medan den 

statistiska diskrimineringsteorin menar att löneskillnader mellan respektive kön kan 

bero på att individer grundar sina beslut i stereotyper då de inte har tillräckligt med 

information om båda könens kompetens (Ahmed och Hammarstedt, 2010). Expectation 

states theory förklarar att individer kan grunda sina beslut i stereotyper trots att de har 
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tillräcklig information om de båda könen (Berger et. al., 1980). Därmed kan de tre 

teorierna; smakbaserad diskrimineringsteori, statistisk diskrimineringsteori och 

expectation states theory, förklara vad som ligger bakom eventuella löneskillnader 

mellan könen.  

 

Den smakbaserade diskrimineringsteorin och den statistiska diskrimineringsteorin 

påvisar att könsdiskriminering även kan yttra sig i hur många kvinnor det finns 

representerade i en organisation (Heyman et al., 2013; Janssen et al., 2016). Precis som 

ovan nämnts kan de tre teorierna; smakbaserad diskrimineringsteori, statistisk 

diskrimineringsteori och expectation states theory, förklara vad som utgör grunden till 

att det finns färre antal kvinnor inom vissa organisationer (Heyman et al., 2013; Janssen 

et al., 2016). Fenomenet homosocial reproduktion kan förklara varför ett kön är 

underrepresenterat på en viss position (Kanter, 1977). 

 

Enligt Dalton et. al., (2014) kan upplevd könsdiskriminering vara ett mått på 

könsdiskriminering. Dessutom menar Kanter (1977) att utanförskap, som yttrar sig 

genom homosocialitet, kan göra att en individ upplever könsdiskriminering. 

 

Förändring i revisionsprofessionen har ökat konkurrensen på marknaden och därmed 

har egenskaper som säljförmåga och resultatorientering blivit mer efterfrågade på främst 

höga positioner (Jonnergård och Stafsudd, 2009). Sådana egenskaper anses som 

manliga stereotypa egenskaper (Ameen et. al., 1996; Jonnergård och Stafsudd, 2009) 

och könsdiskriminering kan yttra sig då sådana egenskaper efterfrågas.  

 

Den manliga revisorn anses vara idealet i revisionsprofessionen (Jonnergård et. al., 

2010) vilket gör att manliga egenskaper, egenskaper som även efterfrågas på ledande 

positioner (Eagly och Karau, 2002; Hull och Umansky, 1997), främjas och därmed 

hindras revisorer av det kvinnliga könet att klättra inom organisationer. En anledning till 

varför manliga egenskaper efterfrågas, förutom att det anses vara idealet i professionen 

(Jonnergård et. al., 2010), kan grunda sig i vilken organisationskultur som existerar 

inom en byrå vilket gör att fenomenet tone at the top kan förklara vilka egenskaper som 

efterfrågas (Amernic et. al., 2010; Hull och Umansky, 1997). Stereotyper och fördomar 

mot det kvinnliga könets kompetens som ledare kan även förklara varför manliga 
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egenskaper efterfrågas på de högre positionerna (Eagly och Karau, 2002; Hull och 

Umansky, 1997). 

 

Kanter (1977) framför att fenomenet homosocial reproduktion innebär att män tenderar 

att rekrytera män då de vill arbeta med likasinnade. Eftersom kvinnor är det 

underrepresenterade könet i revisionsprofessionen (Jonnergård et. al., 2010) kommer 

könsdiskriminering yttra sig då homosocial reproduktion äger rum (Kanter, 1977). Om 

det är män eller kvinnor som rekryterar kan förklaras av könskulturen i 

organisationsstrukturen (Amernic et. al., 2010; Hull och Umansky, 1997).  
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4 Empirisk metod 
____________________________________________________________________ 

I kapitel 4 presenteras att en kvantitativ undersökningsmetod valts för uppsatsen, där en 

surveyundersökning med tvärsnittsdesign i form av en enkätundersökning ska ge 

kvantifierbar data. Det framgår även att undersökningens urval består av samtliga 

auktoriserade och godkända revisorer i Sverige, vilka erbjuds deltagande i 

enkätundersökningen via mejl. Hur enkätutformningen genomförts presenteras följt av 

en redogörelse för urvalets bortfall, där ett konstaterande att de respondenter som 

deltagit inte fullt ut kan anses representera populationen. Kapitlet avslutas med att 

undersökningens operationalisering presenteras, under vilken det framgår hur 

undersökningens variabler ska komma att mätas.  

 

4.1 Undersökningsmetod 

En kvantitativ undersökningsmetod används för att beskriva och förklara olika fenomen 

(Holme och Solvang, 1997). Vid användande av en kvantitativ undersökningsmetod kan 

ett stort urval undersökas vilket ger ökade möjligheter för att kunna generalisera 

resultaten över hela populationen (Bryman och Bell, 2013). Den information som 

samlas in vid en kvantitativ undersökningsmetod blir inte speciellt ingående eftersom 

undersökningen är strukturerad och kan då ej anpassas till enskilda individer. Därmed 

förloras möjligheten att uppmärksamma de unika fall som annars hade kunnat 

identifieras. Dock är informationen som erhålls bred i avseende på att det bland annat är 

mycket information som kan erhållas från många respondenter. (Holme och Solvang, 

1997) Resultaten från en kvantitativ undersökningsmetod ger en stor tyngd då den 

baseras på siffror och statistiska tester (Bryman och Bell, 2013).  

 

En kvalitativ undersökningsmetod avser i första hand att ge forskaren en förståelse och 

en samlad helhetsbild av det som ämnas undersökas (Holme och Solvang, 1997). För att 

kunna samla in mer djupgående information, vilket behövs för att skapa sig en 

förståelse, är det inte lämpligt att använda sig av ett lika stort urval som vid en 

kvantitativ undersökning då en kvalitativ undersökning kräver en mer omfattande 

undersökningsprocess för varje enskild respondent. I och med att urvalet är av mindre 

storlek blir resultaten småskaliga och därmed ej generaliserbara. Ett mindre urval kan, i 

motsats till en kvantitativ undersökningsmetods större urval, medföra att det unika hos 

varje enskild respondent kan framhävas. Vid en kvalitativ undersökningsmetod finns det 
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även utrymme för flexibilitet under undersökningsprocessen, exempelvis kan nya frågor 

skapas och andra frågor ändras. (Bryman och Bell, 2013; Holme och Solvang, 1997) 

 

Fördelen med en kvalitativ undersökningsmetod för uppsatsen ändamål är att 

undersökningen hade kunnat resultera i en djup och heltäckande förståelse för varför en 

eventuell könsdiskriminering kan uppstå inom revisionsprofessionen. Då 

könsdiskriminering kan upplevas som ett känsligt ämne kan det vara mer fördelaktigt att 

använda en kvalitativ undersökningsmetod eftersom respondenterna på ett naturligt och 

utförligt sätt kan framföra sin helhetsbild av ämnet. Dock är uppsatsens huvudsakliga 

syfte att identifiera på vilken position som en eventuell könsdiskriminering uppstår, 

vilket kan bli tämligen svårt då en kvalitativ undersökningsmetod kännetecknas av ett 

relativt litet urval. För att kunna undersöka uppsatsens syfte hade ett större urval än vad 

som anses lämpligt för en kvalitativ undersökningsmetod, utifrån ett tidsperspektiv, 

krävts. (Bryman och Bell, 2013; Holme och Solvang, 1997) Inom revisionsprofessionen 

i Sverige finns det revisionsbyråer av olika storlek, där det finns stora storleksskillnader 

mellan den största och den minsta byrån, vilket medför att urvalet måste bestå av 

respondenter från respektive byråstorlek. Olika byråstorlekar resulterar även i att det 

kan finns olika positionsnivåer inom olika byråstorlekar. Samtliga av positionsnivåerna 

måste inkluderas i urvalet där respektive position representeras av minst en man och en 

kvinna. För att resultatet ska anses trovärdigt för uppsatsens frågeställning, vilken inte 

inriktar sig på unika särdrag utan generella, hade det även krävts att urvalet 

representerades av minst två olika byråer inom en och samma byråstorlekskategori. Ett 

sådant urval hade blivit alltför omfattande för att en kvalitativ undersökningsmetod 

skulle vara möjlig. I beaktan av problematiken med ett litet urval vid en kvalitativ 

undersökningsmetod lämpar sig därmed en kvantitativ undersökningsmetod, med 

möjlighet för ett stort urval, sig bättre (Bryman och Bell, 2013), särskilt med tanke på 

att uppsatsens frågeställning avser att kunna generalisera resultaten för hela 

populationen, revisionsprofessionen i Sverige. Vi menar att ett generaliserbart resultat är 

nödvändigt för att kunna identifiera den generella positionen inom 

revisionsprofessionen på vilken en eventuell könsdiskriminering uppstår. Uppsatsen 

ämnar således inte till att undersöka hur könsdiskriminering yttrar sig på endast ett fåtal 

byråer eller hur ett fåtal enskilda individer upplever könsdiskriminering. Vid 

användandet av en kvantitativ undersökningsmetod finns det, i förhållande till en 

kvalitativ undersökningsmetod, en större möjlighet att upprätthålla objektivitet vid såväl 
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undersökningsprocessen som vid tolkningen av den insamlade datan (Holme och 

Solvang, 1997). Objektiviteten i undersökningen är extra viktig då det är 

könsdiskriminering som ämnas undersökas, ett som tidigare nämnts känsligt ämne. Då 

vi själva är kvinnor samtidigt som uppsatsens ämne är diskriminering mot det kvinnliga 

könet finns risk för att våra egna åsikter och värderingar om ämnet avspeglas vid en 

kvalitativ undersökningsmetod vilket enligt Holme och Solvang (1997) medför att 

respondenternas svar kan komma att påverkas. Utifrån ovanstående resonemang 

används en kvantitativ undersökningsmetod i uppsatsens undersökning.  

 

4.2 Undersökningsdesign 

En kvantitativ undersökningsmetod medför ett val mellan arkivstudie, dokumentstudie, 

enkäter och strukturerade intervjuer (Bryman och Bell, 2013). Trots att sekundärdata 

från en tidigare genomförd undersökning av Elg och Jonnergård (2011) om 

könsskillnader i revisionsprofessionen fanns tillgänglig kunde datan inte användas då 

den inte var helt fullständig i förhållande till vad uppsatsen ämnar undersöka. 

Därigenom faller arkivstudie som undersökningsdesign bort. Även dokumentstudie har 

valts bort då en sådan undersökningsdesign inte är möjlig för uppsatsens undersökning 

eftersom könsdiskriminering i revisionsprofessionen inte går att utläsa via dokument. 

Därmed står valet av undersökningsdesign mellan enkäter och strukturerade intervjuer. 

 

Fördelen med att välja enkäter framför strukturerade intervjuer är att fler respondenter 

ges möjlighet att deltaga i undersökningen. En hög svarsfrekvens är något som 

eftersträvas för att kunna erhålla en hög generaliserbarhet på resultaten. Då revisorer 

under våren befinner sig i en högsäsong är arbetsbelastningen stor och arbetstid för 

andra ändamål knapp. Utifrån ett sådant perspektiv är det med fördel mer lämpligt att 

använda enkäter framför strukturerade intervjuer bland annat då enkäter är mindre 

tidskrävande för respondenten att besvara och dessutom kan en enkät besvaras vid den 

tidpunkt respondenten har möjlighet. (Bryman och Bell, 2013) 

 

Precis som tidigare nämnts är undersökningsämnet av känslig karaktär, något som även 

borde tas i beaktan i valet mellan enkäter och strukturerade intervjuer. Det som ur detta 

hänseende är till enkäters fördel är att intervjueffekter, såsom att respondenten ger ett 

missvisande svar till följd av den personliga kontakten, uteblir, något det finns risk för 

vid strukturerade intervjuer. Dock behöver en personlig kontakt mellan forskaren och 
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respondenten inte bara vara negativ. Vid en strukturerad intervju kan exempelvis 

respondenten få möjlighet att ifrågasätta vad som avses med en specifik fråga, något 

som det ej ges möjlighet till vid enkäter. Om en respondent inte förstår en fråga i en 

enkät finns det därmed risk för att respondenten väljer att inte besvara frågan. (Bryman 

och Bell, 2013) 

 

I och med revisorernas arbetsbelastning anser vi enkäter vara ett mer lämpligt val än 

strukturerade intervjuer, främst för att erhålla en tillräcklig svarsfrekvens så att 

resultaten kan generaliseras över hela populationen. Även för vår del är, ur en 

tidsaspekt, enkäter ett bättre val för undersökningen än strukturerade intervjuer då 

insamlad information enklare och snabbare kan transformeras till variabler. (Bryman 

och Bell, 2013) 

 

Syftet med uppsatsen är att kunna identifiera på vilken position en eventuell 

könsdiskriminering uppstår inom revisionsprofessionen. Därigenom är en longitudinell 

design inte aktuell eftersom en sådan undersökningsdesign mäter förändring mellan två 

olika tidpunkter. Därför resulterar undersökningen i en tvärsnittsdesign. En sådan 

undersökningsdesign innebär att data endast samlas in vid en tidpunkt, vilket är 

tillräckligt med hänsyn till uppsatsens ändamål. (Bryman och Bell, 2013) 

 

4.3 Urval  

Den kvantitativa undersökningens urval består av samtliga auktoriserade och godkända 

revisorer i Sverige, vilka är den totala populationen av de individer som gjort ett inträde 

i revisionsprofessionen. Utifrån vilka auktoriserade och godkända revisorer som fanns 

registrerade hos Revisornämnden den 23:e mars 2016 har urvalets totala antal 

definierats. Totalt fanns det 2892 auktoriserade revisorer och 570 godkända revisorer 

registrerade hos Revisornämnden. Dock var det ett antal av dessa som antingen inte 

angivit någon mejladress eller angivit en felaktig mejladress till Revisornämnden, samt 

enstaka individer som inte längre praktiserar yrket (inte revisor längre eller 

pensionerad), vilket medför att dessa revisorer inte kan inkluderas i urvalet. När 

bortfallen exkluderats från det ursprungliga antalet resulterar urvalet  i ett totalt antal på 

3170 revisorer, varav 2654 auktoriserade revisorer och 516 godkända revisorer.  
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Att urvalet inkluderar den totala populationen beror på att vi ville erhålla en så hög 

svarsfrekvens som möjligt vilket kan blir svårt att uppnå vid såväl ett slumpmässigt 

urval som vid ett urval baserat på stickprov, då den totala populationen i sig inte är 

särskilt stor samtidigt som revisorers arbetsbelastning under uppsatsens tidsperiod är 

hög.  

 

4.4 Insamling av data 

Information har insamlats med hjälp av en enkät (Bilaga G) och den data som erhölls är 

därmed kvantifierbar. Enkäten utgörs av totalt 39 frågor som samtliga är relevanta för 

undersökningens ändamål. Att frågorna anses relevanta grundar sig i att de tar 

utgångspunkt i uppsatsens teoretiska slutsatser. Utifrån en tidigare genomförd  

enkätundersökning av Elg och Jonnergård (2011), beträffande bland annat olika 

könsaspekter inom revisionsprofessionen, har inspiration hämtats till utformningen av 

frågorna i uppsatsens enkät. En del av frågorna som ställs i uppsatsens enkät är direkt 

lånade från den tidigare enkätundersökningen då uppsatsens undersökning till viss del 

behöver erhålla samma information. Andra frågor som ställs i enkäten har omarbetats 

från Elg och Jonnergårds enkät i fråga om hur de är formulerade eller i fråga om vilka 

svarsalternativ som ges. Enkäten är, utöver frågorna som inspirerats från Elg och 

Jonnergårds enkät, utökad med ett antal ytterligare frågor med avsikt att enkäten ska 

täcka samtliga faktorer som de teoretiska slutsatserna indikerar på.  

 

I beaktan av ämnets känslighet har vi varit noga med att såväl frågorna som 

svarsalternativen ska vara neutrala och i minsta möjliga mån anses ledande. Därmed har 

svarsalternativ bestående av de två olika könen valts att presenteras i alfabetisk ordning, 

det vill säga att kvinna presenteras före man.  

 

4.4.1 Pilotstudie 

För att erhålla så många svar som möjligt på enkätens samtliga frågor är det av vikt att 

respondenterna förstår frågorna utan problem. För att säkerställa, så långt det är möjligt 

vid enkäter, att respondenterna inte upplever några problem med förståelsen av enkätens 

frågor har en pilotstudie genomförts, där två auktoriserade revisorer deltog, en kvinnlig 

och en manlig. Pilotstudien ägde rum vid två olika tillfällen då de två auktoriserade 

revisorerna inte var verksamma på samma byrå. Studien genomfördes vid personliga 

möten där en kortare presentation av uppsatsens syfte gavs följt av att revisorn i fråga 
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besvarade ett utkast av den slutgiltiga enkäten. De två tillfällena då pilotstudien 

genomfördes omfattade ungefär 30 minuter vardera och under tiden hann även vissa 

enkätfrågor diskuteras. De två revisorerna hade inga direkta kommentarer på enkäten. 

Dock reagerade de på, med hänsyn tagen till uppsatsens syfte, att det inte fanns någon 

fråga om respondenternas specifika position. Utifrån reaktionen valde vi att lägga till en 

sådan fråga där vi utgick från positionshierarkin på en av de två revisorernas 

revisionsbyrå. 

 

4.4.2 Enkätens struktur 

Frågorna i enkäten kan kategoriseras i tre områden. Det första området som inleder 

enkäten behandlar bakgrundsfrågor. Anledningen till denna placering är att det faller sig 

mest naturligt att inleda med enkla frågor som varken är komplicerade eller känsliga. 

Sådana frågor går även snabbt att besvara vilket kan öka benägenheten till att fullfölja 

enkäten. Efterföljande område i enkätens struktur är frågor gällande respondentens 

befordrings-/rekryteringsprocess. Placeringen av frågorna föll sig naturligt då det inte 

direkt kan kategoriseras som bakgrundfrågor samt att frågorna i sig inte är av direkt 

känslig karaktär. Det blev således en mittplacering då vi menar att den sista kategorin, 

vilken behandlar enkätens mer känsliga frågor, mest fördelaktigt är placerad sist. De 

känsliga frågorna placerades sist därför att respondenten förhoppningsvis är mer villig 

att även besvara frågor av sådan karaktär då de redan besvarat stora delar av enkätens 

frågor. 

 

Ingen av frågorna i enkäten är av obligatorisk karaktär eftersom uppsatsen behandlar ett 

känsligt ämne. Vi vill erhålla så många svar som möjligt och vid obligatoriska svar 

finns därmed risken för förlust av respondenter. 

 

4.4.3 Val av enkätprogram och utskicksmetod 

Uppsatsens enkät har skapats i enkätprogrammet SurveyMonkey (surveymonkey.com) 

främst för att kodning av slutna frågor kunde erhållas direkt vid enkätens slutdatum, 

vilket för oss innebar betydande möjligheter för tidsbesparing. Programmet kunde 

producera en presentabel utformning på enkäten som inte medförde en alltför lång 

tidsbearbetning samt erbjöd en möjlighet för oss att offentliggöra enkäten för 

respondenterna via en webbaserad länk. Via länken kunde respondenterna besvara 

enkäten direkt och svaren lagrades automatiskt i enkätprogrammet.  
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Respondenterna erbjöds deltagande i enkäten via ett mejl som bestod av ett följebrev 

där webblänken var inkluderad. Följebrevet och dess webblänk skickades ut manuellt i 

enskilda mejl till respektive respondent, alltför att de skulle känna sig utvalda. För att 

om möjligt ytterligare öka känslan av utvaldhet togs beslutet att sända ut två olika 

varianter av följebrevet, ett till auktoriserade revisorer (Bilaga A) och ett till godkända 

revisorer (Bilaga B). I följebrevet angavs även slutdatumet 20:e april 2016 för 

deltagande i enkäten, 21 dagar efter första utskick. Efter en vecka skickades första 

påminnelsen ut (Bilaga C och D) för att påminna respondenterna som ännu ej besvarat 

enkäten att deltaga. Efter ytterligare en vecka skickades en andra och sista påminnelse 

(Bilaga E och F) ut med en förhoppning om ytterligare deltagande. 

 

4.4.4 Forskningsetik 

Forskningsetik är något som uppmärksammats vid undersökningen, både i 

konstruktionen av enkäten och i utformningen av följebreven, där Vetenskapsrådets 

(2002) riktlinjer försökt följas. Vetenskapsrådet (2002) förespråkar att 

identitetsskyddskravet, vilket innefattar ett informationskrav, ett samtyckeskrav, ett 

konfidentialitetskrav samt ett nyttjandekrav, ska tillgodoses. Vi har därmed i samband 

med utskicket av enkäten informerat respondenterna om såväl enkätens som 

undersökningens syfte. En fullständig redogörelse angående undersökningens syfte 

redogjordes dock inte för respondenterna. Eftersom att könsdiskriminering såväl är ett 

känsligt ämne som ett provokativt ord har vi valt att istället ge respondenterna en bild av 

undersökningens syfte som är mindre utmanande och därav användes istället ordvalet 

ojämställdhet. Att deltagande i enkäten är frivilligt samt att svaren kommer behandlas 

konfidentiellt framgick även vid utskicket av enkäten. 

 

4.5 Bortfallsanalys 

Av det totala urvalet på 3 170 auktoriserade och godkända revisorer i Sverige valde 249 

att deltaga i enkätundersökningen, vilket motsvarar ett deltagande på 7,9 procent av det 

totala urvalet. Svarsfrekvensen är i jämförelse med vad två tidigare uppsatser erhållit, 

vilka använt sig av datainsamlingsmetoden enkäter för samtliga auktoriserade och 

godkända revisorer i Sverige, god då Hermansson och Hjalmarsson (2015) erhöll 6,1 

procent medan Andersson och Popovska (2013) erhöll 6,9 procent. En bidragande 

faktor till varför undersökningen erhöll en relativt låg svarsfrekvens kan vara den höga 
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arbetsbelastningen revisorerna har under högsäsong, en högsäsong som sammanfaller 

med undersökningens tidsperiod. Revisorer kan även aktivt ha valt att inte deltaga i 

undersökningen med grund i undersökningens ämne. Ämnet kan anses känsligt 

samtidigt som revisorer kan inneha en negativ inställning till jämställdhetsfrågor. 

Således kan uppsatsens ämne vara ett ämne som eventuellt inte engagerar samtliga i 

urvalet. Ytterligare en förklaring till den låga svarsfrekvensen är att mejladresserna till 

samtliga i urvalet erhölls i pappersversion och den mänskliga faktorn vid överförande 

av informationen till datoriserad version kan ha resulterat i att ett antal från urvalet, trots 

rätt angiven mejladress, inte erhöll någon inbjudan till enkätundersökningen. Enkäten 

kunde besvaras under tre veckor, en tidsperiod vilken sammanföll med påskhelgen. Det 

medförde att en del revisorer i urvalet eventuellt haft påskledigt eller tagit ut 

semesterdagar i samband med påskhelgen vilket även kan ha påverkat svarsfrekvensen 

negativt. Efter utskick till samtliga i urvalet erhölls en del autosvar som exempelvis 

informerade om att personen ifråga antingen var föräldraledig, långtidssjukskriven eller 

hade slutat på den angivna revisionsbyrån. 

 

För att avgöra huruvida antalet respondenter kan anses representera urvalet och den 

totala populationen har vi valt att studera hur tre olika faktorer förhåller sig mellan de 

svarande respondenterna och populationen; kön, byråstorlek och titel, genom 

korrelationstest. Att de tre faktorerna valts beror på att det var den informationen som 

fanns tillgänglig beträffande den totala populationen och som samtidigt efterfrågades i 

enkäten. Av de tre faktorerna anser vi, med tanke på uppsatsens frågeställning, att 

faktorn kön är mest relevant i fråga om de svarande respondenternas representativitet 

för den totala populationen. Genom korrelationstestet framgår det att de svarande 

respondenterna inte fullt kan anses representera den totala populationen då det är en 

betydande andel fler kvinnor som deltagit i undersökningen i förhållande till 

fördelningen mellan könen i totala populationen (Tabell 2). Att det är fler kvinnor, sett i 

procent, som deltagit i förhållande till könsfördelningen i populationen kan mycket väl 

bero på att ämnet engagerar kvinnor i populationen mer än män då ojämställdheten som 

råder inom branschen är till kvinnornas nackdel.  
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 Antal av 

urval 

Procent 

av urval 

Antal av 

respondenter 

Procent av 

respondenter 

Kön     

Kvinna 1 041 32,8 % 101 40,6 % 

Man 2 129 67,2 % 148 59,4 % 

Totalt 3 170 100 % 249 100 % 

     

Byråtillhörighet     

KPMG, EY och PwC 1 311 41,4 % 109 45,2 % 

Deloitte, BDO, GT, 

Mazars  

549 17,3 % 33 13,7 % 

Annan byrå 1 310 41,3 % 99 41,1 % 

Totalt 3 170 100 % 241 100 % 

     

Titel     

Auktoriserad revisor 2 654 83,7 % 211 84,7 % 

Godkänd revisor 516 16,3 % 38 15,3 % 

Totalt 3 170 100 % 249 100 % 
Tabell 2. Bortfallsanalys 

Observera att det är åtta respondenter mindre som angivit vilken byrå de är verksamma i.  

 

För att vidare undersöka om respondenterna på vissa plan trots allt kan representera 

urvalet har byråtillhörighet i form av fördelning mellan byråstorlek och fördelning 

mellan auktoriserade revisorer och godkända revisorer studerats. Därigenom påvisades 

att respondenterna beträffande byråtillhörighet är representativt för den totala 

populationen (Tabell 2) samt att även fördelningen mellan auktoriserade och godkända 

revisorer bland respondenterna kan anses representera den totala populationen (Tabell 

2).  

 

I beaktan av att såväl byråstorlek som titel är representativt för totala populationen samt 

att differensen mellan könsfördelningen på respondenterna och den totala populationen 

inte skiljer sig märkvärdigt åt i procent menar vi att undersökningens resultat därigenom 

kan generaliseras för hela populationen med vissa reservationer. 

 

4.6 Operationalisering 

I nedanstående avsnitt beskrivs hur den insamlade datan har transformerats till mätbara 

variabler. Den insamlade datan grundar sig i uppsatsens enkätfrågor och därmed 

kommer frågorna ligga till grund för hur variablerna utformats. Först kommer de 



  
 

65 

beroende variablernas transformering presenteras följt av de oberoende variablernas och 

kontrollvariablernas transformering.  

 

4.6.1 Beroende variabler 

Enligt Kapitel 3 - Teori kan könsdiskriminering representeras med olika faktorer, vilka 

kan operationaliseras på olika sätt. De beroende variablerna i denna undersökning är de 

faktorer som enligt teori eller tidigare forskning ger en indikation på hur en eventuell 

könsdiskriminering kan yttra sig.  

 

4.6.1.1 Lön 

Janssen et. al. (2016) har använt variabeln lön för att mäta huruvida diskriminering 

förekommer på arbetsplatser mellan män och kvinnor. Forskarna menar att 

identifikation av löneskillnader mellan könen på en arbetsplats, där individer utför 

likvärdiga prestationer, påvisar att det finns diskriminering gentemot det kön som 

erhåller den lägre lönen (Janssen et. al., 2016). För att mäta revisorers erhållna lön har 

följande fråga formulerats:  

 

10. Genomsnittlig lön per år: (inklusive bonus) 

Kodning: 

(0)  Under 300 000 kr 

(1)  300 001 - 400 000 kr 

(2)  400 001 - 500 000 kr 

(3)  500 001 - 600 000 kr 

(4)  600 001 - 700 000 kr 

(5)  Över 700 001 kr 

 

Den ovanstående frågan, dess svarsalternativ och kodning är hämtad från Elg och 

Jonnergårds (2011) enkätundersökning. Då lön både kan vara en känslig och svår fråga 

att besvara är det förmodligen enklare för respondenten att besvara inom vilket intervall 

som lönen befinner sig i. Därför valde vi att behålla svarsalternativen från Elg och 

Jonnergårds enkät, dock med ändringar i intervallstorlekarna så att intervallen inte går 

omlott. 
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4.6.1.2 Könsfördelning på position 

Heyman et. al. (2013) hävdar i sin studie att diskriminering av kvinnor kan ta sig uttryck 

i hur könsfördelningen ser ut i en organisation vilket Kanter (1977) även menar då män 

är homosociala och socialiserar sig med andra män och inte kvinnor. Fördomen att män 

skulle vara mer effektiva än kvinnor i ett ekonomiskt perspektiv kan bidra till att 

kvinnor anses dyrare att anställa och således väljer företag att avstå från kvinnlig 

arbetskraft i högre utsträckning (Becker, 1957). Könsdiskriminering kan därför yttra sig 

i revisionsprofessionen då det på de olika positionerna förekommer en ojämn 

könsfördelning. Information om hur könsfördelningen ser ut på respondentens 

nuvarande position erhålls med frågan: 

 

36. Är revisorerna på Din position/hierarkinivå: 

Kodning: 

(0)  Enbart kvinnor 

(1)  Övervägande kvinnor 

(2)  Lika många kvinnor som män 

(3)  Övervägande män 

(4)  Enbart män 

 

Frågan ska ge oss svar på hur könsfördelningen på respondentens nuvarande position 

ser ut. Svarsalternativen och kodningen har lånats från Elg och Jonnergårds (2011) 

enkät men en omplacering av ordningen på svarsalternativen har gjorts till alfabetisk 

ordning beträffande kön, där kvinna kommer före man.  

 

4.6.1.3 Upplevd könsdiskriminering 

Trots att könsdiskriminering och upplevd könsdiskriminering inte går att likställas helt 

med varandra (Dalton et. al., 2014), kan upplevd könsdiskriminering trots allt vara ett 

mått på könsdiskriminering. För att en individ ska uppleva könsdiskriminering, måste 

det förekomma vissa faktorer inom en organisation för att en sådan uppfattning ska 

skapas. Om en individ upplever att denna inte har samma möjligheter inom 

organisationen att avancera kan det bero på könsdiskriminering, eftersom att då 

könsdiskriminering inte förekommer ska de båda könen uppleva sig ha lika 

förutsättningar inom organisationen. Därför har följande fråga, lånad från Elg och 
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Jonnergårds (2011) enkät, ställts för att mäta huruvida upplevd könsdiskriminering 

förekommer inom revisionsprofessionen: 

 

33. Har Du samma möjligheter som andra anställda att ta Dig fram inom 

organisationen? 

Kodning: 

(1)  Ja 

(0)  Nej 

 

Varför?/Varför inte?    

 

Vi har valt att exkludera datan från frågan varför/varför inte då svarsfrekvensen 

dessvärre var alltför låg. Av de 227 revisorer som besvarade huruvida de upplevde sig 

ha samma möjligheter att avancera inom organisationen var det endast 71 revisorer som 

även besvarade följdfrågan varför/varför inte. 

 

Kodningen för variabeln Upplevd könsdiskriminering står för om individen anser sig ha 

samma möjligheter att avancera inom organisationen eller inte. När resultaten senare 

ska tolkas kommer tolkningen för upplevd könsdiskriminering ske på motsatt vis i 

förhållande till den nämnda kodningen. Det vill säga att en revisor som upplever sig ha 

samma möjligheter till avancemang som alla andra (kodning 1) inte upplever någon 

könsdiskriminering. 

 

4.6.1.4 Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas 

Säljförmåga och resultatorientering är två stereotypa egenskaper som manliga revisorer 

antas besitta (Ameen et. al., 1996; Jonnergård och Stafsudd, 2009). Stafsudd och 

Jonnergård (2011) menar även att sådana egenskaper efterfrågas på de högre 

positionerna i revisionsprofessionens positionshierarki i allt större utsträckning än på de 

lägre positionerna. Om egenskaper som efterfrågas är stereotypa egenskaper för ett 

specifikt kön, det vill säga det manliga könet, kan en organisation könsdiskriminera det 

kvinnliga könet. Följande fråga har ställts för att mäta denna variabel: 
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26. Vilka egenskaper efterfrågades då Du rekryterades/befordrades till Din nuvarande 

position? Rangordna de 5 viktigaste egenskaperna, där siffran 1 anger den egenskap 

som anses vara viktigast. 

Ansvarsfull 

Aggressiv 

Moralisk 

Naturlig ledare 

Noggrann 

Objektiv 

Resultatorienterad 

Riskfylld 

Samarbetsvillig 

Självständig/Oberoende 

Socialt kompetent 

Stresstålig 

Säljinriktad 

Tekniskt kompetent 

Värna om personal 

Ödmjuk 

Annat 

 

De olika egenskaperna som finns med som svarsalternativ till fråga 26 är valda då 

samtliga representerar egenskaper som är av betydelse för en revisor att besitta 

samtidigt som samtliga egenskaper antingen kan hänföras till generella kvinnliga eller 

manliga stereotypa egenskaper eller till specifika stereotypa egenskaper om kvinnliga 

respektive manliga revisorer (Ameen et. al., 1996; Bernardi et. al., 1997; Breesch och 

Branson, 2009; Byrnes et. al., 1999; Collins, 1993; Davies et. al., 2005; Eagly, 1987; 

Elg et. al., 2011; Gavious et. al., 2012; Gold et. al., 2009; Hull och Umansky, 1997; 

Jonnergård och Stafsudd, 2009; Stafsudd och Jonnergård, 2011; Öhman, 2004). Även 

svarsalternativet annan finns med utifall att någon av respondenterna skulle anse att en 

annan egenskap än de 16 angivna är en av de viktigaste. Av de 17 svarsalternativen ska 

respondenten i sitt svar endast ange de fem viktigaste egenskaperna i form av en 

rangordning från ett till fem, där siffran ett anses viktigast. På så sätt går det att mäta 

vilken egenskap som respondenten anser vara de mest relevanta egenskaperna. Om de 
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två egenskaperna säljförmåga och resultatorientering anges bland de fem viktigaste 

egenskaperna, kommer egenskaperna erhålla ett värde över noll. Därefter kommer 

variabeln kodas genom ett medelvärde på de två egenskaperna, säljförmåga och 

resultatorientering, ((x+x)/2). För att kodningen ska bli tydlig vid tester har vi valt att 

koda siffrorna i motsatt riktning, där 1=5, för att ett högt medelvärde ska representera en 

högre viktighetsgrad.    

 

4.6.1.5 Efterfrågar manliga egenskaper  

Den stereotypa ledaren anses besitta individuella attribut, det vill säga manliga 

stereotypa egenskaper, vilket gör att sådana egenskaper efterfrågas på de högre 

positionerna i organisationers hierarki (Eagly, 1987). Forskning visar att ledare med 

kvinnliga egenskaper kan vara en precis lika god ledare som en ledare med manliga 

egenskaper, dock anses den stereotypa ledaren ha manliga egenskaper vilket skapar 

olika förutsättningar för de olika könen (Eagly och Karau, 2002). Därmed uppstår 

könsdiskriminering då det är manliga egenskaper som efterfrågas. För att kunna avgöra 

vilka egenskaper som efterfrågades då respondenten rekryterades eller befordrades till 

sin nuvarande position, ställdes följande fråga: 

 

26. Vilka egenskaper efterfrågades då Du rekryterades/befordrades till Din nuvarande 

position? Rangordna de 5 viktigaste egenskaperna, där siffran 1 anger den egenskap 

som anses vara viktigast. 

Ansvarsfull   (Kvinnlig)   

Aggressiv   (Manlig) 

Moralisk   (Kvinnlig) 

Naturlig ledare  (Manlig) 

Noggrann   (Kvinnlig) 

Objektiv   (Manlig) 

Resultatorienterad  (Manlig) 

Riskfylld   (Manlig) 

Samarbetsvillig  (Kvinnlig) 

Självständig/Oberoende  (Manlig) 

Socialt kompetent  (Manlig) 

Stresstålig   (Manlig) 

Säljinriktad   (Manlig) 
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Tekniskt kompetent  (Kvinnlig) 

Värna om personal  (Kvinnlig) 

Ödmjuk   (Kvinnlig) 

Annat 

 

För att möjliggöra en åtskillnad mellan manliga och kvinnliga stereotypa egenskaper 

som efterfrågas valdes slutna svarsalternativ. Då samtliga egenskaper på listan är 

egenskaper som varje revisor på ett eller annat sätt bör besitta (Bernardi et. al., 1997; 

Jonnergård och Stafsudd, 2009; Stafsudd och Jonnergård, 2011; Öhman, 2004), fanns 

risken att samtliga svarsalternativ skulle väljas. För att eliminera en sådan risk ombads 

respondenterna istället att rangordna de fem viktigaste egenskaperna.  

 

Variabeln kommer att kodas genom ett sammanlagt medelvärde på de fem 

egenskaperna som respondenterna rangordnat. Då variabeln endast ska mäta de manliga 

egenskaperna har respondenternas kvinnliga egenskapsval kodats som 0 i 

medelvärdesuträkningen ((x + x + x + x + x)/5). För att ett högt medelvärde ska 

representera en högre viktighetsgrad har vi valt att koda rangordningssiffrorna i motsatt 

riktning, där 1=5. 

 

4.6.1.6 Könsfördelning på rekryterare  

Enligt fenomenet homosocial reproduktion tenderar individer att rekrytera och befordra 

andra individer med samma kön framför individer med det motsatta könet endast på 

grund av könstillhörigheten (Kanter, 1977). Könsdiskriminering förekommer då en 

individ blir vald framför en annan på grund av kön och inte på grund av meritokratiska 

grunder. Följande två frågor ställdes för att kunna mäta variabeln: 

 

27. Av vilket kön var den person som intervjuade Dig/var i kontakt med Dig när Du 

rekryterades/befordrades till Din nuvarande position? 

Kvinna 

Man 
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29. Var de individer som deltog i rekryterings-/befordringsprocessen av Dig: 

Kodning: 

(0)  Enbart kvinnor 

(1)  Övervägande kvinnor 

(2)  Lika många kvinnor som män 

(3)  Övervägande män 

(4)  Enbart män 

 

Då det enligt respondenternas svar på uppsatsens enkätundersökning framgår att det är 

mer vanligt förekommande att det ingår mer än en person i rekryteringsteamet, är fråga 

29 bättre lämpad att mäta könsfördelningen på rekryterare än fråga 27. Om fråga 27 

istället använts för att mäta variabeln hade information om vilka fler personer inom 

organisationen som har möjlighet att utöva fenomenet homosocial reproduktion gått 

förlorad. 

 

Fråga 29 ska ge oss svar på hur könsfördelningen på rekryteringsteamet såg ut när 

respondenten rekryterades eller befordrades till sin nuvarande position. 

Svarsalternativen och dess kodning har lånats från Elg och Jonnergårds (2011) 

enkätundersökning men en omplacering av ordningen på svarsalternativen har gjorts till 

alfabetisk ordning beträffande kön, där kvinna kommer före man. 

 

4.6.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i denna undersökning är de faktorer som enligt teori eller 

tidigare forskning kan påverka eller förklara undersökningens beroende variabler 

(Bryman och Bell, 2013) och därigenom den eventuella könsdiskrimineringen i 

revisionsprofessionen. 

 

4.6.2.1 Kön 

Collin et. al. (2007) avsåg i sin forskning att undersöka könsskillnader i avseende på hur 

lång tid det tog för kvinnor och män att bli auktoriserade revisorer och använde sig då 

av variabeln kön för att kunna genomföra undersökningen. För att uppsatsens 

undersökning ska kunna avgöra huruvida det finns skillnader mellan män och kvinnor 

inom revisionsbranschen, måste det finnas en variabel som gör en sådan åtskillnad 
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möjlig. Den fråga som i enkäten ska representera variabeln kön är lånad från Elg och 

Jonnergårds (2011) enkätundersökning och lyder: 

 

1. Kön: 

Kodning: 

(1)  Kvinna 

(0)  Man 

 

4.6.2.2 Position 

Variabeln position är väsentlig för uppsatsens ändamål eftersom uppsatsen ämnar 

utforska och förklara på vilken position i revisionsbyråers hierarki som en eventuell 

könsdiskriminering uppstår. Med fokus på att kunna definiera positioner där en 

eventuell könsdiskriminering uppstår är det av vikt att det i undersökningen går att 

urskilja de olika positionerna som existerar inom revisionsprofessionen. Stafsudd 

(2011) hade för avsikt med sin studie att bland annat finna förklaringar på varför 

kvinnliga revisorer, fem år efter auktorisation, innehar lägre positioner än manliga 

revisorer. För att kunna skilja svaren åt mellan de olika positionerna som 

respondenterna innehade, använde Stafsudd (2011) sig av variabeln position. Precis som 

Stafsudds (2011) undersökning, kräver även uppsatsens undersökning att det går att 

urskilja vilken position som respektive respondent innehar, vilket resulterar i variabeln 

position. Den fråga som i enkäten ställdes för att representera variabeln position är: 

 

7. Vilken av följande positioner innehar Du? 

Kodning: 

(0)  Rank 

(1)  Senior Rank 

(2)  Manager 

(3)  Senior Manager 

(4)  Executive Director 

(5)  Partner/Delägare 

Annan ____ 

 

Att variabeln position kan mätas med hjälp av denna fråga menar vi beror på att det just 

är positionen som efterfrågas i den ställda frågan. Variabeln position kommer därmed 
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mätas på ett annat sätt än så Stafsudd (2011) valde att mäta sin positionsvariabel. 

Stafsudd (2011) har i sin studie flertalet faktorer vilka tillsammans ska representera 

variabeln position. För att mäta variabeln position valde hon att ta hänsyn till titel 

(godkänd, auktoriserad och delägare) och i hur stor andel av sina uppdrag revisorn var 

påskrivande revisor. Då de två faktorerna ställdes samman erhölls en kodning för totalt 

fyra olika positioner inom revisionsprofessionen; godkänd revisor, auktoriserad revisor 

där revisorn är påskrivande revisor i 0-50 procent av revisionerna som revisorn deltar i, 

auktoriserad revisor där revisorn är påskrivande revisor i 51-100 procent av revisionerna 

som revisorn deltar i och delägare. (Stafsudd, 2011) 

 

Den främsta anledningen till varför vi inte valt att variabeln position ska representeras 

på samma sätt som Stafsudd (2011) grundar sig i att vi har en separat variabel 

beträffande revisorns prestation, vilken vi argumenterar för kan mätas med hjälp av 

frågan; Hur stor andel av de revisioner Du deltar i är Du påskrivande revisor? Vi menar 

att det för vår undersökning inte blir korrekt om positionsvariabeln delvis utgår från 

prestation eftersom att den separata prestationsvariabeln ska komma att ingå i samma 

tester som positionsvariabeln. Efter kontakt med en anställd på en av de största 

revisionsbyråerna i Sverige fick vi kunskap om hur positionshierarkin ser ut samt vilka 

olika positionstitlar som existerar på denna byrå. Kunskapen resulterade i att vi ansåg 

det vara mer fördelaktigt för uppsatsens undersökning att det istället var verklighetens 

riktiga positioner som skulle efterfrågas, det vill säga de titlar som existerar inom de 

stora byråerna, inte att själva i efterhand konstruera olika positioner med hjälp av titel 

(godkänd, auktoriserad och delägare) och andel påskrivningar. Problemet med att välja 

de svarsalternativ vi gjorde är att den person vi var i kontakt med betonade att det inte 

var säkert att samma positionshierarki existerar med samma titlar på samtliga byråer i 

Sverige. För att lösa problematiken har vi lagt till svarsalternativet annan där revisorn 

kan ange den positionstitel som innehas om det inte går att likställa den egna positionen 

med något av svarsalternativen. Vilket svar som angivits då en respondent valt 

svarsalternativet annan kommer avgöra till vilken position som respondenten kommer 

kategoriseras tillhöra. 

 

För att ytterligare säkerställa att positionsvariabeln kommer kunna mätas har ett antal 

andra frågor ställt som reserv. Om det visat sig att en stor del av respondenterna inte 
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kunnat besvara fråga 7 med den bestämda organisationshierarkin, ska det utifrån svar på 

de tre nedanstående frågorna skapas en organisationshierarki.  

 

6. Beskriv Din nuvarande position (arbetsuppgifter osv.): 

 

8. Hur många positionsnivåer under partner/delägare är Din position? 

 

9. Har Du chefsansvar? 

Ja 

Nej 

 

4.6.2.3 Rekryterare tror att stereotyper är verkliga 

Könsdiskriminering grundar sig i att individer tror på könsstereotyper (Eagly et. al., 

2000; Hull och Umansky, 1997). Om rekryteraren tror att stereotyper eller fördomar är 

verkliga finns det risk för att individens personliga egenskaper förbises och därmed 

ligger stereotyper eller fördomar om individen som grund vid rekrytering/befordran - 

diskriminering. Anser en rekryterare att stereotyper eller fördomar representerar 

verkligheten ser rekryteraren skillnader på manliga och kvinnliga revisorer. Därmed har 

följande fråga ställts: 

 

30. Upplever Du att de/den som rekryterade/befordrade Dig till din nuvarande position 

ser skillnad på kvinnliga och manliga revisorer? 

Kodning: 

(1)  Ja 

(0)  Nej 

 

4.6.2.4 Stereotyp/Fördom 

Enligt Heyman et. al. (2013) och Janssen et. al. (2016) kan könsdiskriminering yttra sig 

i olika lönenivåer mellan könen eller i antalet anställda av respektive kön. Då 

smakbaserad diskrimineringsteori anger fördomar som bakomliggande orsak till 

diskriminering (Ahmed och Hammarstedt, 2010; Becker, 1957) medan statistiska 

diskrimineringsteorin och expectation states theory anger stereotyper som 

bakomliggande orsak till diskriminering (Ahmed och Hammarstedt, 2010; Berget et al., 

1980; Guryan och Charles, 2013) krävs det att en åtskillnad mellan fördomar och 
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stereotyper kan göras. Enligt Nationalencyklopedin (2016a, 2016b) är skillnaden mellan 

en stereotyp och en fördom att en stereotyp är en alltför kortfattad och ej fullständig 

redogörelse om en individ medan en fördom är en förutfattad föreställning om en 

individ. 

 

Även Hull och Umansky (1997) menar att könsdiskriminering kan grunda sig i 

fördomar eller stereotyper om det kvinnliga könet, dock främst på ledande positioner. 

Medan den personcentrerade teorin anger stereotyper om kvinnligt ledarskap som 

bakomliggande förklaring till varför kvinnor är underrepresenterade på ledarpositioner, 

anger den fördomscentrerade teorin att det snarare skulle vara fördomar om kvinnligt 

ledarskap som är orsaken (Hull och Umansky, 1997). 

 

För att kunna avgöra vilken av de ovanstående teorierna som är orsaken till varför en 

eventuell könsdiskriminering finns inom revisionsprofessionen, ställdes nedanstående 

frågor: 

 

24. Vad tror du var orsaken till att just Du rekryterades/befordrades till Din nuvarande 

position?  

 

25. Hur gick det till när Du rekryterades/befordrades till Din nuvarande position och var 

det något Du reagerade på?  

 

31. Hur anser Du att en bra revisor ska vara? 

 

32. Hur anser Du att en bra chef ska vara? 

 

39. Anser Du att det finns skillnader mellan att vara kvinnlig och manlig revisorer? 

Ja 

Nej 

Varför?/Varför inte? 

 

Frågorna 24, 25, 31 och 32 ovan har misstolkats av respondenterna med hänsyn till 

frågornas avsikt och medfört att en åtskillnad mellan stereotyper och fördomar ej varit 

möjlig. Angående fråga 24 gavs svar som egentligen inte kunde relateras till variabeln, 
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avsikten med frågan var att mäta, då respondenterna bland annat gav svar såsom att 

orsaken till varför de rekryterades var att det var en naturlig följd av auktorisation eller 

ett naturligt steg att ta. Till fråga 25 gavs heller inga svar som kunde härledas till 

stereotyper eller fördomar utan svaren berörde främst stegen i en rekryteringsprocess 

och inte om respondenterna reagerade på något avvikande i rekryteringsprocessen. För 

fråga 31 och 32 angavs endast svar beträffande stereotypa egenskaper för en revisor 

respektive ledare, det vill säga inga svar som möjliggjorde en åtskillnad mellan 

stereotyper och fördomar. Misstolkningen av frågorna kan grunda sig i att frågorna inte 

varit tillräckligt tydliga för att respondenterna ska förstå hur de ska besvara frågorna. I 

frågorna ovan har objektivitet och icke-ledande karaktär prioriterats då variabeln är av 

känslig karaktär. Därmed har formuleringen av frågorna uppenbarligen blivit alltför 

otydliga. 

 

På fråga 39 har respondenterna angivit svar som möjliggör en åtskillnad mellan 

stereotyper och fördomar. Dock var svarsfrekvensen alltför låg, endast 109 respondenter 

valde att besvara frågan. Den låga svarsfrekvensen kan grunda sig i att respondenterna, 

som deltagit i enkätundersökningen, inte varit bekväma med att utlämna sådan 

information.  

 

Då vi erhöll frågor där kodningsbara svar ej var möjligt att utläsa samt en fråga med för 

låg svarsfrekvens, har variabeln Stereotyper/Fördomar inte varit möjlig att mäta och 

kommer därmed inte inkluderas i vidare tester.    

 

4.6.2.5 Rekryterare har tillräcklig information 

Såväl expectation states theory som den statistiska diskrimineringsteorin förklarar att 

individer tenderar att använda stereotyper som grund vid bedömning av kön. Det som 

dock skiljer teorierna åt är att den statistiska diskrimineringsteorin hävdar att individer 

grundar sina uppfattningar om andra individer i könsstereotyper eftersom att de inte har 

tillräcklig information om könen, medan expectation states theory snarare menar att 

individer trots tillräcklig information om respektive kön bildar sina uppfattningar om 

andra individer med utgångspunkt i könsstereotyper. (Ahmed och Hammarstedt, 2010; 

Berget et al., 1980) En individ får information om det andra könet när individen arbetar 

tätt intill individer av det motsatta könet. Därmed ställdes följande fråga till 

respondenterna: 
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37. Består Ditt team/Din arbetsgrupp av: 

Kodning: 

(1)  Enbart kvinnor 

(1)  Övervägande kvinnor 

(1)  Lika många kvinnor som män 

(1)  Övervägande män 

(0)  Enbart män 

 

För att mäta variabeln måste vi ha kodningen 0 och 1 eftersom att det annars inte går att 

urskilja om rekryteraren har information om hur kvinnor arbetar. Den enda av dessa 

kategorier som innebär att sådan information inte finns är kategori där teamet endast 

består av män, alltså inga kvinnor. Svarsalternativen enbart kvinnor, övervägande 

kvinnor, lika många kvinnor som män och övervägande män kommer därmed kodas 

som 1 (har information) och svarsalternativet enbart män kommer att kodas som 0 (har 

ej information).  

 

4.6.2.6 Könsfördelning på byråns delägare 

Enligt den strukturell-centrerade teorin kan möjligheter för könsdiskriminering ta 

utgångspunkt i hur själva organisationsstrukturen ser ut (Hull och Umansky, 1997). Här 

är organisationsstrukturen mest relevant ur ett könsperspektiv, det vill säga hur 

organisationen valt att fördela de olika positionerna mellan könen. Om en organisation 

mestadels har män i det högre skiktet av positionshierarkin, bland annat på delägarnivå, 

menar den strukturell-centrerade teorin att det med grund i organisationsstrukturen är ett 

kön som främjas framför det andra. Således kan en organisations inställning till kön, 

vilken blir tydlig i strukturen, bestämmas från toppen i organisationen enligt fenomenet 

tone at the top. (Hull och Umansky, 1997) Frågan som ställdes i enkäten för att kunna 

mäta variabeln var: 
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38. Är byråns delägare: 

Kodning: 

(0)  Enbart kvinnor 

(1)  Övervägande kvinnor 

(2)  Lika många kvinnor som män 

(3)  Övervägande män 

(4)  Enbart män 

 

Svarsalternativen har lånats från Elg och Jonnergårds (2011) enkätundersökning men 

ordningen på de olika svarsalternativ har ändrats då vi vill undvika såväl ledande frågor 

som svar. Därmed har svarsalternativ med kvinnor placerats överst i ordningen eftersom 

att svarsalternativ med män förväntas anges i betydligt högre utsträckning. Vi valde att 

inte efterfråga könsfördelning i procent eller antal eftersom ett sådant svar hade kunnat 

bli missvisande då det är svårt att exakt ha kunskap om sådan information. 

 

Ytterligare en fråga har använts i enkätundersökningen med förhoppningen att den ska 

kunna mäta hur organisationer sätter tonen ur en könsaspekt, nämligen fråga 34. Frågan 

kommer dock inte användas för mätning av variabeln eftersom att tonen i 

organisationen inte sätts utifrån en individ utan skapas i organisationens högre 

positioner (Hull och Umansky, 1997). Det är därför mer rättvisande att, utifrån 

variabelns syfte, mäta variabeln genom könsfördelning på byråns delägare och inte 

utefter könet på revisorns närmsta chef. 

 

34. Är Din närmaste chef: 

Kvinna 

Man 

 

4.6.2.7 Prestation 

Janssen et. al. (2016) menar att diskriminering av kvinnor uppstår då en man, av 

arbetsgivaren, behandlas bättre än en kvinna trots att de båda utför likvärdiga 

prestationer. Därav måste variabeln Prestation vara en oberoende variabel för att 

eliminera olika prestations effekter på de beroende variablerna. Prestation kan mätas på 

ett antal olika sätt men det är främst två olika alternativ som är aktuella. Därmed har två 

olika frågor ställts, vilka var för sig kan mäta prestation: 
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11. Hur många timmar arbetar Du under en genomsnittlig vecka? 

 

12. I hur stor andel av de revisioner Du deltar i är Du påskrivande revisor? (i %) 

 

De ovanstående frågorna har ursprung i Elg och Jonnergårds (2011) enkätundersökning, 

där fråga 12 direkt har lånats medan fråga 11 inspirerats. Då de två frågorna är av öppen 

karaktär kommer de att kodas i antal timmar respektive antal procentenheter. 

 

Att antalet arbetade timmar kan mäta en revisors prestation grundar sig i att en revisor 

som arbetar många timmar förmodligen presterar bättre än en revisor som inte arbetar 

lika många timmar. Å andra sidan behöver en revisor som arbetar många timmar inte 

vara lika effektiv som en revisor som arbetar ett färre antal timmar. Att istället mäta 

variabeln Prestation i andel procent en revisor är påskrivande revisor kan på ett 

tydligare sätt mäta en revisors effektivitet och därmed prestation. Dock finns det även 

för denna mätning problem. En revisor kan vara påskrivande revisor till 100 procent 

men är kanske då endast delaktig i just den aktuella revisionen, medan en annan revisor 

kan vara påskrivande till tio procent men aktiv i totalt tio revisioner. För att mäta 

variabeln Prestation genom Procent påskrivande revisor på ett mer korrekt sätt, hade en 

kompletterande fråga i enkäten beträffande hur många revisioner en revisor deltar i, 

behövts. De båda mätningarna har brister men den ena mätningen, Antal timmar, är 

något mer rättvisande för Prestation. Dock kommer båda frågorna var för sig att 

användas för att representera variabeln i kommande tester. 

 

4.6.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna i denna undersökning är faktorer som kan påverka eller förklara 

undersökningens beroende variabler (Bryman och Bell, 2013) och därigenom den 

eventuella könsdiskrimineringen i revisionsprofessionen. 

 

4.6.3.1 Ålder  

Enligt Statistiska centralbyrån (2016) ökar lönen med åldern för yrkeskategorin 

revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl., såväl för manliga som kvinnliga 

revisorer. Frågan som ställdes för att kunna mäta ålder är: 
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2. Ålder: 

 

Svarsalternativet till frågan är öppen och kommer kodas kontinuerligt. Frågan har lånats 

av Elg och Jonnergårds (2011) enkät. 

 

4.6.3.2 Etnicitet 

Etnicitet är en bakgrundsfaktor som kan påverka hur andra personer ser på individen i 

fråga. Carlsson och Rooth (2006) presenterar i sin forskning att det kan förekomma 

diskriminerande beteende av svenskar mot människor med annan etnicitet. Frågan 

nedan är inspirerad av Elg och Jonnergårds (2011) enkätundersökning och ställdes för 

att mäta etnicitet. 

 

3. Etnicitet: 

 

Frågan har ett öppet svaralternativ där svaren kommer kodas på samma sätt som i Elg 

och Jonnergårds (2011) undersökning.  

Kodning: 

(0)  Inte svensk  

(1)  Delvis svensk  

(2)  Svensk  

 

4.6.3.3 Universitet 

Vilket universitet en revisor examinerats från kan ha betydelse för revisorns första 

anställning, där det för det första förmodligen är enklare att få anställning, bland annat 

på grund av sitt rika nätverk som individer enligt Collin et. al. (2007) får när de studerat 

och examinerats från en högt rankad skola. För det andra borde ett rikt nätverk resultera 

i att en revisor har enklare att knyta nya kunder till revisionsbyrån i förhållande till 

andra revisorer som inte, genom sitt universitet, besitter samma rika nätverk.   

 

Följande fråga har ställts för att mäta variabeln Universitet och är inspirerad från Elg 

och Jonnergårds (2011) enkätundersökning: 

 

13. Vilket universitet/högskola tog Du examen från? 
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Kodning på denna variabel har hämtats från Collin et. al. (2007) som rankat de sju 

främsta universiteten i Sverige utefter status. 

Kodning: 

(1)  Handelshögskolan i Stockholm 

(2)  Handelshögskolan i Göteborg 

(3)  Uppsala Universitet 

(4)  Lund Universitet 

(5)  Stockholm Universitet 

(6)  Umeå Universitet 

(7)  Linköping Universitet 

(8)  Övrig skola 

 

4.6.3.4 Övrig utbildning 

Tan (2014) hävdar att utbildning, vilken i sin tur påverkar respondentens kompetens, 

kan påverka lönen respondenten erhåller. Enligt Jonnergård och Elg (2011) ska samtliga 

revisorer som gör inträde i professionen bland annat inneha likvärdig utbildning. 

Därmed borde standardutbildningen inte ensam påverka lönen då alla revisorer antas ha 

genomgått samma eller likvärdig utbildning. Dock kan utbildning utöver 

standardutbildningen, sådan utbildning som anses relevant för yrket, komma att påverka 

lönen eftersom en revisor då besitter mer kompetens eller specialistkompetens än sina 

kollegor.  

 

För att kunna mäta denna variabel ställdes frågan: 

 

14. Har Du någon övrig utbildning, utöver den utbildning som tog Dig till auktorisation 

(exempelvis internutbildning inom företaget)? 

Kodning: 

(1)  Ja 

(0)  Nej 

Om Ja, vilken utbildning? 

 

Svaren från de respondenter som angivit vilken övrig utbildning de besitter kommer att 

kategoriseras i två olika kategorier vid kodning. Det som skiljer kategorierna åt är om 

den övriga utbildningen är relevant för yrket eller inte. Relevanta utbildningar för yrket 
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anses vara internutbildning inom organisationen samt utbildning om ledarskap eller 

fördjupad ekonomisk utbildning. De utbildningar som inte anses relevanta för yrket 

kommer kodas som om respondenten inte hade någon övrig utbildning, det vill säga 

som om respondenten angivit svarsalternativet nej.  

 

4.6.3.5 Titel 

Enligt FAR (2016) finns det skillnader mellan titlarna auktoriserad revisor och godkänd 

revisor, där skillnaden bland annat ligger i att det ställs strängare krav för att bli 

auktoriserad revisor än godkänd revisor. Tan (2014) framför att utbildning kan ge 

inverkan på lönen, då bättre utbildning medför en bättre kompetens. För att identifiera 

vilken av dessa två titlar som respondenterna besitter ställdes de två frågorna nedan: 

 

4. Är Du auktoriserad revisor? 

Ja/Nej 

5. Är Du godkänd revisor? 

Ja/Nej 

 

I och med att undersökningens urval endast bestod av auktoriserade och godkända 

revisorer kommer respondenterna att ha fyllt i ett ja och ett nej på de två frågorna. 

Därmed kommer frågorna vid kodning att kunna kombineras på följande sätt: 

0  godkänd revisor 

1  auktoriserad revisor. 

 

4.6.3.6 Erfarenhet 

Kontrollvariabeln Erfarenhet kommer i denna uppsats mätas i termer av närvaro, där 

den närvaro som är intressant är närvaron som titulerad auktoriserad eller godkänd 

revisor. Collin et. al. (2007) finner i sin studie att frånvaro från branschen medför en 

längre process mot auktorisation. Utifrån detta kan det tolkas att det vid frånvaro tar 

längre tid att skaffa sig den erfarenhet som krävs och därmed anser vi att erfarenhet kan 

mätas i just termer av närvaro.  

 

Den fråga som ställdes i enkäten för att mäta erfarenhet är inspirerad av Elg och 

Jonnergårds (2011) enkätundersökning och lyder: 
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15. Antal år Du spenderat under Din karriär: 

År som auktoriserad/godkänd revisor: 

 

Kodningen på ovanstående fråga kommer anges i siffror efter de antal år som 

respondenten angivit.  

 

I samma fråga fanns även fyra andra delfrågor som alla behandlade Erfarenhet i såväl 

arbetslivet generellt som arbetslivet inom revisionsbranschen. Dock har endast antal år 

som auktoriserad eller godkänd revisor använts då denna fråga anses mer relevant till att 

mäta erfarenhet då erfarenheter bygger på kunskap som respondenten införskaffat sig 

sedan individen gjorde sitt inträde i professionen.   

 

15. Antal år Du spenderat under Din karriär: 

År i nuvarande organisation 

År i nuvarande position 

År i arbetslivet 

År i chefsposition 

 

4.6.3.7 Föräldraledig 

Precis som enligt ovanstående resonemang kan närvaron enligt Collin et. al. (2007) 

påverka den erfarenhet som en revisor besitter. Om en revisor därmed varit frånvarande 

från yrket på grund av barn kan det medföra att erfarenheten avstannar eller tar längre 

tid att införskaffa sig. Ur detta perspektiv är frågan om en revisor har barn eller inte, inte 

aktuell utan snarare hur lång tid revisorn varit frånvarande på grund av barn. För att 

mäta variabeln ställdes frågorna: 

 

18. Har Du barn? 

Ja 

Nej 

 

19. Om du har barn: 

Hur många barn har du? 

Hur gammal är ditt yngsta barn? 

Hur många månader har du varit föräldraledig? 
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Variabeln kommer mätas i antalet månader en revisor varit föräldraledig. Om revisorn 

angivit att han eller hon inte har barn, har revisorn varit föräldraledig i noll antal 

månader. Frågan angående hur många månader en revisor varit föräldraledig är en 

öppen fråga vars svar kodas efter antalet månader revisorn varit föräldraledig. De övriga 

frågorna inkluderades i enkäten som reservfrågor om svarsfrekvensen på huvudfrågan 

skulle vara alltför låg. 

 

4.6.3.8 Trivsel på arbetsplatsen 

Hur väl en individ trivs på sin arbetsplats kan påverka huruvida individen upplever 

könsdiskriminering eftersom att individer som ej trivs på arbetsplatsen kan anse att det 

beror på att arbetsplatsen är könsdiskriminerande. Hur mycket en individ deltar i sociala 

aktiviteter som arbetsplatsen anordnar samt hur många vänner en individ anser sig ha på 

arbetsplatsen kan mäta huruvida individen ifråga trivs på arbetsplatsen. Därför har de tre 

påståendena nedan, vilka är lånade från Elg och Jonnergårds (2011) enkätundersökning, 

ställts för att mäta trivseln på arbetsplatsen. 

 

23. Svara på hur väl följande påståenden stämmer: 

Jag deltar aktivt i de sociala aktiviteter ledningen ordnar. 

Jag deltar aktivt i de aktiviteter som de anställda ordnar. 

Jag har många vänner på min avdelning/mitt kontor. 

 

Svarsalternativen till varje påstående var 1 - 7 där siffran 1 innebar att påståendet inte 

stämde alls medan siffran 7 innebar att påståendet stämde mycket väl. 

 

I enkätundersökningen ska respondenterna besvara hur väl tre påståenden stämmer, 

vilka samtliga kan mäta trivsel. I och med att påståendena avser mäta samma variabel, 

kan en sammanslagning av påståendena till ett medelvärde vara aktuellt. För att se om 

en sammanslagning är reliabel och därmed möjlig har ett Cronbach’s Alpha-test 

genomförts. Enligt Hair, Black, Babin och Anderson (2010) är det lägst accepterade 

värdet för Cronbach’s Alpha 0,7. Cronbach’s Alpha  för de tre påståendena visar på en 

reliabilitet på 0,839, vilket framgår i Tabell 3 nedan, och är därmed ett accepterat värde. 

Att de tre påståendena samvarierar med varandra samt att de är positiva och därmed 

korrelerar i samma riktning gick även att utläsa i realiabilitetsanalysen (Tabell 4). 
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Cronbach’s Alpha N variabler 

0,839 3 
 Tabell 3. Cronbach’s Alpha 

 

Variabler Korrelation mellan variablerna i 

Trivsel_M 

Trivsel1 0,751 

Trivsel2 0,781 

Trivsel3 0,588 
           Tabell 4. Reliabilitetsanalys 

 

Därigenom bekräftas att de tre påståendena kan sammanslås till ett medelvärde med 

följande formel för kodning: 

 

Trivsel_M=((Trivsel1+Trivsel2+Trivsel3)/3) 

 

4.6.3.9 Byråstorlek 

Enligt såväl Månsson et. al. (2013) som Jonnergård et. al. (2010) har kvinnor i 

förhållande till män inom revisionsbranschen svårare att förflytta sig uppåt i 

positionshierarkin i större revisionsbyråer än i mindre. En byrås storlek menar Carroll, 

Marchington, Earnshaw och Taylor (1999) kan påverka vilken lön en arbetstagare 

erhåller eftersom att mindre byråer inte är lika konkurrenskraftiga gällande finansiering 

som större byråer. De frågor som ställdes för att variabeln Byråstorlek ska bli mätbar 

var: 

 

16. Vilken revisionsbyrå arbetar Du på? 

 

17. Antal anställda på Ditt svenska revisionsföretag: 

 

I Sverige finns det sju revisionsbyråer som anses vara de dominerande på marknaden, 

nämligen EY, KPMG, PwC, Grant Thornton, Deloitte, BDO och Mazars Set 

(Lennartsson, 2014b) och av dessa sju anses EY, KPMG och PwC vara de tre främsta 

(Suneson, 2004). 
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Storleken på byrån kommer att kodas på följande sätt: 

0 - Annan byrå än de sju största  

1 - De fyra medelstora revisionsbyråerna (Grant Thornton, Deloitte, BDO och Mazars 

Set) 

2 - De tre främsta revisionsbyråerna (EY, KPMG och PwC). 

 

Då frågan beträffande vilken byrå revisorn är verksam i kan vara känslig att besvara, 

vilket kan medföra att svar utelämnas, har frågan kompletterats med fråga 17. 

Förhoppningen är att de som inte känt sig bekväma med att svara på fråga 16 ska ges 

möjlighet att ändå ange sin byrås storlek, här av karaktären antalet anställda på den 

svenska revisionsbyrån. Nedan presenteras de sju största revisionsbyråernas antal 

anställda och utifrån siffrorna kommer en uppdelning av svaren göras beträffande vilken 

storlekskategori de tillhör. Den lägsta gränsen för att tillhöra den största 

storlekskategorin ligger i närheten av 1 700 anställda då den minsta av de tre byråerna 

har det antalet anställda. För att en byrå ska klassificeras som mellanstor kommer endast 

svarsalternativ i närheten av kategorins intervall av antal anställda att inräknas, det vill 

säga mellan 250 och 1 100. Revisorer som angivit ett lägre antal anställda än den 

medelstora kategorins lägsta intervallvärde kommer kategoriseras tillhöra en annan byrå 

än de sju största.  

 

PwC   3 600 anställda 

EY   2 240 anställda 

KPMG   1 700 anställda 

 

GT   1 100 anställda 

Deloitte   1 000 anställda 

Bdo   500 anställda 

Mazars set   250 anställda 

(BDO, 2016; Deloitte årsredovisning 2012-2013; EY, 2016; Grant Thornton, 2016; 

KPMG, 2016, Mazars Set, 2016; PwC, 2016). 

 

4.6.3.10 Antal i rekryteringsteamet 

Variabeln Antal i rekryteringsteamet kan påverka hur många olika könsfördelningar 

som blir möjliga i rekryteringsteamet. Om endast rekryteringsteamet består av en 
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individ kan könsfördelningen i rekryteringsteamet antingen vara enbart män eller enbart 

kvinnor. Frågan som ställdes var: 

 

28. Hur många var involverade i rekryterings-/befordringsprocessen då Du 

rekryterades/befordrades till Din nuvarande position? 

 

Variabeln har inte inkluderats i testerna då det endast är 178 av 249 respondenter som 

besvarat frågan. Då avsikten med variabeln är att använda den som en kontrollvariabel 

anser vi, med grund i den låga svarsfrekvensen, att variabeln hade minskat kommande 

testers representativitet av populationen eftersom att antalet revisorer som ingår i 

testerna i sådana fall minskat kraftigt.  

 

4.6.4 Enkätfrågor som ej använts 

Vi hade som avsikt att endast inkludera frågor i enkäten som gick att härleda till de 

teoretiska slutsatserna. Trots det har några av frågorna i enkäten inte använts vid 

skapande av variabler. Innan beslut om att en egen enkät skulle konstrueras, studerades 

Elg och Jonnergårds (2011) enkätundersökning där de utelämnade frågorna var 

inkluderade. Inspirationen från Elg och Jonnergårds enkät medförde att nedanstående 

frågor ingick i uppsatsens enkät utan direkt anknytning till det teorietiska avsnittet.  

 

20. Har Du någon mentor? 

Ja 

Nej 

 

21. Om Du har en mentor, hur väl anser Du att mentorskapet fungerar? 

1. Inte alls 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mycket väl 

 

22. Om Du har en mentor, är Din mentor: 

a,  Kvinna 

Man 

 

b,  Formell 

Informell 
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35. Är Dina vänner på jobbet: 

Enbart kvinnor 

Övervägande kvinnor 

Lika många kvinnor som män 

Övervägande män 

Enbart män 
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5 Empirisk analys och diskussion 
______________________________________________________________________ 

Kapitlet inleds med en beskrivning av den data som testerna grundar sig i. Efter 

beskrivning av datan gjorts testas studiens syfte. Först presenteras tester och analyser 

för att identifiera på vilken/vilka positioner som måtten på könsdiskriminering visar på 

signifikanta skillnader mellan könen följt av starkare tester i form av 

regressionsanalyser som testar om könets påverkan på måttet på könsdiskriminering 

står sig mot andra förklarande faktorer. Därefter följs diskussion av resultatet med 

utgångspunkt i teori. Kapitlet avslutas med en mer sammanställande diskussion där en 

figur över vilka förklarande teorier som bäst förklarar revisionsprofessionens 

indikationer på könsdiskriminering presenteras samt vilka positioner där tendenser till 

könsdiskriminering är aktuella. 

_____________________________________________________________________ 

 

Den empiriska analysen och diskussionen består av tre övergripande avsnitt; 

beskrivning av data, prövning av var könsdiskriminering uppstår samt hur det yttrar sig 

och diskussion av analys. I avsnittet beskrivning av data följer en detaljerad redogörelse 

för den data som varje variabel grundar sig i, där det bland annat presenteras hur många 

respondenter som är inkluderade i respektive variabel samt variablernas medelvärde och 

standardavvikelse.  

 

Prövning av var könsdiskriminering uppstår genomförs med ett antal olika tester. De 

första testerna som presenteras avser att undersöka på vilken positionsnivå som en 

eventuell könsdiskriminering existerar. För att genomföra detta testas position mot kön, 

samt respektive positionsnivå mot kön genom t-tester för att identifiera om det råder 

skillnader mellan könen generellt på positioner i revisionsprofessionen samt på 

respektive positionsnivå. Därefter inkluderas de sex operationaliserade måtten på 

könsdiskriminering i t-testerna med avsikt att identifiera om könsdiskriminering finns 

på de olika positionsnivåerna utifrån dessa mått. I nästa steg avses det, genom 

regressionsanalyser, testas dels hur starkt könens påverkan står sig gentemot andra 

faktorers påverkan på den beroende variabeln, vilken är ett mått på könsdiskriminering, 

dels vilka teorier som kan förklara varför eventuell könsdiskriminering uppstår. I 

Modell 1, där könsdiskriminering mäts i lön, avses det undersökas om stereotype threat 

theory (variabeln Upplevd könsdiskriminering), strukturellcentrerad teori/tone at the top 



  
 

90 

(variabeln Organisationsstruktur) samt om homosocialitet (variabeln Könsfördelning på 

position) kan förklara varför eventuell könsdiskriminering uppvisas. Dessutom 

appliceras två modererande variabler (Kön_Del och Kön_Pos) med syfte att se om 

interaktionen mellan kön och organisationsstruktur förklarar lön och därigenom 

fungerar de två modererande variablerna som mått på huruvida strukturellcentrerad teori 

och tone at the top ur ett könsperspektiv kan förklara lön och därmed 

könsdiskriminering.  

 

Beträffande Modell 2 mäts köndiskriminering genom Könsfördelning på position och i 

modellen undersöks om den eventuella könsdiskrimineringen i revisionsprofessionen 

kan förklaras genom den strukturellcentrerade teorin/tone at the top (variabeln 

Organisationsstruktur), homosocial reproduktion (variabeln Könsfördelning på 

rekryteringsteamet), statistisk diskrimineringsteori och expectation states theory 

(variablerna Rekryterare tror på stereotyper och Rekryterare har tillräcklig information). 

Även i denna modell inkluderas två modererande variabler (Kön_Del och Kön_Rek) 

med avsikt att utläsa huruvida interaktionen mellan kön och 

organisationsstruktur/homosocial reproduktion förklarar könsfördelningen på position. 

Det tredje operationaliserade måttet på könsdiskriminering är Upplevd 

könsdiskriminering, vilket står som beroende variabel i Modell 3. I modellen undersöks 

huruvida strukturellcentrerad teori, fenomenet tone at the top (variabeln 

Organisationsstruktur), homosocialitet (variabeln Könsfördelning på position), 

homosocial reproduktion (variabeln Könsfördelning på rekryteringsteamet) samt 

expectation states theory och statistisk diskrimineringsteori (variablerna Rekryterare tror 

på stereotyper och Rekryterare har tillräcklig information) kan förklara varför eventuell 

könsdiskriminering yttrar sig genom Upplevd könsdiskriminering. I modellen appliceras 

tre modererande variabler (Kön_Del, Kön_Pos och Kön_Rek) för att undersöka om 

interaktionen mellan kön och organisationsstruktur/homosocial reproduktion kan 

förklara, genom strukturellcentrerad teori, tone at the top, homosocialitet samt 

homosocial reproduktion, varför revisorer upplever könsdiskriminering.  

 

För såväl Modell 4, i vilken könsdiskriminering operationaliserats som Säljförmåga och 

resultatorientering efterfrågas, som Modell 5, i vilken könsdiskriminering 

operationaliserats som Manliga egenskaper efterfrågas, är avsikten att testa huruvida 

strukturellcentrerad teori/tone at the top (variabeln Organisationsstruktur), 
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homosocialitet (variabeln Könsfördelning på position) samt om homosocial 

reproduktion (variabeln Könsfördelning på rekryteringsteamet) kan förklara varför en 

eventuell könsdiskriminering existerar inom revisionsprofessionen. Tre modererande 

variabler (Kön_Del, Kön_Pos och Kön_Rek) appliceras också i modellerna med 

avsikten att undersöka om interaktionen mellan kön och 

organisationsstruktur/homosocial reproduktion kan förklara varför könsdiskriminering 

existerar genom de två måtten Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas och 

Manliga egenskaper efterfrågas. I Modell 6 operationaliseras könsdiskriminering genom 

måttet Könsfördelning på rekryteringsteamet och modellens avsikt är att undersöka om 

strukturellcentrerad teori och fenomenet tone at the top (variabeln 

Organisationsstruktur) samt om teorin och fenomenet ur ett könsperspektiv (variabeln 

Kön_Del) kan förklara varför en eventuell könsdiskriminering yttrar sig i 

revisionsprofessionen. I Modell 7 är avsikten att testa om organisationsstrukturen ur ett 

könsperspektiv (strukturellcentrerad teori, tone at the top och homosocial reproduktion) 

kan förklara vilken position en revisor innehar. Därmed är den beroende variabeln i 

modellen Position och alltså inte ett mått på könsdiskriminering. 

 

Avsnittet diskussion av analys är uppdelad i två delar. I den första delen diskuteras 

resultaten främst utifrån de teorier som avsetts mätas i respektive test men ytterligare 

teorier inkluderas i diskussionen för att ge ytterligare synvinklar på varför resultaten ser 

ut som de gör. I den andra delen presenteras en sammanställande diskussion som dels 

behandlar vilka teorier som bäst förklarar varför det finns tendenser till 

könsdiskriminering inom revisionsprofessionen, där det i diskussionen endast berör de 

teorier som respektive variabel avsåg att representera, dels på vilka positionsnivåer i 

positionshierarkin som det uppvisas tendenser till könsdiskriminering. 

 

5.1 Beskrivning av data 

Enligt Hair et. al. (2010) måste de beroende variablerna vara normalfördelade för att en 

trovärdig multipel regressionsanalys ska kunna genomföras. I tabell nedan framgår det 

dock att samtliga av undersökningens beroende variabler inte är normalfördelade enligt 

såväl Kolmogorov-Smirov-testet som Shapiro-Wilk-testet. En variabel kan 

transformeras genom naturliga logaritmer till att visa en normalfördelning (Hair et. al., 

2010; Pallant, 2010; Wahlgren, 2012). Därav genomfördes transformering av samtliga 

beroende variabler. De transformerade variablerna påvisade inte heller någon 
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normalfördelning (Tabell 5), vilket medförde att ursprungsvariablerna behölls intakta i 

testerna. Det har visat sig att olika forskare har olika inställning till kravet att de 

beroende variablerna i regressionsanalyser ska vara normalfördelade (Allison, 1999). 

Allison (1999) framhäver exempelvis att kravet på normalfördelning inte är lika 

relevant vid en stor urvalsstorlek, det vill säga en urvalsstorlek som överstiger 30 

observationer. Vår urvalsstorlek på 249 respondenter överstiger vad som anses som ett 

litet urval och därmed kan multipla regressionsanalyser genomföras med reservationer 

för att de är fullständigt trovärdiga. I och med att ingen av de beroende variablerna kan 

anses vara normalfördelade måste därmed både medelvärde och median beaktas vid 

beskrivning av variablerna (Statistiska centralbyrån, 2016).  

 

Normalfördelning på beroende variabler Kolmogorov

-Smirov 

Shapiro-

Wilk 

Lön 0,000 0,000 

LN_Lön 0,000 0,000 

Kf_position 0,000 0,000 

LN_Kf_position 0,000 0,000 

Upplevd_kd 0,000 0,000 

LN_Upplevd_kd 0,000 0,000 

SoR_M 0,000 0,000 

LN_ SoR_M 0,000 0,000 

Man_M 0,026 0,017 

LN_ Man_M 0,000 0,000 

Kf_rekryterare 0,000 0,000 

LN_ Kf_rekryterare 0,000 0,000 

Position 0,000 0,000 

LN_Position 0,000 0,000 
Tabell 5. Normalfördelning av beroende variabler 

 

5.1.1 Beroende variabler 

5.1.1.1 Lön 

Median och typvärde för lön i Tabell 6 påvisar en betydande skillnad avseende den 

genomsnittliga lönen för en revisor. Histogrammet i Diagram 1 visar på variabelns 

negativa snedfördelning, där det framgår att flest respondenter erhåller en lön som 

överstiger 700 000 kronor men även en stor andel revisorer erhåller en lön mellan 500 

000 och 600 000 kronor. Medelvärdet ger oss dock en genomsnittlig årslön på 600 000 

kronor. I Tabell 6 går det även att tyda att lönen revisorer erhåller ökar desto högre 

position de besitter enligt typvärdet. Median och medelvärde indikerar på samma 

samband men påvisar dock att positionsnivån Executive Director erhåller en högre 
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genomsnittlig lön i förhållande till positionsnivån Partner/Delägare, det vill säga att en 

lägre position erhåller en högre genomsnittlig lön. Även en skillnad beträffande lön 

mellan könen går att identifiera, där män erhåller en genomsnittligt högre lön i 

förhållande till kvinnor.   

 

 N Min. Max. Medelvärde Median Typvärde Standard-

avvikelse 

Generell Lön 242 0 5 3,50 3 5 1,22 

        

Kvinnor  98 0 5 3,25 3 3 1,22 

Män 144 0 5 3,68 4 5 1,20 

        

Rank 1 3 3 3 3 3 0 

Senior Rank 3 3 3 3 3 3 0 

Manager 50 1 5 2,74 3 2 0,88 

Senior Manager 41 2 5 3,68 4 3 0,99 

Executive 

Director 
24 2 5 4,38 5 5 0,97 

Partner/Delägare 114 0 5 3,65 4 5 1,29 
Tabell 6. Lön 

 

 

 Diagram 1. Historgram Lön 

 

5.1.1.2 Positionens könsfördelning 

Utifrån medelvärde, median och typvärde går det att tyda en någotsånär jämn fördelning 

mellan könen på respektive position, eventuellt minimalt fler män än kvinnor (Tabell 7). 

Studeras däremot vilken position respondenterna angivit sig besitta i förhållande till hur 
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respondenternas angivna könsfördelning på denna position ser ut, framgår det, utifrån 

medelvärdena, att desto högre upp i hierarkin respondenten befinner sig, ju fler män 

finns representerade på positionsnivåerna.   

 

 N Min. Max. Medelvärde Median Typvärde Standard-

avvikelse 

Generell 

könsfördelning 

för samtliga 

positioner 

230 0 4 2,41 2 3 0,82 

        

Rank 1 0 4 2 2 2 0 

Senior Rank 3 0 4 1,67 2 2 0,58 

Manager 50 0 4 2,08 2 2 0,70 

Senior Manager 39 0 4 2,33 2 2 0,74 

Executive 

Director 
24 0 4 2,54 3 3 0,72 

Partner/Delägare 106 0 4 2,57 3 3 0,86 
Tabell 7. Könsfördelning på position 

 

5.1.1.3 Upplevd könsdiskriminering 

Upplevd könsdiskriminering mäts genom hur revisorer anser sig ha lika möjligheter att 

avancera inom revisionsbyrån de är verksamma i.  Den genomsnittliga revisorn 

upplever inte könsdiskriminering eftersom att medelvärdet för lika möjligheter att 

avancera ligger nära ett.  

 

I Tabell 8 presenteras att medelvärdet för hur kvinnor och män anser sig ha lika 

möjligheter att avancera inom sin byrå är någorlunda samma och därmed går det inte att 

utläsa huruvida ett kön upplever könsdiskriminering i högre utsträckning än ett annat. 

Dock är medelvärdet minimalt lägre för kvinnor än för män vilket indikerar på att 

kvinnor genomsnittligt i förhållande till män upplever sig ha något lägre möjligheter att 

avancera och har därför en något högre tendens att uppleva könsdiskriminering. 

 

 N Min. Max. Medelvärde Median Typvärde Standard-

avvikelse 

Upplevd 

könsdiskriminering 
227 0 1 0,87 1 1 0,34 

        

Kvinnor 90 0 1 0,84 1 1 0,36 

Män 137 0 1 0,89 1 1 0,31 
Tabell 8. Upplevd könsdiskriminering 
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Det finns ingen markant skillnad mellan vilken position en revisor besitter och hur en 

revisor upplever sig ha lika möjligheter att avancera inom byrån (Tabell 9). På 

positionsnivån Partner/Delägare är det generellt fler revisorer i förhållande till de övriga 

positionsnivåerna som inte upplever att de könsdiskrimineras.    

 

 N Min. Max. Medelvärde Median Typvärde Standard-

avvikelse 

Rank 1 0 1 1 1 1 0 

Senior Rank 3 0 1 1 1 1 0 

Manager 51 0 1 0,78 1 1 0,42 

Senior Manager 39 0 1 0,82 1 1 0,39 

Executive 

Director 
27 0 1 0,79 1 1 0,41 

Partner/Delägare 104 0 1 0,95 1 1 0,22 
Tabell 9. Upplevd könsdiskriminering på position 

 

5.1.1.4 Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas 

Variabeln hämtar sin data från en fråga där de fem viktigaste egenskaperna ska 

rangordnas. Egenskapslistan innehåller fler egenskaper än de två som finns 

representerade i variabeln och respondenten kan där välja att benämna att ingen av de 

två variablerna är bland de fem viktigaste, att en av variablerna är bland de fem 

viktigaste eller att båda variablerna klassificeras som de fem viktigaste. Därmed kan det 

lägsta värdet för variabeln vara noll och det högsta värdet 4,5 ((4+5)/2), precis som 

Tabell 10 visar. De tre måtten medelvärde, median och typvärde påvisar att de två 

egenskaperna säljförmåga och resultatorientering inte anses vara de allra viktigaste 

egenskaperna att inneha vid rekryteringstillfället. Som framgår i Tabell 10 är det på 

positionsnivåerna Senior Manager och Partner/Delägare som de två egenskaperna anses 

vara mer viktiga än på övriga positionsnivåer. Observera dock att det endast är 121 

respondenter som representerar variabeln, det vill säga ett bortfall på mer än hälften av 

samtliga respondenter. För kommande tester där variabeln är inkluderad, kommer 

antalet respondenter som inkluderas i testerna vara betydligt färre än för övriga tester 

där andra beroende variabler inkluderas. 
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 N Min. Max. Medelvärde Median Typvärde Standard-

avvikelse 

Sälj och res. 

Efterfrågas 
121 0 4,5 0,99 0,5 0 1,23 

        

Rank  1 0 0 0 0 0 0 

Senior Rank  3 - - - - - - 

Manager 32 0 4 0,75 0,25 0 1,14 

Senior Manager 24 0 3,5 1,29 1,25 0 1,18 

Executive 

Director 
14 0 2,5 0,89 0 0 1,10 

Partner/Delägare 48 0 4,5 1,08 0,5 0 1,36 
Tabell 10. Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas 

 

5.1.1.5 Manliga egenskaper efterfrågas 

Variabelns data är hämtad från en fråga där de fem egenskaperna en revisor ansåg var 

viktigast att inneha vid rekryteringstillfället skulle rangordnas. Listan med egenskaper 

som respondenterna kunde välja mellan bestod av såväl stereotypa kvinnliga egenskaper 

som stereotypa manliga egenskaper. Variabeln grundar sig i medelvärdet för de valda 

manliga egenskaperna. Som framgår i Tabell 11 anser revisorer att manliga egenskaper 

efterfrågades i högre utsträckning till de högre positionsnivåerna än till de lägre då 

positionsnivåerna 2-5 har högre medelvärden än positionsnivåerna 0-1. På 

positionsnivån Senior Manager efterfrågades manliga egenskaper i något högre 

utsträckning i förhållande till de andra högre positionsnivåerna om medelvärdet 

studeras.  

 

Trots att det i Tabell 11 presenteras ett maximumvärde på 2,8, hade variabeln kunnat 

uppnå ett maximumvärde på 3 om respondenten valt fem manliga egenskaper som 

viktigast. Då hade medelvärdet för manliga egenskaper blivit följande: (1+2+3+4+5)/5 

= 3. Om däremot endast hälften av det totala rankningsvärdet tilldelats manliga 

egenskaper, hade maximumvärdet för variabeln varit 1,5. Eftersom det generella 

medelvärdet, medianen och typvärdet för manliga egenskaper ligger under 1,5 tyder det 

på att kvinnliga egenskaper istället rankats som mer betydande än manliga. Observera 

dock, precis som ovan, att det endast är 121 respondenter som representerar variabeln, 

det vill säga ett bortfall på mer än hälften av samtliga respondenter. För kommande 

tester där variabeln är inkluderad, kommer antalet respondenter i testerna vara betydligt 
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färre än för övriga tester där andra beroende variabler inkluderas (bortsett från den 

beroende variabeln Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas). 

 

 N Min. Max. Medelvärde Median Typvärde Standard-
avvikelse 

Manliga 

egenskaper 

efterfrågas 
121 0,2 2,8 1,39 1,4 1,2 0,64 

        
Rank 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0 

Senior Rank 3 - - - - - - 

Manager 32 0,2 2,8 1,39 1,4 1,8 0,66 

Senior Manager 24 1 2,6 1,58 1,4 1,4 0,45 

Executive Director 13 0,2 2,8 1,2 1 1 0,68 
Partner/Delägare 49 0,2 2,8 1,38 1,4 1,2 0,70 
Tabell 11. Manliga egenskaper efterfrågas 

 

5.1.1.6 Könsfördelning på rekryteringsteam 

Den genomsnittliga revisorn har rekryterats av övervägande män enligt medelvärdet och 

medianen i Tabell 12. I Tabell 12 går det även att utläsa att det inte finns några direkta 

skillnader mellan hur könsfördelningen i rekryteringsteamet sett ut mellan könen. 

Medelvärdena för könsfördelning på rekryteringsteamet för kvinnor och män är 

nästintill detsamma som för den genomsnittliga revisorn. Därmed rekryteras män främst 

av män och kvinnor främst av män. 

 N Min. Max. Medelvärde Median Typvärde Standard-

avvikelse 

Könsfördelning  

rekryteringsteam 
220 0 4 2,91 3 4 1,18 

        

Kvinnor 92 0 4 2,74 3 4 1,21 

Män 128 0 4 3,02 3 4 1,14 
Tabell 12. Könsfördelning på rekryteringsteam 

 

Som framgår i Tabell 13 förändras könsfördelningen på rekryteringsteamet desto högre 

upp i positionshierarkin respondenten befinner sig, då medianen ökar för varje 

positionssteg (bortsätt från position Rank), ju högre median desto större andel män. På 

position Manager rekryteras revisorerna vanligen av lika många män som kvinnor 

medan det på positionen Partner/Delägare nästintill endast är män som rekryterar.  
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Könsfördelning 

rekryteringsteam 

N Min. Max. Medelvärde Median Typvärde Standard-

avvikelse 

Rank 1 0 4 4 4 4 0 

Senior Rank 3 0 4 0,67 0 0 1,16 

Manager 47 0 4 2,47 2 2 1,18 

Senior Manager 40 0 4 2,88 3 4 1,07 

Executive 

Director 
22 0 4 3,23 3,5 4 0,92 

Partner/Delägare 100 0 4 3,12 4 4 1,13 
Tabell 13. Könsfördelning på rekryteringsteamet på position 

 

5.1.2 Oberoende variabler 

5.1.2.1 Kön 

Precis som presenterats i bortfallsanalysen av urvalet är 41 procent kvinnor och 59 

procent män av de 249 revisorer som valt att deltaga i enkätundersökningen. 

 

 

   Diagram 2. Kön 

5.1.2.2 Position 

I undersökningen används en hierarki bestående av sex positioner som finns 

identifierade i en av de stora revisionsbyråerna. Diagram 3 visar på en negativ 

snedfördelning av datan då positionsnivån Partner/Delägare är överrepresenterad 

eftersom 50 procent av revisorerna besitter denna position. Värt att nämna är att såväl 

positionsnivå Rank som positionsnivå Senior Rank endast representeras av noll 

respektive en procent av revisorerna, något som egentligen inte är märkligt eftersom att 

titulerade revisorer oftast lägst besitter positionsnivån Manager. Medelvärdet i Tabell 14 

påvisar att den genomsnittliga revisorn i urvalet besitter antingen positionsnivån Senior 

Manager eller Executive Director. 

 

41% 

59% 

Kön 
Kvinna
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 N Minimu

m 

Maximu

m 

Medelvär

de 

Media

n 

Typvär

de 

Standardavvik

else 

Positio

n 

24

0 
0 5 3,84 4 5 1,30 

Tabell 14. Position 

 

 

             Diagram 3. Positionsnivåer 

 

En åtskillnad mellan könen på de respektive positionsnivåerna har även gjorts och 

presenteras i Tabell 15. Det går att utläsa i Tabell 15 att 63 procent av de svarande som 

är Partner/Delägare är av det manliga könet medan endast 37 procent av de som innehar 

positionen Partner/Delägare är kvinnor. Könsfördelningen på denna position är 

betydligt mer jämställt än vad som påvisats av tidigare forskare, bland annat menar 

Stafsudd (2011) att det endast är åtta procent kvinnliga Partners/Delägare i svenska 

revisionsbyråer. På grund av den tidigare nämnda överrepresentation av respondenter 

tillhörande positionsnivån Partner/Delägare bör inte alltför stor vikt läggas vid 

könsfördelningen på de övriga positionsnivåerna då antalet respondenter som 

representerar respektive övrig positionsnivå inte har lika många svaranden. Dock kan 

ändå en könsfördelning på respektive position vara värd att nämna. Positionen 

Executive Director innehas till 79 procent av män och till 21 procent av kvinnor. På 

såväl positionsnivån Senior Manager som positionsnivån Manager råder en relativt 

jämn fördelning mellan könen. Att det råder jämställdhet på positionsnivån Manager är 

något som även Månsson et. al. (2013) i sin forskning tidigare presenterat.  
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 N Kvinnor Män 

Manager 52 52 % 48 % 

Senior Manager 41 46 % 54 % 

Executive 

Director 
24 21 % 

79 % 

Partner/Delägare 119 37 % 63 % 
          Tabell 15. Positionsnivå och kön 

 

5.1.2.3 Könsfördelning på delägare 

Variabeln är kategoriserad i fem olika kategorier där olika könsfördelningar finns 

representerade. Såväl typvärde som median är enligt Tabell 16 tre, det vill säga den 

kategori som representerar könsfördelningen övervägande män. Därmed går det att 

utläsa att män i förhållande till kvinnor är överrepresenterade som delägare i svenska 

revisionsbyråer. En sådan könsfördelning har även tidigare forskning påvisat, bland 

annat Stafsudd (2011) som framför att det i svenska revisionsbyråer endast finns åtta 

procent kvinnliga delägare. 

 

 N Min. Max. Medelvärde Median Typvärde Standard-

avvikelse 

Könsfördelning 

delägare 
24

0 
0 4 2,86 3 3 0,80 

Tabell 16. Könsfördelning på delägare 

 

5.1.2.4 Prestation 

För att mäta prestation har vi använt oss av två variabler; antal genomsnittliga 

arbetstimmar under en vecka och hur stor andel i procent revisorn är påskrivande av 

totala antalet revisioner revisorn är delaktig i. I Tabell 17 nedan går att utläsa att det 

genomsnittliga antalet arbetade timmar ligger något över en normal arbetsvecka på 40 

timmar. De revisorer som arbetar minst antal timmar under en genomsnittlig vecka 

arbetar 10 timmar medan de som arbetar flest antal timmar arbetar 65 timmar under en 

genomsnittlig vecka. Fördelningen av andel procent av de revisioner revisorn är 

påskrivande går även att tyda i Tabell 17. Studeras standardavvikelsen beträffande 

denna variabel går det att utläsa att spridningen är relativt stor då standardavvikelsen är 

38,28. Standardavvikelsen blir så hög eftersom att de flesta revisorer antingen angivit 

den lägsta möjliga procenten, noll procent, eller den högsta möjliga procenten, 100 
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procent. Att en stor andel av revisorerna i undersökningen är påskrivande revisor mellan 

90 och 100 procent kan förklaras av överrepresentationen av Partners/Delägare i 

undersökningen. Att en auktoriserad revisor inte är påskrivande revisor i någon av de 

revisioner revisorn deltar i kan förklaras av antal år revisorn ifråga varit titulerad 

auktoriserad eller godkänd revisor. I urvalet finns det representerat revisorer som endast 

innehaft titeln i ungefär ett år, något som kan förklara en icke-befintlig 

påskrivningsprocent.  

 

Prestation N Min Max Medelvärde Median Typvärde Standard-

avvikelse 

Antal 

timmar 
245 10 65 44,07 45 40 8,33 

        

Procent 

påskrivande 

revisor 

242 0 100 70,03 95 100 38,28 

Tabell 17. Prestation 

 

5.1.2.5 Rekryterare tror på stereotyper 

Utifrån Diagram 4 kan det tydas att 83 procent av 216  respondenter, ansåg att deras 

rekryterare inte gav uttryck för att stereotyper skulle vara verkliga när respondenterna 

rekryterades eller befordrades till sin nuvarande position. 

 

 

 Diagram 4. Rekryterare tror på stereotyper 

 

5.1.2.6 Rekryterare har tillräcklig information 

För att mäta huruvida rekryterare har tillräcklig information om det kvinnliga könet, 

något som kan påverka inställningen hos rekryterare mot arbetssökande kvinnor 

(Ahmed och Hammarstedt, 2010), används variabeln könsfördelningen i revisorns 

83% 

17% 

Din rekryterare tror på 
stereotyper 

Nej

Ja
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arbetsteam. Diagram 5 nedan presenterar att 99 procent av de 231 revisorer som 

besvarat frågan har till sin nuvarande position rekryterats av rekryterare vilka besitter 

tillräcklig information om det kvinnliga könet. 

 

 

                  Diagram 5. Rekryterare har tillräcklig information 

 

5.1.3 Kontrollvariabler 

Tabell 18 nedan innehåller beskrivande värden för samtliga kontrollvariabler. 

 

 N Min Max Medelvärde Median Typvärde Standard-

avvikelse 

Ålder 247 28 70 46,54 47 52 10,97 

Kvinna 100 28 66 43,96 44 52 9,22 

Man 147 28 70 48,29 50 51 11,73 

Etnicitet 232 0 2 1,91 2 2 0,40 

Universitet 239 1 8 5,60 5 8 2,25 

Övrig 

utbildning 
243 0 1 0,71 1 1 0,46 

Titel 249 0 1 0,85 1 1 0,36 

Erfarenhet 249 0 45 14,91 14 1 10,51 

Föräldraledig 241 0 60 8,68 3 0 11,87 

Kvinna 98 0 60 16,16 15 0 14,75 

Man 143 0 24 3,55 2 0 4,96 

Trivsel 239 1 7 5,33 5,67 6 1,37 

Byråstorlek 241 0 2 1,04 1 2 0,93 

Tabell 18. Kontrollvariabler 

 

1% 

99% 

Tillräcklig information 

Nej

Ja
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5.1.3.1 Ålder 

Den genomsnittliga åldern för revisorerna, utifrån medelvärdet, är 46 till 47 år. Det 

finns dock en stor spridning angående ålder mellan revisorerna, där den yngsta är 28 år 

medan den äldsta är 70 år. Utifrån Tabell 18 går det även att utläsa skillnader i ålder 

mellan de manliga och kvinnliga revisorerna som deltagit i undersökningen, där de 

kvinnliga revisorernas genomsnittliga medelålder är något lägre än de manliga 

revisorernas. 

 

5.1.3.2 Etnicitet 

Enligt Carlsson och Rooth (2006)  kan diskriminering bland annat grunda sig i vilken 

etnicitet en individ är av. Vid tydning av Tabell 18 kan det utläsas att den 

genomsnittliga revisorn är av enbart svensk etnicitet. 

 

5.1.3.3 Universitet 

Från Tabell 18 går det att tyda att en större andel av revisorerna angivit att de tagit sin 

examen från ett universitet som inte tillhör de sju universitet som Collin et. al. (2007) 

ansåg vara Sveriges främst rankade då typvärdet är 8.  

 

5.1.3.4 Övrig utbildning 

Beträffande vilka revisorer som besitter en utbildning utöver den som krävs för att bli 

auktoriserad eller godkänd revisor, bortsett från irrelevant utbildning i förhållande till 

yrket, ser vi att en större andel revisorer besitter en sådan utbildning då medelvärdet är 

närmre 1 än 0 samtidigt som såväl median som typvärde är 1. 

 

5.1.3.5 Titel 

Då urvalet endast består av auktoriserade och godkända revisorer i Sverige är det endast 

dessa två titlar som respondenterna kan inneha. Utifrån såväl medelvärde som median i 

Tabell 18 framgår det att den genomsnittliga revisorn är auktoriserad och inte godkänd 

revisor. 

 

5.1.3.6 Erfarenhet 

Variabeln erfarenhet mäts i hur många år en revisor kunnat titulera sig som auktoriserad 

eller godkänd revisor. Vi kan utifrån Tabell 18 utläsa att det råder stor spridning bland 

respondenterna då standardavvikelsen är 10,51. Standardavvikelsen kan förklaras av att 
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revisorer såväl angivit att de varit titulerade i ett år som i 45 år. Medelvärdet och 

medianen påvisar att den genomsnittliga tiden som revisorer varit auktoriserade eller 

godkända är cirka 14 till 15 år.  

 

5.1.3.7 Föräldraledighet 

Föräldraledighet mäts i antal månader en revisor varit föräldraledig. I Tabell 18 ingår 

såväl det totala antalet respondenters värden som respektive köns. Av median och 

medelvärde i Tabell 18 bekräftas det att det vanligen är kvinnor som tar ut en längre 

föräldraledighet i förhållande till män. Värt att nämna är att typvärdet för både det totala 

antalet respondenter och för respektive kön blir 0, det vill säga att en övervägande del 

av revisorerna varit föräldralediga i noll antal månader eller inte har några barn att vara 

lediga med. Om en kvinnlig revisor har barn, kan det antagas att hon varit föräldraledig 

i ungefär tolv månader med respektive barn.  Eftersom en revisor inte kan vara 

föräldraledig om han eller hon inte har några barn är det inte konstigt att 

standardavvikelsen för såväl det totala antalet respondenter som för kvinnor är stor.  

 

5.1.3.8 Trivsel 

Trivsel mäts med variabeln trivsel_m, vilken är en variabel som representerar 

medelvärdet på hur väl tre påståenden om trivsel stämmer eller inte. Tabell 18 påvisar 

att den genomsnittliga revisorn som deltagit i undersökningen och angett 

överrensstämmelsen för de tre påståendena trivs relativt bra på sin arbetsplats eftersom 

såväl medelvärdet som medianen är något högre än fem på den sjugradiga skalan. 

 

5.1.3.9 Byråstorlek 

För att mäta storlek på revisionsbyrå valde vi att kategorisera revisionsbyråerna i tre 

olika kategorier utefter storlek. Utifrån medelvärde och median i Tabell 18 kan det tydas 

att den genomsnittliga revisorn är verksam på en mellanstor revisionsbyrå. Typvärdet 

visar däremot att av de tre storleksalternativen har flest revisorer angett att de är 

verksamma inom en av de tre största revisionsbyråerna. 

 

5.2 Prövning av var könsdiskriminering uppstår samt hur det yttrar sig 

Uppsatsen ämnar utforska och förklara var och varför en eventuell könsdiskriminering 

uppstår inom revisionsprofessionen. För att kunna fullfölja syftet krävs det en 

undersökning som omfattar två steg. Testerna i första steget, testning av 



  
 

105 

könsdiskriminering i revisionsprofessionens positionshierarki, kommer ge indikationer 

på om könsdiskriminering existerar inom revisionsprofessionen samt i vilket hierarkiskt 

positionssteg den yttrar sig. För att avgöra huruvida indikationerna om 

könsdiskriminering är tillräckligt starka att stå sig mot andra faktorer har 

regressionsanalyser för respektive beroende variabel genomförts. 

 

Samtliga tester kommer kräva en 90-procentig signifikansnivå för att minimering av 

risken för felaktiga resultat och tolkningar ska begränsas till tio procent (Rudberg, 

1993). Anledning till en 90-procentig signifikansnivå istället för 95-procentig 

signifikansnivå beror främst på att ett flertal variabler på olika sätt mäter 

könsdiskriminering och då dessa variabler inkluderas i varandras modeller, finns risken 

att de kan komma att exkludera effekten av varandra. Dessutom går några av testerna i 

undersökningen djupare in på position, vilket innebär att variabeln Position då bryts ner 

i respektive positionsnivå. 

 

5.2.1 Testning av könsdiskriminering i revisionsprofessionens positionshierarki 

5.2.1.1 Förhållandet mellan kön och positionsnivåer 

För att undersöka hur könsfördelningen i positionshierarkin inom revisionsprofessionen 

ser ut har ett t-test genomförts mellan de två variablerna Kön och Position (Tabell 19). 

Tabell 19 påvisar att den genomsnittliga manliga revisorn besitter en högre position än 

den genomsnittliga kvinnliga revisorn då män har ett högre positionsmedelvärde än 

kvinnor. Att medelvärdena för de båda könen är relativt höga grundar sig i att det, enligt 

den tidigare presenterade deskriptiva analysen av variabeln Position, är 119 av de 240 

respondenter som besvarat frågan angående position, som angivit Position 5, det vill 

säga Partner/Delägare. Därigenom är det inte underligt att medelvärdena är relativt höga 

och därmed är respondenterna inte  representativa för populationen ur 

positionshänseende. 

Kön 

 
Medelvärde 

Kvinna 
Medelvärde Man Signifikans 

Position 3,64 3,97 0,056 

Tabell 19. Position och Kön  

 

Då uppsatsens syfte är att utforska och förklara på vilken positionsnivå i 

revisionsprofessionens hierarki som könsdiskriminering yttrar sig, studerades det vidare 
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på vilken positionsnivå i hierarkin det förekommer skillnad mellan könen.  Testet visar 

på att det finns en signifikant skillnad angående könsfördelningen på Position 2 och 

Position 4. Således kan det konstateras att det finns indikationer på att 

könsdiskriminering existerar på dessa positionsnivåer eftersom kvinnor är mer 

representerade än män på Position 2 och det omvända förhållandet råder för Position 4 

(Tabell 20). 

 

Trots att inga signifikanta skillnader mellan könen på Position 5 förekommer, kan 

medelvärdena för de båda könen vara värda att studera. Medelvärdena visar att 45,4 

procent av urvalets kvinnliga revisorer innehar Position 5 samtidigt som 52,4 procent av 

urvalets manliga revisorer innehar samma position. Det är inte sannolikt att ungefär 

hälften av alla manliga revisorer i den totala populationen skulle inneha Position 5, 

precis som att det inte vore sannolikt att 40 procent av revisionsbranschens samtliga 

kvinnor skulle inneha en position som representerar Partner/Delägare. Att 

positionsfördelningen i urvalet inte sannolikt motsvarar populationens beror på den 

kraftigt negativa snedfördelning för positionsvariabeln.  

 

Totalt innehar 119 revisorer i urvalet Position 5. I beaktan av medelvärdena för män och 

kvinnor på positionsnivån, kan det tydas att det i undersökningen finns 75 manliga 

partners och 44 kvinnliga partners (N*Medelvärde), vilket ger följande 

procentfördelning mellan könen; 63 procent manliga delägare och 37 procent kvinnliga 

delägare. Eftersom att procentfördelningen mellan könen skiljer sig kraftigt från den 

procentfördelning Stafsudd (2011) presenterat, det vill säga att det endast finns åtta 

procent kvinnliga delägare i hela revisionspopulationen, bidrar till att undersökningens 

urval inte kan anses representativt för hela populationen. 

 

Kön 

Positionsnivå Medlevärde 

Kvinna 

Medelvärde 

Man 

Signifikans 

Position 0 0 0,007 0,411 

Position 1 0,021 0,007 0,353 

Position 2 0,278 0,175 0,065 

Position 3 0,196 0,154 0,398 

Position 4 0,052 0,133 0,026 

Position 5 0,454 0,524 0,283 
          Tabell 20. Positionsnivå och Kön 
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5.2.1.2 Förhållandet mellan kön och de beroende variablerna för respektive 

positionsnivå 

Skillnader i hur könsfördelningen råder på en position är endast ett av flera sätt genom 

vilket indikationer på könsdiskriminering kan visas. Uppsatsens teoriavsnitt framför att 

de sex beroende variablerna; Lön, Könsfördelning på position, Upplevd 

könsdiskriminering, Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas, Manliga 

egenskaper efterfrågas och Könsfördelning på rekryteringsteam, kan representera  

könsdiskriminering. Därför undersöktes om det finns skillnader för respektive kön i de 

beroende variablerna för respektive positionsnivå, det vill säga Position 0 - Rank, 

Position 1 - Senior Rank, Position 2 - Manager, Position 3 - Senior Manager, Position 4 

- Executive Director, Position 5 - Partner/Delägare. 

 

Kön 

Positionsnivå  Medelvärde 

Kvinna 

Medelvärde 

Man 

Signifikans 

Position 0 Lön - 3 - 

Kf_position - 2 - 

Upplevd_kd - 1 - 

SoR_M - 0 - 

Man_M - 0,8 - 

Kf_rekryterare - 4 - 

Position 1 Lön 5 2 - 

Kf_position 2 1 - 

Upplevd_kd 1 1 - 

SoR_M - - - 

Man_M - - - 

Kf_rekryterare 1 0 - 

Position 2 Lön 2,846 2,625 0,378 

Kf_position 1,923 2,25 0,097 

Upplevd_kd 0,769 0,8 0,794 

SoR_M 0,375 1,125 0,062 

Man_M 1,25 1,525 0,242 

Kf_rekryterare 2,6 2,318 0,419 

Position 3 Lön 3,474 3,864 0,211 

Kf_position 2,222 2,429 0,391 

Upplevd_kd 0,737 0,9 0,2 

SoR_M 0,917 1,667 0,121 

Man_M 1,65 1,5 0,427 

Kf_rekryterare 2,474 3,238 0,022 

Position 4 Lön 4,6 4,316 0,571 

Kf_position 2,2 2,632 0,242 

Upplevd_kd 0,8 0,789 0,961 

SoR_M 0 1,042 0,008 

Man_M 0,9 1,255 0,523 

Kf_rekryterare 2,8 3,353 0,248 



  
 

108 

Position 5 Lön 3,214 3,903 0,005 

Kf_position 2,211 2,765 0,005 

Upplevd_kd 0,944 0,956 0,798 

SoR_M 0,75 1,321 0,127 

Man_M 1,3 1,434 0,515 

Kf_rekryterare 3,027 3,175 0,531 
Tabell 21. Beroende variabler och Kön för respektive positionsnivå 

 

För såväl Position 0 som Position 1 finns det i urvalet ytterst få respondenter vilket 

medför att de två positionsnivåerna inte ensamma kan studeras i förhållande till de 

beroende variablerna, något som framgår i Tabell 21. För de fyra efterföljande 

positionsnivåerna finns det tillräckligt många respondenter representerade för att 

specifika studier på respektive positionsnivå ska bli möjlig.  

 

För Position 2 uppvisades signifikanta skillnader mellan könen för de beroende 

variablerna Könsfördelning på position och Säljförmåga och resultatorientering 

efterfrågas. Medelvärdena för de olika könen med avseende på Könsfördelning på 

position visar att då manliga revisorer innehar Position 2 förekommer det en större 

andel män representerade på positionen än när kvinnliga revisorer innehar Position 2. 

Utifrån könens medelvärden för variabeln i Tabell 21 framgår det att manliga revisorer 

vid rekryteringstillfället till sin nuvarande position, Position 2, ansåg de två 

egenskaperna vara viktigare att inneha än vad kvinnliga revisorer ansåg. 

 

Indikationer på könsdiskriminering uppvisas på Position 3 där det för den beroende 

variabeln Könsfördelning på rekryteringsteamet finns en signifikant skillnad mellan 

könen. På Position 3 finns det skillnader i könen angående hur könsfördelningen ser ut i 

rekryteringsteamet, där männen på positionen rekryterats i högre grad av män än vad 

kvinnorna på samma position gjorts. 

 

Vidare uppvisas det på Position 4 att det finns indikationer på könsdiskriminering då en 

signifikant könsskillnad angående den beroende variabeln Säljförmåga och 

resultatorientering efterfrågas identifierats. Utifrån könens medelvärden för variabeln i 

Tabell 21 framgår det att manliga revisorer vid rekryteringstillfället till sin nuvarande 

position, Position 4, ansåg de två egenskaperna vara viktigare att inneha än vad 

kvinnliga revisorer ansåg. 
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För Position 5 förekommer det signifikanta skillnad mellan könen på två av de beroende 

variablerna; Lön och Könsfördelning på position. Att det finns skillnad mellan könen 

för den beroende variabeln Lön på Position 5 innebär att de två könen erhåller olika lön 

på samma position. Studeras medelvärdena för vilken lön de båda könen erhåller 

framgår det att den genomsnittliga manliga revisorn erhåller en högre lön än den 

genomsnittliga kvinnliga revisorn på Position 5. Medelvärdena för de olika könen med 

avseende på Könsfördelning på position visar att då manliga revisorer innehar Position 

5 förekommer det en större andel män representerade på positionen än när kvinnliga 

revisorer innehar Position 5. Utifrån ovanstående finns därmed indikationer på att 

könsdiskriminering kan förekomma på Position 5.  

 

5.2.1.3 Summering 

Resultaten från testet där förhållandet mellan Kön och Position undersöktes visar på att 

manliga revisorer generellt innehar högre positioner än kvinnliga revisorer. Då istället 

förhållandet mellan Kön och respektive positionsnivå studerades kunde det konstateras 

att det inom revisionsprofessionen finns tendenser till könsdiskriminering på Position 2 

och Position 4. Vidare undersöktes förhållandet mellan de beroende variablerna, vilka är 

mått på könsdiskriminering, och Kön för respektive positionsnivå. Resultatet påvisar att 

det inom revisionsprofessionen finns tendenser till könsdiskriminering på Position 2, 

Position 3, Position 4 samt Position 5. Könsdiskriminering yttrar sig i fyra av de sex 

beroende variablerna; Lön, Könsfördelning på position, Säljförmåga och 

resultatorientering efterfrågas och Könsfördelning på rekryterare. I och med att det är 

förhållandet mellan den beroende variabeln Säljförmåga och resultatorienteringen 

efterfrågas och Kön som är signifikant på Position 2,  indikerar det på att 

könsdiskriminering först yttrar sig i steget mellan Position 1 och Position 2 eftersom att 

Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas är en variabel som representerar vilka 

egenskaper som efterfrågades vid rekryteringstillfället. 

 

5.2.2 Prövning av könsdiskrimineringens styrka i förhållande till andra faktorer 

5.2.2.1  Utformning av modeller 

Modeller skapades för att undersöka varför könsdiskriminering uppstår inom 

revisionsprofessionen. För att säkerställa tillförlitligheten i resultaten har samtliga 

variabler testats för multikollinearitet. Enligt Pallant (2010) påvisas multikollinearitet då 

en variabels toleransvärde understiger 0,1 samt då korrelationsvärden mellan 
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variablerna överstiger 0,7. Avsikten var att undersökningens modeller skulle inneha 

värden som befinner sig några steg över det lägsta tillåtna toleransvärdet.  

 

Då multikollinearitet kontrollerades för samtliga kontrollvariabler upptäcktes låga 

toleransvärden för variablerna Ålder och Erfarenhet, samt en stark korrelation på 0,912 

(Bilaga H) dem emellan. Erfarenhet har i genomsnitt högre korrelationsvärden med de 

beroende variablerna och variablerna Kön och Position i förhållande till Ålder. För 

kontrollvariabeln Ålder finns statistiska bevis för att en revisors ålder har en relation till 

vilken lön som erhålls (Statistiska centralbyrån, 2016). För kontrollvariabeln Erfarenhet 

finns det endast argumentation från forskning som uppvisar att frånvaro från branschen 

fram till auktorisation kan medföra en längre process mot auktorisation (Collin et. al., 

2007), vilket innebär att argumentationen kring varför variabeln ska inkluderas i 

undersökningen grundar sig i forskning som undersöker vägen fram till inträde i 

professionen, inte efter. Därigenom är argumentationen till kontrollvariabeln Ålder av 

högre relevans i studien och därav togs beslutet att utesluta variabeln Erfarenhet från 

modellerna.  

 

Såväl variabeln Antal timmar som Procent påskrivande revisor kan mäta variabeln 

Prestation. För att mäta Prestation krävs endast att en av de två variablerna är 

inkluderade i modellerna. Vid kontroll för multikollineraitet, där såväl de oberoende 

variablerna som kontrollvariablerna inkluderades, visade det sig att Antal timmar och 

Procent påskrivande revisor inte uppvisade någon samvarians. Däremot påverkades 

toleransvärdena för ett antal av de övriga variablerna då både Antal timmar och Procent 

påskrivande revisor inkluderades i modellen. Därmed undersöktes hur respektive av de 

två variablerna korrelerade med resterande variabler i en korrelationsanalys (Bilaga H). 

I korrelationsanalysen gick det att utläsa att såväl Antal timmar som Procent 

påskrivande revisor hade svaga korrelationer med ett antal av de berörda variablerna. 

Dock påvisade korrelationsanalysen att Procent påskrivande revisor samvarierade starkt, 

precis under gränsvärdet, med variabeln Position, en variabel som måste vara 

inkluderad i samtliga modeller. För variabeln Procent påskrivande revisor har det 

tidigare i operationaliseringen påvisats att variabeln inte fullt ut mäter Prestation, ett 

problem som även råder för variabeln Antal timmar men där mätningen anses som ett 

bättre instrument för att mäta Prestation. Därigenom fattades beslutet att exkludera 
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variabeln Procent påskrivande revisor från modellerna, speciellt då variabeln inte 

medför att en oberoende variabel helt måste exkluderas.  

 

Uppsatsens syfte är att identifiera på vilken position en eventuell könsdiskriminering 

uppstår och därav faller det sig naturligt att såväl variabeln Kön som de olika 

positionsnivåer i variabeln Position ska inkluderas i samtliga modeller. I nedanstående 

modeller kommer positionsvariabeln representeras av tre av sex positionssteg, nämligen 

de tre högsta positionsnivåerna. Då respektive positionsnivå agerar som en 

dummyvariabel i modellerna, måste minst en exkluderas. Det mest optimala är då att  

antingen utelämna den första eller sista positionsnivån för att inte bryta positionsföljden. 

När uteslutning av Position 0 sker samvarierar de övriga positionsnivåerna med 

varandra, vilket beror på att det endast finns en respondent tillhörande den exkluderade 

positionsnivån. Om istället Position 5 utesluts, innebär det i stort sett att halva 

undersökningens urval inte kommer ingå i testerna då 119 respondenter angivit att de 

innehar denna position. Därigenom är det inte aktuellt att utelämna Position 5. Att 

endast exkludera Position 0 är inte tillräckligt utan fler positioner måste uteslutas. För 

att inte bryta positionsföljden undersöktes möjligheten att tillsammans med Position 0 

även utesluta Position 1. Eftersom för få respondenter (endast tre stycken) angivit att de 

innehar Position 1 åtgärdades inte samvariansproblematiken. Ytterligare nästkommande 

positionsnivå, Position 2, studerades för en eventuell utelämning. Då 

samvariansproblematiken blir avsevärt bättre när Position 0-2 exkluderas kommer 

samtliga nedanstående modeller endast innehålla positionsnivåerna Position 3-5. 

 

5.2.2.2 Undersökningens kvarvarande variabler 

Undersökningens variabler kan delas in i två kategorier; organisation och individ. 

Kategorisering sker med grund i att variablerna antingen står för revisorns individuella 

karaktär eller för organisationens karaktär, där revisorn är verksam. Eftersom att det 

finns beroende variabler av båda karaktärsslagen är det av betydelse att redan här göra 

åtskillnad mellan vilken kategori kontrollvariabler och oberoende variabler tillhör. I en 

modell för exempelvis en beroende variabel tillhörande organisationskategorin kan 

variabler tillhörande individkategorin inte inkluderas eftersom sådana variabler inte 

rimligen kan anses påverka en organisations karaktär. Däremot kan en organisations 

karaktär anses påverka variabler i individkategorin.  
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Variablerna som ingår i organisationskategorin är samtliga variabler som på ett eller 

annat sätt kan anses representera karaktären av en organisation. Av de sex beroende 

variablerna kan fyra klassificeras som organisationsvariabler; Könsfördelning på 

position, Könsfördelning på rekryteringsteam, Säljförmåga och resultatorientering 

efterfrågas samt Manliga egenskaper efterfrågas. Även tre oberoende variabler och en 

kontrollvariabel tillhör denna kategori; Könsfördelning på delägare, Rekryterare har 

tillräcklig information, Rekryterare tror på stereotyper samt Byråstorlek.  

 

Hur könsfördelning ser ut bland delägare och om rekryterare har tillräcklig information 

om de båda könen kan grunda sig i organisationens kultur avseende könsaspekten. 

Könsfördelning på delägare i en organisation kan utifrån fenomenet tone at the top och 

strukturellcentrerad teori (Hull och Umansky, 1997) påverka hur könsfördelningen ser 

ut längre ner i organisationens hierarki, exempelvis på respektive position. Enligt 

homosocial reproduktion (Kanter, 1977; Roberson-Saunders et. al., 2014) kan även 

könsfördelningen på en position påverkas av vilket kön som rekryterade till positionen. 

Eftersom att rekryteraren väljer vilka individer som ska inneha en position och kan 

grunda sitt val i egeninsamlad information beträffande respektive köns kompetens, kan 

könsfördelningen på en position påverkas. Vilken uppfattning en rekryterare har 

angående stereotyper och vilken information en rekryterare har angående de båda 

könens kompetens kan tänkas påverka hur könsfördelningen på en position ser ut om 

rekryteraren låter stereotyper avgöra vilket kön som rekryteras.  

 

Storleken på en revisionsbyrå kan påverka organisationens karaktär. Tidigare forskare 

påvisar att kvinnor har svårare att avancera i större byråer än i mindre i förhållande till 

män (Jonnergård et. al., 2010; Månsson et. al., 2013), vilket kan påverka 

könsfördelningen i organisationens positioner och team. Vilka egenskaper som 

efterfrågas på respektive position borde därmed även kunna påverkas av byråns storlek 

då det i större byråer främst är manliga revisorer som avancerar och således är det deras 

stereotypa egenskaper som bör efterfrågas.  

 

I och med att variablerna Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas och Manliga 

egenskaper efterfrågas behandlar vilka egenskaper som ansågs viktigast att inneha vid 

rekryteringstillfället, kan de två variablerna anses tillhöra organisationskategorin då 

egenskaperna efterfrågas avgörs av organisationen. De två beroende variablerna 
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Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas och Manliga egenskaper efterfrågas 

kommer endast vara inkluderade i sina respektive modeller. Grund för exkludering av 

variablerna i andra beroende variablers modeller beror på att närmre hälften av 

undersökningens respondenter antingen utelämnat svar eller missuppfattat frågan från 

vilken variablernas data är hämtad. Trots att de två variablerna har samma bortfall kan 

de inte ingå i varandras modeller eftersom de dels har ursprung från samma data, dels 

att de har en stark korrelation. 

 

Samtliga variabler som ingår i individkategorin är variabler som kan hänföras till den 

enskilda revisorn. Av de sex beroende variablerna tillhör variablerna Lön och Upplevd 

könsdiskriminering individkategorin då det är den enskilda revisorns lön samt upplevd 

könsdiskriminering som mäts i variablerna. Utöver de två beroende variablerna finns ett 

antal oberoende variabler och kontrollvariabler som kan kategoriseras unika för den 

enskilda individen; Etnicitet, Ålder, Titel, Prestation, Universitet, Övrig utbildning, 

Föräldraledig och Trivsel. En revisors individuella bakgrund, prestation och upplevelser 

kan komma att påverka vilken lön som erhålls samt hur revisorn upplever 

könsdiskriminering. Då en beroende variabel tillhörande individkategorin ska testas 

kommer samtliga oberoende variabler och kontrollvariabler från denna kategori att ingå 

i modellerna. Däremot är det inte självklart att de beroende variablerna tillhörande 

individkategorin kommer ingå i varandras modeller, det avgörs av vilket förhållande de 

två variablerna har sinsemellan. Vilka variabler som ingår i respektive modell kommer 

presenteras senare. Även variabeln Position kan karaktäriseras som en beroende 

variabel tillhörande individkategorin när det undersöks vilka faktorer som påverkar 

vilken position en revisor innehar. Samtliga av variablerna i individkategorin kommer 

inte inkluderas i modellerna för någon av de beroende variablerna som tillhör 

organisationskategorin eftersom att en revisors individuella karaktär inte kan påverka 

organisationen lika välgrundat som omvänt. 

 

Notera att variablerna Kön, Position 3, Position 4 och Position 5 inte kategoriseras och 

kommer, i beaktan av uppsatsens syfte, vara inkluderade i samtliga modeller för de sex 

beroende variablerna. 

 

Trots att det enligt tidigare forskning framförts att det är svårare för kvinnor att avancera 

i större byråer än i mindre (Jonnergård et. al., 2010; Månsson et. al., 2013) menar Hull 
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och Umansky (1997) att problemet går djupare än storleken på byrån i sig. Forskarna 

menar att organisationskulturer och organisationers policys, där bland annat fenomenet 

tone at the top finns inkluderat, bidrar till att kvinnor har svårt att avancera (Hull och 

Umansky, 1997). Om en organisationskultur inte främjar det kvinnliga könet kommer 

det avspeglas i könsfördelningen på organisationens positioner och rekryteringsteam. 

 

För att mäta hur organisationens struktur förhåller sig till de beroende variablerna 

gentemot kön skapades tre modererande variabler, där variabeln Kön är inkluderad i 

samtliga. De tre variablerna som, tillsammans med kön, utgör varsin modererad variabel 

är Könsfördelning på delägare, Könsfördelning på rekryteringsteam och Könsfördelning  

på position. Att de tre modererande variablerna skapats beror på att de representerar 

organisationens könsstruktur. Då respondenternas kön sätts i relation med deras 

organisationsstruktur i förhållande till de beroende variablerna kan det utläsas huruvida 

organisationsstrukturen är en av orsakerna till att könsdiskriminering existerar. 

 

Modererande variabler 

Variabelnamn Formel för variabel 

Kön_Del Kön * Könsfördelning på delägare 

Kön_Rek Kön * Könsfördelning på rekryteringsteam 

Kön_Pos Kön * Könsfördelning på position 
Tabell 22. Modererande variabler 

 

5.2.2.3 Prövning av varför könsdiskriminering uppstår 

Samtliga beroende variabler kommer att testas genom regressionsanalyser. Fem av de 

beroende variablerna kommer testas via en multilinjär regressionsanalys, precis som 

variabeln Position. Den beroende variabeln Upplevd könsdiskriminering kommer på 

grund av sin dikotoma karaktär att i motsats till övriga variabler att testas genom en 

logistisk regressionsanalys. Regressionsanalyserna för respektive beroende variabel 

genomförs med syfte att avgöra om indikationerna angående könsdiskriminering som 

uppvisats i det tidigare avsnittet är tillräckligt starka att stå sig gentemot andra faktorer. 

Om det i regressionerna visar sig att variabeln Kön eller någon av de modererande 

variablerna är signifikanta, är de tidigare nämnda indikationerna på könsdiskriminering 

tillräckligt starka att stå sig då de ställs mot andra faktorer som antas ha ett förhållande 

till den beroende variabeln. Regressionsanalyserna består av olika urval då det i datan 

finns en del bortfall. Vilket urval respektive regressionsanalys består av kommer 

presenteras i samband med presentationen av respektive modell. 
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Vid tolkning av förklaringsgraden för respektive test kommer R2 Adjusted studeras 

eftersom detta mått tar hänsyn till antalet variabler som ingår i modellen, något som R2 

inte gör (Allison, 1999). Att R2 Adjusted lämpar sig bättre för undersökningen grundar 

sig i att modellerna till respektive beroende variabel kommer innehålla något olika antal 

variabler och för att kunna diskutera testerna sinsemellan är det mer fördelaktigt att 

studera R2 Adjusted.  

 

Resultaten för respektive beroende variabeln kommer presenteras i samma 

ordningsföljd som de teoretiska slutsatserna presenterades i teoriavsnittet. Variabeln 

Position kommer testas som en beroende variabel efter det att samtliga beroende 

variabler från de teorietiska slutsatserna presenterats.  

 

5.2.2.3.1 Lön 

I modellen för variabeln Lön inkluderas samtliga variabler från individkategorin, samt 

den beroende variabeln Upplevd könsdiskriminering. Dessutom innefattar modellen tre 

variabler tillhörande organisationskategorin, nämligen Byråstorlek, Könsfördelning på 

delägare och den beroende variabeln Könsfördelning på position. Carroll et. al. (1999) 

menar att en byrås eller en organisations storlek kan påverka vilken lön en arbetstagare 

erhåller. Detta eftersom att mindre byråer inte är lika konkurrenskraftiga gällande 

finansiering som större byråer (Carroll et. al., 1999). Därmed borde byråstorleken kunna 

påverka vilken lön en revisor erhåller. I beaktan av att individer kan tendera att främja 

ett visst kön framför ett annat, kan en sådan särbehandling spegla sig i den ersättning de 

olika könen erhåller. Om könsfördelningen på byråns delägare är snedfördelad kan det 

överrepresenterade könet på delägarnivå även främjas längre ner i organisationen 

eftersom att delägarna sätter tonen inom organisationen (Hull och Umansky, 1997). 

Enligt Kanter (1977) kan även en kvinna betraktas som en symbol i en grupp bestående 

av övervägande män. Om en kvinna på en specifik position blir sedd som en symbol 

menar Kanter (1977) även att denna kvinna kommer att granskas i högre utsträckning än 

männen på samma position vilket medför att misstag gjorda av en symbol blir mer 

synligt. Därmed kan könsfördelningen på en position komma att påverka den lön en 

revisor erhåller. Skillnaden mellan Modell 1a och Modell 1b nedan i Tabell 23 är att 

Modell 1b kommer inkludera de modererande variablerna Kön_Del och Kön_Pos. 
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Resultatet i Modell 1b, regressionsanalysen för den beroende variabeln Lön, visar att ju 

fler timmar en revisor arbetar, desto högre lön kommer revisorn att erhålla. Genom att 

inkludera den oberoende variabeln Prestation i regressionsanalysen för Lön medför det 

att de faktorer som uppvisar ett förhållande till lön vilka är könsanpassade, finns det 

skillnad mellan könen eftersom skillnaden beträffande prestation redan tagits bort. 

 

 Modell 1a Modell 1b 

Variabel Std. Beta Std. 
Fel 

Tolerans Sign. Std. 
Beta 

Std. 
Fel 

Tolerans Sign. 

(Constant)  0,897  0,085  0,939  0,213 

Kön 0,010 0,166 0,624 0,881 -0,360 0,665 0,038 0,199 

Ålder 0,101 0,008 0,565 0,169 0,111 0,008 0,563 0,128 

Etnicitet 0,168 0,166 0,926 0,004 0,168 0,165 0,925 0,003 

Universitet -0,205 0,030 0,926 0,000 -0,198 0,030 0,918 0,001 

Övr_utb 0,159 0,141 0,940 0,006 0,155 0,140 0,938 0,007 

Titel 0,196 0,215 0,754 0,002 0,186 0,214 0,750 0,004 

Föräldraledig -0,116 0,007 0,660 0,088 -0,121 0,007 0,659 0,075 

Trivsel -0,008 0,054 0,849 0,898 0,002 0,054 0,845 0,972 

Byråstorlek 0,332 0,101 0,496 0,000 0,324 0,101 0,485 0,000 

Prestation 0,230 0,009 0,785 0,000 0,227 0,009 0,783 0,000 

Upplevd_kd 0,069 0,213 0,857 0,246 0,069 0,211 0,856 0,241 

Kf_delägare 0,111 0,119 0,722 0,090 0,001 0,155 0,420 0,992 

Kf_position -0,067 0,095 0,712 0,303 -0,034 0,114 0,480 0,665 

Position 3 0,320 0,218 0,600 0,000 0,328 0,216 0,598 0,000 

Position 4 0,433 0,262 0,616 0,000 0,440 0,260 0,613 0,000 

Position 5 0,625 0,242 0,282 0,000 0,653 0,241 0,277 0,000 

Kön_Del     0,619 0,238 0,036 0,032 

Kön_Pos     -0,251 0,187 0,084 0,185 

         

Justerat R2 
kontroll 

16,6 %   0,000 
    

         

R2 49,3 %    50,8 %    

Justerat R2 44,5 %    45,5 %    

F 10,169   0,000 9,472   0,000 

N 184        
Tabell 23. Regressionsanalys för Lön 

I Tabell 23 går det utläsa att Modell 1a är signifikant med en förklaringsgrad på 44,5 

procent. När den beroende variabeln Lön endast testas mot kontrollvariablerna förklarar 

kontrollvariablerna 16,6 procent, vilket innebär att de oberoende variablerna förklarar 
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den beroende variabeln Lön relativt mycket. Toleransvärdena i modellen anses goda i 

förhållande till gränsvärdet som enligt Hair et. al. (2010) är 0,1. Dock uppvisar Position 

5 ett lägre toleransvärde än de övriga variablerna, ett toleransvärde som trots allt 

överstiger gränsvärdet. Med hänsyn tagen till att toleransvärdet överstiger gränsvärdet 

samt att det enligt uppsatsens syfte inte går att testa Position 5 separat, är det befogat att 

inkludera variabeln i modellen.  

 

I Modell 1a uppvisar fem av de oberoende variablerna en signifikant relation till den 

beroende variabeln Lön; Prestation, Könsfördelning på byråns delägare och Position 3-

5. Den oberoende variabeln Prestation har ett positivt samband till Lön vilket betyder att 

en revisor erhåller en högre lön om revisorn ifråga arbetar fler antal timmar. Även den 

oberoende variabeln Könsfördelning på byråns delägare har en relation till Lön av 

positiv karaktär. Ju större andel manliga delägare som finns på den byrå där revisorn är 

verksam, desto högre lön kommer revisorn att erhålla. Om endast de tre 

positionsnivåerna studeras framgår det att de är signifikanta och betavärdet för 

respektive positionsnivå är positivt. Således råder förhållandet att en revisor erhåller en 

högre lön då den innehar någon av de tre positionsnivåerna. Jämförs de tre betavärdena 

med varandra visas att ju högre position, av de tre positionsnivåerna, en revisor innehar, 

desto högre lön erhålls då betavärdet är högst för Position 5 (Partner/Delägare). De tre 

oberoende variablerna Kön, Upplevd könsdiskriminering och Könsfördelning på 

position uppvisar inget signifikant förhållande till Lön. 

 

I Tabell 23 framgår det att Modell 1b är signifikant med en förklaringsgrad på 45,5 

procent, vilket anses vara en relativt hög förklaringsgrad (Statistiska centralbyrån, 

2016). Jämförs förklaringsgraden för Modell 1a med förklaringsgraden för Modell 1b, 

där skillnaden mellan modellerna och förklaringsgraden ligger i att det i Modell 1b finns 

de modererande variablerna; Kön_Del och Kön_Pos, inkluderade, är förklaringsgraden 

en procent högre. Det innebär att variablerna i Modell 1b förklarar den beroende 

variabeln Lön med en procent mer än vad variablerna i Modell 1a gör.  

 

I Modell 1b är den modererande variabeln Kön_Del signifikant medan Kön_Pos inte är 

signifikant. I Modell 1a är endast en av de två ursprungsvariablerna till Kön_Del 

signifikant, nämligen Könsfördelning på byråns delägare. I och med att Könsfördelning 

på byråns delägare är signifikant i Modell 1a måste betavärdet för variabeln studeras i 
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förhållande till betavärdet för Kön_Del. I Tabell 23 framgår att betavärdet för 

Könsfördelning på byråns delägare i Modell 1a är 0,111, vilket är betydligt lägre än 

betavärdet för Kön_Del i Modell 1b, som är på 0,619. Således förklarar den 

modererande variabeln Kön_Del den beroende variabeln Lön bättre än den oberoende 

variabeln Kf_delägare.  

 

De oberoende variablerna Prestation och Position 3-5 är signifikanta med samma 

riktningsförhållande i såväl Modell 1a som Modell 1b. Det innebär att sambanden 

mellan de fyra oberoende variablerna och den beroende variabeln Lön är samma i 

Modell 1a som i Modell 1b, det vill säga att lönen en revisor erhåller ökar då en revisor 

arbetar fler antal timmar och då revisorn innehar en av positionsnivåerna Position3, 

Position 4 och Position 5 än då en revisor inte innehar en av dessa tre positionsnivåer. 

Däremot är den oberoende variabeln Könsfördelning på byråns delägare inte signifikant 

i Modell 1b, vilket den var i Modell 1a. Att Könsfördelning på byråns delägare inte är  

signifikant i Modell 1b beror på att de modererande variablerna Kön_Del och Kön_Pos 

finns inkluderade i modellen, där Kön_Del är signifikant. Den modererande variabeln 

Kön_Del uppvisar ett signifikant positivt förhållande till Lön. Därigenom erhåller 

kvinnliga revisorer en högre lön då andelen män på byråns delägare är högre.  

 

Beträffande kontrollvariablernas relation till Lön i de två modellerna, framgår det i 

Tabell 23 att kontrollvariablerna Ålder och Trivsel inte uppvisar något signifikant 

förhållande till Lön. Däremot uppvisar resterande kontrollvariabler; Etnicitet, 

Universitet, Övrig utbildning, Titel, Föräldraledig och Byråstorlek, signifikanta 

relationer till Lön. Kontrollvariablerna Etnicitet, Titel och Övrig utbildning uppvisar ett 

positivt förhållande till Lön vilket innebär att ju mer svensk en revisor är, ju högre titel 

(auktoriserad revisor) en revisor innehar samt ju mer övrig utbildning en revisor har, 

desto högre lön erhåller en revisor. Även kontrollvariabeln Universitet har ett 

förhållande till Lön, dock ett negativt sådant. I beaktan av kodningen för variabeln 

Universitet (där högst rankat universitet kodas med 1 samtidigt som det lägst rankade 

universitetet kodas med 8) innebär förhållandet att ju lägre rankat universitet en revisor 

tagit examen från är, desto lägre lön erhålls. Variabeln Föräldraledig har ett negativt 

förhållande till den beroende variabeln Lön, vilket indikerar på att ju fler månader en 

revisor varit föräldraledig desto lägre lön erhåller revisorn. Kontrollvariabeln 

Byråstorlek, tillhörande organisationskategorin, uppvisar ett positivt samband till Lön. 
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Därav erhåller en revisor en högre lön om revisorn ifråga är verksam i en av de större 

revisionsbyråerna än i en mindre. 

 

I beaktan av att en av de modererande variablerna uppvisar ett signifikant förhållande 

till Lön samt att förklaringsgraden för Modell 1b är något högre än för Modell 1a, 

kommer Modell 1b diskuteras vidare i senare avsnitt. 

 

5.2.2.3.2 Könsfördelning på position 

Den beroende variabeln Könsfördelning på position har tidigare förklarats tillhöra 

kategorin organisation. Därav kommer inga variabler från individkategorin att användas 

i modellen för den beroende variabeln. Däremot kommer samtliga oberoende variabler 

och kontrollvariabler tillhörande organisationskategorin att ingå i modellen tillsammans 

med den beroende variabeln Könsfördelning på rekryteringsteamet. Nedan presenteras 

två modeller, där skillnaden dem emellan är att Modell 2b även innehåller två 

modererande variabler; Kön_Del och Kön_Rek. 

 

 Modell 2a Modell 2b 

Variabel Std. 
Beta 

Std. 
Fel 

Tolerans Sign. Std. 
Beta 

Std. 
Fel 

Tolerans Sign. 

(Constant)  0,564  0,013  0,687  0,001 

Kön -0,166 0,105 0,889 0,013 -0,969 0,571 0,029 0,008 

Byråstorlek -0,011 0,071 0,607 0,887 -0,043 0,070 0,593 0,592 

Kf_delägare 0,234 0,099 0,801 0,001 0,039 0,140 0,383 0,696 

Kf_rekryterare 0,157 0,048 0,809 0,025 0,198 0,060 0,510 0,024 

Rek_stereo 0,092 0,140 0,903 0,167 0,083 0,139 0,900 0,205 

Tillr_info -0,085 0,418 0,871 0,207 -0,121 0,422 0,829 0,077 

Position 3 0,142 0,154 0,683 0,063 0,142 0,152 0,675 0,060 

Position 4 0,134 0,180 0,713 0,073 0,150 0,178 0,706 0,044 

Position 5 0,356 0,148 0,440 0,000 0,375 0,146 0,437 0,000 

Kön_Del     0,958 0,191 0,031 0,007 

Kön_Rek     -0,154 0,090 0,120 0,389 

         

Justerat R2 
kontroll 

0,7 %   0,105 
    

         

R2 29,4 %    32,2 %    

Justerat R2 25,8 %    28 %    

F 8,269   0,000 7,659   0,000 

N 189        
Tabell 24. Regressionsanalys för Könsfördelning på position 
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I Tabell 24 framgår att Modell 2a är signifikant med en förklaringsgrad på 25,8 procent. 

I Tabell 24 framgår även att toleransvärdena är goda då de med god marginal överstiger 

gränsvärdet, vilket Hair et. al. (2010) menar är 0,1. I modellen är de två oberoende 

variablerna Rekryterare tror på stereotyper och Rekryterare har tillräcklig information 

inte signifikanta vilket betyder att det inte finns något förhållande mellan de två 

variablerna och Könsfördelning på position. Däremot uppvisar de övriga sex oberoende 

variablerna; Kön, Könsfördelning på byråns delägare, Könsfördelning på 

rekryteringsteamet, Position 3, Position 4 och Position 5, en signifikant relation till den 

beroende variabeln Könsfördelning på position.  

 

Om en revisor är kvinna eller man har ett starkt samband med hur könsfördelningen på 

positionen ser ut, på så sätt att om revisorn är en kvinna kommer det kvinnliga könet 

vara mer representerat på positionen än om revisorn är en man, och vice versa. Detta 

eftersom att Kön har ett signifikant negativt betydande betavärde. Den oberoende 

variabeln Könsfördelning på byråns delägare uppvisar ett signifikant positivt samband 

med Könsfördelning på position i Modell 2a. Det medför att ju större andel män som är 

delägare på byrån i vilken revisorn är verksam, desto större andel män finns 

representerade på positionen revisorn innehar. Tabell 24 uppvisar även att den 

oberoende variabeln Könsfördelning på rekryteringsteamet har ett positiv signifikant 

förhållande till Könsfördelningen på position. Det innebär att om andelen män i 

rekryteringsteamet är större, är även andelen män i högre utsträckning representerade på 

positionen. Även de tre positionsnivåerna; Position 3, Position 4 och Position 5, 

uppvisar ett signifikant positivt samband med Könsfördelning på position i Modell 2a. 

Det innebär att om en revisor innehar någon av dessa tre positionsnivåer finns det fler 

män representerade på positionen än om en revisor innehar någon av de lägre 

positionsnivåerna i revisionshierarkin. Dessutom kan det konstateras att det förekommer 

en större andel män på positionen desto högre positionsnivå av de tre positionsnivåerna 

en revisor innehar, då det positiva betavärdet är högre ju högre positionsnivå som 

studeras.  

 

I Tabell 24 framgår att Modell 2b är signifikant samt att variablerna som är inkluderade 

i modellen förklarar Könsfördelning på position till 28 procent. Jämförs 

förklaringsgraden mellan de två modellerna, där skillnaden mellan modellerna ligger i 
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att det i Modell 2b finns de modererande variablerna; Kön_Del och Kön_Rek, 

inkluderade, är förklaringsgraden lite mer än tre procent högre i Modell 2b. Det innebär 

att variablerna i Modell 2b förklarar den beroende variabeln Könsfördelning på position 

något bättre än vad variablerna i Modell 2a gör.  

 

I Tabell 24 kan det utläsas att variabeln Kön_Del i Modell 2b är signifikant med ett 

betavärde på 0,958, medan den modererande variabeln Kön_Rek inte är signifikant. I 

och med att de två ursprungsvariablerna till Kön_Del är signifikanta i Modell 2a får 

deras respektive betavärde studeras i förhållande till betavärdet för Kön_Del. De två 

ursprungsvariablernas betavärden är lägre, -0,166 respektive 0,234, än betavärdet för 

den modererande variabeln Kön_Del, vilket medför att den modererande variabeln 

Kön_Del har ett starkare förhållande till den beroende variabeln Könsfördelning på 

position. 

 

Av de oberoende variablerna som var signifikanta i Modell 2a, är variablerna Kön, 

Könsfördelning på rekryteringsteamet, Position 3, Position 4 och Position 5 signifikanta 

i Modell 2b med samma riktningsförhållande till den beroende variabeln som i Modell 

2a. I Modell 2b finns det, i förhållande till Modell 2a, ytterligare en oberoende variabel 

som uppvisar en signifikant relation till Könsfördelning på position, nämligen 

Rekryterare har tillräcklig information. Att variabeln Rekryterare har tillräcklig 

information har ett negativt förhållande till den beroende variabeln betyder att då en 

rekryterare innehar information angående de båda könens kompetens kommer en större 

andel kvinnor finnas representerade på positionen. Den oberoende variabeln 

Könsfördelning på byråns delägare uppvisade en signifikant relation till den beroende 

variabeln i Modell 2a men i Modell 2b uppvisas ingen sådan relation. Det kan bero på 

att den modereande variabeln Kön_Del är inkluderad i Modell 2b och har ett signifikant 

förhållande till Könsfördelning på position. Den modererande variabeln Kön_Del 

uppvisar ett signifikant positivt starkt samband med Könsfördelning på position vilket 

betyder att det då en högre andel män finns representerade på delägarnivå förekommer 

det också en större andel män på positionen som den kvinnliga revisorn innehar.  

 

För de båda modellerna är kontrollvariabeln Byråstorlek inte signifikant och därmed 

råder ingen relation mellan Byråstorlek och Könsfördelning på position. 
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Då förklaringsgraden är något högre i Modell 2b än i Modell 2a samt eftersom den 

modererande variabeln Kön_Del i Modell 2b uppvisar ett signifikant förhållande till 

Könsfördelning på position, kommer Modell 2b diskuteras vidare i senare avsnitt.  

 

5.2.2.3.3 Upplevd könsdiskriminering 

Variabeln Upplevd könsdiskriminering mäter huruvida en revisor upplever sig ha lika 

möjligheter som andra revisorer inom branschen. Därav tillhör variabeln 

individkategorin vilket medför att samtliga variabler tillhörande individkategorin 

kommer ingå i modellen för upplevd könsdiskriminering. Även den beroende variabeln 

Lön tillhörande individkategorin kommer inkluderas då olika löner kan ge upphov till 

att en revisor upplever könsdiskriminering eftersom att det då eventuellt sker någon 

form av särbehandling. 

 

Trots att Upplevd könsdiskriminering mäts utifrån en individs egna erfarenheter, kan 

dessa erfarenheter även påverkas av organisationsstrukturen. Om ett kön är 

överrepresenterat på de högre positionerna i organisationen kan det andra könet uppleva 

sig ha mindre möjligheter till avancemang, därav kan könsfördelning på delägare och 

rekryteringsteam påverka variabeln Upplevd könsdiskriminering. Även hur 

könsfördelningen förhåller sig på den egna positionen kan påverka upplevd 

könsdiskriminering eftersom Kanter (1977) menar att ett kraftigt underrepresenterat kön 

kan känna utanförskap från gruppen på grund av sin könstillhörighet. Även vilken 

storlek byrån är av som revisorn är verksam i kan påverka upplevd könsdiskriminering 

då såväl Månsson et. el. (2013) som Jonnergård et. al. (2010) hävdar att det i mindre 

byråer är enklare för kvinnor att avancera än i större byråer. Om en revisor upplever sig 

ha goda avancemangsmöjligheter borde den upplevda könsdiskrimineringen minska och 

vice versa. En revisor kan även uppleva könsdiskriminering vid rekryteringstillfället om 

revisorn upplever sig bli befordrad med grund i stereotypiska egenskaper istället för 

sina egna individuella egenskaper eller då revisorn upplever att rekryteraren tillsätter en 

position utan tillräcklig information om revisorns kompetens. Nedan presenteras två 

olika modeller, där skillnaden är att det i Modell 3b även inkluderas tre modererande 

variabler. 
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 Modell 3a Modell 3b 

Variabel B S.E. Sign. B S.E. Sign 

Constant 58,121 29462,337 0,998 58,692 28550,142 0,998 

Kön -0,939 0,753 0,212 2,181 6,551 0,739 

Ålder -0,038 0,036 0,301 -0,041 0,040 0,303 

Etnicitet -15,518 8692,494 0,999 -15,737 8482,341 0,999 

Universitet 0,086 0,141 0,540 0,102 0,145 0,482 

Övr_utb -0,379 0,678 0,576 -0,192 0,692 0,782 

Titel -1,373 1,153 0,234 -1,367 1,190 0,250 

Föräldraledig 0,008 0,027 0,760 -0,001 0,030 0,982 

Trivsel 0,274 0,218 0,210 0,373 0,238 0,117 

Byråstorlek -0,373 0,572 0,514 -0,409 0,598 0,493 

Prestation 0,041 0,041 0,320 0,048 0,046 0,300 

Lön 0,237 0,370 0,522 0,082 0,410 0,842 

Kf_delägare -2,659 1,257 0,034 -3,278 1,589 0,039 

Kf_position 0,191 0,415 0,644 0,000 0,556 1,000 

Kf_rekryterare -0,361 0,333 0,279 0,292 0,432 0,499 

Rek_stereo -1,523 0,694 0,028 -1,712 0,755 0,023 

Tillr_info -17,277 23786,358 0,999 -17,237 22963,234 0,999 

Position 3 0,248 0,806 0,759 -0,129 0,901 0,886 

Position 4 1,661 1,235 0,179 1,760 1,314 0,181 

Position 5 2,164 1,189 0,069 2,487 1,242 0,045 

Kön_Del    0,395 2,201 0,858 

Kön_Pos    0,149 0,906 0,869 

Kön_Rek    -1,498 0,704 0,033 

       

Kontroll: Cox 
& Snell R 
Square 

7,5 %      

Kontroll: 
Nagelkerke R 
Square 

14,8 %  0,058    

       

Cox & Snell R 
Square 

20,8 %   23,7 %   

Nagelkerke R 
Square 

38,8 %   44,1 %   

-2 Log 
likelihood 

87,236 
 

 0,006 81,249  0,004 

N 163      
Tabell 25. Regressionsanalys för Upplevd könsdiskriminering 
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Modell 3a Modell 3b 

Overall Percentage  Overall 
Percentage 

 

Block 0 87,1 % Block 0 87,1 % 

Block 1 89,6 % Block 1 90,2 % 
Tabell 26. Overall Percentage 

 

Modell 3a är signifikant, vilket framgår i Tabell 25. Där går även att utläsa att 

förklaringsgraden för modellen enligt Cox och Snell R2  är 20,1 procent och enligt 

Nagelkerke R2 är 37,4 procent. Studeras Tabell 26 framgår det att modellen med 

samtliga variabler inräknade, enligt Pallant (2010), är bättre på att förutsäga vilket svar 

respondenterna kommer ge i förhållande till då modellen inte inkluderas av variablerna, 

eftersom Overall Percentage är högre för Modell 3a i block 1 än i block 0.  

 

Resultatet för Modell 3a i Tabell 25 visar att de två oberoende variablerna tillhörande 

organisationskategorin har ett signifikant negativt förhållande till Upplevd 

könsdiskriminering; Rekryterare tror att stereotyper är verkliga och Könsfördelning på 

byråns delägare. Ju mer en rekryterar tror på stereotyper desto mindre upplever en 

revisor sig ha samma möjligheter att avancera, vilket betyder att ju mer en rekryterare 

tror på stereotyper, desto mer upplever en revisor könsdiskriminering. Ju större andel 

män som finns representerade på delägarposition, desto mindre anser sig en revisor ha 

samma möjlighet att avancera som andra revisorer vilket därmed innebär att en revisor 

upplever könsdiskriminering då en större andel män finns representerade på 

delägarposition. Även en av positionsvariablerna, Position 5, uppvisar ett signifikant 

samband med Upplevd könsdiskriminering, en positiv sådan. Det innebär att då en 

revisor innehar Position 5, upplever revisorn sig ha samma möjligheter till avancemang 

som andra inom byrån och således upplevs inte könsdiskriminering. Däremot uppvisar 

inte de oberoende variabler Prestation, Lön, Könsfördelning på position, 

Könsfördelning på rekryteringsteamet, Rekryterare har tillräcklig information, Position 

3 och Position 4, någon signifikant relation till den beroende variabeln Upplevd 

könsdiskriminering. 

 

I Tabell 25 framgår att Modell 3b är signifikant med en förklaringsgrad enligt  Cox och 

Snell R2  på 22,5 procent och enligt Nagelkerke R2 på 42 procent. Studeras Tabell 26 går 

det att utläsa att även Modell 3b med sina samtliga variabler inkluderade är, enligt 

Pallant (2010), bättre på att förutsäga vilket svar respondenterna kommer ge i 
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förhållande till då modellen inte inkluderas av variablerna. Detta då Overall Percentage 

är lägre i block 0 än i block 1 för Modell 3b.  

 

Det framgår även i Tabell 25 att det endast är en av de tre modererande variablerna i 

Modell 3b som uppvisar ett signifikant förhållande till Upplevd könsdiskriminering; 

Kön_Rek. Ursprungsvariablerna till variabeln, Kön och Könsfördelning på 

rekryteringsteamet, är inte signifikanta i Modell 3a vilket medför att den modererande 

variabeln bättre förklarar Upplevd könsdiskriminering. De tre oberoende variablerna 

som var signifikanta i Modell 3a är även signifikanta i Modell 3b. I Modell 3b är inga 

fler oberoende variabler signifikanta, precis som i Modell 3a. Den modererande 

variabeln Kön_Rek har ett negativt signifikant förhållande till den beroende variabeln. 

Ju större andel män som finns representerade i rekryteringsteamet desto mindre 

upplever de kvinnliga revisorerna sig ha samma möjligheter till avancemang inom 

byrån som andra revisorer och därmed upplever de kvinnliga revisorerna 

könsdiskriminering.  

 

Ingen av kontrollvariablerna i de två modellerna uppvisar något signifikant förhållande 

till den beroende variabeln Upplevd könsdiskriminering. 

 

I beaktan av att Modell 3b har en högre förklaringsgrad i båda måtten än vad Modell 3a 

har samtidigt som den modererande variabeln Kön_Rek uppvisar en signifikant relation 

till Upplevd könsdiskriminering, kommer Modell 3b diskuteras vidare i senare avsnitt. 

 

5.2.2.3.4 Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas och Manliga egenskaper 

efterfrågas 

De två beroende variablerna Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas och 

Manliga egenskaper efterfrågas är lika till sin karaktär och såväl modeller som 

resonemang kring vilka variabler som ska ingå i modellerna är tämligen lika. 

Variablerna kommer därmed behandlas tillsammans men modellerna presenteras 

separat.  

 

Eftersom att de två variablerna mäter om egenskaper efterfrågas på en specifik 

positionsnivå är det organisationen i sig som avgör att det just är dessa egenskaper som 

efterfrågas, inte individuella revisorers olika karaktärsdrag. Därigenom är de beroende 
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variablerna organisatoriska och påverkas endast av variabler tillhörande 

organisationskategorin. Av samtliga variabler som klassificeras tillhöra kategorin 

organisation har två variabler utelämnats i modellerna för den två beroende variablerna; 

Rekryterare tror på stereotyper och Rekryterare har tillräcklig information. Om 

rekryterare tror på stereotyper eller inte, eller har tillräcklig information om revisorns 

kompetens eller inte, har inget samband till vilka specifika egenskaper som efterfrågas 

på en position utan har snarare ett samband till vem som anses inneha sådana 

egenskaper eller sådan kompetens. För de båda beroende variablerna kommer två 

modeller för respektive variabel presenteras nedan. Skillnaden mellan de respektive 

beroende variablerna är att Modell 4/5b innehåller tre modererande variabler vilket 

Modell 4/5a inte gör. 

 

5.2.2.3.4.1 Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas 

 Modell 4a Modell 4b 

Variabel Std. 
Beta 

Std. 
Fel 

Tolerans Sign. Std. 
Beta 

Std. 
Fel 

Tolerans Sign. 

(Constant)  0,776  0,712  1,340  0,879 

Kön -0,186 0,265 0,813 0,076 -0,286 1,580 0,023 0,646 

Byråstorlek 0,212 0,171 0,668 0,067 0,227 0,181 0,611 0,065 

Kf_delägare -0,001 0,263 0,635 0,994 -0,018 0,452 0,220 0,930 

Kf_position 0,177 0,197 0,577 0,154 0,234 0,279 0,296 0,182 

Kf_rekryterare 0,071 0,116 0,876 0,479 -0,001 0,163 0,456 0,992 

Position 3 0,118 0,354 0,701 0,294 0,135 0,367 0,672 0,245 

Position 4 -0,077 0,434 0,740 0,482 -0,066 0,452 0,700 0,558 

Position 5 0,158 0,354 0,460 0,255 0,167 0,362 0,452 0,240 

Kön_Del     0,040 0,556 0,023 0,949 

Kön_Pos     -0,146 0,379 0,080 0,664 

Kön_Rek     0,226 0,246 0,094 0,466 

         

Justerat R2 
kontroll 

2 %   0,069 
    

         

R2 15,1 
% 

   15,7 
% 

   

Justerat R2 8,1 %    5,8 %    

F 2,163   0,037 1,590   0,114 

N 106        
Tabell 27. Regressionsanalys för Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas 
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I Tabell 27 framgår det att Modell 4a är signifikant samt att variablerna i modellen 

förklarar variansen av den beroende variabeln Säljförmåga och resultatorientering 

efterfrågas till 8,1 procent vilket betyder att variablerna i Modell 4a inte förklarar den 

beroende variabeln i särskilt stor utsträckning. Då endast kontrollvariabeln testades mot 

den beroende variabeln erhölls en förklaringsgrad på 2 procent. I Tabell 27 framgår 

även att toleransvärden för variablerna i modellen är goda då enligt Hair et. al. (2010) 

samtliga variabler överstiger gränsvärdet på 0,1. 

 

Av de oberoende variablerna som är inkluderade i Modell 4a uppvisar endast Kön en 

signifikant relation till den beroende variabeln. Därigenom har de oberoende variablerna 

Könsfördelning på byråns delägare, Könsfördelning på position, Könsfördelning på 

rekryteringsteamet, Position 3, Position 4 och Position 5 inte något signifikant 

förhållande till den beroende variabeln Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas. 

Den oberoende variabeln Kön uppvisar ett negativt förhållande till Säljförmåga och 

resultatorientering efterfrågas. Det negativa förhållandet betyder att kvinnliga revisorer i 

förhållande till manliga revisorer uppfattade andra egenskaper vara viktigare än 

säljförmåga och resultatorientering vid rekryteringstillfället.  

 

I Modell 4a är även kontrollvariabeln Byråstorlek signifikant i förhållande till den 

beroende variabeln. Byråstorlek har ett positivt samband med de två efterfrågade 

egenskaperna och därav medför en större byrå, i vilken revisorn är verksam, att 

säljförmåga och resultatorientering är egenskaper som uppfattades vara viktigare 

egenskaperna att inneha vid rekryteringstillfället än i mindre byråer.  

 

I Tabell 27 går det att utläsa att Modell 4b inte är signifikant. Att Modell 4a är 

signifikant medan Modell 4b inte är det kan bero på den låga svarsfrekvensen som 

erhölls för frågan som mäter variabeln Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas. 

Den låga svarsfrekvensen tillsammans med den påfrestning en modell utsätts för då 

modererande variabler inkluderas, är det fullt rimligt att Modell 4b inte är signifikant 

medan Modell 4a är det. I och med att Modell 4b inte är signifikant kommer Modell 4a 

att senare diskuteras vidare. 
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5.2.2.3.4.2 Manliga egenskaper efterfrågas 

 Modell 5a Modell 5b 

Variabel Std. 
Beta 

Std. 
Fel 

Tolerans Sign. Std. 
Beta 

Std. 
Fel 

Tolerans Sign. 

(Constant)  0,396  0,108  0,685  0,258 

Kön -0,027 0,134 0,816 0,801 -0,225 0,808 0,023 0,724 

Byråstorlek 0,049 0,086 0,679 0,671 0,051 0,091 0,619 0,679 

Kf_delägare 0,155 0,134 0,637 0,198 0,131 0,231 0,221 0,527 

Kf_position 0,099 0,100 0,585 0,431 0,105 0,141 0,301 0,551 

Kf_rekryterare 0,033 0,059 0,877 0,747 -0,014 0,084 0,456 0,923 

Position 3 0,083 0,181 0,700 0,466 0,096 0,187 0,671 0,420 

Position 4 -0,218 0,222 0,740 0,052 -0,205 0,231 0,700 0,079 

Position 5 0,004 0,178 0,469 0,980 0,011 0,182 0,461 0,937 

Kön_Del     0,071 0,284 0,022 0,913 

Kön_Pos     -0,011 0,193 0,080 0,974 

Kön_Rek     0,151 0,126 0,093 0,636 

         

Justerat R2 
kontroll 

0,9 %   0,154 
    

         

R2 10,6 %    10,9 %    

Justerat R2 3,3 %    0,6 %    

F 1,456   0,183 1,055   0,406 

N 107        
Tabell 28. Regressionsanalys för Manliga egenskaper efterfrågas 

 

Då varken Modell 5a eller Modell 5b är signifikanta i Tabell 28 kommer de inte 

diskuteras vidare.  

 

5.2.2.3.5 Könsfördelning på rekryteringsteamet 

Hur könsfördelningen ser ut i rekryteringsteamet grundar sig i hur organisationen ställer 

sig till kön. Könsfördelningen på en byrås delägare kan indikera på hur organisationens 

struktur är och hur den tonar organisationen uppifrån och ner beträffande kön och 

könsfördelning. Därigenom bör det antagas att könsfördelningen på delägare kan 

påverka hur könsfördelningen på rekryteringsteamet ser ut. Däremot kan inte 

könsfördelning på position uppnå samma förhållande då det snarare är könsfördelningen 

på rekryteringsteamet som kan påverka hur könsfördelningen på position ser ut och inte 

vice versa. Även variablerna Rekryterare tror på stereotyper och Rekryterare har 

tillräcklig information, tillhörande organisationskategorin, bör inte inkluderas i 

modellen då det i den förstnämnda variabeln är rekryterarnas egna stereotyper som mäts 

och i den sistnämnda variabeln rekryterarens information om könen som mäts, vilket 
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betyder att variablerna ifråga snarare påverkar vilka som anställs till de positioner som 

rekryteringsteamet har till uppgift att tillsätta och således inte könsfördelningen på 

rekryteringsteamet. Skillnaden mellan modellerna nedan är att det i Modell 6b finns den 

modererad variabel Kön_Del inkluderad vilket inte är fallet i Modell 6a.  

 

 Modell 6a Modell 6b 

Variabel Std. 
Beta 

Std. 
Fel 

Tolerans Sign. Std. 
Beta 

Std. 
Fel 

Tolerans Sign. 

(Constant)  0,414  0,044  0,617  0,081 

Kön -0,026 0,159 0,903 0,704 -0,177 0,700 0,047 0,549 

Byråstorlek -0,085 0,106 0,609 0,300 -0,092 0,108 0,592 0,267 

Kf_delägare 0,348 0,113 0,871 0,000 0,301 0,187 0,320 0,008 

Position 3 0,196 0,234 0,690 0,011 0,197 0,234 0,690 0,011 

Position 4 0,216 0,278 0,754 0,004 0,220 0,280 0,747 0,003 

Position 5 0,343 0,225 0,445 0,000 0,346 0,226 0,443 0,000 

Kön_Del     0,153 0,238 0,049 0,599 

         

Justerat R2 
kontroll 

0,9 %   0,091 
    

         

R2 19,7 %    19,8 %    

Justerat R2 17,3 %    17 %    

F 8,058   0,000 6,921   0,000 

N 204        
Tabell 29. Regressionsanalys för Könsfördelning på rekryteringsteam 

 

I Tabell 29 kan utläsas att Modell 6a är signifikant med en förklaringsgrad på 17,3 

procent samt toleransvärden som ligger på en accepterad nivå. Av de oberoende 

variablerna som finns inkluderade i denna modell uppvisar variablerna Könsfördelning 

på byråns delägare, Position 3, Position 4 och Position 5 signifikanta relationer till den 

beroende variabeln Könsfördelning på rekryteringsteamet. Könsfördelning på byråns 

delägare uppvisar ett positivt signifikant förhållande till den beroende variabeln vilket 

betyder att ju större andel manliga delägare i byrån, desto större andel män ingår i 

rekryteringsteamet. De tre positionsvariablerna, Position 3-5, uppvisar en positiv 

relation till Könsfördelning på rekryteringsteamet, vilket innebär att då en revisor 

innehar en av dessa tre positionsnivåer har rekryteringsteamet bestått av en större andel 

män än då revisorn inte innehar någon av de tre positionsnivåerna. Dessutom är 

sambandet starkare med den beroende variabeln desto högre positionsnivå en revisor 

befinner sig på då betavärdet blir högre för respektive positionsnivå. Det betyder att ju 

högre positionsnivå av de tre positionsnivåerna en revisor innehar desto större andel 
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män befann sig i rekryteringsteamet då revisorn befordrades eller rekryterades till sin 

nuvarande position. Varken den oberoende variabeln Kön eller kontrollvariabeln 

Byråstorlek uppvisar något signifikant förhållande till den beroende variabeln. 

 

De fyra oberoende variablerna som var signifikanta i Modell 6a är även signifikanta i 

Modell 6b med samma riktningsförhållande som de hade i Modell 6a. Eftersom det i 

Tabell 29 framgår att den modererande variabeln Kön_Del i Modell 6b inte är 

signifikant samtidigt som förklaringsgraden för Modell 6b är något lägre än för Modell 

6a kommer vi vidare att diskutera Modell 6a i kommande avsnitt. 

 

5.2.2.3.6 Position 

I undersökningen testades även variabeln Position som en beroende variabel med syftet 

att utreda vilka faktorer som påverkar vilken position en revisor innehar, såväl 

individualistiska som organisatoriska. I beaktan av att variabeln Position tidigare 

klassificerats tillhöra individkategorin kommer samtliga variabler från denna kategori 

ingå i modellen för variabeln Position. I kategorin ingår även två beroende variabler där 

den ena, Lön, ska exkluderas från modellen då det inte är befogat att anta att lön skulle 

påverka vilken position en revisor innehar. Förhållandet variablerna emellan fungerar 

tvärtom, det vill säga att position kan påverka lön. Den andra beroende variabeln, 

Upplevd könsdiskriminering, kan påverka Position på så sätt att om en revisor upplever 

könsdiskriminering har individen inte samma drivkraft att avancera och därmed kan 

position påverkas. Position kan även påverkas av hur organisationen är strukturerad. 

Byråns storlek medför olika antal positionsnivåer vilket resulterar i att revisorer på en 

stor byrå kan inneha positioner på fler olika positionsnivåer än i mindre byråer. I och 

med att det finns färre positionssteg i en mindre byrå har en revisor färre hinder att 

passera innan en högt rankad position kan erhållas. Därmed kan byråns storlek påverka 

position.  

 

Könsfördelningen på delägare i revisionsbyrån där revisorn är verksam kan ha 

inflytande på vilken position respektive revisor innehar eftersom att tonen i 

organisationen bestäms i organisationens övre skikt (Amernic et. al., 2010) och en 

snedfördelning av könen kan medföra en påverkan på vilken revisor som anses mest 

lämplig att inneha en specifik position. Hur könsfördelningen på rekryteringsteamet ser 

ut kan, enligt fenomenet homosocial reproduktion, även påverka vem som erhåller 
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respektive position (Kanter, 1977; Roberson-Saunders et. al., 2014). Detta eftersom att 

individer som liknar rekryterarna, exempelvis i avseende på kön, kommer i högre grad 

erhålla positionen som ska tillsättas.  Huruvida rekryterare tror på stereotyper eller inte, 

eller innehar tillräcklig information om de två könens kompetens eller inte, kan påverka 

vem som rekryteras eller befordras till en position och därmed påverka vilken position 

en revisor innehar. 

 

Eftersom att det enligt Stafsudd (2011) mestadels finns män på de högre positionerna i 

revisionsbranschen kan könsfördelningen på en revisors position påverka vilken 

positionsnivå han eller hon innehar. Mellan modellerna nedan förekommer det en 

skillnad, Modell 7a innehåller inte några modererande variabler medan Modell 7b 

innehåller tre stycken.  

 Modell 7a Modell 7b 

Variabel Std. 

Beta 

Std. 

Fel 

Tolerans Sign. Std. 

Beta 

Std. 

Fel 

Tolerans Sign. 

(Constant)  1,281  0,284  1,376  0,563 

Kön 0,014 0,195 0,606 0,847 0,307 1,000 0,022 0,406 

Ålder 0,410 0,008 0,687 0,000 0,410 0,008 0,671 0,000 

Etnicitet -0,127 0,201 0,894 0,033 -0,128 0,200 0,883 0,031 

Universitet -0,061 0,035 0,936 0,297 -0,074 0,035 0,921 0,199 

Övr_utb 0,028 0,164 0,925 0,633 0,026 0,163 0,925 0,650 

Titel 0,096 0,256 0,815 0,125 0,097 0,254 0,812 0,115 

Föräldraledig 0,041 0,008 0,657 0,552 0,048 0,008 0,656 0,485 

Trivsel -0,074 0,063 0,881 0,215 -0,084 0,062 0,872 0,157 

Byråstorlek -0,438 0,090 0,855 0,000 -0,401 0,092 0,802 0,000 

Prestation 0,088 0,010 0,844 0,149 0,083 0,010 0,842 0,168 

Upplevd_kd 0,152 0,241 0,841 0,013 0,167 0,242 0,817 0,007 

Kf_delägare -0,039 0,162 0,808 0,527 0,045 0,201 0,513 0,565 

Kf_position 0,197 0,111 0,761 0,002 0,227 0,139 0,473 0,005 

Kf_rekryterare 0,084 0,075 0,742 0,196 -0,012 0,093 0,475 0,885 

Rek_stereo 0,017 0,222 0,829 0,777 0,023 0,220 0,826 0,706 

Tillr_info -0,015 0,755 0,798 0,813 -0,001 0,760 0,769 0,983 

Kön_Del     -0,585 0,324 0,025 0,096 

Kön_Pos     -0,010 0,222 0,078 0,961 

Kön_Rek     0,325 0,144 0,110 0,054 

         

Justerat R
2
 

kontroll 
44,9 %   0,000 

    

         

R
2
 53,7 %    55,6 %    

Justerat R
2
 48,7 %    49,8 %    

F 10,737   0,000 9,576   0,000 

N 165        
Tabell 30. Regressionsanalys för Position 
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I Tabell 30 framgår att Modell 7a är signifikant med en förklaringsgrad på 48,7 procent. 

Kontrollvariablerna i regressionen står dock för den största förklaringen av den 

beroende variabelns varians då kontrollvariablerna ensamma förklarar 44,9 procent av 

Position. Förhållandet mellan kontrollvariablernas och de oberoende variablernas 

förklaringsgrad är inte märkvärdig i beaktan av vilka av de två kategorierna som 

variablerna har klassificerats tillhöra. Samtliga kontrollvariabler utom Byråstorlek 

tillhör individkategorin, precis som den beroende variabeln Position, medan alla utom 

en av de oberoende variablerna tillhör organisationskategorin. I Tabell 30 framgår även 

att toleransvärdena för variablerna i modellen är höga och därmed förekommer inte 

någon multikollinearitet mellan variablerna som ingår i regressionen. 

 

I Modell 7a har de oberoende variablerna Upplevd könsdiskriminering och 

Könsfördelning på position en signifikant relation till den beroende variabeln Position. 

Upplevd könsdiskriminering har ett positivt förhållande till Position vilket betyder att, i 

beaktan av hur variabeln kodats, ju mer en revisor anser sig ha samma möjligheter att 

avancera inom byrån som andra, desto högre position innehar en revisor. Förhållandet 

innebär samtidigt att ju mindre upplevd könsdiskriminering en revisor upplever, desto 

högre position innehar en revisor. Observera dock att den kausalitet som uppvisas även 

kan gälla den omvända kausaliteten. Även ett positivt förhållande mellan 

Könsfördelning på position och den beroende variabeln Position uppvisas i Modell 7a. 

Då det på den position en revisor innehar finns en större andel män representerade, 

innehar revisorn en högre position. De oberoende variablerna Kön, Prestation, 

Könsfördelning på byråns delägare, Könsfördelning på rekryteringsteamet, Rekryterare 

tror på stereotyper och Rekryterare har tillräcklig information uppvisar inga signifikanta 

förhållanden till den beroende variabeln Position. 

 

Tabell 30 uppvisar att även Modell 7b är signifikant. Modellen har även en 

förklaringsgrad på 49,8 procent, en något högre förklaringsgrad än vad som presenterats 

för Modell 7a. Förklaringsgraden för Modell 7b kan anses vara hög (Statistiska 

centralbyrån, 2016).  

 

Som går att utläsa i Tabell 30 är två av de tre modererande variablerna i Modell 7b 

signifikanta; Kön_Del och Kön_Rek. Då ursprungsvariablerna till de två moderenade 
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variablerna; Kön, Könsfördelning på delägare och Könsfördelning på 

rekryteringsteamet, inte är signifikanta i Modell 7a förklarar Modell 7b Position bättre 

än vad Modell 7a gör. 

 

De två oberoende variablerna; Upplevd könsdiskriminering och Könsfördelning på 

position, som var signifikanta i Modell 7a är även signifikanta med samma 

riktningsförhållande i Modell 7b. Den modererande variabeln Kön_Del uppvisar ett 

negativt signifikant förhållande till Position i Modell 7b vilket betyder att ju större andel 

män på delägarenivå, desto lägre position innehar kvinnliga revisorer. Den andra 

modererande variabeln, Kön_Rek, uppvisar ett positivt förhållande till den beroende 

variabeln och därmed medför en större andel män i rekryteringsteamet en högre position 

för kvinnliga revisorer. Förhållandet som uppvisas mellan Kön_Rek och Position kan 

utifrån teoriavsnittet tolkas tämligen märkligt och kommer diskuteras vidare i 

kommande avsnitt. 

 

För de båda modellerna har kontrollvariablerna Ålder, Etnicitet och Byråstorlek en 

signifikant relation med den beroende variabeln Position. Kontrollvariabeln Ålder 

uppvisar ett signifikant positivt förhållande till Position. Därmed innehar en revisor en 

högre position ju äldre revisorn är. Även variabeln Etnicitet uppvisar ett samband med 

Position, dock ett negativt samband där en revisor innehar en lägre position då han eller 

hon är av mer svensk etnisk bakgrund. Ytterligare en kontrollvariabel uppvisar ett 

negativt förhållande till Position, nämligen Byråstorlek. Det negativa förhållandet 

innebär att då en revisor är verksam i en större revisionsbyrå kommer revisorn inneha en 

lägre position än om revisorn är verksam i en mindre byrå. Kontrollvariablerna 

Universitet, Övrig utbildning, Titel, Föräldraledig och Trivsel uppvisar inga signifikanta 

förhållanden till Position i någon av de två modellerna. 

 

Då två av de tre modererande variablerna i Modell 7b är signifikanta samtidigt som 

förklaringsgraden är högre i Modell 7b än i Modell 7a kommer Modell 7b att i senare 

avsnitt diskuteras vidare. 
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5.3 Diskussion av analys 

5.3.1 Diskussion om resultaten 

Avsnittet avser att diskutera vad som kan förklara resultaten i avsnittet ovan med 

utgångspunkt i de teorier som presenterats i teoriavsnittet. I resultatet genomfördes först 

t-tester för att precisera på vilka positionsnivåer som könsdiskriminering existerar och 

hur könsdiskriminering på positionsnivåerna yttrar sig. Därefter genomfördes 

regressionsanalyser för att undersöka hur starka måtten på könsdiskriminering var då de 

sattes i relation till andra faktorer. Därmed kommer diskussionen i detta avsnitt föras för 

respektive test uppdelat på de beroende variablerna. I diskussionen beträffande 

regressionsanalysernas resultat kommer även argumentation för andra teorier, utöver de 

teorier som respektive oberoende variabel grundar sig i, att föras, med avsikt att öka 

förklaringen beträffande resultatet. I nästkommande avsnitt presenteras en summering 

över vilka teorier som, i utgångspunkt av resultaten, kan främjas eller inte. Därigenom 

kan nedanstående diskussion endast påvisa indikationer beträffande huruvida de olika 

teorierna kan främjas eller ej.  

 

Resultaten i ovanstående avsnitt kan inte generaliseras för revisionsprofessionen då det 

enligt bortfallsanalysen för urvalet framgår att urvalet beträffande könsrepresentationen 

inte är representativt för populationen. Även det faktum att närmre hälften av 

respondenterna i urvalet innehar den högsta positionsnivån i revisionshierarkin bidrar 

till att resultaten inte kan generaliseras för revisionsprofessionen då urvalet inte är 

representativt för populationen. Därigenom kan kommande diskussioner endast påvisa 

tendenser och indikationer beträffande revisionsprofessionen och dess 

könsdiskriminering. 

 

5.3.1.1 Lön – T-test 

Resultaten visar att det råder skillnader mellan könen avseende vilken lön som erhålls 

på Position 5, där kvinnor generellt erhåller en lägre lön än män vilket betyder att det 

manliga könet främjas framför det kvinnliga. Därigenom kan det utifrån 1 kap 4§ 

Diskrimineringslagen hävdas att tendenser till könsdiskriminering av det kvinnliga 

könet förekommer på Position 5 och därmed inom revisionsprofessionen. Resultatet 

indikerar därmed på att Janssen et. al.s (2016) studie kan främjas, vilken påvisar att det 

via de två teorierna smakbaserad diskrimineringsteori och statistiska 
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diskrimineringsteorin går att verifiera könsdiskriminering när de två könen inte erhåller 

lika lön. 

 

5.3.1.2 Lön – Regressionsanalys 

Regressionsanalysen för variabeln Lön, Modell 1b, visar att den modererande variabeln 

Kön_Del har ett förhållande med Lön, vilket innebär att då en större andel manliga 

revisorer är delägare kommer de kvinnliga revisorerna erhålla en högre lön. Resultatet 

kan utifrån den  strukturellcentrerade teorin - fenomenet tone at the top,  i vilken den 

oberoende variabeln Könsfördelning på delägare grundar sig, ge indikationer på att den 

strukturellcentrerade teorin och fenomenet tone at the top inte kan främjas. I och med att 

organisationsstrukturen med främst manliga delägare erbjuder kvinnor en högre lön än 

vad kvinnliga delägare gör, innebär det utifrån den strukturellcentrerade teorin avseende 

då det är kvinnor som sätter tonen i organisationen (då andelen kvinnliga delägare är 

större) att tonen angående kön inte genomsyras i organisationen eftersom kvinnliga 

revisorer erhåller en lägre lön då det är en större andel kvinnliga delägare. En av 

anledningarna till varför tonen inte genomsyras i organisationen då det är kvinnor som 

sätter den kan bero på att kvinnor inte främjar andra kvinnor, då kvinnor enligt 

Holgersson (2003) är heterosociala och inte homosociala, det vill säga att kvinnor 

tenderar att socialisera sig med män och inte med kvinnor. Att kvinnor inte främjar 

kvinnor kan enligt Holgersson (2003) grunda sig i att det är män som besitter makten i 

samhället och därför vill kvinnor hellre socialisera sig med män. Ytterligare en 

förklaring till varför kvinnor inte främjar kvinnor menar Holgersson (2003) beror på att 

kvinnor i toppen inte vågar främja andra kvinnor då rädslan finns att andra individer i 

organisationen ska tro att revisorn främjat kvinnor för att de båda tillhör det kvinnliga 

könet. Detta ligger i linje med Kanters (1977) framförande beträffande att kvinnor ses 

som symboler då de är kraftigt underrepresenterade, vilka kvinnor är på delägarnivå i 

revisionsbranschen enligt Jonnergård et. al. (2010), och därmed granskas i högre 

utsträckning vilket gör att om en kvinna främjar en revisor av samma kön kan ett sådant 

främjande granskas mer än då en manlig delägare gör samma sak (Kanter, 1977). 

 

Resultatet visar att det inte existerar något förhållande mellan huruvida en revisor 

upplever könsdiskriminering och vilken lön revisorn erhåller. Utifrån stereotype threat 

theory framgår det att upplevd könsdiskriminering blir aktuell då negativa stereotyper 

aktiveras (Davies et. al., 2005). Därmed kan det utifrån resultatet indikera på att 
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huruvida negativa stereotyper aktiveras eller inte, inte har någon betydelse för vilken 

lön en revisor erhåller. 

 

5.3.1.3 Könsfördelning på position – T-test 

Resultaten från t-testerna där förhållandet mellan kön och de beroende variablerna för 

respektive positionsnivå undersöktes, påvisar att det finns indikationer på att skillnader 

mellan könen på Position 2 och Position 5 beträffande den beroende variabeln 

Könsfördelning på position råder. För de två positionsnivåerna innebär resultatet att då 

en man innehar någon av dessa två positioner är andelen män på positionen fler än då en 

kvinna innehar positionen. Att det råder en ojämn könsfördelning generellt i branschen, 

endast åtta procent kvinnliga delägare (Jonnergård et. al., 2010), har här inte någon 

vidare betydelse eftersom att resultaten snarare påvisar att könsfördelningen på samma 

position ser olika ut om det är en manlig eller kvinnlig revisor som tillfrågats. I 

teoriavsnittet har det argumenterats för att hur könsfördelningen på en position ser ut 

kan förklaras genom homosocialitet/heterosocialitet.  I och med att det på såväl Position 

2 som Position 5 finns en större andel män representerade på positionen då det är en 

man som innehar positionen än då det är en kvinna, kan indikationer på att fenomenet 

homosocialitet kan främjas eftersom fenomenet innebär att individer tenderar att 

socialisera sig med likasinnade (Kanter, 1977). Holgersson (2003) framför dock att 

homosocialitetsbegreppet avser män medan heterosocialitetsbegreppet avser kvinnor, 

det vill säga att kvinnor också tenderar att socialisera sig med män, och inte kvinnor. 

Resultaten indikerar därmed på att kvinnor inte skulle vara heterosociala utan snarare 

homosociala. I och med att resultaten indikerar på att såväl kvinnor som män är 

homosociala, kan även resultatet påvisa tendenser till att självkategoriseringsteorin kan 

främjas då teorin menar att individer kategoriserar sig med likasinnade och trivs bäst i 

sådana förhållanden (Turner och Reynolds, 2012). 

 

5.3.1.4 Könsfördelning på position – Regressionsanalys 

I resultatet i regressionsanalysen, Modell 2b, för Könsfördelning på position framgår det 

att ju större andel manliga revisorer som ingick i rekryteringsteamet då revisorn 

rekryterades till sin nuvarande position, desto större andel manliga revisorer kommer 

inneha positionen som rekryterarna rekryterade till. Därmed kan resultatet indikera på 

att fenomenet homosocial reproduktion kan främjas, ett fenomen som innebär att män 

väljer att rekrytera män och kvinnor väljer att rekrytera kvinnor (Kanter, 1977). Detta 
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eftersom att såväl manliga som kvinnliga rekryterare främst tillsätter positioner med 

revisorer av det egna könet.  

 

Resultatet från Modell 2b visar även på att ju mer information rekryteraren har om de 

båda könens kompetens, desto fler kvinnor finns representerade på positionen. Det 

innebär även att då rekryteraren inte har tillräckligt med information beträffande de 

båda könens kompetens finns det en mindre andel kvinnor representerade på positionen. 

Enligt Jonnergård et. al. (2010) är det i revisionsprofessionen det manliga idealet som 

ses som normen och Stafsudd (2011) menar att det därmed är de manliga stereotyperna 

som främjas inom revisionsprofessionen. Därmed kan undersökningens resultat främja 

den statistiska diskrimineringsteorin, en teori som menar att individer grundar sina 

beslut i stereotyper när individen i fråga inte har tillräckligt med information om de 

båda könen (Ahmed och Hammarstedt, 2010; Guryan och Charles, 2013), eftersom det 

enligt ovanstående därmed är de kvinnliga revisorerna som blivit underrepresenterade 

på positionen då rekryteraren inte haft tillräcklig information. I och med att resultatet 

påvisar att kvinnor anställs i högre grad då rekryteraren har tillräckligt med information 

att tillgå, finns indikationer på att expectation states theory kan motsägas av resultatet. 

Detta då expectation states theory hävdar att rekryterare grundar sina rekryteringsbeslut 

i stereotyper oavsett om tillräcklig information finns tillgänglig eller inte. Om teorin 

hade stämt, hade det medfört att resultatet snarare skulle påvisat att det inte finns något 

förhållande mellan variablerna Rekryterare har tillräcklig information och 

Könsfördelning på position och därmed hade andelen kvinnor på en position inte 

påverkats av om rekryteraren hade tillräcklig information eller inte.  

 

Resultaten i Modell 2b uppvisar även att då en högre andel män finns representerade på 

delägarnivå förekommer det också en större andel män på positionen som den kvinnliga 

revisorn innehar. Även det omvända förhållandet gäller, det vill säga då en större andel 

kvinnliga delägare finns inom en revisionsbyrå, desto större andel kvinnor finns 

representerade på positioner som en kvinnlig revisor innehar. Resultatet indikerar 

därmed på att såväl den strukturellcentrerade teorin som fenomenet tone at the top kan 

främjas. Detta eftersom att det enligt den sturkturellcentrerade teorin och fenomenet 

tone at the top är de högre positionerna som sätter tonen i organisationen, även avseende 

organisationens inställning till kön (Amernic et. al., 2010; Hull och Umansky, 1997). 

När det då är en större andel män på delägarnivå i revisionsbyrån menar Hull och 
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Umansky (1997) att det är organisationens struktur som hindrar kvinnor från att klättra 

till de högre positionerna, vilket resultatet indikerar på. 

 

5.3.1.5 Upplevd könsdiskriminering – T-test 

Den beroende variabeln Upplevd könsdiskriminering uppvisade inte några signifikanta 

skillnader mellan könen på någon av de sex olika positionsnivåerna. Det innebär att det 

inte finns indikationer på att det i revisionsprofessionen skulle finnas någon skillnad 

mellan vilken grad kvinnor och män upplever könsdiskriminering. Dessutom framgår 

det i det beskrivande avsnittet att de båda könen generellt angivit ett medelvärde nära 1, 

vilket innebär att de i hög grad anser sig ha lika klättringsmöjligheter som andra 

revisorer och därmed upplevs inte könsdiskriminering. Den negativa snedfördelningen 

beträffande positionsvariabeln, det vill säga att hälften av respondenterna i urvalet 

innehar Position 5, kan medföra att den generella revisorn upplever mindre 

köndiskriminering. Trots att variabeln Upplevd könsdiskriminering inte uppvisar någon 

signifikant skillnad mellan könen för någon av positionsnivåerna, uppvisar ändå 

medelvärdet att kvinnor för Position 3-5 upplever sig ha samma möjligheter till 

avancemang som andra revisorer ju högre upp i hierarkin de kommer. Om en revisor har 

lyckats avancera är det kanske inte märkvärdigt att revisorn i fråga upplever sig ha lika 

möjligheter till avancemang som andra eftersom revisorn lyckats klättra. Då det tidigare 

presenterats att fördelningen mellan könen på Position 5 inte kan anses avspegla 

verkligheten är det mer lämpligt att utgå från tidigare forskning angående hur könen är 

fördelade på de högre positionerna inom revisionsprofessionen, där endast åtta procent 

av delägarna är kvinnor (Jonnergård et. al., 2010). Ju högre upp kvinnorna klättrar, 

desto mindre kvinnor finns det på positionen, samtidigt som kvinnorna på de högre 

positionerna upplever sig ha lika möjligheter och därmed upplever mindre 

könsdiskriminering. Resultaten indikerar därmed på att Kanters (1977) resonemang 

beträffande att då kvinnor är underrepresenterade blir de till symboler i grupper och 

granskas i högre utsträckning än det dominanta könet, inte kan främjas. Dock kan det 

ifrågasättas hur väl samma möjligheter verkligen mäter variabeln Upplevd 

könsdiskriminering eftersom att de revisorer som innehar en av de högre positionerna 

borde uppleva sig ha samma möjligheter som andra revisorer att avancera då de tagits 

sig dit. Utifrån detta perspektiv kan inte Kanters resonemang motsägas eftersom att 

kvinnor trots allt är underrepresenterade på de högre positionerna och därmed borde 

känna sig mer utstuderade och uppleva könsdiskriminering i högre grad än manliga 
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revisorer. Därmed borde resultatet indikerat på att det finns skillnader mellan könen 

avseende hur de upplever könsdiskriminering, vilket medför att mätningen av variabeln 

ytterligare kan ifrågasättas. 

 

5.3.1.6 Upplevd könsdiskriminering – Regressionsanalys 

I regressionsanalysen, Modell 3b, uppvisades ett negativt samband mellan Upplevd 

könsdiskriminering och Könsfördelning på delägare vilket innebär att ju större andel 

män som finns representerade på delägarposition desto mindre upplever sig en revisor 

ha samma möjligheter att klättra inom byrån som andra revisorer och därmed upplevs 

könsdiskriminering i högre utsträckning. Vilket kön det är som sätter tonen i 

organisationen är det som enligt tone at the top och den strukturellcentrerade teorin 

bidrar till att ett kön främjas framför ett annat (Amernic et. al., 2010; Hull och 

Umansky, 1997). Resultatet medför att det inte går att uttala sig om huruvida teorierna 

stämmer eftersom revisorers kön inte tas i beaktan för förhållandet mellan 

Könsfördelning på delägare och Upplevd könsdiskriminering. Därigenom kan det inte 

indikeras på att organisationsstrukturen främjar det kön som är överrepresenterat på de 

högre positionerna eftersom att revisorns egna kön inte sätts i förhållande till upplevd 

könsdiskriminering ur könsfördelning på delägare-perspektivet, då den modererande 

variabeln, som består av variablerna Kön och Könsfördelning på delägare, inte uppvisar 

något signifikant förhållande. 

 

Resultaten från Modell 3b presenterar även, utifrån den modererande variabeln 

Kön_Reks samband med Upplevd könsdiskriminering, att ju större andel män som finns 

representerade i rekryteringsteamet desto mindre upplever de kvinnliga revisorerna sig 

ha samma möjligheter till avancemang. Därigenom innebär resultatet att då det 

kvinnliga könet främjas vid rekryteringstillfället, det vill säga då kvinnliga rekryterare 

rekryterar kvinnliga revisorer - homosocial reproduktion (Kanter, 1977), upplever 

kvinnliga revisorer i mindre utsträckning att de könsdiskrimineras. Utifrån ovanstående 

resonemang kan det därmed utläsas att homosocial reproduktion beträffande kvinnor 

kan motverka att kvinnliga revisorer upplever könsdiskriminering.  

 

Modell 3b uppvisar att huruvida revisorer upplever att deras rekryterare tror på 

stereotyper eller inte har en relation till om revisorer upplever könsdiskriminering eller 

inte. Då rekryterare ansågs tro på stereotyper upplever revisorn sig inte ha lika 
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möjligheter att avancera i byrån. Resultatet indikerar på att den statistiska 

diskrimineringsteorin och expectation states theory kan främjas eftersom de två 

teorierna menar att då stereotyper ligger till grund för vem som anställs (Ahmed och 

Hammarstedt, 2010; Berger et. al., 1980), uppstår könsdiskriminring.  

 

Könsfördelning på position visar inget signifikant förhållande till den beroende 

variabeln Upplevd könsdiskriminering i regressionsanalysen för Modell 3b vilket 

betyder att hur könsfördelningen ser ut på revisorns position inte inverkar om en revisor 

upplever könsdiskriminering. Därigenom är fenomenet homosocialitet inte av någon 

betydelse sett till upplevd könsdiskriminering. 

 

5.3.1.7 Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas – T-test 

Trots den låga svarsfrekvensen för den beroende variabeln Säljförmåga och 

resultatorientering efterfrågas erhölls ett resultat från testerna som visar på att det finns 

indikationer angående skillnader beträffande hur respektive kön uppfattade säljförmåga 

och resultatorientering som viktiga egenskaper att inneha vid rekrytering till såväl 

Position 2 som Position 4. Manliga revisorer på de två positionerna uppfattade att de två 

egenskaperna var viktigare att inneha vid rekryteringstillfället än vad kvinnliga revisorer 

gjorde.  

 

Att de kvinnliga revisorerna inte uppfattade dessa två egenskaper som lika viktiga i 

förhållande till egenskapernas viktighetsgrad som de manliga revisorerna angivit, kan 

grunda sig i att egenskaperna är stereotypa manliga egenskaper (Ameen et. al., 1996; 

Jonnergård och Stafsudd, 2009) och att kvinnor inte främst uppfattade sig rekryteras 

utefter manliga stereotypa egenskaper i förhållande till vad de manliga revisorerna 

uppfattade. Revisorerna har därmed uppfattat sig rekryterats på olika grund och således 

har rekryteraren därigenom behandlat könen olika.  

 

Resultaten uppvisar även att det enligt medelvärdena inte förekommer några direkta 

skillnader angående hur viktiga de två egenskaperna uppfattades vid 

rekryteringstillfället till någon av positionsnivåerna, Position 2-5. Därmed kan det 

ifrågasättas huruvida Stafsudd och Jonnergårds (2011) framförande angående att de två 

egenskaperna efterfrågas på de högre positionerna kan indikeras stämma. Å andra sidan 

kan motsägelsen grunda sig i en definitionsfråga av vilka positionsnivåer som anses 
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vara höga positioner. Då det enligt uppsatsens pilotstudie framgick att revisorer 

vanligen blev auktoriserade på Position 2, kan denna positionsnivå och de 

positionsnivåer över denna betraktas som höga positioner eftersom att en revisionsbyrå 

dels även har några positionsnivåer under Position 2, dels att auktorisation är en titel 

som representerar att en revisor varit aktiv i branschen ett antal år.   

 

5.3.1.8 Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas – Regressionsanalys 

I Modell 4a, angående regressionsanalysen för den beroende variabeln Säljförmåga och 

resultatorientering efterfrågas, framgår att då det är en kvinnlig revisor som rekryterats 

har hon inte uppfattat de två egenskaperna som viktiga att besitta vid 

rekryteringstillfället, medan då det är en manlig revisor som rekryterats har han 

uppfattat egenskaperna i högre grad än kvinnliga revisorer varit viktiga att inneha vid 

rekryteringstillfället. Förhållandet är detsamma som uppvisade i testet för Position 2 och 

Position 4, där förhållandet mellan kön och de beroende variablerna studerades. Därav 

har diskussionen om förhållandet förts ovan. 

 

Resultatet i regressionsanalysen i Modell 4a konstaterar att de tre oberoende variablerna 

Könsfördelning på delägare, Könsfördelning på position och Könsfördelning på 

rekryteringsteamet inte uppvisar några signifikanta förhållanden till den beroende 

variabeln. Resultatet indikerar på att hur organisationsstrukturen är tonad, om 

homosocial reproduktion förekommer eller inte samt om homosocialitet råder eller inte, 

inte har någon betydelse för om de två egenskaperna efterfrågas eller ej.  

 

5.3.1.9 Manliga egenskaper efterfrågas – T-test 

Den beroende variabeln Manliga egenskaper efterfrågas visade inga signifikanta 

skillnader mellan könen på någon av positionsnivåerna. Därigenom kan det indikeras på 

att kvinnor och män inte upplever könsdiskriminering på positionerna utifrån detta mått. 

Det får dock tas i beaktan att det för den beroende variabeln Manliga egenskaper 

efterfrågas finns en betydligt sämre svarsfrekvens än för de andra beroende variablerna 

(bortsätt från den beroende variabeln Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas). 

Då det inte finns någon skillnad mellan könen i avseende på vilken viktighetsgrad 

manliga egenskaper fått vid rekryteringstillfället till någon av positionsnivåerna, innebär 

det att såväl kvinnliga som manliga revisorer uppfattat att manliga stereotypa 

egenskaper efterfrågats i lika hög utsträckning. 
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Även det faktum att medelvärden för de båda könen befinner sig mellan 1 och 1,4 av 

maximalt 3 medför att det för såväl kvinnor som män vid rekryteringstillfället upplevt 

att såväl kvinnliga som manliga egenskaper efterfrågats på samtliga positioner, samt att 

det snarare varit kvinnliga egenskaper som efterfrågats i högre utsträckning på samtliga 

positioner än manliga, då det generella medelvärdet för respektive kön på respektive 

position inte överstiger 1,5. Resultaten indikerar således på att revisionsprofessionen 

inte är mansdominerad på grund av att det krävs stereotypa manliga egenskaper i 

arbetet, något som Carrington och Troske (1995) annars angivit som en förklaring på 

varför en organisation samtidigt kan vara ojämställd och icke-diskriminerande. 

Eftersom egenskaperna som uppfattades viktiga vid rekryteringstillfället inte endast var 

stereotypa manliga egenskaper, samtidigt som det på de olika positionsnivåerna finns 

ledare representerade i modellen, kan resultatet indikerar på att Role congruity theory of 

preudice toward female leaders inte kan främjas, då teorin hävdar att en ledare måste 

anta manliga stereotypa egenskaper (Eagly och Karau, 2002). Dock har inte ledare 

undersökts specifikt utan bedömningen är gjord utefter de högre positionerna i 

revisionshierarkin, vilka kan innehålla revisorer som är ledare. Även den låga 

svarsfrekvensen gör att resonemangets väsentlighet ställs frågande.  

 

5.3.1.10 Manliga egenskaper efterfrågas – Regressionsanalys 

I och med att varken Modell 5a eller Modell 5b var signifikant kan inga uttalanden om 

några förhållanden mellan den beroende variabeln Manliga egenskaper efterfrågas och 

variablerna i modellerna göras. Därmed kan Role congruity theory of preudice toward 

female leaders och Hull och Umanskys (1997) fem ledarskapsstilar, som avsågs 

diskuteras här i samband med resultaten, inte diskuteras. 

 

5.3.1.11 Könsfördelning på rekryteringsteamet – T-test 

Resultaten beträffande på vilken positionsnivå som könsdiskriminering uppstår, där kön 

och de beroende variablerna testades för respektive positionsnivå, påvisar att det finns 

en signifikant skillnad mellan könen på Position 3 angående Könsfördelning på 

rekryteringsteamet. Studeras medelvärdet för de manliga och kvinnliga revisorerna på 

denna positionsnivå i Tabell 21 framgår det att skillnaden mellan könen är sådan att 

manliga revisorer på denna position i högre grad än de kvinnliga revisorerna rekryterats 

till positionen av män. Därigenom indikerar resultatet på att fenomenet homosocial 
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reproduktion kan främjas, vilket enligt Kanter (1977) innebär att individer tenderar att 

rekrytera andra individer som besitter liknande sociala karaktärer och egenskaper som 

den individ som rekryterar, exempelvis att män rekryterar män (Roberson-Saunders et. 

al., 2014). Medelvärdet på hur könsfördelningen på rekryteringsteamet ser ut för män på 

Position 3 är 3,238 medan medelvärdet för kvinnor på samma position är 2,474. Sett till 

hur variabeln Könsfördelning på rekryteringsteam är kodat, innebär ovanstående att en 

genomsnittlig manlig revisor på Position 3 rekryterats av övervägande män medan en 

genomsnittlig kvinnlig revisor rekryterats av någorlunda lika många män som kvinnor. I 

och med att revisionsprofessionen är mansdominerad (Jonnergård et. al., 2010) 

samtidigt som det endast finns åtta procent kvinnliga delägare i branschen, finns det ett 

färre antal kvinnor att tillgå till rekryteringsteamet. Utifrån ett sådant perspektiv kan det 

hävdas att fenomenet homosocial reproduktion kan indikeras främjas av resultatet, trots 

att den genomsnittliga kvinnliga revisorn på Position 3 inte rekryterats av övervägande 

kvinnor. Detta då medelvärdena för respektive kön uppvisar att kvinnor rekryterats av 

en större andel kvinnor än vad män gjort.  

 

Trots att förhållandet mellan kön och könsfördelning på rekryteringsteamet inte 

uppvisat någon signifikans för positionsnivåerna Position 4 och Position 5, kan det vara 

av värde att ändå studera medelvärdena för de två könen på dessa positionsnivåer. Då 

framgår det att medelvärdet på könsfördelning på rekryteringsteamet blir högre för 

kvinnor ju högre positionsnivå som studeras. Därigenom kan ovanstående resonemang 

styrkas, nämligen att homosocial reproduktion för kvinnor sker inom 

revisionsbranschen i den mån tillräckligt med kvinnor finns tillgängliga för att ingå i 

rekryteringsteamen.  

 

5.3.1.12 Könsfördelning på rekryteringsteamet – Regressionsanalys 

Resultatet från regressionsanalysen, Modell 6a, visar att Könsfördelning på delägare har 

ett förhållande till den beroende variabeln Könsfördelning på rekryteringsteamet vilket 

innebär att ju större andel manliga delägare i revisionsbyrån desto större andel män 

kommer ingå i rekryteringsteamet. Förhållandet indikerar därmed på att organisationens 

struktur avseende könsfördelning återspeglas i organisationen då könsfördelningen på 

rekryteringsteamet följer samma struktur som könsfördelningen på delägare. Därigenom 

indikerar resultatet på att den strukturellcentrerade teorin, vilken enligt Hull och 

Umansky (1997) menar att bland annat organisationsstrukturen avseende 
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könsfördelning i en organisation kan sättas i toppen av organisationen, kan främjas. 

Således finns indikationer på att resultatet även främjar fenomenet tone at the top vilket 

enligt Amernic et. al. (2010) innebär, precis som den strukturellcentrerade teorin 

hävdar, att organisationens struktur grundas i strukturen i toppen av organisationen.  

 

5.3.1.13 Position – Regressionsanalys 

Regressionsanalysen i Modell 7b framför att kvinnliga revisorer innehar en lägre 

position då andelen manliga delägare är större och vice versa, det vill säga att kvinnliga 

revisorer innehar en högre position då andelen kvinnliga delägare är större. Det 

uppvisade förhållandet innebär att resultatet indikerar på att den strukturellcentrerade 

teorin, framförd av Hull och Umansky (1997), som innebär att revisorer på de högre 

positionerna sätter tonen i strukturen och kulturen för hela organisationen, kan främjas. 

Eftersom att kvinnliga revisorer erhåller en lägre position då det finns en större andel 

manliga delägare, är det organisationsstrukturen ur en könsaspekt som ligger till grund 

för detta. Jämförs resultatet med resultatet i regressionsanalysen för Lön, Modell 1b, där 

kvinnliga revisorer erhåller en lägre lön ju större andel kvinnliga delägare som finns 

representerade på byrån, går argumentationen kring huruvida kvinnor är heterosociala i 

motsatt riktning här, vilket innebär att resultatet för Position snarare indikerar på att 

kvinnor är homosociala. I och med att resultatet för Position påvisar att kvinnliga 

revisorer innehar en högre position då andelen kvinnliga delägare är större medan 

resultatet för Lön visar att kvinnliga revisorer erhåller en lägre lön då andelen kvinnliga 

delägare är större, kan det bero på att det inom organisationen och i samhället i stort är 

mer accepterat att kvinnor har höga positioner än att de har höga löner och därmed, 

enligt Holgersson (2003), vågar kvinnliga delägare främja kvinnliga revisorer i 

avseende på position. I och med att det i bakgrunden i uppsatsen framförts att de största 

revisonsbyråerna i Sverige har uppsatta jämställdhetsmål som de aktivt arbetar efter att 

uppnå (Lennartsson, 2014a), kommer målen inte uppnås om kvinnor inte kan avancera 

till de högre positionerna. 

 

Även den modererande variabeln Kön_Rek har ett förhållande till Position vilket 

innebär att ju större andel män i rekryteringsteamet desto högre position innehar de 

kvinnliga revisorerna. Vid en första anblick indikerar resultatet på att fenomenet 

homosocial reproduktion inte kan främjas då fenomenet menar att män tenderar att 

rekrytera män och kvinnor tenderar att rekrytera kvinnor, vilket resultatet inte uppvisar 
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då resultatet påvisar att manliga rekryterare rekryterar kvinnliga revisorer till högre 

positioner i högre utsträckning än vad kvinnliga rekryterare gör. Dock är det så att det 

inom revisionsprofessionen på delägarnivå endast finns åtta procent kvinnor 

representerade (Stafsudd, 2011) vilket snarare gör det logiskt varför en kvinnlig revisor 

har en högre position då hon rekryterats av en större andel män. Därigenom behöver 

inte resultatet indikera på att fenomenet homosocial reproduktion motsägs.  

 

5.3.2 Sammanställande diskussion 

5.3.2.1 Vilka teorier förklarar könsdiskriminering 

I detta avsnitt kommer det diskuteras fram vilka teorier som bäst kan förklara vad som 

leder till att könsdiskriminering existerar inom revisionsprofessionen. Utifrån tabellen 

nedan kan det utläsas i vilka beroende variabler, vilka mäter könsdiskriminering, som 

de oberoende variablerna uppvisat signifikanta förhållanden och därmed kan det vidare 

diskuteras om teorierna som de oberoende variablerna grundar sig i kan förklara varför 

könsdiskriminering yttrar sig.  

Tabell 31. Förklarande teorier 

 

Eftersom de olika teorierna som presenterats i teoriavsnittet har applicerats på flera av 

de beroende variablerna för att förklara varför könsdiskriminering yttrar sig genom de 

beroende variablerna kommer urskiljning av ett övergripande mönster för varje teori 

 Beroende→ Lön Kf_pos Uppl_kd SoM Man Kf_rek 

Oberoende↓ Teori↓       

Rek_tror Statistisk & 
Expectation 

  -    

Rek_info Statistisk & 

Expectation 
 -     

Prestation  +      

Kf_del Strukturell-
centrerad & 
tone at the top 

  -   + 

Kön_del Strukturell-
centrerad & 
tone at the top 

+ +     

Kf_position Homosocialitet       

Kön_Pos Homosocialitet       

Kf_rek Homosocial 
reproduktion 

 +     

Kön_rek Homosocial 
reproduktion 

  -    
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göras för att avgöra om teorin främjas eller inte genom indikationerna som resultatet 

visar. 

 

Den statistiska diskrimineringsteorin och expectation states theory förklarar båda två att 

det är stereotyper som ligger bakom varför en individ tenderar att främja ett kön framför 

ett annat (Ahmed och Hammarstedt, 2010; Berger et. al., 1980). Både den statistiska 

diskrimineringsteorin och expectation states theory kan indikeras främjas från resultatet 

där revisorer upplever mer könsdiskriminering när revisorerna uppfattade att deras 

rekryterare vid rekryteringstillfället trodde att stereotyper var verkliga. Resultatet från 

regressionsanalysen för Könsfördelning på position uppvisade att när rekryteraren hade 

tillräckligt med information om de båda könens kompetens fanns en större andel 

kvinnor representerade på positionen vilket indikerar på att den statistiska 

diskrimineringsteorin kan främjas då kvinnliga revisorer rekryterats när rekryteraren 

hade information om de båda könens kompetens. Resultatet indikerar däremot på att 

expectation state theory inte kan främjas eftersom resultatet då, om resultatet skulle ha 

indikerat på att främja teorin, skulle ha varit att rekryteraren haft tillräckligt med 

information om de båda könen och ändå skulle en större andel män finnas 

representerade på positionen. De båda resultaten visar på att den statistiska 

diskrimineringsteorin kan förklara varför könsdiskriminering yttrar sig och därmed kan 

teorin främjas genom våra resultat medan våra resultat samtidigt inte främjar 

expectation states theory.  

 

I regressionsanalyserna har även teorin strukturellcentrerad teori och fenomenet tone at 

the top använts för att se om organisationskultur och organisationsstruktur ur ett 

könsperspektiv kan hjälpa till att förklara varför könsdiskriminering yttrar sig i 

revisionsprofessionen (Amernic et. al., 2010; Hull och Umansky, 1997). I diskussionen 

för Könsfördelning på position presenteras indikationer på att teorin och fenomenet 

främjas eftersom att resultatet påvisar att då en större andel män finns representerade på 

delägarpositionen finns det en större andel män på den position som den kvinnliga 

revisorn innehar. Teorin och fenomenet främjas även vid test av Könsfördelning på 

rekryterare då organisationsstrukturen ur ett könsperspektiv bland annat återspeglas i 

könsfördelningen på rekryteringsteamet. Däremot visar regressionsanalysen för 

variabeln Lön att den strukturellcentrerade teorin och tone at the top inte främjas, vilket 

säger emot vad de två andra testerna visar. Skillnaden mellan Lön och de två andra 



  
 

147 

beroende variablerna är att Könsfördelning på position och Könsfördelning på 

rekryterare är variabler tillhörande organisationskategorin. Då organisationsstruktur är 

en variabel som är grundad utifrån att organisationen kan leda till varför 

könsdiskriminering yttrar sig genom organisationsstrukturen, väger resultaten från 

variablerna tillhörande organisationskategorin tyngre då variablerna tillhörande 

organisationskategorin i större utsträckning än variabeln från individkategorin enligt 

den strukturellcentrerade teorin påverkas av den organisationsstruktur som sätts i 

toppen. Därmed kan den strukturellcentrerade teorin och fenomenet tone at the top, 

indikeras på att främjas av undersökningens resultat. 

 

Homosocial reproduktion är ett annat fenomen som enligt teori kan förklara varför ett 

kön främjar ett annat kön och därmed förklarar varför könsdiskriminering yttrar sig 

(Kanter, 1977). Fenomenet har indikerats främjas från undersökningens resultat då 

regressionsanalysen för Könsfördelning på position visar att när en större andel manliga 

revisorer ingick i rekryteringsteamet desto större andel manliga revisorer finns 

representerade på positionen som revisorn rekryterades till. Fenomenet främjas även av 

undersökningen för Upplevd könsdiskriminering som visade att män uppfattar sig 

främjas av andra män då en större andel män ingick i rekryteringsteamet desto mindre 

upplever sig kvinnor ha samma möjligheter till avancemang och därmed upplever de 

kvinnliga revisorerna könsdiskriminering. Då riktningen, det vill säga att resultatet ger 

indikationer på att homosocial reproduktion främjas av undersökningens resultat kan det 

konstateras att det finns indikationer på att homosocial reproduktion kan förklara varför 

könsdiskriminering yttrar sig i revisionsprofessionen.      

 

Resultatet visar att fenomenet homosocialitet inte kan främjas från någon av testerna då 

den variabeln som avser mäta homosocialitet inte uppvisar några signifikanta 

förhållanden till de beroende variablerna. Eftersom att homosocialitet/heterosocialitet i 

diskussionen visat sig kunna ge förklaringar på varför den strukturellcentrerade teorin 

inte från resultaten ges indikationer på att främjas, kan det kanske snarare vara så att 

homosocialitet inte direkt förklarar varför könsdiskriminering existerar utan är snarare 

eventuellt en bakomliggande tänkbar förklaring till de teorier som förklarar varför 

könsdiskriminering existerar. 
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I beaktan av att den statistiska diskrimineringsteorin endast genom resultat från två 

olika regressionsanalyser, där det ena resultatet inte kan medför att åtskillnad mellan 

den statistiska diskrimineringsteorin och expectation states theory kan göras, kan 

förklara könsdiskriminering, ger teorin ett något svagare mönster till att kunna förklara 

könsidskriminering i förhållande till den strukturellcentrerade teorin, fenomenet tone at 

the top och fenomenet homosocial reproduktion. I och med att den strukturellcentrerade 

teorin, fenomenet tone at the top och fenomenet homosocial reproduktion har starkare 

mönster, då de genom flera resultat kan indikeras främjas, ger de därmed en starkare 

förklaring till varför könsdiskriminering yttrar sig. Dessutom styrks den 

strukturellcentrerade teorin samt tone at the top och homosocial reproduktion även från 

diskussionen från testerna gjorde på variabeln Position. Eftersom det där framgår att 

teorin och de två fenomenen kan påverka vilken position en kvinna innehar, i och med 

att det är de modererande variablerna som kan härleda teorin och fenomenen i resultatet, 

visar att organisationsstrukturen i revisonsbyråer är något som kan förklara varför 

kvinnor inte avancerar till högre positioner och varför därmed tendenser till 

könsdiskriminering existerar.  

 

5.3.2.2 På vilken position uppstår könsdiskriminering 

Huruvida könsdiskriminering existerar på Position 0 och Position 1 har inte kunnat 

utläsas genom testerna då en alltför liten andel av revisorerna som deltagit i 

undersökningen angivit att de innehar en av de två positionerna.  Den låga 

svarsfrekvensen på de två positionerna kan grunda sig i att revisorer, enligt vår 

pilotstudie, blir auktoriserade främst på positionen ovanför dessa två positionsnivåer, 

det vill säga på Position 2, och detta tillsammans med det faktum att urvalet endast 

bestod av auktoriserade och godkända revisorer bidrar till att det inte är förvånande att 

svarsfrekvensen är så låg och att positionsnivåerna därmed inte kan mätas.  

 

I resultaten av testerna framförs att det identifierats att det för Position 2, Position 3, 

Position 4 och Position 5 finns indikationer på att det råder könsdiskriminering. Detta 

då det för de fyra positionsnivåerna uppvisas skillnader mellan könen i förhållande till 

fyra av de sex beroende variablerna som operationaliserats som mått på 

könsdiskriminering. För Position 2 uppvisades skillnader mellan könen beträffande 

Könsfördelning på position och Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas. Då 

skillnader mellan könen i avseende på Könsfördelning på position även i 
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regressionsanalysen visat sig vara tillräckligt starka för att visa sig i regressionsanalysen 

tillsammans med andra faktorer som har ett förhållande till Könsfördelning på position 

kan det konstateras att indikationer på könsdiskriminering yttrar sig genom Position 2, 

det vill säga Manager. Även Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas uppvisade 

skillnader mellan könen på Position 2 och när variabeln testades i regressionsanalysen 

med förklarande faktorer uppvisades att en revisors kön har ett förhållande till de två 

efterfrågade egenskaperna och därigenom kan det återigen konstateras att indikationer 

på könsdiskriminering finns på Position 2.  

 

För Position 3 finns det indikationer på att könsdiskriminering existerar eftersom att det 

på denna position finns skillnader mellan könen avseende den beroende variabeln; 

Könsfördelning på rekryteringsteamet, vilken är ett mått på könsdiskriminering. Då 

regressionsanalysen för Könsfördelning på rekryteringsteamet inte uppvisar att en 

revisors kön har en tillräckligt stark relation till den beroende variabeln konstaterades att 

endast svaga indikationer finns på att könsdiskriminering existerar på Position 3 

eftersom att kön inte hade en tillräckligt stark relation till måttet på könsdiskriminering 

när ytterligare förklarande faktorer ställdes i förhållande till måttet på 

könsdiskriminering.  

 

På Position 4 har det presenterats att det finns indikationer på att könsdiskriminering 

existerar då testet beträffande relationen mellan kön och de beroende variablerna för 

Position 4 uppgav att det finns skillnader mellan könen beträffande den beroende 

variabeln Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas. Precis som tidigare nämnts 

ovan visade kön stå sig tillräckligt starkt till måttet på könsdiskriminering; Säljförmåga 

och resultatorientering, då ytterligare förklarande faktorer adderades. 

 

Den högsta positionsnivån i revisionsprofessionens hierarki uppvisar även den 

tendenser till könsdiskriminering då de två beroende variablerna Lön och 

Könsfördelning på position uppvisade signifikanta skillnader mellan könen. För såväl 

Lön som Könsfördelning på position uppvisades att signifikanta skillnader mellan 

könen även uppvisades då förklarande faktorer till de beroende variablerna inkluderades 

i regressionsanalyserna. 

 

Då vårt urval inte är representativt för populationen i avseende på kön kan resultaten 
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och dess diskussion inte generaliseras för revisionsprofessionen. Däremot indikerar 

resultatet på att tendenser till könsdiskriminering finns på de fyra positionsnivåer som 

varit möjliga att mäta. 
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6 Slutsatser 

______________________________________________________________________ 

I avsnittet nedan presenteras slutsatserna som grundar sig i studiens resultat och 

diskussion som inleds med att presentera de övergripande slutsatserna som studien 

mynnat ut i. Sedan presenteras de teoretiska och praktiska bidragen som studiens 

resultat ger, vilka kan hjälpa till att förklara varför könsdiskriminering uppstår i 

revisionsprofessionen och därefter avslutas kapitlet med att diskutera begränsningar i 

uppsatsen följt av framtida forskning inom ramen för könsdiskriminering med 

utgångspunkt i en del fynd från studiens resultat, även med utgångspunkt i 

begränsningar som framtida forskning kan göra annorlunda. 

______________________________________________________________________ 

 

6.1 Slutsats 

Uppsatsens syfte är att utforska och förklara var i revisionshierarkin en eventuell 

könsdiskriminering existerar och i sådana fall varför. Sex beroende variabler 

operationaliserades som mått på könsdiskriminering med utgångspunkt i olika teorier. 

Då måtten på könsdiskriminering testades mot kön för respektive positionsnivå 

identifierades att det finns tendenser till könsdiskriminering inom revisionsprofessionen. 

Vi kan konstatera att det finns indikationer på att könsdiskriminering yttrar sig redan vid 

inträdet i revisionsprofessionen, det vill säga på den position där revisorer vanligast blir 

auktoriserade revisorer, positionsnivån Manager. Tendenserna till könsdiskriminering 

fortsätter yttra sig uppåt i hierarkin då samtliga positionsnivåer över Manager genom, 

olika mått på könsdiskriminering bekräftar de tenderade indikationerna. Huruvida 

tendenser till könsdiskriminering i revisionsprofessionen yttrar sig på de positionsnivåer 

som ligger under Manager har inte kunnat utläsas i uppsatsen. Däremot har det 

konstaterats att tendenser till könsdiskriminering som identifierats på positionsnivå 

Manager bland annat yttrar sig i en form som är kopplad till rekryteringsprocessen. 

Därmed indikerar resultaten på att könsdiskrimineringen redan uppstår vid 

rekryteringen från positionsnivån under Manager till Manager.  

 

Den strukturellcentrerade teorin, vari fenomenet tone at the top inkluderas, samt 

fenomenet homosocial reproduktion förklarar varför könsdiskriminering tenderar att 

existera i revisionsprofessionen. Såväl teorin som de två fenomenen kan härledas till hur 
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revisionsbyråernas organisationsstukturer är utformade avseende könsfördelning. Vi 

kan då konstatera att indikationer på könsdiskriminering tenderar att grunda sig i 

organisationsfaktorer vilket innebär att hur könsfördelningen ser ut på de högre 

positionerna genomsyrar resterande delar i organisationen. Det visas bland annat genom 

könsfördelning på delägare som resulterar i att  könsfördelning på rekryteringsteamet 

återspeglar könsfördelningen på byråns delägare. Könsfördelningen på 

rekryteringsteamet kommer i sin tur återspegla sin könsfördelning på de positioner 

rekryteringsteamet rekryterar till.  

 

Trots att uppsatsens resultat inte kan generaliseras över hela populationen, det vill säga 

revisionsprofessionen, kan vi ändå uttala oss om att det finns tendenser till att 

könsdiskriminering existerar inom revisionsprofessionen. Därmed kan det konstateras 

att det finns indikationer på att en profession kan vara könsdiskriminerande. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är att försöka reducera registret av tänkbara 

könsdiskriminerande positioner inom revisionsprofessionen samt att applicera teorier 

beträffande könsdiskriminering, könsstereotyper och ledarskap för att förklara varför en 

eventuell könsdiskriminering existerar inom revisionsprofessionen. Registret som 

tidigare forskare identifierat går från könsskillnader mellan kvinnliga och manliga 

revisorer redan fem år efter auktorisation (Stafsudd, 2011) upp till delägarnivå där 

kraftig ojämställdhet råder (Jonnergård et. al., 2010). Avsikten med studien var att 

reducera registret men eftersom tendenser till könsdiskriminering identifierades på 

samtliga positioner inom revisionsprofessionen, till och med vid rekryteringen till 

positionsnivån Manager, det vill säga till den position där de flesta revisorer erhåller sin 

auktorisation, har en reducering inte varit möjlig. Vårt teoretiska bidrag blir således 

bland annat att registret snarare utökats eftersom tendenser på könsdiskriminering 

identifierats från Manager upp till Partner/Delägare.  

 

Vår studie bidrar även med att utöka förklaringsramen till varför tendenser till 

könsskillnader och  könsdiskriminering existerar inom revisionsprofessionen genom att 

applicera diskrimineringsteorier på revisionsprofessionen. De teorier som i vår studie 

bäst tenderar att förklara varför könsdiskriminering existerar är följande; den 

strukturellcentrerade teorin, fenomenen tone at the top och homosocial reproduktion. 
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6.3 Praktiskt bidrag 

Att kvinnor väljer att lämna revisionsprofessionen eller att kvinnor inte får möjlighet att 

klättra högre i hierarkin leder till att revisionsbyråerna förlorar den kompetens som 

kvinnor annars skulle kunna bidra med (Lennartsson, 2014a). För att hjälpa 

revisionsbranschen att förstå var och varför en eventuell könsdiskriminering uppstår kan 

uppsatsens praktiska bidrag hjälpa revisionsbyråer att hitta åtgärder som leder till att 

den förlorade kompetensen kommer till användning. I uppsatsen konstateras att 

tendenser till könsdiskriminering existerar på samtliga positioner inom 

revisionsprofessionen samt att förklaringen till varför tendenserna uppstår på 

positionerna kan förklaras av organisationsstrukturens könskultur, det vill säga att 

organisationsstrukturen på de högre positionerna i byrån kommer genomsyra resterande 

delar i organisationen. Enligt vår undersökning framkommer indikationer på att det är 

organisationsstrukturen i revisionsbyråerna som förklarar varför det kvinnliga könet inte 

främjas i revisionsbyråernas högre hierarkiskikt. Vi menar på att det, för att den 

förlorade kompetensen ska komma till användning, behövs att fler kvinnor avancera till 

de högre positionerna eftersom att en jämställd organisationsstruktur i toppen av 

byråerna kommer genomsyra de underliggande positionsnivåerna, vilket även 

inkluderar rekryteringsteamet och ett rekryteringsteam som är jämställd ut ett 

könsperspektiv kommer leda till att det blir mer jämställt på positionen som rekryterare 

rekryterar till. Kommer inte fler kvinnor att avancera till de högre positionerna kommer 

revisionsprofessionen fortsätta vara mandominerad. Kvotering kan vara en möjlig 

lösning på den könsdiskriminering som uppsatsen indikerar på existerar. Därmed bryts 

mönstret beträffande att främst de manliga revisorerna avancerar och främjas, vilket ger 

en möjlighet för professionen att bli jämställd. 

 

6.4 Eventuella begränsningar 

Viss kritik bör riktas till operationalisering av de variabler som avsågs mäta 

könsdiskriminering. De beroende variablerna Upplevd könsdiskriminering och Manliga 

egenskaper efterfrågas är två variabler som enligt teori är mått på könsdiskriminering. 

Dock uppvisades inte någon signifikant skillnad mellan könen avseende dessa två 

variabler. Upplevd könsdiskriminering mäts i om revisorerna har samma 

klättringsmöjligheter vilket kan vara missvisande eftersom revisorer som tagit sig upp 

till toppen därmed anser sig ha lika klättringsmöjligheter. Dessutom är studiens urval 

något snedfördelat då hälften av respondenterna innehar den högsta positionen. 
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Därigenom är det inte konstigt att inga signifikanta skillnader mellan kön beträffande 

klättringsmöjligheter identifierats men  den beroende variabelns regressionsanalys visar 

på att vissa skillnader bland könen finns. Manliga egenskaper efterfrågas är den andra 

variabeln som inte visar på några signifikanta skillnader mellan könen samt att 

variabelns regressionsanalys inte uppvisade någon trovärdig modell. 

Operationaliseringen av variabeln kan därmed kritiseras eftersom frågan som variabeln 

grundar sig i kan vara känslig att besvara, då frågans syfte är att identifiera om manliga 

och kvinnliga revisorer rekryterades på grund av sina stereotyper vilket kan ge 

tvetydliga svar. Det innebär att två av de sex beroende variablerna som 

operationaliserats som mått på könsdiskriminering inte kunde användas och 

reservationer för deras resultat måste tas i beaktan. 

 

Tillvägagångssättet för insamling av information i studien genomfördes via enkäter där 

utformning av frågor är ett viktigt moment för att respondenternas svar ska  vara 

tillförlitliga för testning. Vid insamling av datan upptäcktes att en del frågor 

missuppfattats av respondenterna, vilket gjorde att de variabler hänförda till de frågorna 

inte kunde mätas på ett tillförlitligt sätt. Då studien behandlar ett tämligen känsligt ämne 

är det en balansgång mellan att vara för ledande och att leda iväg respondenten på helt 

fel spår. I och med det reserverar vi oss för att vissa variabler därmed inte är helt 

rättvisande samt att vissa variabler inte över huvudtaget kunde testas då svaren inte 

kunde mäta variabeln tillräckligt tillförlitligt, vilket gäller både för beroende och 

oberoende variabler i studien. 

 

Då vissa variabler har operationaliserats på ett sådant sätt som gör att de kan bli 

missvisande och på grund av den sneda fördelningen angående både kön och position i 

urvalet kan studiens resultat ses som indikationer som kan existera i 

revisionsprofessionen eftersom att generalisering av resultatet i hela professionen inte 

kan göras, med utgångspunkt i urvalets representativitet för hela populationen. 

 

6.5 Framtida forskning 

För framtida studier skulle det vara intressant att vidare studera och gå djupare på två 

förhållanden som upptäcktes i uppsatsens analys. Uppsatsens resultat visar på att en 

större andel manliga delägare erbjuder kvinnor en högre lön samtidigt som en större 

andel kvinnliga delägare medför att kvinnor innehar högre positioner. Hur kommer detta 
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sig? Uppsatsen har förklarat de två förhållandena men en mer ingående forskning på 

just dessa två förhållanden gentemot varande skulle medföra en ökad förståelse av 

varför kvinnor behandlas olika av de olika könen vid rekrytering och angående lön. 

 

Vidare forskning skulle även kunna utöka den förklaringsram som finns för att förklara 

varför könsdiskriminering uppstår i revisionsprofessionen. I uppsatsen har en teori och 

två fenomen till inkluderats i ramen men det skulle vara intressant att utforska om 

ytterligare fler teorier kunde förklara varför könsdiskriminering existerar och därmed 

öka förståelsen som kan möjliggöra vidare förändring till en mer jämställd bransch. 

Uppsatsen presenterar teorier som behandlar stereotyper vilka inte kunde testas på 

grund av begränsad svarsfrekvens eller missförståelse av frågor. Om framtida forskning 

på ett bättre sätt kan mäta stereotyper skulle de teorier som uppsatsen inte kunde testa 

testas för att se om de kan förklara varför könsdiskriminering yttrar sig. 
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Bilagor 

Bilaga A - Följebrev till auktoriserade revisorer 

Enkät till D-uppsats 

 

Hej! 

 

Härmed inbjuds Ni som auktoriserad revisor till att deltaga i en enkät beträffande 

könsfördelning och jämställdhet i revisionsprofessionen. Enligt statistik råder 

ojämställdhet inom revisionsbranschen och tidigare forskning har identifierat att 

ojämställdhet tar sig uttryck någonstans från auktorisationstillfället till delägarposition, 

det vill säga från jämställdhet vid auktorisation till endast åtta procent kvinnliga 

delägare i svenska revisionsbyråer. Som auktoriserad revisor har Ni klättrat uppåt inom 

Er revisionsbyrås hierarki och därmed tagit del av ett sådant klimat. Därför anser vi att 

just Er åsikt och Era upplevelser är väsentliga. 

 

Eftersom att det är någorlunda lika många män som kvinnor som blir auktoriserade 

revisorer idag menar såväl vi som revisionsbyråers delägare och HR-personal att det 

vore slöseri att inte använda all kompetens fullt ut. Genom att kunna definiera var och 

varför ojämställdhet råder på de högre positionerna i revisionsbyråers hierarkier blir det 

enklare att i praktiken åtgärda ojämställdhetsproblematiken och därmed använda all 

kompetens fullt ut. Den rådande samhällsdebatten har gjort att jämställdhetsfrågan blivit 

betydande för såväl företag som allmänheten i stort. I och med den allt mer ökande 

konkurrensen på revisionsmarknaden hävdar vi att en legitim könsfördelning kan vara 

ett bra konkurrensmedel.  

 

Enkäten får ni tillgång till på länken nedan och den beräknas ta ungefär 15 minuter att 

genomföra. Självfallet önskar vi att Ni svarar på så många av frågorna som möjligt men 

Ni behöver inte svara på samtliga frågor om Ni skulle känna att någon av frågorna är 

obekväma att besvara. Vi vill dock belysa att Era svar är helt anonyma och kommer att 

hanteras konfidentiellt. Enkäten vill vi att Ni besvarar senast den 20:e april 2016. 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/NLBYV7X 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/NLBYV7X


  
 

II 

Resultaten från enkäten kommer ligga till grund för den empiriska delen i vår D-

uppsats, vilken ämnar till att undersöka och förklara var och varför ojämställdhet 

existerar inom revisionsprofessionen.  

 

Vi tackar på förhand ödmjukast för Ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Svensson och Mia Karlsson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet Växjö 
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Bilaga B - Följebrev till godkända revisorer 

Enkät till D-uppsats 

 

Hej! 

 

Härmed inbjuds Ni som godkänd revisor till att deltaga i en enkät beträffande 

könsfördelning och jämställdhet i revisionsprofessionen. Enligt statistik råder 

ojämställdhet inom revisionsbranschen och tidigare forskning har identifierat att 

ojämställdhet tar sig uttryck någonstans från auktorisationstillfället till delägarposition, 

det vill säga från jämställdhet vid auktorisation till endast åtta procent kvinnliga 

delägare i svenska revisionsbyråer. Som godkänd revisor har Ni klättrat uppåt inom Er 

revisionsbyrås hierarki och därmed tagit del av ett sådant klimat. Därför anser vi att just 

Er åsikt och Era upplevelser är väsentliga. 

 

Eftersom att det är någorlunda lika många män som kvinnor som blir auktoriserade 

revisorer idag menar såväl vi som revisionsbyråers delägare och HR-personal att det 

vore slöseri att inte använda all kompetens fullt ut. Genom att kunna definiera var och 

varför ojämställdhet råder på de högre positionerna i revisionsbyråers hierarkier blir det 

enklare att i praktiken åtgärda ojämställdhetsproblematiken och därmed använda all 

kompetens fullt ut. Den rådande samhällsdebatten har gjort att jämställdhetsfrågan blivit 

betydande för såväl företag som allmänheten i stort. I och med den allt mer ökande 

konkurrensen på revisionsmarknaden hävdar vi att en legitim könsfördelning kan vara 

ett bra konkurrensmedel.  

 

Enkäten får ni tillgång till på länken nedan och den beräknas ta ungefär 15 minuter att 

genomföra. Självfallet önskar vi att Ni svarar på så många av frågorna som möjligt men 

Ni behöver inte svara på samtliga frågor om Ni skulle känna att någon av frågorna är 

obekväma att besvara. Vi vill dock belysa att Era svar är helt anonyma och kommer att 

hanteras konfidentiellt. Enkäten vill vi att Ni besvarar senast den 20:e april 2016. 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/NLBYV7X 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/NLBYV7X


  
 

IV 

Resultaten från enkäten kommer ligga till grund för den empiriska delen i vår D-

uppsats, vilken ämnar till att undersöka och förklara var och varför ojämställdhet 

existerar inom revisionsprofessionen.  

 

Vi tackar på förhand ödmjukast för Ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Svensson och Mia Karlsson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet Växjö 
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Bilaga C - Påminnelse 1 till auktoriserade revisorer 

Påminnelse om enkät till D-uppsats 

 

Hej! 

 

Då enkäten nedan är anonym kan vi inte avgöra om just Ni redan deltagit eller ej. 

Därmed ber vi Er som redan deltagit att bortse från denna påminnelse. 

 

Härmed inbjuds Ni som auktoriserad revisor till att deltaga i en enkät beträffande 

könsfördelning och jämställdhet i revisionsprofessionen. Enligt statistik råder 

ojämställdhet inom revisionsbranschen och tidigare forskning har identifierat att 

ojämställdhet tar sig uttryck någonstans från auktorisationstillfället till delägarposition, 

det vill säga från jämställdhet vid auktorisation till endast åtta procent kvinnliga 

delägare i svenska revisionsbyråer. Som auktoriserad revisor har Ni klättrat uppåt inom 

Er revisionsbyrås hierarki och därmed tagit del av ett sådant klimat. Därför anser vi att 

just Er åsikt och Era upplevelser är väsentliga. 

 

Eftersom att det är någorlunda lika många män som kvinnor som blir auktoriserade 

revisorer idag menar såväl vi som revisionsbyråers delägare och HR-personal att det 

vore slöseri att inte använda all kompetens fullt ut. Genom att kunna definiera var och 

varför ojämställdhet råder på de högre positionerna i revisionsbyråers hierarkier blir det 

enklare att i praktiken åtgärda ojämställdhetsproblematiken och därmed använda all 

kompetens fullt ut. Den rådande samhällsdebatten har gjort att jämställdhetsfrågan blivit 

betydande för såväl företag som allmänheten i stort. I och med den allt mer ökande 

konkurrensen på revisionsmarknaden hävdar vi att en legitim könsfördelning kan vara 

ett bra konkurrensmedel.  

 

Enkäten får ni tillgång till på länken nedan och den beräknas ta ungefär 15 minuter att 

genomföra. Självfallet önskar vi att Ni svarar på så många av frågorna som möjligt men 

Ni behöver inte svara på samtliga frågor om Ni skulle känna att någon av frågorna är 

obekväma att besvara. Vi vill dock belysa att Era svar är helt anonyma och kommer att 

hanteras konfidentiellt. Enkäten vill vi att Ni besvarar senast den 20:e april 2016. 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/NLBYV7X 

https://sv.surveymonkey.com/r/NLBYV7X
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Resultaten från enkäten kommer ligga till grund för den empiriska delen i vår D-

uppsats, vilken ämnar till att undersöka och förklara var och varför ojämställdhet 

existerar inom revisionsprofessionen.  

 

Vi tackar på förhand ödmjukast för Ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Svensson och Mia Karlsson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet Växjö 
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Bilaga D - Påminnelse 1 till godkända revisorer 

Påminnelse om enkät till D-uppsats 

 

Hej! 

 

Då enkäten nedan är anonym kan vi inte avgöra om just Ni redan deltagit eller ej. 

Därmed ber vi Er som redan deltagit att bortse från denna påminnelse. 

 

Härmed inbjuds Ni som godkänd revisor till att deltaga i en enkät beträffande 

könsfördelning och jämställdhet i revisionsprofessionen. Enligt statistik råder 

ojämställdhet inom revisionsbranschen och tidigare forskning har identifierat att 

ojämställdhet tar sig uttryck någonstans från auktorisationstillfället till delägarposition, 

det vill säga från jämställdhet vid auktorisation till endast åtta procent kvinnliga 

delägare i svenska revisionsbyråer. Som godkänd revisor har Ni klättrat uppåt inom Er 

revisionsbyrås hierarki och därmed tagit del av ett sådant klimat. Därför anser vi att just 

Er åsikt och Era upplevelser är väsentliga. 

 

Eftersom att det är någorlunda lika många män som kvinnor som blir auktoriserade 

revisorer idag menar såväl vi som revisionsbyråers delägare och HR-personal att det 

vore slöseri att inte använda all kompetens fullt ut. Genom att kunna definiera var och 

varför ojämställdhet råder på de högre positionerna i revisionsbyråers hierarkier blir det 

enklare att i praktiken åtgärda ojämställdhetsproblematiken och därmed använda all 

kompetens fullt ut. Den rådande samhällsdebatten har gjort att jämställdhetsfrågan blivit 

betydande för såväl företag som allmänheten i stort. I och med den allt mer ökande 

konkurrensen på revisionsmarknaden hävdar vi att en legitim könsfördelning kan vara 

ett bra konkurrensmedel.  

 

Enkäten får ni tillgång till på länken nedan och den beräknas ta ungefär 15 minuter att 

genomföra. Självfallet önskar vi att Ni svarar på så många av frågorna som möjligt men 

Ni behöver inte svara på samtliga frågor om Ni skulle känna att någon av frågorna är 

obekväma att besvara. Vi vill dock belysa att Era svar är helt anonyma och kommer att 

hanteras konfidentiellt. Enkäten vill vi att Ni besvarar senast den 20:e april 2016. 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/NLBYV7X 
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VIII 

 

Resultaten från enkäten kommer ligga till grund för den empiriska delen i vår D-

uppsats, vilken ämnar till att undersöka och förklara var och varför ojämställdhet 

existerar inom revisionsprofessionen.  

 

Vi tackar på förhand ödmjukast för Ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Svensson och Mia Karlsson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet Växjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IX 

Bilaga E - Påminnelse 2 till auktoriserade revisorer 

Andra och sista påminnelse om enkät till D-uppsats 

 

Hej! 

 

Här kommer den andra och sista påminnelsen om deltagande i enkäten nedan. Då 

enkäten är anonym kan vi inte avgöra om just Ni redan deltagit eller ej. Därmed ber vi 

Er som redan deltagit att bortse från denna sista påminnelse. 

 

Härmed inbjuds Ni som auktoriserad revisor till att deltaga i en enkät beträffande 

könsfördelning och jämställdhet i revisionsprofessionen. Enligt statistik råder 

ojämställdhet inom revisionsbranschen och tidigare forskning har identifierat att 

ojämställdhet tar sig uttryck någonstans från auktorisationstillfället till delägarposition, 

det vill säga från jämställdhet vid auktorisation till endast åtta procent kvinnliga 

delägare i svenska revisionsbyråer. Som auktoriserad revisor har Ni klättrat uppåt inom 

Er revisionsbyrås hierarki och därmed tagit del av ett sådant klimat. Därför anser vi att 

just Er åsikt och Era upplevelser är väsentliga. 

 

Eftersom att det är någorlunda lika många män som kvinnor som blir auktoriserade 

revisorer idag menar såväl vi som revisionsbyråers delägare och HR-personal att det 

vore slöseri att inte använda all kompetens fullt ut. Genom att kunna definiera var och 

varför ojämställdhet råder på de högre positionerna i revisionsbyråers hierarkier blir det 

enklare att i praktiken åtgärda ojämställdhetsproblematiken och därmed använda all 

kompetens fullt ut. Den rådande samhällsdebatten har gjort att jämställdhetsfrågan blivit 

betydande för såväl företag som allmänheten i stort. I och med den allt mer ökande 

konkurrensen på revisionsmarknaden hävdar vi att en legitim könsfördelning kan vara 

ett bra konkurrensmedel.  

 

Enkäten får ni tillgång till på länken nedan och den beräknas ta ungefär 15 minuter att 

genomföra. Självfallet önskar vi att Ni svarar på så många av frågorna som möjligt men 

Ni behöver inte svara på samtliga frågor om Ni skulle känna att någon av frågorna är 

obekväma att besvara. Vi vill dock belysa att Era svar är helt anonyma och kommer att 

hanteras konfidentiellt. Enkäten vill vi att Ni besvarar senast den 20:e april 2016. 

 



  
 

X 

https://sv.surveymonkey.com/r/NLBYV7X 

 

Resultaten från enkäten kommer ligga till grund för den empiriska delen i vår D-

uppsats, vilken ämnar till att undersöka och förklara var och varför ojämställdhet 

existerar inom revisionsprofessionen.  

 

Vi tackar på förhand ödmjukast för Ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Svensson och Mia Karlsson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet Växjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/NLBYV7X


  
 

XI 

Bilaga F - Påminnelse 2 till godkända revisorer 

Andra och sista påminnelse om enkät till D-uppsats 

 

Hej! 

 

Här kommer den andra och sista påminnelsen om deltagande i enkäten nedan. Då 

enkäten är anonym kan vi inte avgöra om just Ni redan deltagit eller ej. Därmed ber vi 

Er som redan deltagit att bortse från denna sista påminnelse. 

 

Härmed inbjuds Ni som godkänd revisor till att deltaga i en enkät beträffande 

könsfördelning och jämställdhet i revisionsprofessionen. Enligt statistik råder 

ojämställdhet inom revisionsbranschen och tidigare forskning har identifierat att 

ojämställdhet tar sig uttryck någonstans från auktorisationstillfället till delägarposition, 

det vill säga från jämställdhet vid auktorisation till endast åtta procent kvinnliga 

delägare i svenska revisionsbyråer. Som godkänd revisor har Ni klättrat uppåt inom Er 

revisionsbyrås hierarki och därmed tagit del av ett sådant klimat. Därför anser vi att just 

Er åsikt och Era upplevelser är väsentliga. 

 

Eftersom att det är någorlunda lika många män som kvinnor som blir auktoriserade 

revisorer idag menar såväl vi som revisionsbyråers delägare och HR-personal att det 

vore slöseri att inte använda all kompetens fullt ut. Genom att kunna definiera var och 

varför ojämställdhet råder på de högre positionerna i revisionsbyråers hierarkier blir det 

enklare att i praktiken åtgärda ojämställdhetsproblematiken och därmed använda all 

kompetens fullt ut. Den rådande samhällsdebatten har gjort att jämställdhetsfrågan blivit 

betydande för såväl företag som allmänheten i stort. I och med den allt mer ökande 

konkurrensen på revisionsmarknaden hävdar vi att en legitim könsfördelning kan vara 

ett bra konkurrensmedel.  

 

Enkäten får ni tillgång till på länken nedan och den beräknas ta ungefär 15 minuter att 

genomföra. Självfallet önskar vi att Ni svarar på så många av frågorna som möjligt men 

Ni behöver inte svara på samtliga frågor om Ni skulle känna att någon av frågorna är 

obekväma att besvara. Vi vill dock belysa att Era svar är helt anonyma och kommer att 

hanteras konfidentiellt. Enkäten vill vi att Ni besvarar senast den 20:e april 2016. 

 



  
 

XII 

https://sv.surveymonkey.com/r/NLBYV7X 

 

Resultaten från enkäten kommer ligga till grund för den empiriska delen i vår D-

uppsats, vilken ämnar till att undersöka och förklara var och varför ojämställdhet 

existerar inom revisionsprofessionen.  

 

Vi tackar på förhand ödmjukast för Ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Svensson och Mia Karlsson 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet Växjö 
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Bilaga G – Enkät 
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XXI 

Bilaga H – Korrelationsanalys 

 



  
 

XXII 

Bilaga I – Förkortningar korrelationsanalys 
 

Lön     Lön 

Könsfördelning på position   Kf_Pos 

Upplevd könsdiskriminering   Sa_Möj 

Säljförmåga och resultatorientering efterfrågas  SoR_M 

Manliga egenskaper efterfrågas   Man_M 

Könsfördelning på rekryteringsteamet   Kf_Rek 

Kön     Kön 

Position     Pos 

Position 0 - Rank    P0 

Position 1 - Senior Rank    P1 

Position 2 - Manager    P2 

Position 3 - Senior Manager   P3 

Position 4 - Executive Director   P4 

Position 5 - Partner/Delägare   P5 

Rekryterare tror på stereotype   Rek_ster 

Rekryterare har tillräcklig information   Rek_info 

Könsfördelning på byråns delägare   Kf_Del 

Antal timmar     Ant_tim 

Procent påskrivande revisor   %_Påskr 

Ålder     Ålder 

Etnicitet     Etnicitet 

Universitet     Univ 

Övrig utbildning    Öv_utb 

Titel     Titel 

Erfarenhet     År_auk 

Föräldraledig     För_led 

Trivsel     Trivsel 

Byrå     Byrå 

 

 

 

 

 

 

 


