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Sammanfattning  
Titel: Anta eller neka? - En kvantitativ studie om revisorns individuella egenskapers 

påverkan på riskbenägenhet vid riskbedömningen av potentiella klienter ur ett 

genusperspektiv.   

Inlämningsdatum: 2015-05-27 

Kurs: Examensarbete Kandidat, Redovisning & revision (15 HP)  

Författare: Victoria Jönsson och Pauline Lennartsson  

Handledare: Elin Smith  

Syfte: Syftet med vår uppsats är att förklara revisorns individuella egenskapers 

påverkan på riskbedömning av potentiella klienter ur ett genusperspektiv. 

Teoretisk metod: Denna studie har en positivistisk filosofi med en deduktiv 

forskningsansats, där vi valt en kvantitativ metod för att samla in empiri.  

Teoretisk referensram: Vår undersökning är baserad på tidigare forskning, vilket 

påvisar relevansen av revisorn individuella egenskaper är viktiga i riskbedömningen av 

potentiella klienter. Professionsteori och egenskapsteori har även använts för att styrka 

egenskapernas relevant.  

Empirisk metod: Valet av metod är webbenkäter, där målgruppen är alla svenska 

auktoriserade revisorer. Den empiriska analysen har genomförts med hjälp av SPSS, där 

vi använt Mann-Whitneytester och bivariata korrelationstester vid hypotesprövningen. 

Slutsats: Resultatet av vår studie påvisar att det kroppsliga könet inte påverkar vilka 

individuella egenskaper en person besitter. De individuella egenskaperna tycks dock 

inte påverka riskbedömningen. Varken manliga eller kvinnliga egenskaper kan kopplas 

till högre eller lägre riskbenägenhet.  

Nyckelord: risk, klientrisk, beslut om klientacceptans, egenskaper, könsstereotyper, 

genus, genusskillnader  
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Abstract 
Title: Accept or reject? - A quantitative study on the auditor's individual traits’ impact 

on the risk appetite for risk assessment of potential clients from a gender perspective.  

Seminar Date: 2015-05-27 

Course: Bachelor Dissertation, Accounting & auditing (15 ECTS).  

Authors: Victoria Jönsson and Pauline Lennartsson   

Supervisor: Elin Smith   

Purpose: The purpose of this essay is to explain the auditor's individual traits’ impact 

on the risk assessment of potential clients from a gender perspective. 

Theoretical method: This study has a positivistic philosophy with a deductive research 

approach, which we have chosen a quantitative method to obtain empirical data. 

Theoretical approach: Our research is based on previous research, which proves the 

relevance of the auditor individual traits in the risk assessment of potential clients. 

Profession Theory and trait theory has also been used to demonstrate the relevance of 

the traits. 

Empirical method: The choice of method is web surveys, where the target sample is 

all the Swedish accountants. The empirical analysis has been conducted using SPSS, 

where we used Mann-Whitney tests and bivariate correlation tests for the hypothesis 

test. 

Conclusions: The results of our study indicate that the physical sex does not affect the 

person’s individual traits. The individual traits have no effect on the risk assessment. 

Neither male nor female traits can be linked to higher or lower risk taking. 

Key words: risk, client risk, client acceptance decisions, traits, sex stereotypes, gender, 

gender differences  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitlet introduceras de studerade områdena, riskbedömningen och 

egenskaper ur ett genusperspektiv, för att sedan redogöra för den problematik som finns 

knutna till dessa. I bakgrunden ges först en överblick av revisionens betydelse och 

revisorns roll i samhället. Vi fortsätter med att beskriva och definiera risk och 

riskbedömningen inom revisionsbranschen för att sedan gå in på vikten av revisorns 

individuella egenskaper. I problemdiskussionen redogör vi för tidigare forskning inom 

de båda ämnena, belyser betydelsen av riskbedömningen och revisorns individuella 

egenskapers påverkan på denna. Till sist diskuteras förändrade könsstereotyper, vilket 

har gett upphov till nya tankar kring kön och genus. Detta kopplas sedan ihop för att 

undersöka hur revisorns individuella egenskaper påverkar riskbedömningen ur ett 

genusperspektiv.  

1.1 Bakgrund 

Innan företag offentliggör finansiell information granskas och kvalitetssäkras en del av 

informationen av en revisor (Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006). Att den 

finansiella informationen är trovärdig är viktigt eftersom både interna och externa 

intressenter grundar många av sina beslut på denna information (Carrington, 2010; 

FAR, 2006). Revisorn bör därför ses som en kraftfull resurs för både företagets ledning 

och ägare (Cohen, Krishnamoorthy & Wright, 2002; Broberg, 2013), där ett bra 

samarbete och god kommunikation är viktigt för att uppnå en hög revisionskvalité 

(Broberg, 2013). 

Revisorer står under Revisorsnämndens tillsyn och har enligt Revisorslagen 37§ 

obegränsat skadeståndsansvar i samband med de bedömningarna, uttalande och 

granskningar som de utför (Öhman, 2007). Revisorer ska som oberoende part granska 

om redovisningen ger en rättvisande bild och stämmer överens med de lagar, regler och 

principer som företaget ska följa (Carrington, 2010; FAR, 2006). Förutom att revisorer 

ska vara oberoende är ett professionellt handlande viktigt. Revisorn måste vara opartisk, 

objektiv och agera utifrån de yrkesnormer som finns (Grey, 1998).  

Risk och väsentlighet är två viktiga begrepp inom revisionsbranschen. Risk definieras 

som ”osäkerhet angående framtida utfall” (Carrington, 2010, s.73) och väsentlighet 

handlar om att revisorn granskar det som viktigt för revisionen och för verksamheten 
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(Carrington, 2010).  Riskbedömningen av potentiella klienter har alltid varit en 

utmaning för revisorer (Carrington, 2010). Med utgångspunkt i byråns totala 

revisionsrisk måste revisorn välja vilken risknivå denne är bekväm med för att kunna 

sätta riktlinjer för riskbedömningen av klienterna. Byråns klientportfölj och den totala 

uppdragsrisken måste även tas hänsyn till då risknivån bestäms (Carrington, 2010; 

Johnstone & Bedard, 2004). Detta görs redan i planeringsfasen innan klienten 

accepteras och riskerna för de enskilda klienterna kartläggs för att kunna avgöra vilka 

klienter som ska antas och vilka som ska nekas (Carrington, 2010).  

Högre risktagande kan leda till högre avkastning, men högre risk kan även leda till ökad 

sannolikhet att revisionen misslyckas. En misslyckad revision kan leda till mer eller 

mindre förödande konsekvenser för både revisionsbyrån och revisorn.  Revisionsbyrån 

kan få dålig publicitet, bli skadeståndsansvarig eller förlorar klienter, och revisorn kan i 

värsta fall förlorar sin auktorisation. Det är därför väsentligt att göra en riskbedömning 

för att kunna upptäcka sådant som kan skapa svårigheter senare i revisionsprocessen 

(Carrington, 2010). Trots att en riskbedömning av potentiella klienter måste göras för 

att skydda sig själv och byrån från rättsliga konsekvenser (Johnstone & Bedard, 2003), 

måste revisorn även tänka på att dess uppgift är att verka för det allmänna 

samhällsintresset (Öhman, 2007). Samhället ska kunna förlita sig på den finansiella 

information som ges ut eftersom den ligger till grund för många intressenters 

beslutstagande (Carrington, 2010; FAR, 2006).  

Trots att ett företag reviderats kan inte skandaler undvikas (Carrington, 2010) och efter 

företagsskandaler som till exempel Enron-skandalen har revisor fått en allt viktigare roll 

i dagens samhälle (Broberg, 2013). Världen är fylld av osäkerhet som de enskilda 

intressenterna inte själva kan identifiera (Pentland, 1993). Intressenter, media och 

myndigheter sätter stor press på revisionen (Broberg, 2013), där revisorn anses sätta en 

trovärdighetsstämpel på det reviderade företagets finansiella information (Carrington, 

2010). Tidigare ekonomiska skandalerna har gjort att revisionsbranschen förändras 

drastiskt, vilket har lett till stora konsekvenser för både enskilda revisorer, 

revisionsbyråer och hela branschen. Förtroendet från samhället har minskat och 

yrkesryktet har skadats (Wittek, Van dee Zee & Mühlau, 2008). Det har blivit allt 

viktigare att vara professionell och oberoende i sin roll, men även att följa yrkeskoder 

om etik (Wittek et al, 2008). Skandalerna har även gett upphov till att revisionsbyråerna 

är mer försiktiga vid riskbedömning av potentiella klienter eftersom misslyckanden kan 
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leda till rättsliga konsekvenser (Johnstone & Bedard, 2003). Det är därför viktigt att 

potentiella klienter granskas och eventuella risker uppmärksammas innan de kan 

accepteras av revisorn (Wittek et al, 2008).  

Revisorns beteende och personlighet har på grund av de ekonomiska skandalerna blivit 

allt viktigare, där dess värderingar, erfarenheter, karaktärsdrag och individuella 

egenskaper tycks påverka hur revisorn tar beslut och agerar i sin yrkesroll (Öhman et al, 

2006). De individuella egenskaperna har lyfts fram som en av de viktiga delarna i 

revisorns beteende (Nelson & Tan, 2005), vilket vi även kan se i rekryteringsprocessen 

där många revisionsbyråer använder sig av personlighetstest som mäter individens 

egenskaper (Broberg, Smith, Duggal Sharma & Schischke, 2009). 

1.2 Problemdiskussion 

Riskbedömning av potentiella klienter har alltid varit en viktig del i auktoriserade 

revisorers arbete, detta eftersom många problem som uppstår i revisionsprocessen kan 

spåras tillbaka till klientens antagande (Wittek et al, 2008). Ekonomiska skandaler har 

gjort att auktoriserade revisorer idag har fått en viktigare roll, men också blivit mer 

försiktiga i sina riskbedömningar av klienter. Detta för att undvika en misslyckad 

revision och de konsekvenser som kan uppstå (Johnstone & Bedard, 2003).  

Vid riskbedömningen bestäms uppdragsrisken för varje enskild klient genom att 

företagsinformation och risker som klienten ger upphov till kartläggs, samt att 

eventuella granskningsåtgärder tänks igenom (Carrington, 2010). Faktorer som ingår i 

riskbedömningen av potentiella klienter är bland annat: rättsystemet i det verksamma 

landet och graden av bestraffning (Wittek et al, 2008), erfarna och specialiserade 

medarbetare (Asare et al, 2005; Johnstone & Bedard, 2003), klientens bolagsstorlek och 

ägarstruktur (Bell, Bedard, Johnstone & Smith, 2002; Johnstone och Bedard, 2003; 

O’Keefe, Simunic & Stein, 1994), klientens bolagsstyrning (Asare et al, 2005; Cohen et 

al, 2002; El-Sayed Ebaid, 2011) och klientens bakgrund (Johnstone, 2000; Leidhammar 

& Nyquist, 2004; Palmrose, 1987). 

De individuella egenskaper har påvisats ha stor betydelse inom revisorsprofessionen, 

där även revisorns karaktärsdrag, yrkesmässiga värderingar, riskattityd och erfarenheter 

har påverkan på dennes yrkesroll (Nelson & Tan, 2005; Duggal Sharma & Schischke, 

2007; Öhman et al, 2006). Dock har revisorsprofessionen genomgått en förändring de 

senaste åren på grund av omregleringar (Kinney, 2005) och därför har andra 
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individuella egenskaper, hos revisorn, blivit viktiga idag (Broberg, 2013; Olsson & 

Pergård, 2014). Den avskaffade revisionsplikten för små aktiebolag har lett till att 

revisionsbranschen nu måste ägna sig mer åt att attrahera nya och befintliga kunder 

(Broberg, 2013). Professionen är alltså idag mer affärsorienterad (Olsson & Pergård, 

2014), vilket har gjort att revisorns individuella egenskaper har fått större betydelse.  

Även i rekryteringsprocessen på många revisionsbyråer läggs vikt vid individens 

personlighet där personlighetstester används för att identifiera önskvärda egenskaper 

hos framtida medarbetare (Broberg et al, 2009). Det är den auktoriserade revisorn som 

genomför riskbedömningen av potentiella klienter, där riskbedömningen påverkas av 

riskbenägenheten som i sin tur påverkas av de individuella egenskaperna. 

Egenskapsteori kan hjälpa oss att belysa egenskapernas betydelse för en individs 

handlande. Att individer skiljer sig åt beror på att vi har olika grundläggande 

egenskaper och detta leder till att vi agerar och reagerar olika i olika situationer 

(Bertelsen, 2007; Hjelle, 1992; Hjelle & Ziegler, 1992). Detta bekräftar att 

egenskaperna är en viktig del i en individs beteende och i vårt fall revisionsbeteendet.  

Inom andra forskningsområden har individens kompetens, riskuppfattning, 

beteendemönster och personlighet kopplats ihop med risk för att förklara skillnader 

mellan individernas riskpreferenser (Schubert et al, 2000). Forskare har kunnat 

identifiera ett flertal viktiga faktorer som påverkar riskattityden hos personer där bland 

annat makt, självförtroende (Maxfield et al, 2010) och ålder anses ha betydelse (Byrnes 

et al, 1999). Studier har även försökt förklara att skillnaderna i riskbenägenhet beror på 

olika känslomässiga faktorer som personen besitter (Loewenstein, Weber, Hsee & 

Welch, 2001). Sammankopplingen riskbenägenhet, individuella egenskaper och kön har 

även visats vara relevant (Borghans et al, 2009; Nicholson, Soane, Fenton-‐O'Creevy & 

Willman, 2005). Till exempel visar forskning att individens individuella egenskaper och 

könet påverkar en revisorsassistents utveckling till att bli auktoriserad revisor (Collin, 

Jonnergård, Silfverberg & Zabit, 2007). En annan studie som kopplar ihop individuella 

egenskaper med kön har påvisat att kvinnliga egenskaper är överrepresenterade i 

revisionens planeringsfas, där riskbedömning och klientacceptans ingår (Duggal 

Sharma & Schischke, 2007). Denna tidigare forskning påvisar vikten av individuella 

egenskaper och kön vid risktagande. Revisorns riskbenägenhet är därmed kopplad till 

riskbedömningen av potentielle klienter och huruvida de väljer att anta eller neka 

klienter.  Men lite forskning har gjorts kring kopplingen mellan revisorns individuella 
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egenskaper ur ett genusperspektiv och riskbedömning av potentiella klienter, vilket 

därför kräver ökad kunskap. 

De klassiska könsstereotyperna har under det senaste århundrandet genomgått stora 

förändringar vilket har påverkat vilka egenskaper individer besitter (Diekman, 

Goodfriend & Goodwin, 2004; Twenge, 1997). Tidigare hade männen stor makt över 

familjens försörjning, medan kvinnorna hade makten i hemmet (Diekman et al, 2004; 

Hayes, Allinson, & Armstrong, 2004). Dessa könsroller har blivit mer homogena i takt 

med att fördelningen av barnomsorg och hushållsarbete har blivit mer lika, och 

yrkeslivet blivit mer jämställt (Eagly & Steffen, 1984). Kvinnor har fått mer makt 

allmänt i yrkeslivet och denna maktförändring tror forskarna kommer fortsätta framöver 

(Diekman et al, 2004). Kvinnors ökade maktförhållande visar på en social förändring i 

samhället, där kvinnorna i högre yrkespositioner antar typiska manliga egenskaper 

(Diekman, & Goodfriend, 2006; Hayes et al, 2004). Det är därför svårt att helt bortse 

från ett genusperspektiv eftersom stereotyperna fortfarande existerar till viss del och 

egenskaperna är fortfarande förknippade med de kroppsliga könen på grund av tidigare 

könsstereotyper.  

Individuella egenskaper (Duggal Sharma & Schischke, 2007; Schubert et al, 2000; 

Maxfield et al, 2010; Collin et al, 2007; Öhman et al, 2006) och kön har visats ha stor 

inverkan vid riskbenägenhet (Borghans et al, 2009; Nicholson, Soane, Fenton-‐O'Creevy 

& Willman, 2005). Dock har könsstereotyperna förändrats, där män och kvinnor idag 

besitter samma egenskaper i större utsträckning (Diekman et al, 2004; Hayes et al, 

2004).  Detta tyder på att det kroppsliga könet inte ger en tillräckligt nyanserad bild av 

fenomenet och därför inte är lika relevant att studera längre. Det kroppsliga könet tycks 

dock påverka huruvida de individuella egenskaper, som personen besitter, anses vara 

manliga eller kvinnliga (Borghans et al, 2009; Nicholson et al, 2005) och därför 

använder vi ett genusperspektiv på egenskaperna. Egenskaper som anses vara mer 

manliga respektive mer kvinnliga finns sedan tidigare definierade, där olika egenskaper 

har visat sig vara väsentliga i olika delar av revisionsprocessen (Duggal Sharma & 

Schischke, 2007). Viktigt att poängtera är att det kroppsliga könet inte behöver innebära 

att de genusrelaterade egenskaperna tvunget innehas, en man kan besitta kvinnliga 

egenskaper och en kvinna kan besitta manliga egenskaper (Bem, 1974; Berzins, 

Welling, & Wetter, 1978; Heilbrun, 1976; Spense, Helmreich & Stapp, 1975).  
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Vi anser med ovanstående argument att revisorns individuella egenskaper bör 

undersökas närmare. Där egenskaperna, på grund av tidigare könsstereotyper, 

fortfarande anses vara antigen manliga eller kvinnliga. Riskbenägenhet och individuella 

egenskaper ur ett genusperspektiv är inte studerat i någon större utsträckning och ingen 

sådan forskning tycks existera inom riskbedömning av potentiella klienter i 

revisionsbranschen. Vår studie kommer därför undersöka vilka individuella 

egenskaperna hos revisorn som påverkar riskbedömningen av potentiella klienter ur ett 

genusperspektiv. 

1.3 Frågeställning 

Hur påverkar revisorns individuella egenskaper riskbenägenhet vid riskbedömningen av 

potentiella klienter ur ett genusperspektiv? 

1.4 Syfteformulering 

Syftet med vår uppsats är att förklara revisorns individuella egenskapers påverkan på 

riskbedömningen av potentiella klienter ur ett genusperspektiv. Där vi undersöker 

riskbedömningen genom att studera revisorernas riskbenägenhet och hur de väljer att 

anta eller neka potentiella klienter. Vår studie kommer kunna bidrag till såväl 

revisionsforskningen som genusforskningen, gällande de individuella egenskaper vi valt 

att studera. 
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2 Vetenskaplig metod 
I detta andra kapitel redogör vi för den valda forskningsfilosofin, vetenskapliga ansatsen 

och forskningsstrategin, samt teorianvändningen. Eftersom vi syftar till att kunna 

förklara och generalisera har en positivistisk filosofi valts, där vi antagit en deduktiv 

ansats med hypotesprövning. Undersökningen är därför av kvantitativ art och enkäter 

används för att undersöka forskningsfrågan. Vårt val att studera revisorns egenskaper 

och inte hela dess beteende motiveras med att en positivistisk filosofi har tillämpats. Vi 

argumenterar även för de valda teorierna och den forskning vi valt att tillämpad.  

2.1 Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och forskningsstrategi 

Vår studie utgår från tidigare forskning där forskare ha belyst de olika faktorerna som 

riskbedömningen består av, dock finns det en kunskapslucka gällande hur revisorns 

individuella egenskaper, ur ett genusperspektiv, påverkar riskbenägenheten vid 

riskbedömningen och därför tycker vi att det är relevant att undersöka detta. Genom att 

samla in empiri vill vi se om det finns något samband mellan revisorns egenskaper och 

riskbenägenhet vid riskbedömningen. Vilket i sin tur kan generaliseras för 

riskbedömningen inom revisionsbranschen. Det är därför lämpligt att välja den 

epistemologiska filosofin positivism för att förklara sambandet mellan egenskaper och 

riskbenägenhet vid riskbedömningen. Vi har valt att fokusera på egenskaper och inte på 

revisorns hela beteende eftersom de individuella egenskaperna har lyfts fram som en av 

de viktiga delarna i revisorns beteende (Nelson & Tan, 2005). Många byråer inom 

revisionsbranschen använder sig också av personlighetstest i rekryteringsprocessen för 

att hitta önskvärda egenskaper hos de potentiella medarbetarna (Broberg et al, 2009), 

vilket styrker vårt val av att studera revisors individuella egenskaper. Individuella 

egenskaper, värderingar och karaktärsdrag har påvisats inverka på riskbenägenheten hos 

individer generellt (Boholm & Ferreira, 2002; Flyvbjerg, 2009; Knight, 2002; Olofsson, 

2009), och vi vill därför fokusera på hur riskbenägenheten påverkar riskbedömningen. 

Riskbenägenhet hos en individ kan hjälpa oss att förstå hur en individ genomför 

riskbedömningen och hur revisorer väljer att anta eller neka potentiella klienter 

bereonde på dess risker. Hade målet med vår studie varit att få en mer ingående 

förståelse för riskbedömningen och att fånga revisorns hela beteende och inte bara 

egenskaperna, hade vi valt en interpretivistisk inriktning för att studera revisorn i ett 

större perspektiv. Frågor som hur revisorns karaktärsdrag, värderingar och erfarenheter 
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påverkar riskbedömningen hade krävt en större och mer komplex undersökning, till 

exempel observationer och/eller intervjuer, för att kunna fånga upp revisorn hela 

beteende som anses vara komplext. Egenskaperna hade även kunnat undersökas mer på 

djupet för att till exempel påvisa varför vissa egenskaper gör så att man blir mer 

riskbenägen eller hur revisorerna utvecklar olika egenskaper. Vi syftar dock till att, på 

ett mer övergripande plan, se samband mellan de undersökta områdena och skapa 

generaliserbara slutsatser vilket gör att ett positivistiskt synsätt tillämpas.  

För att kunna mäta syftet och göra generaliseringar har vi utformat hypoteser som 

prövas genom enkäter, där hypoteserna antingen kan förkastas eller inte förkastas 

(Saunders et al, 2012). Både riskbedömning och egenskapers ur ett genusperspektiv är 

sedan tidigare väl utforskade separat. Vi använder oss därför av separat forskning kring 

områdena för att applicera det på vår specifika situation. En deduktiv ansats har 

tillämpats då hypoteserna grundar sig i tidigare forskning och etablerade teorier inom de 

separata ämnesområdena (Bryman & Bell, 2011). Varken en induktiv eller abduktiv 

ansats är användbar i vår studie eftersom vi inte syftar till att utveckla en ny teori och 

inte heller modifiera en befintlig (Saunders, 2012). Hade målet med vår studie varit att 

ta fram en ny teori om hur individers riskbenägenhet påverkar riskbedömningen och hur 

revisorer väljer att anta eller neka klienter hade en induktiv ansats varit lämplig att 

tillämpa. Där hade vi då utgått får vårt insamlade material för att sedan skapa en ny 

teori. En abduktiv ansats hade varit användbart då vi hade växlat mellan teori och 

empiri för att kunna skapa en teori om hur riskbedömningen påverkas av olika 

individers riskbenägenhet.  Eftersom vi vill tillämpa teorier från andra 

forskningsområde för att kunna utforska hur fenomenet ser ut inom revisionsbranschen 

använder vi oss av en deduktiv ansats.  

Vi anser, utifrån den kunskapslucka som finns, att det är bra att börja med en 

övergripande studie av området för att få svar på vilka revisionsrelaterade egenskaper 

det är som påverkar riskbenägenheten vid riskbedömningen av potentiella klienter. Vi 

har alltså utgått från 18 egenskaper som anses vara viktiga i revisionsprocessen och i 

revisorns roll som säljare (Duggal Sharma & Schischke, 2007; Olsson & Pergård, 

2014). Den positivistiska filosofin och deduktiva ansatsen gör att vi valt att genomföra 

en kvantitativ undersökning där empiri samlas in genom en enkät. Detta för att nå ut till 

många respondenter, för att sedan kunna generalisera svaren för revisionsbranschen. På 

detta sätt kommer vi se vilka egenskaper som revisorer besitter och vilka egenskaper 
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som antas vara mer riskbenägna och därmed påverka riskbedömningen om hur de väljer 

att anta eller neka en klient. Revisorns beteende beror på dennes personlighet där många 

faktorer som till exempel karaktärsdrag, vanor, värderingar och erfarenhet påverkar 

beteendet.  Vi har valt att begränsa oss till revisorns individuella egenskaper eftersom 

det samlade beteendet hade krävt en mer djupgående studie med en tolkande ansat.    

2.2 Teorianvändning 

Den teoretiska referensramen är relevant för att skapa förståelse för de studerade 

ämnena, såväl som för tidigare forskning (Bryman & Bell, 2011). I vår studie berörs två 

olika forskningsområden; risk och egenskaper, där syftet är att förklara revisorns 

individuella egenskapers påverkan på riskbenägenheten vid riskbedömning av 

potentiella klienter ur ett genusperspektiv. Risk i allmänhet presenteras först för att 

skapa en förståelse för vad begreppet innebär och vilken roll det har i samhället, vilket 

följs av förklaringar av hur riskbedömningen görs och vad den är uppbyggd av. Vårt 

fokus på den enskilda revisorn gör det relevant att använda professionsteorin som 

beskriver förväntningarna på revisorn i dess yrkesroll, vilket kan påverka hur revisorn 

väljer att agera i olika situationer. I egenskapsdelen förklaras en individs personlighets 

påverkan på dess handlingar, där vi sedan fokuserar på egenskaper. Vi väljer att 

använda oss av egenskapsteori för att belysa vad som gör att individer skiljer sig åt och 

hur personers individuella egenskaper påverkar hur vi väljer att agera. Detta är relevant 

eftersom revisionsbranschen anser att individuella egenskaper har stor betydelse för 

professionen och för att revisionen har påvisats vara beroende av revisorns egenskaper 

och värderingar. I den sista delen av teorikapitlet har vi kopplat ihop våra områden, risk 

och egenskaper, eftersom det har påvisats att riskbenägenheten hos en person påverkas 

av individens egenskaper, värderingar och karaktärsdrag. Ytterst lite forskning kring 

detta fenomen har gjorts inom revisionsbranschen och vi vill därför förklara vilka 

egenskaper det är som påverkar riskbenägenheten hos revisorn.  

 

 

 

 

 



Jönsson & Lennartsson, 2015 

	   15	  

3 Teoretisk Referensram  

I detta tredje kapitel ges en beskrivning av såväl övergripande teorier som mer specifika 

teorier och forskning inom risk, riskbedömning, beteende och egenskaper. Syftet med 

vår studie är att förklara revisorns individuella egenskapers påverkan på 

riskbenägenheten vid riskbedömning av potentiella klienter ur ett genusperspektiv, 

vilket kräver att risk och revisionsbeteende utifrån egenskaper gås igenom grundligt. 

Risk förklaras först allmänt för att därefter gå in mer specifikt på riskbedömningen och 

dess faktorer. Revisionsbeteende gås igenom för att sedan presentera egenskapsdelen 

där manliga och kvinnliga egenskaper definieras. De båda områdena kopplas ihop i en 

sista del där tre hypoteser presenteras kring riskbenägenhet, riskbedömning, egenskaper 

och genus.  

3.1 Risk 

I ett samhälle som ständigt är under förändring har osäkerhet och risk blivit allt mer 

relevant i såväl människors privatliv som i organisationer (Ferreira & Boholm, 2002; 

Knight, 2002). Människors valmöjligheter har ökat, samhället är mer mångfaldigt och 

media förser oss dagligen med information, vilket har resulterat i den ökade betydelsen 

av osäkerhet och risk (Ferreira & Boholm, 2002).  

Osäkerhet antar att de möjliga utfallen av en handling är okända och detta brukar oftast 

förknippas med positiva utfall (De Palma, Picard, & Andrieu, 2012; Knight, 2002). Risk 

å andra sidan kan definieras på många olika sätt beroende på inom viket områden som 

studeras och vem du frågar (Boholm, Hansson, Persson, & Peterson, 2002; Knight, 

2002; Olofsson & Öhman, 2009). Det kan ses som en mätbar osäkerhet, alltså 

sannolikheten att ett visst utfall kommer inträffa, vilket vanligtvis förknippas med 

negativa konsekvenser (De Palma et al, 2012; Knight, 2002). Short (1984) definierar 

risk som ”möjligheten eller sannolikheten att något oönskat skall inträffa” (refererat ur 

Gustafson, 1997, s.5). Rem (1998) å andra sidan definierar risk som ”möjligheten, eller 

upplevelsen av möjligheten, att mänsklig handling eller andra händelser leder till 

konsekvenser som påverkar något som människor värdesätter.” (refererat ur Olofsson & 

Öhman, 2009, s.22). Det finns två typer av risk, vilket kan delas in i den objektiva och 

den subjektiva risken. Den objektiva risken existerar oavsett människors inblandning 
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och den subjektiva risken är beroende av individer och deras värderingar (Boholm & 

Ferreira, 2002).  

3.1.1 Riskbedömning av potentiella klienter 

När en nationalekonom tänker på risk antar denne att människor är rationella och kan 

bedöma risker utifrån sannolikhetsbedömningar (Olofsson & Rashid, 2009). 

Riskbedömningen av potentiella klienter kan ses som en sannolikhetsbedömning där 

uppdragsrisken för klienten undersöks genom att revisorn granskar väsentlig 

företagsinformation. För att kunna göra fullständiga sannolikhetsbedömningar och 

hantera risker görs i revisionens planeringsfas en grundläggande kartläggning av den 

väsentliga företagsinformationen och de risker som klienten förknippas med. Negativa 

konsekvenser förutses och eventuella granskningsåtgärder tänks igenom (Carrinton, 

2010). Ligger riskerna på en acceptabel nivå kommer uppdraget att antas, dock måste 

revisorn försöka reducera risken som klienten utgör (Ferreira & Boholm, 2002; 

Carrinton, 2010). Detta kan göras genom att till exempel tilldela uppdraget till mer 

erfarna medarbetare (Asare et al, 2005; Johnstone & Bedard, 2003).  

Revisorns riskbedömning av den potentiella klienten bygger på uppdragsrisken, vilket 

är uppdelad i tre risker som i sin tur består av olika faktorer. Uppdragsrisken kan delas 

in i revisorns affärsrisk, klientens affärsrisk och revisionsrisk (Johnstone, 2001). 

Revisionsrisk har påvisats vara den risk som har störst påverkan på revisorns beslut 

(Johnstone, 2001; Ouertain & Ayadi, 2012) och innebär den risk som finns att revisorn 

missar väsentliga felaktigheter i sin granskning, trots att denne följt god revisionssed 

(Carrington, 2010; Johnstone som refererar till: Huss & Jacob, 1991). Revisorn kan vara 

beredd att ta revisionsrisk i vissa fall för att göra en större förtjänst på uppdraget 

(Carrington, 2010). International Standard on Auditing 200 (ISA200) är en 

internationell standard som handlar om revisorns oberoende och ansvar i sina uttalanden 

kring den finansiella informationen i ett företag. Enligt ISA200 kan revisionsrisken 

delas upp i tre risker: inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Där den 

inneboende risken är de felaktigheter som kan finnas i ett företags redovisning. Att 

dessa felaktigheter i redovisningen inte upptäcks eller rättas av företagets interna 

kontroller kallas kontrollrisk. Upptäcktsrisken är till sist den risk som finns för att 

revisorn inte upptäcker felaktigheter i företagets redovisning och som inte heller 

uppmärksammats i de interna kontrollerna i företaget (Carrington 2010; IFAC, 2009).  
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Efter företagsskandaler som till exempel Enron har riskbedömningen blivit ännu 

viktigare än den tidigare varit (Broberg, 2013). Revisionsbyråerna vill minska negativa 

konsekvenser som kan uppstå på grund av revisionsmisslyckanden (Johnstone & 

Bedard, 2003). Det är därför viktigt att inse den enskilda revisorns roll i 

riskbedömningen som görs av potentiella klienter. En persons individuella egenskaper, 

värderingar, riskattityd och erfarenheter av liknande händelser påverkar hur 

riskbedömningen genomförs inom många områden (Flyvbjerg, 2009; Knight, 2002; 

Olofsson, 2009). Att kunna identifiera kausala samband och lyssna på magkänslan är 

två individuella egenskaper som anses vara väsentliga för revisorns riskbedömningar 

(Knight, 2002). Det har visat sig att revisorns beteende är viktigare än den faktiska 

kompetensen som denne besitter (Grey, 1998). Revisorns individuella egenskaper spelar 

alltså stor roll inom riskbedömningen av potentiella klienter och professionsteorin blir 

därför tillämplig. Inom revisonbranschen kännetecknas professionalism främst genom 

hur revisorer ska uppträda och agera i revisionssammanhang. Det är viktigt att framstå 

som seriös och engagerad inför både kollegor och klienter, och ha den utbildning och 

kunskap som krävs för att utföra ett bra arbete (Grey, 1998).  

Som vi nämnde tidigare består riskbedömningen av många olika faktorer, både interna 

och externa. Där till exempel revisionsbyrån ses som en intern faktor och klienten som 

en extern faktor. Ett urval av dessa faktorer presenteras nedan för att få en ökad 

förståelse för hur komplex riskbedömningen av potentiella klienter är. Faktorerna 

definierar riskbedömningen och hur den genomförs, vi kommer dock vidare i studien att 

fokusera på hur revisorns individuella egenskaper påverkar hur riskbedömningen 

genomförs.  

3.1.1.1 Faktorer som ingår i riskbedömningen  

Hur rättsystemet i det verksamma landet är uppbyggt är en faktor som påverkar 

revisorns beslut om att anta eller neka en klient (Laux & Paul Newman, 2010; Wittek et 

al, 2008). I de länder där revisorerna ställs ansvariga för revisionsmisstag är de mer 

motiverade till att minska eventuella rättegångskostnader och skadestånd (Laux & Paul 

Newman, 2010; Wittek et al, 2008, som refererar till: Narayanan, 1994). Potentiella 

klienter nekas i större utsträckning i de länder som antingen har ett mycket svagt eller 

mycket starkt rättsystem, än i de länder som har ett modernt välfungerande rättsystem 

(Laux & Paul Newman, 2010).  
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Revisionsbyråns strategiska inriktning kan också tänkas påverka revisorns 

beslutsfattande (Gendron, 2001; Wittek et al, 2008). Tidigare har 

marknadsföringsaktiviteter ansetts vara oetiskt och oprofessionellt, men har på senare 

tid blivit mer accepterade (Broberg, 2013).  Inga direkta bevis finns dock som säger att 

en kommersiell strategi påverkar klientacceptansen och att fler klienter faktiskt antas. 

Denna strategi kan dock ge upphov till att byrån blir mer frestad att acceptera klienten 

(Wittek et al, 2008).   

Potentiella klienter anses mer attraktiva då de önskar tilläggstjänster vid sidan om 

revisionen (Asare et al, 2005; Wittek et al 2008), vilket är en faktor som påverkar om 

revisorn antar eller nekar klienten. Detta eftersom revisionsbyrån på så sätt kan öka sina 

intäkter ytterligare (Öhman, 2007, som refererar till: Jeppesen, 1998; Arnold et al, 1999; 

De Ruyter & Wetzels, 1999; Haynes et al, 1998; Jenkins & Lowe, 1999). Detta behöver 

dock inte leda till att klientens affärsrisk minskar och att de antas i slutändan (Asare et 

al, 2005). 

Specialister och erfarna medarbetare som finns inom byrån är också avgörande för i 

vilken utsträckning nya klienter antas (Asare et al, 2005; Johnstone, 2001; Johnstones & 

Bedards, 2003). En klient som tycks utgöra en större revisionsrisk kan accepteras 

genom att mer erfarna medarbetare tilldelas revisionsuppdraget (Asare et al, 2005; 

Johnstone och Bedard, 2003). Det är alltså viktigt att ha i åtanke vilka medarbetare som 

är tillgängliga och kommer tilldelas uppdraget när beslut tas om vilka klienter som ska 

accepteras (Johnstone och Bedard, 2003).  

Bolagsstorlek och ägarstruktur är ytterligare faktorer som har påvisats inverka på 

revisorns riskbedömning. Börsnoterade och andra stora företag utgör en högre 

revisionsrisk än ägarledda företag eftersom dessa företag oftast har många ägare och 

intressenter som är involverade i verksamheten (Bell et al, 2002; Johnstone och Bedard, 

2003; O’Keefe et al, 1994). De stora företagen följs striktare av media, vilket kan ha 

negativa konsekvenser vid ett revisionsmisslyckande. Revisionsbyrån löper stor risk att 

bli stämda och få negativ publicitet på grund av klientens ställning i samhället 

(Carrington, 2010; Johnstone och Bedard, 2003; Reynolds och Francis, 2001).  

En svag och opålitlig företagsledning leder till att klienten blir mindre attraktiv då 

revisionsrisken anses högre och chansen att klienten kommer accepteras minskar (El-

Sayed Ebaid, 2011). Brister i företagsledningen har visat sig öka sannolikheten för 
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bedrägeri, vilket ingen revisor vill bli förknippad med (Cohen et al, 2002). En stark och 

pålitlig företagsledning anses upprätthålla en bättre kvalitet på sin finansiella 

information (El-Sayed Ebaid, 2011) genom att ledningen följer de standarder som krävs 

(Asare et al, 2005). Detta leder till att det är större sannolikhet att klienten antas 

eftersom riskerna minskar (Asare et al, 2005; Cohen et al, 2002; El-Sayed Ebaid, 2011).  

Konkurs, skatterevision och dåliga finansiell ställning är andra faktorer som speglar 

klientens bakgrund. Den potentiella klientens finansiella ställning påverkar 

riskbedömningen direkt (Johnstone, 2000), medan möjliga konkurser påverkar 

riskbedömningen indirekt då konkurser kan leda till att klienten manipulerar den 

finansiella informationen (Palmrose, 1987). Risk för att klienten ska begå bedrägeri 

minskar sannolikheten för att revisorn antar klienten (Johnstone & Bedard, 2003). Om 

klienten fått en skatterevision där felaktigheter påpekats kan detta leda till finansiella 

konsekvenser för verksamheten (Leidhammar & Nyquist, 2004), vilket även kommer 

påverka revisorns riskbedömning.  

Konkurrensen inom klientens bransch påverkar klientens affärsrisk vilket är avgörande 

för om uppdraget ska antas eller nekas (Johnstone, 2001). Det krävs att revisionsbyrån 

har expertiskunskap och specialister inom den specifika branschen för att risken för 

revisionsmisslyckande ska minska och den potentiella klienten ska accepteras 

(Johnstone, 2001; Johnstone och Bedard, 2003).  

3.2 Individuella egenskaper – en del av revisionsbeteendet 

Människan har alltid varit intresserad av att förstå varför individer beter sig som de gör. 

Detta är även en intressant aspekt inom revisorsprofessionen där revisorns beteende och 

personlighet har stor betydelse. Revisorns beteende består av värderingar, erfarenheter, 

karaktärsdrag och individuella egenskaper, vilket tycks påverka hur revisorns tar beslut 

och agerar i sin yrkesroll (Broberg et al, 2009; Nelson & Tan, 2005; Öhman et al, 

2006).  

Ur människornas behov av att förstå individers beteende uppkom behaviorismen, 

beteendeteorin, som är den ursprungliga teorin till exempelvis personlighetsteori. De 

olika inriktningarna av personlighetsteori fokuserar på olika faktorer som förklarar 

varför en person agerar på ett visst sätt i en specifik situation (Bandura, 1977).  
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Egenskapsteorin är en inriktning av personlighetsteori och uppkom ur behovet av att 

förstå människors beteende utifrån de egenskaper individen besitter (Hjelle, 1992; 

Hjelle & Ziegler, 1992). Genom åren har begreppet personlighet definierats på många 

olika sätt inom forskningen (Hjelle & Ziegler, 1992), men en övergripande definition är 

att en individs personlighet är uppbyggd av ett antal grundläggande egenskaper 

(Bertelsen, 2007; Hjelle, 1992; Hjelle & Ziegler, 1992). Dessa egenskaper skiljer sig 

mellan individer och besitts även i olika grad hos olika personer. Denna differentiering 

av egenskaper ger upphov till att vi människor är olika (Bertelsen, 2007; Hjelle, 1992; 

Hjelle & Ziegler, 1992). Inom teorin skiljs grundläggande egenskaper, egenskaper, 

vanor och beteende åt (Bertelsen, 2007; Fahlke & Johansson, 2007). De grundläggande 

egenskaperna tycks vara stabila och varaktiga över tid, vilket innebär att individens 

personlighet inte förändras i olika situationer och är oberoende av tid (Bertelsen, 2007; 

Fahlke & Johansson, 2007; Hjelle, 1992; Hjelle & Ziegler, 1992). Detta resulterar i att 

en individs beteende kan förutses i olika situationer (Bertelsen, 2007; Fahlke & 

Johansson, 2007; Hjelle & Ziegler, 1992). Egenskaper, vanor och beteende å andra 

sidan är mer formbart över tid och mellan olika situationer (Bertelsen, 2007). Det är de 

sistnämnda egenskaperna vi fokuserar på i denna studie och inte de grundläggande 

egenskaperna. 

Vid nyanställningar använder många byråer sig av personlighetstest som mäter 

individens egenskaper (Broberg et al, 2009), vilket indikerar på vikten av individens 

egenskaper inom revisionsbranschen (Nelson & Tan, 2005) och därför fokuserar vi på 

revisorns individuella egenskaper. Utifrån tidigare studier kring individuella egenskaper 

har vi valt ut 18 egenskaper som påvisats vara viktiga i revisionsprocessen (Duggal 

Sharma & Schischke, 2007), i revisorns yrkesroll och i revisorns roll som säljare 

(Olsson och Pergård, 2014). Eftersom revisorprofessionen förändrats och blivit mer 

affärsinriktad anser vi att det är relevant att även ta med säljegenskaper i vår studie 

(Broberg, 2013; Olsson & Pergård, 2014). Utifrån Duggal Sharma och Schischkes 

(2007) studie har vi valt följande egenskaper: analytisk, matematisk, snabbt 

beslutsfattande, objektiv, målinriktad, riskbenägen, bra självförtroende, uppmärksam, 

försiktig, samarbetsförmåga, laglydig, organisationsförmåga, noggrann och 

simultanförmåga. Från Olsson och Pergårds (2014) studie har vi adderat problemlösare, 

övertygande, förtroendeingivande och ansvarstagande. 
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Från Duggal Sharma och Schischke (2007) studie har vi valt att plocka bort två av de 16 

egenskaper som de ansåg vara viktiga i revisionsprocessen, verbal förmåga och 

nätverkande. Verbal förmåga innebär att revisorn är bra på att uttrycka sig i tal och 

skrift, vilket vi inte anser har någon större påverkan på riskbedömningen av potentiella 

klienter. Det är framförallt i senare skeden i revisionsprocessen, när revisorn har valt att 

acceptera klienten, som revisorn behöver kommunicera med kollegor och klienter för att 

skapa sig en förståelse för det granskade företaget (Broberg, 2013). Egenskapen 

nätverkande som innebär att revisorn är bra på att knyta kontakter med sin omgivning 

anser vi även främst är viktig i senare skede i revisionsprocessen. Duggal Sharma och 

Schischkes (2007) studie visade att nätverkande var en av de minst viktiga 

egenskaperna för en revisor, vilket stärkte vårt beslut om att utesluta egenskapen från 

vår studie. Resterande 14 egenskaper tycker vi är relevanta i 

riskbedömningssammanhang och finns därför med i vår studie. Vi anser att det är 

viktigt att revisorn kan analysera, tolka och förstå företagsinformation, vara 

uppmärksam på detaljer kring klienten, vara objektiv och noggrann för att bedömningen 

ska bli rättvis. Det är såklart även viktigt att revisorn följer de relevanta lagar och 

riktlinjer som finns och arbetar utifrån de mål och visioner som revisionsbyrån har. Att 

vara strukturerad, kunna hantera flera uppgifter samtidigt, samarbeta med sina kollegor 

och kunna fatta snabba beslut, anser vi också är viktigt för en revisor eftersom det 

periodvis är hög arbetsbelastning. Revisorn måste även i slutändan känna sig säker på 

sin bedömning av klienten och vara medveten om den uppdragsrisk som finns. Att 

revisorn är försiktig och medveten om vilka fördelar och nackdelar som finns med att 

anta klienten anser vi också är viktiga egenskaper för en revisor vid riskbedömningen. 

Eftersom revisorns yrkesroll har förändrats och revisorn idag även kan anta en säljande 

roll har vi valt att addera ytterligare en revisionsegenskap och tre säljegenskaper från 

Olssons och Pergårds (2014) studie. Som vi tidigare nämnde är dessa: problemlösare, 

övertygande, förtroendeingivande och ansvarstagande. Problemlösare valde vi att 

addera till vårt urval eftersom vi anser att det är viktigt för en revisor att kunna 

identifiera lösningar på problem som uppkommer. I riskbedömningen kan det tänkas att 

revisorns ställs inför flera problem kring den potentiella klientens verksamhet, vilket 

gör det viktigt att revisor kan hitta lösningar för att kunna anta fler klienter och på så 

sätt säkra byråns överlevnad. Övertygande, förtroendeingivande och ansvarstagande är 

tre viktiga säljegenskaper som vi även anser kan ha betydelse för riskbedömningen av 
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potentiella klienter och valde därför att addera dessa till vår studie. Att vara övertygande 

i riskbedömningen är viktig för att kunna förvara sina ställningstagande och motivera 

sina beslut om att anta eller neka potentiella klienter. Förtroendeingivande är viktigt för 

att både arbetsgivare och klienter ska kunna lita på att revisorn gör en bra 

riskbedömning och lever upp till de förväntningar som ställs på denne. Ansvarstagande 

är viktigt för att revisorn måste kunna motivera sitt agerande om negativa konsekvenser 

uppstår, alltså denne måste ta ansvar för sina beslut gällande den potentiella klienten. 

3.2.1 Egenskaper utifrån ett genusperspektiv    

Samhället tycks ha genomgått en kulturell förändring det senaste århundrandet som har 

lett till att de klassiska könsstereotyperna luckrats upp (Diekman et al, 2004). Barn 

under 1950-talet växte upp i ett samhälle av traditionella könsroller, där det var pappan 

som ”visste bäst”. Barn under 1970-talet växte däremot upp i en värld av feministiska 

influenser, där det blev allt mer accepterat för kvinnor att arbetar utanför hemmet och 

utbilda sig på högskola och universitet. Detta har resulterat i att män och kvinnors 

egenskaper blivit mindre kopplat till det kroppsliga könet (Twenge, 1997). Idag besitter 

män och kvinnor i större utsträckning samma egenskaper (Diekman et al, 2004; Hayes 

et al, 2004; Twenge, 1997) och kan anta både manliga, kvinnliga och androgyna 

egenskaper (Bem, 1974; Berzins et al, 1978; Heilbrun, 1976; Spense et al, 1975). 

Klassificeringen, man eller kvinna, beskriver inte hur vi är som personer, utan könet är 

en biologisk gruppering (Risman & Davis, 2013). Det är samhället och median som 

skapar könsskillnader och könsstereotyper genom bland annat reklam, där bilden av en 

man och en kvinna tydligt målas upp (West & Zimmerman, 2009). Forskningen 

indikerar, trots denna bild, på att både män och kvinnor kan besitta samma egenskaper 

(Diekman et al, 2004; Hayes et al, 2004; Twenge, 1997). 

Under 1970-talet utvecklades flera instrument för att mäta könsbundna egenskaper där 

manliga, kvinnliga och androgyna egenskaper klassificerades. Tidigare hade manligt 

och kvinnligt antagits vara motpoler, men med dessa nya instrument kunde individer 

både anta manliga, kvinnlig och androgyna egenskaper (Bem, 1974; Berzins et al, 1978; 

Heilbrun, 1976; Spense et al, 1975). Några exempel på de utvecklade instrumenten är 

Bem Sex Role Inventory (Bem, 1974), Personal Attributes Questionnaire (Spense et al, 

1975), Masculinity and Femininity scales of the Adjective Check List (Heilbrun, 1976) 

och Personality Research Form ANDRO scale (Berzins et al, 1978).  
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De totalt 18 egenskaperna som ingår i vår studie har vi valt att kategorisera som 

antingen manliga eller kvinnliga. Det är de klassiska könsrollerna, som fortfarande 

existerar men som inte är lika strikta längre (Twenge, 1997), som lägger grunden för vår 

klassificering. Att de klassiska könsrollerna fortfarande existerar beror på ett samspel 

mellan samhälle, det biologiska könet och sociala faktorer som tillsammans bildar olika 

föreställningar om hur män och kvinnor ska vara (Wood & Eagly, 2002). Detta gör det 

svårt att helt bortse från ett genusperspektiv på egenskaperna i vår studie.   

Våra kategoriseringar av manliga och kvinnliga egenskaper stärks av Duggal Sharma 

och Schischke (2007) och Bem (1974) som tidigare har gjort liknande kategoriseringar 

för en del av de valda egenskaperna. Bem Sex Role Inventory (Bem, 1974) är det 

instrumentet som tycks vara det mesta använda inom genusforskningen (Holt & Ellis, 

1998; Peng, 2006), trots skiljaktigheter kring dess validitet (Choi & Fuqua, 2003; Holt 

& Ellis, 1998). Vissa studier har visat att instrumentet fortfarande är användbart efter så 

många år (Holt & Ellis, 1998; Kamas & Preston, 2012), medan andra hävdar att 

instrumentet inte fångar de manliga och kvinnliga egenskaperna ur ett rättvisande 

perspektiv (Choi & Fuqua, 2003). Vi anser dock att Bem Sex Role Inventory (Bem, 

1974) är tillförlitlig eftersom det i dagens samhälle är accepterat att anta manliga, 

kvinnliga och androgyna egenskaper (Bem, 1974; Berzins et al, 1978; Heilbrun, 1976; 

Spense et al, 1975). Inget nyare instrument har heller utvecklats som är lika accepterat 

och Bem Sex Role Inventory används fortfarande inom forskning (Kamas & Preston, 

2012). Vi anser att Bem Sex Role Inventory är tillämplig i vår forskning för att stärka 

kategoriseringen av våra 18 egenskaper. 
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Tabell 3.1 Klassificering av manliga & kvinnliga egenskaper  

Vår klassificering Duggal Sharma & Schischke 
(2007) Bem (1974) 

Manliga egenskaper Manliga egenskaper Manliga egenskaper 
Analytisk Analytisk Analytisk 
Matematisk Matematisk  
Snabbt beslutsfattande Snabbt beslutsfattande Tar enkelt beslut, villig att ta 

ställning  
Objektiv Objektiv Oberoende 
Målinriktad 
Riskbenägen 
Problemlösare 
Övertygande  
Bra självförtroende                     
 

Målinriktad 
Riskbenägen 
 
 
Självförtroende 
 

Tävlingsinriktad 
Villig att ta risk 
 
Försvarar egna övertygelser 
Stark personlighet, villig att ta 
ställning, säker 

Kvinnliga egenskaper Kvinnliga egenskaper Kvinnliga egenskaper 
Uppmärksam Uppmärksam Förståelse, sympatisk 
Försiktig Försiktig Sympatisk 
Samarbetsförmåga Samarbetsförmåga Mjuk i sitt handlande 
Laglydig Laglydig Lojal 
Organisationsförmåga Organisationsförmåga  
Noggrann Noggrann  
Simultanförmåga Simultanförmåga  
Förtroendeingivande 
Ansvarstagande 

 Tillgiven, lojal 
Lojal 

I Tabell 3.1 presenteras de 18 egenskaperna vi valt att använda och vår kategorisering 

jämförs med Duggal Sharma och Schischkes (2007) och Bems (1974) kategorisering av 

manliga och kvinnliga egenskaper. Av de nio manliga egenskaperna kunde vi för åtta av 

dem stärka vår kategorisering genom Duggal Sharma och Schischke (2007) och Bem 

(1974). Bem (1974) har dock använt sig av andra benämningar, men vi anser att 

begreppen har samma innebörd som våra benämningar på egenskaperna. Problemlösare 

är den egenskap som inte gick att stärka med varken Duggal Sharma och Schischkes 

(2007) eller Bems (1974) kategoriseringar, men utifrån andra studier (Pease & Pease, 

2006; Milton, 1957) har vi valt att klassificera den som manlig.   

Av de kvinnliga egenskaperna gick alla, nio egenskaper, att jämföra med antingen 

Duggal Sharma och Schischkes (2007) eller med Bems (1974) kategoriseringar, vilket 

vi kan se i tabell 3.1. Dock fick vi här själva tolka innebörden av Bems (1974) 

kategorisering för fem av egenskaperna. Laglydig har vi kopplat ihop med Bems (1974) 

egenskap lojal, vilket vi anser har samma innebörd som vår egenskap. En lojal person 

gör det den ska och följer alltså de lagar och normer som finns. Bem (1974) har 

kategoriserat förståelse och sympatisk som kvinnliga egenskaper och detta anser vi kan 

kopplas ihop med vår kvinnliga kategorisering uppmärksam. Att ha förståelse och vara 



Jönsson & Lennartsson, 2015 

	   25	  

sympatisk innebär att personen tänker på andra och är då uppmärksam på hur andra 

personer tycker och tänker. Bems (1974) kategorisering av sympatisk har vi även 

bedömt ha samma innebörd som vår kategorisering av försiktig, eftersom sympatiska 

personer tänker på andra är de mer försiktiga med hur de agerar. Egenskapen 

samarbetsförmåga kopplar vi ihop med Bems (1974) kvinnliga kategorisering som säger 

att kvinnor är mjuka i sitt handlande. Detta eftersom samarbetsförmåga innebär att ta 

hjälp av andra personen, lyssna på varandra och arbetar tillsammans. För att uppnå en 

god samarbetsförmåga krävs det att man visar respekt för andra och är flexibel i sitt 

handlande. Vår egenskap förtroendegivande har vi valt att koppla ihop med Bems 

(1974) kvinnliga egenskaper tillgiven och lojal. Personer som är lojala och lever upp till 

det de lovar skapar sig ett förtroende hos andra. Även tillgivna personer är trogna, vilket 

gör att andra personen får ett förtroende för dem. Vår egenskap ansvarstagande anser vi 

har samma innebörd som Bems (1974) kvinnliga egenskap lojal. Detta eftersom lojala 

personer är trogna och pålitliga, vilket betyder att de tar ansvar för sina handlingar.  

3.2.1.1 Manliga egenskaper 

Utifrån vår klassificering av de manliga egenskaper kommer vi i denna del definiera 

och förtydliga vad egenskaperna innebär. Det är viktigt att poängtera att definitionerna 

är hämtade från andra forskningsområde och inte är kopplade till revisionsbranschen. 

De nio manliga egenskaperna är: analytisk, matematisk, snabbt beslutsfattande, 

objektiv, målinriktad, riskbenägen, problemlösare, övertygande och bra självförtroende.    

Personer som är analytiska vill gärna bryta ner saker i mindre delar för att skapa sig en 

djupare förståelse för området (Duggal Sharma & Schischke, 2007). Män anses vara 

analytiska (Moir & Jessell, 1989) och enligt Hayes et al (2004) beskrivs analytisk som 

är en viktig egenskap för chefer, vilket är en position som män dominerar. Analytisk har 

också kategoriserats som en manlig egenskap i andra studier (Bem, 1974; Rigg & 

Sparrow, 1994). Trinidad och Normore (2005) skriver att manligt ledarskap involverar 

oberoende, analys, objektivitet och logik. Detta indikerar på att män i större 

utsträckning är analytiska vilket gör att vi kategoriserar analytisk som en manlig 

egenskap.  

Att vara matematisk innebär att individen har lätt för att tolka och förstå siffror (Duggal 

Sharma & Schischke, 2007). Det är fler män som söker till universitetsutbildningar med 

inriktning inom matematikrelaterade ämnesområden (Ayalon, 2003) och i 
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kunskapstester har det påvisats att män får högre poäng i matematikuppgifter än vad 

kvinnor får (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002; Moir & Jessell, 1989). En 

förklaring till könsskillnaderna i matematiska förmågor är hormoners påverkan på 

hjärnan, där pojkar utvecklar den högra hjärnhalvan snabbare än flickor (Moir & Jessell, 

1989; Pease & Pease, 2006). Den forskning som finns anser vi indikerar på att män har 

en mer matematisk karaktär än vad kvinnor har och därför har vi klassificerat denna 

som en manlig egenskap.  

Personer med snabbt beslutsfattande är personer som har en högre förmåga att 

bestämma och fatta beslut än andra och som är fokuserade på en sak i taget (Broberg et 

al, 2009; Duggal Sharma & Schischke, 2007). Män som tenderar att ha mindre ansvar i 

hemmet och spenderar mindre tid där än vad kvinnorna gör. Detta leder till att män har 

bättre kontakter med omvärlden och får därför en beslutfattanderoll ute i samhället 

(Plowman, 2000). Forskning har också diskuterat att manliga ledaregenskaper 

förknippas med oberoende, beslutsfattande och logik (Trinidad och Normore, 2005). 

Mannens linjära tankeprocess gör att de kan fatta beslut snabbt (Moir & Jessell, 1989) 

och Bem (1974) har kategoriserat ”kan fatta beslut lätt” som en manlig egenskap. Detta 

anser vi tyder på att män har en mer beslutsfattande karaktär än kvinnor, vilket gör att vi 

kategoriserar detta som en manlig egenskap.  

Att vara objektiv innebär att personen grundar sina beslut på fakta och är realistisk, 

opartisk och uppriktig (Duggal Sharma & Schischke, 2007; Broberg et al, 2009). 

Manliga ledarkaraktärer brukar innefatta objektiva, logiska och analytiska egenskaper 

(Trinidad & Normore, 2005). Inom västerländsk kultur inkluderas rationella, logiska 

och motiverade egenskaper som manliga egenskaper (Davies & Thomas, 2002). Detta 

anser vi indikerar på att män är mer okomplicerade, uppriktiga och realistiska än vad 

kvinnor är, och vi har därför kategoriserat objektiv som en manlig egenskap.  

Målinriktade personer har ett specifikt mål i fokus och är bestämda med vad de vill 

åstadkomma (Broberg et al, 2009; Duggal Sharma & Schischke, 2007). 

Uppgiftsorienterade ledarskapsstilar förknippas oftast med män då de är företagsamma 

personer som arbetar hårt, har stora visioner och har många idéer för finansiering (Rigg 

& Sparrow, 1994). Forskning har visat att manliga ledare var mer benägna att sätta upp 

mål att följa än vad kvinnliga ledare var. Män strävar i större utsträckning efter att nå 

ledarpositioner, medan kvinnor är mer fokuserade på stödjanderoller, där de är vårdande 
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och omtänksamma (Pounder & Coleman, 2002). Forskning säger också att män är mer 

målinriktade av biologiska skäl och blir inte lika lätt distraherade som kvinnor (Moir & 

Jessell, 1989). Att män ses som uppgiftsorienterade, strävar efter att bli ledare och är 

mer benägna att betona målsättning gör att vi kategoriserar målinriktad som en manlig 

egenskap.  

Att vara riskbenägen innebär att en person vågar satsa trots att utfallet är okänt (Duggal 

Sharma & Schischke, 2007). Bem (1974) kategoriserar viljan att ta risk som en manlig 

egenskap och forskning har visat att män ta större risker i vardagen (Byrnes et al, 1999) 

och i arbetslivet (Moir & Jessell, 1989). Det finns studier som påvisar att kvinnor är 

mindre riskbenägna än män oavsett situation och utfall (Powell & Ansic, 1997) och att 

kvinnor gör mindre inventeringar i riskfyllda tillgångar (Charness & Gneezy, 2012). 

Allt denna tycker vi indikerar på att män är mer villiga att ta risker och kategoriserar 

därför riskbenägenhet som en manlig egenskap.  

Personer som är problemlösare anser vi är personer som kan hitta nya alternativ eller 

lösningar när problem uppstår. Forskning som har gjorts på hjärnan visar att pojkar 

utvecklar den högra hjärnhalvan snabbare än flickor vilket gör att de är bättre på 

problemlösning (Pease & Pease, 2006). Det finns också forskning som visar att män är 

skickligare på att lösa problem än kvinnor, och att personer som identifierar sig med det 

manliga könet är bättre på att lösa problem än de som identifierar sig med det kvinnliga 

könet (Milton, 1957).  Detta anser vi tyder på att män är bättre på att lösa problem än 

kvinnor och kategoriserar därför detta som en manlig egenskap.  

Övertygande personer är de som kan övertyga relevanta parter om sina beslut och som 

kan försvara sina ställningstagande. Bem (1974) skriver att en manlig egenskap är att 

försvarar egna övertygelser och Lakoff (1972) skriver att män är mer övertygande än 

kvinnor. Män är också mer auktoritära i sitt språk än vad kvinnor är och historiskt sett 

har männen haft mer makt i samhället, vilket gör att deras åsikter anses vara mer 

legitima (Coates, 2004). Detta anser vi indikerar på att män är mer övertygande än 

kvinnor och kategoriserar därför detta som en manlig egenskap.  

Personer med ett bra självförtroende känner sig trygga med sig själva och har ett bra 

förtroende för sin egen förmåga (Duggal Sharma & Schischke, 2007). Forskning har 

visat att manlighet ofta beskrivs som oberoende (Kusterer, 2008; Bem, 1974), 

självförsörjande och som har en stark personlighet (Bem, 1974). Det finns också 
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skillnad mellan män och kvinnor i självuppfattning, där manliga entreprenörers 

självbild är starkare än kvinnors (Verhelu, Uhlander & Thurik, 2005). En förklaring till 

detta kan vara det manliga hormonet, testosteron, som sägs stärka självförtroendet 

(Moir & Jessel, 1989). Att män har starka personligheter och har en bättre självbild 

anser vi tyder på att män har bättre självförtroende än kvinnor och därför har vi 

kategoriserat detta som en manlig egenskap.  

3.2.1.2 Kvinnliga egenskaper  

De kvinnliga egenskaperna kommer nedan att definieras och förtydligas och även här är 

definitionerna lånade från andra forskningsområden än revisionsbranschen. De nio 

kvinnliga egenskaperna är: uppmärksam, försiktig, samarbetsförmåga, laglydig, 

organisationsförmåga, noggrann, simultanförmåga, ansvarstagande och 

förtroendeingivande.  

Personer som är uppmärksamma har god uppfattningsförmåga och reagerar snabbt på 

förändringar som händer i omgivningen (Duggal Sharma & Schischke, 2007). Tidigare 

forskning har påvisat att kvinnor är mer känslomässiga (Shields, 2007) och 

uppmärksamma på sociala aspekter än vad män är (Martinez, 1989).  Modersinstinkten 

hos kvinnor har påverkat deras förståelse för sociala samspel, de är lyhörda och kan 

märka skillnader i tonfall när personer pratar (Shields, 2007). Inom vården har kvinnor 

bättre förmåga att uppmärksamma sina känslor, vilket gör att kvinnor oftare rapporterar 

om brister som finns på arbetsplatsen (Lutzky & Knight, 1994). Forskning har också 

visat att flickor i åldrarna 5 till 17 år är bättre på att uppmärksamma språkfel som 

stavfel, skiljetecken och grammatiska strukturer (Naglieri & Rojahn, 2001). 

Sammanfattningsvis anses kvinnor vara mer uppmärksamma för vad som händer vilket 

gör att vi kategoriserar uppmärksamhet som en kvinnlig egenskap. 

Att vara försiktig innebär att tänka igenom sitt agerande och att vara noga med att 

undvika risker (Duggal Sharma & Schischke, 2007). Inom den västerländska kulturen 

beskrivs kvinnor som känslomässiga, rationella, logiska och motiverade (Davies & 

Thomas, 2002). Det finns också studier som visar att flickor är mer lugna i sin lek då de 

gärna sitter med leksakerna framför sig och inte slår och hamrar som pojkar gör 

(Morris, 1998). Vi anser detta tyder på att kvinnor är mer varsamma än män, vilket gör 

att vi kategoriserar försiktighet som en kvinnlig egenskap.  
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Samarbetsförmåga innebär att individer tillsammans med andra arbetar för ett 

gemensamt syfte (Duggal Sharma & Schischke, 2007). Kvinnliga chefer tenderar att 

delegera mindre och vara mer delaktiga än manliga chefer (Oshagbemi & Gill, 2003), 

där kvinnorna använder kommunikation för att både skapa rapporter och för att 

förmedla information, vilket indikerar på att kvinnor arbetar gemensamt med andra 

(Rigg & Sparrow, 1994). Den kvinnliga ledarskapsstilen fokuserar på interaktivt 

ledarskap (Trinidad & Normore, 2005) och samarbete (Pounder & Coleman, 2002). Allt 

detta tyder på att kvinnor tar hjälp av medarbetare och arbetar i team vilket gör att vi 

kategoriserar samarbetsförmåga som en kvinnlig egenskap.  

Personer som anses vara laglydiga följer de lagar, regler och normer som finns. De har 

en känsla för vad som är rätt eller fel och tar hänsyn till etiska och moraliska aspekter 

(Duggal Sharma & Schischke, 2007). Vid etiska bedömningar finns det en signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnor har en högre avsikt att agera mer etiskt än 

män. Att kvinnor är mer fokuserade på att göra korrekta etiska bedömningar kan beror 

på att de tar hänsyn till individuella såväl som relationsaspekter när de utreder ett etiskt 

problem (Niskanen, Karjalainen, Niskanen & Karjalainen, 2011; Valentine and 

Rittensburg, 2007). Kvinnor anses vara med laglydiga än män (Moir & Jessell, 1989) 

och enligt Brottförebygganderådet (2015) är det fler män än kvinnor som har blivit 

fällda för brott i Tingsrätten mellan åren 1975 till 2013. Detta anser vi indikerar på att 

kvinnor följer de normer och lagar som finns i större utsträckning än män gör, vilket gör 

att vi kategoriserar laglydig som en kvinnlig egenskap.  

Organisationsförmåga innefattar kunskapen att planera och strukturera olika system 

(Duggal Sharma & Schischke, 2007; Broberg et al, 2009). I organisationer finns 

kvinnor oftast på de lägre positionerna och sköter administration och personal. Att 

kvinnor besitter dessa positioner kan vara ett tecken på att de är bättre på att organisera 

personal och skötta administrativa uppgifter (Plowman, 2000). Forskning visar också att 

kvinnor är bättre organisatörer (Moir & Jessell, 1989) och bättre på att dokumentera än 

vad män är, vilket indikera på att kvinnor har en mer organisatorisk karaktär (Dalton & 

Kesner, 1993). Det finns även studier som påvisar att flickor i åldrarna 5 till 17 år är 

bättre på att planera än vad killar i samma ålder är (Naglieri & Rojahn, 2001). Vi tycker 

detta tyder på att kvinnor är bättre på att organisera, strukturera och planera vilket gör 

att organisationsförmåga kategoriseras som en kvinnlig egenskap.  
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Personer som är noggranna är grundliga, detaljerade och ordentliga när de utför något 

(Duggal Sharma & Schischke, 2007). Det finns forskning som visar att flickor är bättre 

än killar på att hitta språkliga fel som fel i stavning, skiljetecken och grammatik 

(Naglieri & Rojahn, 2001). Kvinnor har också lättare för att uppfatta detaljer än vad 

män har, då manliga hjärnor inte är utrustade för att se eller höra detaljer (Pease & 

Pease, 1999; Moir & Jessel, 1989).  Vi anser att detta indikerar på att kvinnor är mer 

noggranna och ordentliga än män vilket gör att vi klassar noggrann som en kvinnlig 

egenskap.  

Simultanförmåga innebär att en person kan hantera olika uppgifter samtidigt, hålla isär 

olika typer av information och vara flexibel (Duggal Sharma & Schischke, 2007). Till 

skillnad från män har kvinnor specifika talområden i både den högra och den vänstra 

hjärnhalvan, vilket gör att kvinnor kan göra andra saker samtidigt som hon talar. Det 

finns också forskning som säger att det finns bättre förbindelser mellan kvinnors 

hjärnhalvor som gör att de har lättare för att göra många olika saker samtidigt och att 

manliga hjärnor är konstruerade för att göra en sak i taget (Pease & Pease, 2006; Moir 

& Jessell, 1989). Det är också vanligtvis kvinnor som spenderar mer tid i hemmet och 

har ansvar för familjen (Moore, 1990). Kvinnorna är därför tvungna att hantera flera 

olika situationer samtidigt, till exempel både matlagning och barnpassning. Detta anser 

vi tyder på att kvinnor har en bättre simultanförmåga än män och kategoriserar den 

därför som en kvinnlig egenskap.  

Personer som är ansvarstagande anser vi är pålitliga och tar ansvar för sina handlingar. 

De är lojala mot andra människor och uppfyller de löften som de gett. Forskning som 

har studerat dryckesvanor visar att kvinnor dricker med kontroll, ansvar och omsorg. 

Detta till skillnad från män som bryter gränser, är orädda och har inga problem med att 

förlora kontrollen när de dricker alkoholhaltiga drycker (Bernhardsson, 2014). 

Forskning har också visat att det framförallt är kvinnor som tar ansvar för familjen 

(Moore, 1990). Detta anser vi indikerar på att kvinnor är mer ansvarsfulla än män vilket 

gör att vi kategoriserar detta som en kvinnlig egenskap.  

Vi anser att personer som är förtroendeingivande är de som kan leva upp till och agerar 

utifrån omgivningens förväntningar. Studier kring förtroende och pålitlighet visar att 

kvinnor är mer trovärdiga än män vid ekonomiska utbyten. Förtroende bygger på 

föreställningar om trovärdighet och ovillkorlig vänlighet (Ashraf, Bohnet & Piankov, 
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2006) och eftersom kvinnor beskrivs som mer känslosamma (Davies & Thomas, 2002) 

anser vi att detta indikerar på att kvinnor är mer förtroendeingivande än män. Detta gör 

att vi kategoriserar denna egenskap som en kvinnlig egenskap.  

3.3 Revisorns egenskapers inverkan på riskbedömning ur ett genusperspektiv  

De individuella egenskaperna har lyfts fram som en av de viktiga delarna i revisorns 

beteende (Nelson & Tan, 2005; Öhman et al, 2006) och vid rekrytering inom 

revisionsbranschen tillämpas ofta olika personlighetstest för att hitta personer med 

önskvärda egenskaper (Broberg et al, 2009). Detta eftersom revisorns individuella 

egenskaper och yrkesmässiga värderingar påverkar revisionsarbetet och revisorns 

yrkesroll (Öhman et al, 2006).  

I tidigare studier har de individuella egenskaperna kopplats till vilket kön individen har 

(Borghans et al, 2009; Nicholson et al, 2005), men idag kan män och kvinnor anta både 

manliga, kvinnliga och androgyna egenskaper (Bem, 1974; Berzins et al, 1978; 

Heilbrun, 1976; Spense et al, 1975). Detta gör att män och kvinnor i allt större 

utsträckning besitter samma egenskaper (Diekman et al, 2004; Hayes et al, 2004; 

Twenge, 1997). Klassificeringen, man eller kvinna, beskriver inte hur vi är som 

personer, utan könet är en biologisk gruppering (Risman & Davis, 2013). Eftersom 

revisionsbransch söker efter specifika egenskaper hos potentiella medarbetare (Broberg 

et al, 2009) och att män och kvinnor idag besitter och kan anta likartade egenskaper 

(Diekman et al, 2004; Hayes et al, 2004; Twenge, 1997; Bem, 1974; Berzins et al, 1978; 

Heilbrun, 1976; Spense et al, 1975), borde både män och kvinnor inom 

revisionsbranschen lägga vikt vid samma egenskaper. Detta vill vi därför undersöka 

genom vår hypotes:  

H1: Det finns inget samband mellan det kroppsliga könet och de individuella 
egenskaperna som revisorer lägger vikt vid. 

Vidare har ytterst lite forskning gjorts kring individuella egenskapers påverkan på 

riskbenägenheten vid riskbedömningen inom revisionsbranschen och ökad kunskap 

krävs därför. Individuella egenskaper, värderingar och karaktärsdrag har påvisats 

inverka på riskbenägenheten hos individer generellt (Boholm & Ferreira, 2002; 

Flyvbjerg, 2009; Knight, 2002; Olofsson, 2009), där de individuella egenskaperna blir 

påverkade av könet (Nicholson et al, 2005). Detta gör att det är svårt för oss att helt 

bortse från ett genusperspektiv på egenskaperna i vår studie. Dessutom har samhället 
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inte kommit tillräckligt långt i jämställdheten än. De klassiska könsrollerna är inte lika 

strikta längre men existerar fortfarande, vilket gör att egenskaper fortfarande förknippas 

med ett kön (Twenge, 1997; Wood & Eagly, 2002). De tidigare könsstereotyperna 

lägger grunden för klassificeringen för manliga respektive kvinnliga egenskaperna, men 

det är idag socialt accepterat att anta manliga, kvinnliga och androgyna egenskaper 

(Bem, 1974; Berzins et al, 1978; Heilbrun, 1976; Spense et al, 1975).	  	   

Män har påvisats vara mer riskbenägna än kvinnor (Bem, 1974; Eckel & Grossman, 

2008; Borghans et al, 2009; Ittonen & Peni, 2012; Nicholson et al, 2005), då de tycks ta 

större risker i vardagen (Byrnes et al, 1999), som chefer (Croson & Gneezy, 2009; Moir 

& Jessell, 1989) och vid finansiella beslut (Powell & Ansic, 1997; Jianakoplos & 

Bernasek, 1998; Schubert, Brown, Gysler & Brachinger, 1999; Eckel & Grossman, 

2002; Dwyer, Gilkeson & List, 2002). Män tar också större risker vid pensionssparande 

(Watson & McNaughton, 2007; Speelman, Clark-Murphy & Gerrans, 2013) och på 

sociala nätverk som Facebook och MySpace, där män i större uträckning har personlig 

information tillgänglig (Fogel & Nehmad, 2009). Att män gör fler investeringar i 

friskfyllda tillgångar (Charness & Gneezy, 2012; Jianakoplos & Bernasek, 1998), 

startar eget företag i större utsträckning (Dawson & Henley, 2014) och oftare döms för 

brottsligheter (Brottförebygganderådet, 2015), indikerar på ett högre riskbenägenhet 

bland män. Vi har kategoriserat riskbenägenhet som en manlig egenskap, vilket stödjs 

av både Bem (1974) och Duggal Sharma och Schischke (2007) som har gjort samma 

kategorisering. De kvinnliga egenskaperna försiktig och laglydig anser vi stödjer vårt 

resonemang kring att kvinnor är mindre riskbenägna och män är mer riskbenägna. 

Kvinnor känner större rädsla och oro (Gustafsson, 1997) och eftersom en misslyckad 

revision kan leda till skadeståndsansvar för revisionsbyrån (Carrington, 2010) borde de 

som lägger vikt kvinnliga egenskaper vara mindre villiga att ta risk. Riskbenägenheten 

är kopplad till riskbedömningen genom att den påverkar hur revisorn väljer att anta eller 

neka en potentiell klient. Med dessa argument har vi därför formulerat två hypoteser för 

att undersöka vårt syfte som är att se hur revisorns individuella egenskaper påverkar 

riskbenägenheten vid riskbedömningen av potentiella klienter.  

H2: Det finns ett samband mellan individer som lägger vikt vid manliga egenskaper och 
en högre riskbenägenhet vid riskbedömningen. 

H3: Det finns ett samband mellan individer som lägger vikt vid kvinnliga egenskaper 
och en lägre riskbenägenhet vid riskbedömningen. 
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4 Empirisk metod 

I detta kapitel redogörs det för hur fakta och empiri samlats in till vår undersökning. Vi 

presenterar först hur vi gått tillväga för att läsa in oss på våra områden. Vetenskapliga 

artiklar användes främst för att skapa en förståelse för ämnena, men även för att 

identifiera den kunskapslucka vi syftar till att fylla genom att besvara våra tre hypoteser. 

I datainsamlingsmetoden argumenterar vi sedan för vårt val av webbenkäter där även 

enkätens utformande presenteras. En diskussion kring vår målgrupp och val av att 

undersöka hela populationen förs sedan. I operationalisering beskriver vi hur vi mätt 

riskbenägenheten, riskbedömningen, egenskaperna och de allmänna frågorna kring 

bland annat kön, ålder och byråtillhörighet. Vi presenterar sedan de metoder och test vi 

valt att tillämpa då vi analyserat vår insamlade empiri, för att sedan ta upp hur studien 

förhåller sig till reliabilitet och validitet. Till sist diskuteras etiska beaktande som vi 

tagit hänsyn till i vår undersökning.  

4.1 Litteratursökning 

Den deduktiva ansats som valts gör att tidigare forskning och etablerade teorier är av 

stor vikt i vår undersökning. Den teoretiska referensramen behöver därför vara 

tillförlitlig och relevant för att stärka de hypoteser vi presenterat och hjälpa oss i 

analysen av resultaten. För att uppnå detta har vi främst utgått från vetenskapliga 

artiklar som finns på elektroniska databaser som till exempel Google Scholar och 

Summon. Vi har även utgått från tidigare uppsatser (Duggal Sharma & Schischke, 

2007; Hällström et al, 2010) för att hitta relevanta artiklar, men har även använt oss av 

artikelsök med sökord. Vid artikelsök har vi tagit hänsyn till huruvida artiklarna är väl 

använda inom våra forskningsområden, riskbedömning och egenskaper. Många av de 

använda artiklarna refererar till samma författare, vilket styrker relevansen av de valda 

artiklarna. Att författarna refererar till samma artiklar betyder dock inte att de kommit 

fram till samma eller tycker likadant. Artiklarna som behandlar risk har tagits från 

journaler som anses vara av hög kvalitet (Harvey, Kelly, Morris och Rowlinson, 2010), 

exempelvis The Accounting Review, Auditing: A Journal of Practice & Theory och 

International Journal of Auditing. De artiklar som behandlar beteende och egenskaper är 

tagna från journaler som till exempel Journal of consulting and clinical psychology, Sex 

Roles och Journal of personality and social psychology. Sökord som använts är risk, 

client risk, client acceptance decisions, traits, sex stereotypes, gender, gender 
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differences. Utöver vetenskapliga artiklar har även relevant litteratur använts för att 

definiera risk och genus, samt egenskapsteori. 

4.2 Datainsamlingsmetod  

Denna uppsats är uppbyggd som en tvärsnittsstudie, där vår empiri samlades in inom en 

specifik tidsram, mellan den 7 och den 13 maj. Vi har valt att undersöka flera individer 

vid en tidpunkt, eftersom vi alltså vill veta hur fenomenet ser ut just nu och inte hur 

fenomenet förändras över tid (Bryman & Bell, 2011; Saunders et al, 2012). 

Respondenterna har endast haft möjlighet att besvara enkäten en gång inom denna 

tidsram, vilket kan leda till snedvridningar av empirin. Det kan finnas utomstående 

faktorer som påverkar respondentens svar till exempel om de blivit avbrutna eller varit 

stressade, vilket vi inte tar hänsyn till i analysen.    

Eftersom vi genomför en tvärsnittsstudie har en webbenkät utformats för att kunna 

samla in empiri till vår analys och på så sätt kunna förkasta eller inte förkasta våra 

hypoteser. Enkäter lämpar sig eftersom det är ett billigt sätt att få in många svar, från 

stora geografiska områden och på kort tid (Denscombe, 2009). Vi anser även att 

webbenkäten är lätt att besvara eftersom respondenten direkt kan klicka sig vidare in på 

enkäten via vårt mejl och enkäten besvaras genom att klicka i standardiserade 

svarsalternativ. Enkäten ser även professionell ut eftersom vi använt oss av webbsidan 

SurveyMonkey.se. Ett gott intryck av enkäten kan leda till att svarsfrekvensen ökar 

(Denscombe, 2009), vilket i sin tur kan stärka våra resultat. Respondenterna kommer 

vid deltagande i vår undersökning att behandlas konfidentiellt, de är alltså inte anonyma 

(Patel & Davidson, 2011), men svaren som presenteras i analysen kommer inte kunna 

kopplas till någon specifik person. Detta hoppas vi även är en faktor som leder till att 

svarsfrekvensen ökar. En webbaserad enkät är även bra eftersom snedvridningar av 

respondenternas svar kan undvikas (Denscombe, 2009), detta kan jämföras med 

intervjueffekten som påverkar respondenternas svar vid intervjuer (Bryman & Bell, 

2011). 

Den fullständiga enkäten (bilaga 3) tillsammans med ett följebrev (bilaga 1) mejlades ut 

den 7 maj, till 2899 auktoriserade revisorer som vid mars/april 2015 fanns registrerade 

hos Revisorsnämnden. I följebrevet ges först en förklaring till syftet med 

undersökningen och genom detta hoppas vi kunna fånga intresset hos många 

respondenter för att få en bredd representation av målgruppen. En påminnelse (bilaga 2) 
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skickades även ut den 12 maj för att fånga upp fler intresserade respondenter. Enkäten 

var sedan tillgänglig till och med den 13 maj innan den stängdes ner.  Genom att mejla 

vår webbenkät till de svenska auktoriserade revisorerna kan vi nå ut till såväl små som 

stora byråer, i hela Sverige. Vi vet dock att våren är en mycket arbetsintensiv period för 

revisorer och förstår därför att många inte kommer ha tid att besvara vår enkät.  

4.2.1 Utformning av enkät 

Enkäten är uppdelad i tre delar, en del för bakgrundsfrågor, en del för egenskaper och 

en del för riskbedömning (bilaga 3). Den första delen inleder enkäten och består av 

bakgrundsfrågor. Andra delen representerar egenskaperna, där 36 påstående presenteras 

som motsvarar de 18 egenskaper vi valt att studera i riskbedömningssammanhang. 

Utifrån egenskapernas definitioner vi presenterat har vi själva formulerat påstående för 

att fånga upp egenskaperna på ett rättvisande sätt. Här ska respondenten ta ställning till i 

vilken utsträckning de anser sig lägga vikt påståendena i sin yrkesroll. Den sista delen 

av enkäten berör revisorernas riskbenägenhet vid riskbedömningen av potentiella 

klienter och åtta företagscase presenteras. Här ska revisorn bedöma graden av risk för 

varje enskild klient och om denne antar eller nekar klienten. Dessa case är lånade från 

en tidigare magisteruppsats (Hällström et al, 2010), vilket i sin tur är baserade på 

företagsbeskrivningar som Revisionsnämnden använder i sina prov för revisorsexamen. 

Vi har valt att ta bort två av de casen som Hällström et al (2010) hade i sin 

undersökning. och det var case 2 och 4 som mätte riskfaktorerna klientens 

branschtillhörighet och klientens bakgrund. Eftersom flera av casen mäter samma 

riskfaktorer och vår studie inte syftar till att granska de olika faktorernas påverkan på 

riskbedömningen, anser vi att det kunde underlätta för revisorerna som vid denna årstid 

har hög arbetsbelastning. Vi har även valt att justera årtalen i casen för att få samma 

förutsättningar i vår enkät. Detta eftersom vissa case beskrev nystartade företag, vilket 

det inte skulle gjort idag eftersom casen användes för fem år sedan. Casen har fått kritik 

i denna tidigare studie, vilket vi tog hänsyn till genom att göra justeringar. Till exempel 

hade ”revisionsrisk” använts trots att de syftade till ”uppdragsrisk”, vilket vi därför valt 

att använda i vår enkät. I ett par case hade revisorerna i den tidigare undersökningen 

även belyst andra faktorer i riskbedömningen som studenterna inte tänkt på då de 

utformade företagscasen. Även detta har vi haft i åtanke när vi utformade vår enkät och 

genomförde analysen. Casen upplevdes dock vara för korta för att kunna göra en 

rättvisande bedömning, detta har vi däremot inte tagit hänsyn till eftersom 
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riskbedömningen är mycket komplex och alla tänkbara faktorer som påverkar 

bedömningen är svårt att fånga i denna typ av studie.  

Svaren i egenskapsdelen och riskbedömningsdelen är standardiserade genom att de ska 

besvara frågorna på en sjugradig skala. Detta kan förenkla genomförandet av analysen 

och kan generera hållbara slutsatser (Byman & Bell, 2011; Denscombe, 2009; 

Eliasson). Öppna frågor hade gjort det svårare att jämföra svaren för att kunna göra 

generaliseringar. Enkäten är även utformad så att alla frågor i egenskapsdelen och 

riskbedömningsdelen måste besvaras för att kunna fullfölja den. Vi har valt detta 

eftersom vi vill få in så många fullständiga svar så möjligt för att kunna styrka vår 

analys. 

Innan enkäten skickades ut bearbetades den igenom många gånger för att fastställa att vi 

mäter det vi vill undersöka. Det är viktigt att enkäten blir korrekt från början för att 

respondenterna inte ska missuppfatta frågor eller svarsalternativ, eftersom resultaten då 

kan bli missvisande (Denscombe, 2009). Vi har därför genomfört en pilotstudie där vi 

lät tre ekonomistudenter besvara enkäten för att upptäcka fel och otydligheter. För att vi 

ska få svar som speglar det vi vill undersöka är det viktigt att frågor och begrepp är 

klara och tydliga, samt uppfattas på sådant sätt vi önskar (Eliasson, 2013). Utifrån 

kommentarerna vi fick av ekonomistudenterna kunde vi sedan justera några påstående 

för att göra de tydligare och rättade stavfel och grammatikfel som de hade påpekat. 

Pilotstudien gjorde också att vi kunde få en uppfattning om tidsramen för att besvara 

alla frågorna, vilket vi behövde veta innan vi skickade ut enkäten till de auktoriserade 

revisorerna.  

4.3 Population 

I vår undersökning är utgångspunkten riskbedömningen av potentiella klienter, vilket 

gör att vår population endast består av auktoriserade revisorer. Det är de auktoriserade 

revisorerna som gör riskbedömningen och bestämmer om klienter ska antas eller nekas, 

vilket gör det irrelevant att inkludera andra revisionsmedarbetare. För att få en 

rättvisande och korrekt bild har vi valt att inkludera hela populationen i vår studie och 

inget urval har därav gjorts. Genom att utgå från hela populationen hoppas vi kunna få 

många svar som kan styrka våra hypoteser och göra våra slutsatser generaliserbara. Alla 

svenska auktoriserade revisorer som har en mejladress registrerad hos 

Revisionsnämnden har fått möjligheten att delta i vår studie genom att vi skickat ut ett 
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mejl med vår webbenkät. Mejladresserna har hämtats från Revisorsnämndens lista med 

auktoriserade revisorer som i mars/april 2015 uppdaterades och vilket i nuläget 

innehåller 2889 personer. Viktigt att poängtera är att flera revisorer kan ha fallit bort 

eftersom alla revisorer antagligen inte har en registrerad mejladress hos 

Revisionsnämnden, vissa revisorer inte är aktiva inom arbetslivet för tillfället och 

ytterligare nya auktorisationer inte hunnit bli registrerade på listan. Det är svårt att 

avgöra hur många revisorer detta inkluderar, men vi hoppas att det inte har någon större 

inverkan på vår undersökning eftersom listan nyligen är uppdaterad. Svarsfrekvensen 

redovisas i kapitel 5.1.1. 

4.4 Operationalisering  

I vår studie vill vi förklara revisorns individuella egenskapers påverkan på 

riskbenägenhet vid riskbedömningen av potentiella klienter ur ett genusperspektiv. För 

att kunna mäta detta och besvara forskningsfrågan har vi utformat en webbenkät där 

både kontrollvariabler, oberoende variabler och en beroende variabel mäts. 

Riskbedömningen är i detta fall den beroende variabeln som påverkas av revisorns 

individuella egenskaper. De oberoende variablerna är de 18 egenskaper vi valt att 

studera och är i enkäten utformade som 36 påstående, två påstående för varje egenskap. 

Dessa variabler kan förklara varför revisorer är mer eller mindre riskbenägna och varför 

riskbedömningen blir som den blir.  

4.4.1 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler anser vi är viktiga att inkludera i enkäten eftersom dessa variabler kan 

förklara variationer i den beroende variabeln som de oberoende variablerna inte kunnat 

förklara. Kontrollvariablerna kan även uppmärksamma skensamband, alltså samband 

som inte är reella orsakssamband (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Vi har valt 

födelseår och antal auktoriserade år då ålder och erfarenhet kan påverka hur revisorn 

genomför riskbedömningen (Asare et al, 2005; Hällström et al, 2010; Johnstone, 2001; 

Johnstones & Bedards, 2003). Dessa frågor är öppna och besvaras genom att 

respondenten själv fyller i det årtalen. Byråtillhörighet och om revisorn är partner i 

byrån har inkluderats i kontrollvariablerna för att kontrollera om dessa har en inverkan 

på hur revisorn ser på risk och väsentlighet. Byråtillhörighet besvaras genom att fylla i 

någon av de alternativ vi angett: ”PWC”, ”Grant Thornton”, ”E&Y”, ”KPMG”, ”BDO”, 
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”Deloitte” eller ”Annan byrå”. Om revisorn är partner besvaras genom ”Ja” eller ”Nej”, 

där det även finns möjlighet att fylla i hur många år man varit det.  

4.4.2 Beroende variabler 

Riskbedömningen är i vårt fall den beroende variabeln, som bland annat består av de 

interna och externa faktorer som vi presenterade tidigare, exempelvis landets rättsystem, 

strategisk inriktning på byrån, erfarna revisionsmedarbetare, klientens bolagsstyrning 

och klientens bransch. De beroende variablerna påverkas av de oberoende variablerna 

(Saunders et al, 2012), där riskbedömningen påverkas av de individuella egenskaperna 

som revisorn besitter.  

Vi har valt att använda oss av åtta företagscase för att mäta riskbenägenheten vid 

riskbedömningen på ett bra sätt. Genom att utgå från beskrivningar som kan likna 

verkliga företag blir det lättare för respondenten att förstå situationen och ge ett 

rättvisande svar. Som vi nämnde tidigare är företagscasen lånade av en tidigare 

magisteruppsats (Hällström et al, 2010), men vi har dock valt att endast använda åtta av 

de tio ursprungliga casen eftersom flera av casen mäter samma faktorer. Enkäten blir 

därav inte allt för lång, men fångar ändå upp de viktigaste faktorerna. Företagscasen 

inkluderar endast faktorer som rör klientens verksamhet till exempel 

branschtillhörighet, företagsstorlek och företagsledning. Faktorer som påverkas av 

revisionsbyrån eller revisorn har inte inkluderats i casen utan fångas till stor del upp av 

de inledande frågorna och av påståendena i enkäten.  

Företagscasen mäter revisorns riskbenägenhet på två olika sätt. Vi vill först att revisorn 

ska bedöma graden av risk för varje enskild klient. Detta görs genom en sjugradig skala 

där 1 innebär ”Mycket låg risk” och 7 innebär ”Mycket hög risk”. Ju mindre risk 

individen bedömer att ett case har desto mer riskbenägen är denne. Revisorn ska även ta 

ställning till om denne antar klienten genom att svara ”Ja” eller ”Nej”. Personer som är 

mer riskbenägna borde alltså anta fler klienter. På detta sätt kan vi använda både graden 

av risk och antagande respektive nekande för att mäta varje revisors riskbenägenhet, 

vilket kan stärka vår hypotesprövning. Risk och väsentlighet kan ses på olika sätt av 

olika individer och det är därav bra att ta med flera mått på risk för att ge 

riskbenägenheten och riskbedömningen en mer rättvisande bild.  
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Tabell 4.1 redogör för vilka faktorer som de olika företagscasen mäter. De faktorer som 

casen mäter är klientens företagsstorlek, klientens ägarstruktur, klientens 

branschtillhörighet och klientens bakgrund.  Case 1 mäter klientens företagsstorlek, 

klientens ägarstruktur och klientens branschtillhörighet, där företaget är ett stort, 

ägarlett företag som verkar inom IT-branschen. Case 2 och case 3 behandlar endast 

klientens branschtillhörighet, vilket är verksamma inom agenturbranschen respektive 

kontant- och restaurangbranschen. Case 4 och 6 inkluderar både klientens 

företagsstorlek och klientens ägarstruktur, där case 4 är ett litet och ägarlett företag, 

medan case 6 är ett stort och börsnoterat bolag. I case 5, 7 och 8 är klientens bakgrund i 

fokus, där case 5 har en skatterevision, case 7 har flera konkurser bakom sig och 

företaget i case 8 har dålig finansiell ställning.  Samma faktor mäts alltså i flera case 

men faktorn varierar mellan casen. Till exempel mäts företagsstorlek i case 1,4 och 6, 

där case 1 och 6 är stora företag medan case 4 är ett litet företag.  

Tabell 4.1 Företagscase & faktorer i riskbedömningen   

Företagscase Faktorer som casen mäter 
Case 1 – IT Smart AB Klientens företagsstorlek, ägarstruktur, 

branschtillhörighet 

Case 2 – Mixpack AB Klientens branschtillhörighet 

Case 3 – Nilssons Krogar AB Klientens branschtillhörighet  

Case 4 – Kampanjmakaren AB Klientens företagsstorlek, ägarstruktur 

Case 5 – Kabel & Co AB  Klientens bakgrund 

Case 6 – Woff & Mjau AB Klientens företagsstorlek, ägarstruktur 

Case 7 – Edvins Grossist AB Klientens bakgrund  

Case 8 – Städ och Ren AB Klientens bakgrund  

 

4.4.3 Oberoende variabler 

De olika oberoende variablerna kan påverka och ge en förklaring till varför den 

beroende variabeln ser ut som den gör (Saunders et al, 2012). Kön har tagits med som 

en oberoende för att kunna förkasta eller inte förkasta vår första hypotes som handlar 

om att de individuella egenskaperna inte är kopplade till det kroppsliga könet. Variabeln 

används även i en multivariat analys för att kunna se om könet påverkar 

riskbenägenheten vid riskbedömningen. Svarsalternativen för denna fråga består av 

”Man” eller ”Kvinna”.  
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De olika individuella egenskaperna ses även i denna studie som oberoende variabler 

eftersom de påverkar vilken grad av risk en auktoriserad revisor väljer att ta och vad de 

anser är väsentligt av företagsinformationen. I enkäten framgår det inte direkt vilka 

egenskaperna är, utan vi har valt att formulera två påstående per egenskap som ska 

fånga upp innebörden i egenskaperna. Detta för att egenskaperna kan tolkas olika från 

individ till individ och empirin kan då bli snedvriden. Påståendena är formulerade 

utifrån de definitioner vi tidigare gett egenskaperna, men är även utformade utifrån 

revisorns yrkesroll. Påståendena kan på en sjugradig skala besvaras av den 

auktoriserade revisorn genom att denne tar ställning till i vilken utsträckning de anser 

sig själva överensstämma med påståendet. Frågan är ställd: I vilken utsträckning anser 

Du att Du vid bedömning av risk och väsentlighet lägger vikt vid att:. Svarsalternativ 1 

står för ”I låg utsträckning”, medan svarsalternativ 7 står för ”I hög utsträckning”.  

Nedanstående tabell 4.2 redogör för vilka påstående som syftar till vilken egenskap och 

om egenskapen är klassificerad som manlig eller kvinnlig.  

Tabell 4.2 Egenskaper & påståenden  

Egenskap Påstående 
Manlig  
Analytisk Skapa förståelse för relevanta områden 

Analysera relevanta delar  
 

Matematisk Arbeta med saker i tur och ordning 
Tolka och förstå siffror 
 

Snabbt 
beslutsfattande 

Ta snabba beslut 
Snabbt bilda dig en uppfattning av området 
 

Objektiv Vara objektiv 
Grunda dina bedömningar på fakta 
 

Målinriktad Sätta upp mål att arbeta mot 
Veta vad du vill åstadkomma och jobbar mot det  
 

Riskbenägen Undvika risker 
Vara säker på dina beslut innan du agerar 
 

Problemlösare Hitta lösningar på problem då de dyker upp 
Hitta nya alternativ om problem uppstår 
 

Övertygande Övertyga relevanta parter om dina beslut 
Försvara dina ställningstagande 
 

Bra självförtroende   Känna dig trygg med din bedömning 
  Känna ett bra förtroende för din egna förmåga 
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För vissa av egenskaperna var det svårt att formulera påstående på ett rättvisande sätt 

eftersom vi även ville att påståendena skulle vara kopplade till revisorns yrkesroll och 

dess bedömning av risk och väsentlighet. Det var dessutom svårt att formulera två 

påstående som skulle spegla samma egenskap men som inte skulle vara allt för lika. Vi 

fick därför formulera flera alternativa påstående för varje egenskap och omarbeta dessa 

flera gånger. Till vår hjälp hade vi vår handledare som kunde se definitionerna mer 

objektivt.  

Följande påstående tyckte vi var svårare att formulera och därför kommer ett 

förtydligande om hur vi har kopplat påståendet till egenskapen:  

Att ”skapa förståelse för relevanta områden” är ett påstående som är kopplat till 

egenskapen analytisk. Detta eftersom vi anser att personer som skapar sig förståelse för 

ett område måste analysera ämnet för att kunna bilda sig en uppfattning om det.  

Matematiska personer strukturerar upp uppgifter och arbetar med de succesivt vilket 

ledde till påståendet ”arbeta med saker i tur och ordning”.  Detta är vanligtvis inte den 

Kvinnlig  
Uppmärksam Uppmärksamma detaljer  

Skapa dig en god uppfattning av området  
 

Försiktig Tänka igenom dina beslut innan du agerar  
Granska din bedömning innan du går vidare  
 

Samarbetsförmåga Arbeta tillsammans med andra 
Ta hjälp av dina medarbetare  
 

Laglydig Följa relevanta lagar, riktlinjer och normer  
Ta hänsyn till etiska och moraliska aspekter 
 

Organisationsförmåga Planera dina arbetsuppgifter  
Strukturera upp ditt arbete 
 

Noggrann Fokusera på detaljer  
Göra en grundlig bedömning  
 

Simultanförmåga Hantera olika uppgifter samtidigt  
Arbeta med flera uppgifter samtidigt 
 

Förtroendeingivande Leva upp till det förtroende din omgivning har för dig  
Agerar utifrån din omgivnings förväntningar  
 

Ansvarstagande Stå för den bedömning Du gjort   

Ta ansvar för dina beslut  
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definition man tänker på när man hör begreppet och därför var detta påstående svår att 

formulera på ett bra sätt.  

Påståendet ”grunda dina bedömningar på fakta” innebär att revisorn tar beslut utifrån 

den fakta som finns och inte blandar in åsikter eller fördomar om klienten. Fattar 

revisorn sina beslut utifrån fakta anser vi att det blir en objektiv bedömning, vilket vi 

anser förklarar egenskapen objektiv på ett bra sätt.  

Påståendena för organisationsförmåga och simultanförmåga tyckte vi var svåra att 

formulera och påståendena för respektive egenskap blev därför ganska lika.  

4.5 Analysmetoder 

För att bearbeta den insamlade empirin och besvara de hypoteser vi formulerade i den 

teoretiska referensramen har vi använt oss av SPSS, vilket är ett välanvänt instrument 

för att analysera kvantitativ data inom samhällsforskningen (Bryman & Bell, 2011). Vi 

har valt en signifikansnivå på 5 procent, vilket ofta används vid statistiska beräkningar 

(Körner & Wahlgren, 2005).  För att kunna använda våra egenskaper i analysen har vi 

gjort reliabilitetstest på våra påståenden. Detta har gjorts genom både Cronbach’s alpha 

och Spearmans rangordningskorrelation eftersom samtliga påstående inte var 

normalfördelade (bilaga 5). Vi har genom de båda testen kunnat avgöra vilka 

egenskaper som kan användas som en egenskap och vilka egenskaper som får användas 

som två separata påståenden. För att besvara hypotes 1 har vi använt oss av Mann-

Whitneytest för att se om det finns någon skillnad mellan könen när det kommer till 

egenskaper. Till hypotes 2 och 3 har en bivariat analys genomförts för att mäta 

korrelationen mellan de oberoende variablerna, egenskaperna, och de beroende 

variablerna, riskbedömning, för att se om det finns det något samband mellan vilka 

egenskaper en person besitter och graden av risk denne tar. Denna typ av analys har 

även genomförts för egenskaperna och antagandet respektive nekandet av klienter för 

att fånga riskbedömningen på ett annat sätt. Vi har även gjort en multivariat analys för 

att se om kön eller någon av kontrollvariablerna kan förklara variationen i 

riskbenägenhet.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två av de viktigaste kriterierna som kännetecknar en bra 

forskning (Bryman & Bell, 2011). Kvaliteten av den vetenskapliga relevansen i 
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forskningen kan alltså avgöras av reliabiliteten och validiteten (Alvehus, 2013). 

Begreppen är sammankopplade där en hög reliabilitet ökar förutsättningarna för att 

uppnå en hög validitet (Eliasson, 2013). Dock behöver inte en hög reliabilitet leda till en 

hög validitet, en studie kan upprepas utan att mätinstrumentet är passande för studien 

och därav mäts fel saker (Alvehus, 2013).  

4.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida en studie är pålitlig genom att den kan upprepas av 

andra forskare och ändå generera samma resultat (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 

2011; Eliasson, 2013). Går det inte att kontrollera studiens resultat, genom upprepade 

undersökningar, kommer både studiens slutsatser och studiens vetenskapliga 

trovärdighet att ifrågasättas (Eliasson, 2013). I vår studie har vi utformat en webbenkät, 

där vi tagit hänsyn till faktorer som kan öka reliabiliteten. Vi har lånat våra åtta riskcase 

från en tidigare studie (Hällström et al, 2010), som i sin tur har baserat casen på 

företagsbeskrivningar från Revisionsnämndens prov för revisorsexamen. Detta styrker 

vår enkäts pålitlighet eftersom instrumentet tidigare är använt i flera sammanhang 

(Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2011; Eliasson, 2013). Vi har valt att undersöka de 

utvalda egenskaperna genom påståenden som respondenterna får ta ställning till. Till 

varje egenskap finns två påståenden, vilket kan hjälpa oss att öka reliabiliteten genom 

att vi undersöker samma variabel genom flera frågor (Eliasson, 2013). Vi har även varit 

noga med att omarbeta och förbättra vår enkät utifrån de kommentarer vi fått av vår 

handledare och från pilotstudien. Tydliga instruktioner på hur vi utformat enkäten och 

vad vi mäter beskrevs i avsnitt 4.2.1. och 4.4. Detta gör att undersökningen ska kunna 

genomföras vid senare tidpunkt av andra forskare, vilket vi anser ökar reliabiliteten av 

vår undersökning.  

Efter att vi analysera vår empiri kunde vi konstatera att reliabiliteten för företagscasen 

var hög, då Hällström et al (2010) identifierat samma risknivåer som vi. Vi kunde se att 

case 3, 7 och 8 tycks utgöra en högre risk än övriga klienter vilket även påvisats tidigare 

(Hällström et al, 2010). Även tre klienter med lägre risk identifierades i Hällström et als 

studie (2010), vilket vi även kunde se i vår analys. Dessa var case 1, 2 och 4.  Vi kunde 

även se att reliabiliteten för casen var hög då våra två sätt att mäta risk gav samma 

resultat. De case som hade högst riskmedelvärden är också de klienter som har nekats 
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av flest revisorer, på samma sätt har de case med lågt riskmedelvärde antagits av de 

flesta revisorerna.   

I efterhand har vi kommit fram till att det hade varit bra att genomföra en pilotstudie på 

egenskaperna och dess påstående för att den interna reliabiliteten skulle bli hög. Genom 

de svar vi fick in kunde vi i efterhand konstatera att vissa påståenden inte reflekterade 

egenskapen på ett rättvisande sätt, då de hade negativa eller låga alpha-värdena och/eller 

korrelationerna En pilotstudie hade då kunnat hjälpa oss att välja ut de mest passande 

påståendena till enkäten genom att försökspersonerna hade valt vilka påstående de tyck 

speglat egenskapen bäst.  

4.6.2 Validitet  

Validitet handlar istället om huruvida vi undersöker det vi önskar studera, alltså 

används rätt mätinstrument för att mäta fenomenet (Djurfeld et al, 2010; Alvehus, 2013; 

Bryman & Bell, 2011; Eliasson, 2013) och reflekteras fenomenet på ett rättvisande sätt 

(Bryman & Bell, 2011). Validitet betyder giltig och ifrågasätter därför mätinstrumentets 

tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2011). För att vår undersökning ska vara giltig har vi 

arbetat mycket med vår frågeställning för att klargöra vad det egentligen är vi vill mäta 

(Eliasson, 2013). På så sätt har det blivit lättare för oss att välja rätt instrument, vilket 

kan generera i riktiga och träffsäkra resultat (Denscombe, 2009; Eliasson, 2013). Vår 

undersökningspopulation anser vi även stärker validiteten eftersom vi vänder oss till de 

personer som besitter kunskap kring vårt ämne. Riskcasen i enkäten fångar upp de 

faktorer som riskbedömningen består av, vilket styrker enkätens giltighet. I vårt 

utformande av enkäten har vi för våra egenskaper försökt att definiera påståenden som 

är lättförståeliga och kopplade till vårt ämne. Detta anser vi är viktigt eftersom 

feltolkningar från respondenterna kan snedvrida vårt resultat och det vi önskar mäta 

fångas därmed inte upp av enkäten (Denscombe, 2009).   

Efter att vi fått in alla enkätsvar kunde vi konstatera att många respondenter lämnat 

kommentarer kring att företagsinformationen var knapp och att det därför var svårt att 

göra en rättvisande riskbedömning av de potentiella klienterna. Detta visste vi sedan 

innan eftersom riskbedömningen är ett mycket komplex fenomen och denna kritik togs 

även upp i Hällström et als studie (2010). Dock kan detta påverka hur respondenterna 

svarade och svaren kan vara något missvisande eftersom full insyn i klientens 
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verksamhet inte ges i denna korta beskrivning. Detta kan leda till att svaren inte 

reflekterar fenomenet på rätt sätt och validiteten sjunker därför.   

Genom ovanstående diskussion anser vi att vi uppfyller kriterierna för en bra forskning, 

där både reliabilitet och validitet har tagits hänsyn till. Studien har delvis genomförts 

tidigare, där riskcasen använt av Hällström et al (2010), och studien kommer även 

kunna genomföras vid senare tillfälle genom de tydliga instruktionerna vi gett. Genom 

att vi undersökt rätt målgrupp och arbetat mycket med utformningen av enkäten, kan vi 

även säga att vi valt rätt mätinstrument för att undersöka riskbenägenheten vid 

riskbedömningen ur ett genusperspektiv.  

4.7 Etiska beaktanden 

Det anses vara nödvändigt att forskning med hög kvalitet genomförs för att samhället 

ska kunna utvecklas och förbättras, även kallat forskningskravet. Å andra sidan måste 

forskningen ta hänsyn till individer och deras livssituation, vilket kräver att forskare 

beaktar etiska aspekter, även kallat individskyddskrav. De etiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram vägleder forskare i sina studier för att kunna utveckla 

kunskap men samtidigt ta hänsyn till samhällets befolkning. Individskyddskravet består 

av fyra huvudkrav som vi beaktat i vår utformning av studien. Huvudkraven består av: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

I vår studie har vi tagit hänsyn till informationskravet genom att vi i enkätens följebrev 

informerat om syftet med undersökningen, hur den insamlade empirin kommer att 

användas, att personuppgifter behandlas konfidentiellt och att deltagandet är frivilligt. 

Det är alltså klart och tydligt vad vi vill åstadkomma med studien och hur vi använder 

svaren i vår analys. Samtyckeskravet uppfylls genom att deltagandet inte är tvingande, 

utan respondenterna kan själva bestämma om de vill medverka vilket uppmärksammas i 

enkätens följebrev. Genom att vi informerar respondenterna om att vi behandlar deras 

uppgifter konfidentiellt kan vi även anses uppfylla konfidentialitetskravet. Inga svar 

eller åsikter som redovisas i vår analys kommer kunna härledas till en specifik person 

eller en specifik byrå, vilket vi även informerat om i följebrevet till enkäten. Till sist har 

vi tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att vår insamlade empiri endast kommer 

användas till vår analys i denna studie. 
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5 Empirisk analys 
I detta femte kapitel kommer vi redogöra för den insamlade empirin. Först kommer den 

beskrivande statistiken presenteras för att beskriva målgruppen och deras åsikter kring 

risk, väsentlighet och egenskaper. I ett eget avsnitt testas egenskapernas interna 

reliabilitet, vilket vi även redogör för vilka egenskaper som kommer användas i 

analysen och vilka påstående som måste behandlas separat. Vi kommer sedan med hjälp 

av enkätsvaren testa våra hypoteser genom Mann-Whitneytester och bivariata 

korrelationstester. Till vår hjälp för att analysera det empiriska materialet har vi använt 

oss av det statistiska programmet SPSS. En multivariat regressionsanalys har även 

genomförts för att se om kontrollvariablerna, kön eller egenskaperna kan påvisas 

påverka riskbenägenheten och därav riskbedömningen, vilket vi presenterar i ett eget 

avsnitt.  

5.1 Beskrivande statistik 

För att få en överblick över vår empiri från enkätundersökningen kommer vi här 

presentera den beskrivande statistiken av bakgrundsinformation om deltagarna, casen vi 

använt i vår undersökning och de egenskaper vi valt att studera.  

5.1.1 Svarsfrekvens  
	  
Vi skickade ut vår webbenkät till 2889 auktoriserade revisorer, men fick i slutändan 

endast 50 fullständiga svar. Detta är ett stort bortfall av populationen och de slutsatser 

vi kommer presentera kan ifrågasättas om de verkligen speglar hela populationen 

(Bryman & Bell, 2011). Som vi ser i tabell 5.1 är det totala bortfallet 2839, där 

individerna av olika anledningar valt att avstå från att delta i undersökningen. När vi 

skickade ut enkäten nådde 158 mail inte fram på grund av felaktiga mailadresser och 

138 personer hade avregistrerat sin mail från SurveyMonkey.se, vilket även gjorde att 

dessa enkätinbjudningar aldrig nådde fram. Av sju revisorer fick vi ett personligt mail 

där fyra stycken förklarade att de inte hade tid och tre stycken inte ville svara på grund 

av att de var pensionerade. Vi fick även fyra automatiska mailsvar där det stod att 

individen inte var tillgänglig på grund av semester. Totalt var det 2480 revisorer som 

inte svarade alls, vilket är förståeligt eftersom denna tid på året är en mycket 

arbetsintensiv period för revisorerna. 
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Tabell 5.1 Bortfall  

Populationsstorlek 2889 
Fullständiga svar 50 

Felaktig mailadress 158 

Avregistrerade 138 

Hinner ej  4 

Ville ej svara 3 

Ej tillgänglig  4 

Har ej svarat 

Ofullständiga svar 

2480 

16 

Totalt bortfall 2839 
  

16 av enkätsvaren, utöver de 50 fullständiga svaren, var ofullständiga, vilket betyder att 

de inte svarat på alla frågor utan avbrutit sitt deltagande någonstans i enkäten. Vi tror att 

dessa respondenter tyckt att enkäten verkat lång, med många påstående och case att ta 

ställning till och har därför tröttnat efter att ha besvarat ett antal frågor. Det är dock 

oklart om detta är fallet eller om något annat kommit emellan som gjort att de fick 

avbryta deltagandet. I följebrevet skrev vi att enkäten skulle ta cirka 15 minuter att 

besvara, vilket kan ha gjort att många valt att inte delta. Denna tidsram satte vi utifrån 

den pilotstudie som vi genomförde innan enkäten skickades ut. Efter att ha fått in alla 

svar kan vi dock konstatera att enkäten endast tog cirka 10 minuter. Flera revisorer hade 

kanske besvarat enkäten om detta angetts i följebrevet. De 16 ofullständiga svaren togs 

bort innan vi inledde vår analys i SPSS.  

Webbenkäter är vanligtvis förknippade med en låg svarsfrekvens eftersom man inte kan 

påverka målgruppen att delta (Bryman & Bell, 2011; Denscombe, 2009; Saunders et al, 

2012). Då vi endast fick in 50 fullständiga svar av 2889 utskickade inbjudningar, har vi 

en svarsfrekvens på 1,73 procent. Enligt Mangione (1995) är en svarsfrekvens under 50 

procent oacceptabel (refererat ur Bryman & Bell, 2011). Vår svarsfrekvens är mycket 

låg, vilket tyder på att det finns en stor risk att våra slutsatser inte speglar hela 

populationen. Sannolikheten att de som valt att inte delta i undersökningen tycker 

annorlunda än våra respondenter är därför stor, vilket kan snedvrida våra resultat 

(Bryman & Bell, 2011). 
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5.1.2 Bakgrundsvariabler  

Statistiken för bakgrundsvariablerna i enkäten presenteras nedan i tabeller med 

tillhörande text för att få en överblick av respondenterna. Bakgrundsvariablerna är 

följande: åldersfördelning, erfarenhet, könsfördelning, byråtillhörighet och andel 

partners. 

Som ni kan se i tabell 5.2 var medelåldern i vår undersökning 46 år, med en 

standardavvikelse på 11 år. Den yngsta deltagaren var född år 1986 och var därmed 29 

år och den äldsta var född år 1946 och var alltså 69 år. Detta visar att vi har en bra 

åldersfördelning på vår empiri. Fem respondenter valde dock att inte svara på denna 

fråga, vilket kan ha påverkat åldersfördelningen något. Vi har även fått en bra 

fördelning av erfarenheter bland respondenterna, där antal år som auktoriserad revisor 

presenteras. Empirin innehåller såväl nyexaminerade revisorer som mycket erfarna 

revisorer, där revisorn med längt erfarenhet varit auktoriserad i 35 år. Medelvärdet av 

erfarenhet är dock 14 år.  

Tabell 5.2 Åldersfördelning & erfarenhet 

 Ålder Antal år som auktoriserad 
revisor 

Min 29 0 

Max 69 35 

Medel 46,07 13,77 

Std. 11,01 10,77 

Antal svar 45 47 
 

I tabell 5.3 kan vi se att det var 35 män och 15 kvinnor som deltog i vår undersökning. 

Kvinnorna står alltså för en tredjedel av de svarande, vilket stämmer överens med 

Revisionsnämndens statistik kring könsfördelningen bland auktoriserade revisorer 

(Revisionsnämnden, 2015).  

Tabell 5.3 Könsfördelning 

Kön Svarsfrekvens Procent 

Man 35 70,0 

Kvinna 15 30,0 

Antal svar 50 100,0 
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Tabell 5.4 beskriver svarsfrekvensen för de olika byråerna, där vi valt att lista Big 4  

(PwC, E&Y, Deloitte & KPMG) och ytterligare två stora byråer i Sverige (Grant 

Thornton & BDO). Av totalt 50 respondenter arbetade de flesta, 18 auktoriserade 

revisorer, på en annan byrå som vi inte listat. Den byrå som representerade flest 

respondenter i vår undersökning var PwC med 15 deltagande revisorer.  

Tabell 5.4 Svarsfrekvens fördelat på byrå 

Revisionsbyrå Svarsfrekvens Procent 

Annan byrå 18 36,0 

PwC 15 30,0 

Grant Thornton 8 16,0 

E&Y 3 6,0 

KPMG 1 2,0 

BDO 4 8,0 

Deloitte  1 2,0 

Antal svar  50 100,0 

Som ni kan se i tabell 5.5 var det en jämn fördelning mellan antalet deltagare som är 

partner, 21 personer, och som inte är partner, 29 personer. I tabell 5.6 kan vi se att 17 av 

de som är partner besvarade frågan om hur många år de varit partner. Medelvärdet för 

antal år som partner är 13 år med en standardavvikelse på 10 år. Detta tyder på en stor 

spridning i materialet på antal år som partner, där den nyaste partnern endast varit det i 

2 år och den äldsta varit partner i hela 33 år. 	  

Tabell 5.5 Antal och andel partners 

 Svarsfrekvens Procent 

Partner 21 42,0 

Inte partner 29 58,0 

Antal svar  50 100,0 

	  
Tabell 5.6 Antal år som partner 

 Min Max Medel Std. 
Antal år som partner 2 33 13,76 9,96 

Antal svar: 17     

5.1.3 Riskvariabler 

Casen representerar riskbedömningen i enkäten, vilket presenteras genom två olika 

perspektiv på risk. Först presenteras graden av risk för respektive case och sedan 
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presenteras revisorernas val att anta eller neka varje klient. Dessa tabeller ger en bild av 

vilka case respondenterna tycker är mer riskfyllda respektive mindre riskfyllda och 

deras riskbenägenhet. 

Tabell 5.7 är en sammanfattning av enkätens åtta case som mäter riskbedömningen 

utifrån hur respondenterna har bedömt graden av risk för varje enskild potentiell klient. 

Det case som flest respondenter bedömt har högst risk är case 7, Edwins Grossist AB, 

som har ett riskmedelvärde på 5,70. Case 7 berör riskfaktorn klientens bakgrund där 

ägaren har flera konkurser bakom sig. Även case 3, Nilssons krogar AB, och case 8, 

Städ och Ren AB, har höga riskmedelvärde på 5,44 respektive 5,20 och tycks alltså 

utgöra en hög risk för många av revisorerna. I case 3 anses branschen vara en hög 

riskfaktor, medan i case 8 anses den dåliga lönsamheten, klientens bakgrund, vara 

förklaringen till den höga risken. Den klient som ett flertal revisorerna bedömt ha lägst 

risknivå är case 4, Kampanjmakaren AB, som har ett riskmedelvärde på 2,76. Detta 

företag är litet och ägarlett, vilket revisorerna tycker ger en låg risk. Case 1, IT Smart 

AB, och case 2, Mixpack AB, anses även ha låg risk då de har ett riskmedelvärde på 

3,36 respektive 2,87. Både case 1 och case 2 verkar i branscher som revisorerna 

bedömer som stabila, där case 1 även beskrivs som ett stort och ägarlett företag vilket 

ger en trygg bild av företaget och därmed en låg risk. Case 5, Kabel & Co AB, och case 

6, Woff & Mjau AB, har varken låg risk eller hög risk, där riskmedelvärdet ligger på 

4,42 respektive 4,04. Skatterevisionen i case 5 kan anses vara både mer och mindre 

riskfyllt, vilket varken gav ett högt eller lågt medelvärde. Case 6 är ett stort och 

börsnoterat företag, vilket revisorer även kan tycka är mer eller mindre riskabelt att 

arbeta med.  

Tabell 5.7 Medelvärde för risknivån i företagscasen 

Case Min Max Medel Std. 
Case 1 – IT Smart AB 1 7 3,36 1,32 
Case 2 – Mixpack AB 1 7 2,82 1,26 
Case 3 – Nilssons krogar AB 2 7 5,44 1,23 
Case 4 – Kampanjmakaren AB 1 6 2,76 1,17 
Case 5 – Kabel & Co AB 2 7 4,42 1,10 
Case 6 – Woff & Mjau AB 1 7 4,04 1,63 
Case 7 – Edwins Grossist AB  3 7 5,70 1,13 
Case 8 – Städ och Ren AB 2 7 5,20 1,18 
Antal svar: 50     

I nedanstående tabell 5.8 presenteras revisorernas val att acceptera eller neka varje 

enskild potentiell klient, vilket mäter revisorns riskbenägenhet på ett annat sätt än 

ovanstående. Den klient som flest revisorer har valt att neka är case 7, Edwins Grossist 
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AB, vilket även är det företag med högst riskmedelvärde (tabell 5.7). Av totalt 50 

respondenter är det 28 personer som valt att neka denna klient, medan 22 personer valt 

att anta denne. Även case 3, Nilssons krogar AB, anses vara ett företag med hög risk, 

där 19 personer nekat klienten och 31 personer antagit den. Case 4, Kampanjmakaren 

AB, är det företag som flest revisorer valt att anta. Detta kan motiveras med att klienten 

ansågs ha det lägsta medelvärdet på risken av de åtta klienterna (tabell 5.7). Det är 

endast en respondent som har nekat klienten i case 4 och motiverar detta genom att 

kommentera ”Arbetar med mindre bolag och skulle inta anta uppdragen av 

storleksskäl”. Case 1 och 2 anses också vara klienter som utgör en låg risk där de flesta 

respondenter valt att anta klienten. Endast två revisorer på vardera case har valt att neka 

klienten, vilket även kan motiveras med ovanstående citat. Även revisorernas syn på hur 

väsentlig företagsinformationen i casen var kan ha betydelse för deras riskbenägenhet 

och hur de väljer att anta eller neka en klient. För de flesta klienterna kan vi se att 

antalet respondenter som antagit klienten stämmer överens med graden av risk för 

klienten (tabell 5.7). De båda måtten kan alltså visa på vilka företag som anses vara mer 

eller mindre riskabla att arbeta med.  

Tabell 5.8 Svarsfrekvensen för antagande av företagscase 
Case Antar Antal Procent 
Case 1 – IT Smart AB Ja 

Nej 
48 
2 

96,0 
4,0 
 

Case 2 – Mixpack AB Ja 
Nej 

48 
2 

96,0 
4,0 
 

Case 3 – Nilssons krogar AB Ja 
Nej 

31 
19 

62,0 
38,0 
 

Case 4 – Kampanjmakaren AB Ja 
Nej 

49 
1 

98,0 
2,0 

 
Case 5 – Kabel & Co AB Ja 

Nej 
44 
6 

88,0 
12,0 
 

Case 6 – Woff & Mjau AB Ja 
Nej 

37 
13 

72,0 
26,0 
 

Case 7 – Edwins Grossist AB Ja 
Nej 

22 
28 

44,0 
56,0 
 

Case 8 – Städ och Ren AB Ja 
Nej 

40 
10 

80,0 
20,0 

Antal svar: 50    
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5.1.4 Egenskapsvariabler 

Respondenterna fick i enkäten besvara huruvida de la vikt vid de olika påståendena vid 

bedömning av risk och väsentlighet. Tabell 5.9 (bilaga 4) presenterar varje påståendes 

minimumvärde, maximumvärde, medelvärde och standardavvikelse. Vid 22 av 36 

påståendena har minst en respondent fyllt i att detta påstående inte är relevant (0) för 

bedömning av risk och väsentlighet. Detta påverkar såväl medelvärde som 

standardavvikelse, vilket är viktigt att ha i åtanke när siffrorna analyseras. Vid samtliga 

påstående har även minst en respondent ansett att de lägger stor vikt (7) vid detta 

gällande bedömning av risk och väsentlighet. De påstående som har låga medelvärde 

och höga standardavvikelser är snabbt beslutsfattande5 och simultanförmåga32. Detta 

indikerar på att det är en stor spridning bland respondenternas svar på dessa påståenden 

och medelvärdet kan därför vara missvisande. Det är sex påstående som har höga 

medelvärde och låg standardavvikelse, dessa är analytisk1, analytisk2, objektiv8, 

uppmärksam20, laglydig25, ansvarstagande36. Dessa påståenden presenterar därför ett 

mer rättvisande medelvärde eftersom respondenterna är mer överens kring vikten av 

påståendena i yrkesrollen och vid bedömning av risk och väsentlighet. 

För att testa alla manliga och kvinnliga egenskaper har vi skapat två nya genusvariabler, 

en för manliga egenskaper och en för kvinnliga egenskaper. Variabeln manliga 

egenskaper består av alla de egenskaper som i vår studie blivit klassificerade som 

manliga och variabeln kvinnliga egenskaper består av de egenskaper som blivit 

klassificerade som kvinnliga. I tabell 5.10 kan vi se att medelvärdet för manliga 

respektive kvinnliga egenskaper är mycket lika, vilket innebär att revisorerna har 

bedömt att det är lika viktigt att lägga vikt vid manliga som kvinnliga egenskaper vid 

riskbedömningen. Dessa två variabler kommer vi använda oss av vid 

hypotesprövningen och i den multivariata regressionsanalysen.  

Tabell 5.10 Medelvärde för genusegenskaper 
 

 

	  

5.2 Sammanslagning av egenskaper 
	  

De egenskaper som vi valt att undersöka i vår studie representeras av de påstående som 

finns i enkäten. För att veta om påståendena har lyckats mäta egenskapen på ett 

Genusegenskaper Min Max Medel Std. 
Manliga egenskaper  4,11 6,89 5,56 0,66 

Kvinnliga egenskaper 3,72 6,72 5,51 0,67 
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rättvisande sätt har vi genomfört reliabilitetstester. Detta för att ta redan på vilka 

påstående vi kan slå ihop till en egenskap och vilka påstående som måste analyseras 

separat i hypotesprövningen.  

För att kontrollera den interna reliabiliteten hos egenskaperna har vi både genomfört 

Cronbach's alpha och Spearmans rangkorrelationstest. Vi valde att använda Spermans 

rangkorrelation eftersom påståendena visade sig vara icke parametriska utifrån 

Kolmogorov-Smirnovs normalfördelningstest (bilaga 5). Cronbach's alpha och 

Spearmans rangkorrelation kan anta värden mellan 0 och 1, där värden närmre 1 tyder 

på en stark intern reliabilitet och variablerna mäter därav samma sak (Bryman & Bell, 

2011; Pallant, 2010). Vanligtvis brukar ett alpha-värde på 0,70 vara acceptabelt 

(Bryman & Bell, 2011; Pallant, 2010), men detta kan vara svårt att uppnå eftersom vi 

har få respondenter och endast två variabler som ska mäta samma sak (Pallant, 2010). 

Vi har utgått från ett lägre alpha-värde på 0,50, vilket kan vara acceptabelt i denna typ 

av situation (Pallant, 2010). Vid Spearmans rangkorrelation krävs det ett värde på över 

0,50 för att påståendena ska anses mäta samma sak (Cohen, 1988, refererat ur Pallant, 

2010). 

Som ni kan se i tabell 5.12 används analytisk, snabbt beslutsfattande, objektiv, 

problemlösare, övertygande, bra självförtroende, försiktig, samarbetsförmåga, 

simultanförmåga och ansvarstagande som egenskaper i analysen. De påstående som 

mätt dessa egenskaper har bevisligen reflekterat egenskapen på samma sätt och kan 

därför slås ihop. Påståendena för ovanstående egenskaperna har antingen haft ett relativt 

starkt alpha-värde (över 0,50) och/eller ett högt värde på Spearmans rangkorrelation 

(över 0,5) och har därför kunnat användas som en egenskap istället för två påstående. Vi 

kontrollerade även giltigheten av sammanslagningen genom att göra ett bivarit 

korrelationstest mellan casen och påståendena respektive mellan casen och de 

sammanslagna egenskaperna. De påstående som var signifikanta mot något case innan 

egenskaperna slagits ihop var även signifikanta eftersammanslagningen, vilket tyder på 

att egenskaperna kan användas istället för de separata påståendena. De påstående som 

har negativa eller låga alpha-värde eller korrelationskoefficienter behandlas separat 

eftersom de inte spegla den ursprungliga egenskapen, vilket tyder på att reliabiliteten 

för dessa påståenden är låga (Bryman & Bell, 2011; Pallant, 2010).  
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Tabell 5.12 Cronbach’s alpha-värde och korrelationsvärde för egenskaperna 

Egenskap Cronbach’s Alpha  Korrelationskoefficient  Behandlas som 
Analytisk 0,518 0,468** En egenskap 

Matematisk 0,082 0,090 Två påstående 

Snabbt beslutsfattande 0,686 0,485** En egenskap 

Objektiv 0,540 0,617** En egenskap 

Målinriktad 0,434 0,420** Två påstående 

Riskbenägen 0,432 0,264 Två påstående 

Problemlösare 0,493 0,523** En egenskap 

Övertygande 0,400 0,554** En egenskap 

Bra självförtroende 0,573 0,305* En egenskap 

Uppmärksam - 0,181 - 0,088 Två påstående 

Försiktigt 0,665 0,487** En egenskap 

Samarbetsförmåga 0,605 0,417** En egenskap 

Laglydig 0,307 0,384** Två påstående 

Organisationsförmåga 0,129 0,179 Två påstående 

Noggrann - 0,020 0,012 Två påstående 

Simultanförmåga 0,769 0,605** En egenskap 

Förtroendeingivande 0,353 0,143 Två påstående 

Ansvarstagande 0,686 0,550** En egenskap 

Signifikansnivå: * <.05, **<.01 
	  

5.3 Hypotesprövning 

I följande avsnitt kommer vi analysera det insamlade materialet för att testa våra tre 

hypoteser, vilket har sitt ursprung i vår forskningsfråga. Varje hypotes kommer utifrån 

relevanta test presenteras i tabeller för att kunna analyseras och antingen förkastas eller 

inte förkastas.  

5.3.1 Hypotes 1  

Vi har valt att använda oss av Mann-Whitneytester för att kunna pröva vår första 

hypotes: 

H1: Det finns inget samband mellan det kroppsliga könet och de individuella 
egenskaperna som revisorer lägger vikt vid. 

För att kunna avgöra om det finns något signifikant skillnad mellan könet och vikten av 

manliga respektive kvinnliga egenskaper använde vi oss av ett Mann-Whitneytest, där 
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vi testade alla egenskaper var för sig. För att det ska finnas en signifikant skillnad 

mellan egenskaperna och könet krävs det att p-värdet antar ett värde under 0,050, vid en 

signifikansnivå på 5 procent. Som ni kan se i tabell 5.13 (bilaga 6) har egenskaperna ett 

p-värde mellan 0,059 och 1,000, vilket innebär att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan könen och egenskaperna.  

Vi gjorde även ett Mann-Whitneytest där vi testade genusegenskaperna mot könen. 

Detta för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan egenskaperna och könen 

när vi har slagit ihop egenskaperna till två genusvariabler. Som ni kan se i tabell 5.14 

finns det inte någon signifikant skillnad mellan genusvariablerna och könet. Manliga 

egenskaper har ett p-värde på 0,539 och kvinnliga egenskaper har ett p-värde på 0,656, 

vilket överstiger signifikansnivån på 5 procent.  
 
Tabell 5.14 Signifikansnivå för skillnader mellan genusegenskaper & kön 
 

 

 

 

Sammanfattningsvis visar Mann-Whitneytesten att det inte kan påvisas någon 

signifikant skillnad mellan egenskaperna och könet. Revisorerna lägger vikt vid både 

manliga och kvinnliga egenskaper och vi kommer därför inte förkasta vår första 

hypotes.  

5.3.2 Hypotes 2 

Vi har gjort ett bivariat korrelationstest och ett Mann-Whitneytest för att besvara 

hypotes 2 som lyder:  

H2: Det finns ett samband mellan individer som lägger vikt vid manliga egenskaper och 
en högre riskbenägenhet vid riskbedömningen. 

En korrelationstabell hjälper oss att se samband mellan casen och de olika manliga 

egenskaperna. För att det ska finnas ett signifikant samband mellan de manliga 

egenskaperna och bedömningen av risk krävs det att p-värdet är lägre än 0,05, vilket 

stjärnorna (*) anger i tabell 5.15. Antalet stjärnor indikerar på graden av signifikans, där 

fler stjärnor betyder starkare samband. Eftersom vi tror att de som lägger vikt vid 

manliga egenskaper vid riskbedömningen är mer riskbenägna, vill vi kolla på 

 Mean Rank 
Man 

Mean Rank 
Kvinna P-värde 

Manliga egenskaper 26,33 23,57 0,539 

Kvinnliga egenskaper 24,90 26,90 0,656 
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signifikanta negativa samband för att se om de anser att få klienter utgör hög risk. Ett 

signifikant negativt samband mellan en egenskap och ett case skulle visa att ju större 

vikt revisorerna lägger vid den manliga egenskapen desto lägre risk bedömer de att 

klienten har.  

I tabell 5.15 kan vi se att det inte finns några signifikanta negativa samband mellan 

casen och de manliga egenskaperna. Alltså kan vi inte påvisa att de som lägger vikt vid 

manliga egenskaper bedömer klienterna som mindre riskfyllda. Korrelationerna 

indikerar till viss del på att revisorerna som lägger vikt vid specifika manliga 

egenskaper tycker att specifika case är mer riskfyllda. Till exempel om revisorn lägger 

stor vikt vid att vara objektiv vid sin riskbedömning anser denne att case 3 och 7 utgör 

högre risk. Dessa korrelationskoefficienter visar på ett starkt signifikant samband 

eftersom värdena har två stjärnor. Denna korrelationstabell kan alltså inte styrka vår 

hypotes om att de individer som lägger vikt vid manliga egenskaper vid 

riskbedömningen är mer riskbenägna. Snarare kan vi säga att de som lägger vikt vid 

manliga egenskaper tenderar att vara mindre riskbenägna, eftersom det finns positiva 

signifikanta samband i tabellen. Detta kan dock inte heller konstateras eftersom det är få 

värden som faktiskt är signifikanta.  

Tabell 5.15 Korrelation mellan företagscase & manliga egenskaper  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1Arbeta med saker i tur och ordning 4 Veta vad du vill åstadkomma och jobbar mot det 
2 Tolka och förstå siffror  5 Undvika risker 
3 Sätta upp mål att arbeta mot  6 Vara säker på dina beslut innan du agerar 

 
 
Vi har även valt att mäta risk genom huruvida de auktoriserade revisorerna väljer att 

anta eller neka klienter för att se om de som lägger vikt vid manliga egenskaper tar mer 

risk.  De Mann-Whitneytest vi genomfört på de manliga egenskaperna mot casen finner 

du i bilaga 7, där det finns fyra signifikanta skillnader mellan specifika egenskaper och 

 Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 Case 7 Case 8 
Analytisk 0,138 0,119 0,270 0,111 -0,002 0,349* 0,218 0,253 
Snabbt beslutsfattande 0,028 -0,109 -0,006 -0,118 0,111 -0,155 0,118 0,022 
Objektiv 0,146 0,072 0,365** 0,097 -0,071 0,139 0,329** 0,193 
Problemlösare 0,171 0,096 0,175 0,005 0,106 -0,006 0,104 0,049 
Övertygande 0,286* 0,184 -0,061 0,018 0,164 -0,122 0,169 0,007 
Bra självförtroende  0,148 -0,112 0,070 0,001 0,111 0,096 0,026 -0,098 
Matematisk 1  0,143 -0,148 -0,058 0,054 -0,137 -0,008 -0,006 0,040 
Matematisk 2  0,300* 0,076 0,149 -0,116 0,165 0,070 0,317* 0,015 
Målinriktad 3 0,135 0,114 0,008 0,093 0,243 -0,081 0,088 0,032 
Målinriktad 4  0,057 0,111 -0,012 0,007 0,086 0,042 0,394** 0,206 
Riskbenägen 5  0,456** 0,231 0,251 0,126 0,323* -0,032 0,187 0,199 

Riskbenägen 6  0,113 -0,138 0,038 -0,059 0,036 -0,053 0,173 -0,121 
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antagandet respektive nekandet av klienter. I tabell 5.16 (se bilaga 7) ser vi att snabbt 

beslutsfattande har en signifikant skillnad mot respondentens riskbenägenhet, där de 

flesta valt att neka klienten. Detta indikerar på att ju viktigare revisorn tycker att snabbt 

beslutsfattande är desto större sannolikhet är det att klienten i case 1 nekas, alltså 

individen tar mindre risk. Analytisk och målinriktad4 är signifikanta i case 2 (tabell 

5.17, bilaga 7), där det finns en skillnad mellan dessa egenskaper och att anta klienten, 

vilket de flesta respondenter valt att göra. Att anta klienten i case 7 och lägga vikt vid 

ett bra självförtroende har även en signifikant skillnad som vi ser i tabell 5.22 (se bilaga 

7). Av alla riskcase och egenskaper respektive påstående finns det endast fyra 

signifikanta skillnader mellan manliga egenskaper och om revisorn antar respektive 

nekar klienten. De case som visar signifikant skillnad mot vissa egenskaper innehåller 

olika riskfaktorer och vi kan alltså inte dra någon slutsats kring att vissa faktorer är mer 

riskfyllda. Vi kan därför inte styrka vår hypotes om att individer som lägger vikt vid 

manliga egenskaper tar mer risk vid riskbedömningen. Vi kan inte heller påvisa att de är 

mindre riskbenägna.  

5.3.3 Hypotes 3 

Eftersom hypotes 3 är utformad likt hypotes 2, har vi även här gjort ett bivariat 

korrelationstest och ett Mann-Whitneytest. Hypotes 3 är formulerad på följande sätt:  

H3: Det finns ett samband mellan individer som lägger vikt vid kvinnliga egenskaper 
och en lägre riskbenägenhet vid riskbedömningen. 

För att kunna påvisa samband mellan casen och de olika kvinnliga egenskaperna har vi 

presenterat empirin i tabell 5.24. I denna hypotesprövning ligger fokus på positiva 

samband, där ett signifikant positivt samband mellan en egenskap och ett case visar att 

ju större vikt revisorn lägger vid den kvinnliga egenskapen desto högre risk bedömer 

denne att klienten har. Vi kan i tabell 5.24 se att det finns flera signifikanta samband 

mellan casen och kvinnliga egenskaper. De som lägger vikt vid kvinnliga egenskaper 

tycker alltså att ett flertal klienter är mer riskfyllda än andra klienter. Till exempel om 

individen lägger stor vikt att göra en noggrann8 eller lägger stor vikt vid att vara 

försiktig bedömer revisorn att case 7 är mer riskfyllt. Eftersom de case som visat sig 

vara signifikanta mot specifika egenskaper tar upp flera av riskfaktorerna kan vi inte 

säga att vissa riskfaktorer tycks vara mer riskfyllda. Genom att använda oss av denna 

korrelationstabell kan vi till viss del säga att det finns ett samband mellan vikten av 
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kvinnliga egenskaper och att vara mindre riskbenägna i riskbedömningen. Dock är 

dessa samband få och vår hypotes kan därför förkastas utifrån denna analys.  

Tabell 5.24 Korrelation mellan företagscase & kvinnliga egenskaper   
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1 Uppmärksamma detaljer    6 Strukturera upp ditt arbete 
2 Skapa dig en god uppfattning av området   7 Fokusera på detaljer 
3 Följa relevanta lagar, riktlinjer och normer   8 Göra en grundlig bedömning 
4 Ta hänsyn till etiska och moraliska aspekter   9 Leva upp till det förtroende din omgivning har för dig 
5 Planera dina arbetsuppgifter  10 Agerar utifrån din omgivnings förväntningar 

För att se om de som lägger vikt vid kvinnliga egenskaper tenderar till att anta eller 

neka klienter har vi även genomfört ett Mann-Whitneytest som ni finner i bilaga 8. 

Testet visade att visa att det finns en signifikant skillnad mellan vissa kvinnliga och 

antagandet respektive nekandet av en klient. Som ni kan se i tabell 5.26 (se bilaga 8) 

finns det en signifikant skillnad mellan egenskaperna ansvarstagande, uppmärksam2, 

laglydig3, förtroendeingivande9 och om de väljer att anta eller neka klienten i case 2. I 

detta fall finns en signifikant skillnad mellan egenskaperna och att anta eller neka 

klienten, där de flesta valt att anta denna klient. I tabell 5.30 (se bilaga 8) ser vi däremot 

att revisorer som har lagt stor vikt vid egenskapen noggrann7 har valt att neka klienten i 

case 6. Även i case 8 (tabell 5.32, bilaga 8) har revisorer som lagt stor vikt vid 

egenskapen organisationsförmåga5 valt att neka klienten. Detta indikerar på att revisorer 

som lägger vikt vid de kvinnliga egenskaperna noggrann7 och organistaionsförmåga5 är 

mindre riskbenägna vid riskbedömningen i dessa case då de väljer att neka klienten. 

Utifrån detta test kan vi alltså se att det finns några signifikanta skillnader mellan 

kvinnliga egenskaper och att anta respektive neka en klient. Dessa kan dock inte styrka 

vår hypotes. Även här är det olika case som visar sig vara signifikanta mot egenskaper 

och vi kan därför inte identifiera mer riskfyllda riskfaktorer i casen.  

 Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 Case 7 Case 8 
Försiktig 0,082 -0,028 0,131 0,131 0,140 -0,001 0,364** 0,071 

Samarbetsförmåga 0,029 0,179 -0,008 0,074 -0,182 -0,081 -0,145 -0,015 

Simultanförmåga -0,008 -0,145 0,005 -0,076 0,044 -0,126 -0,009 0,035 

Ansvarstagande 0,140 0,087 0,281* -0,025 -0,007 0,130 0,114 0,098 
Uppmärksam 1  0,072 0,096 -0,221 0,085 0,003 -0,094 0,038 -0,203 

Uppmärksamma 2  -0,030 0,046 0,155 0,016 0,012 0,386** 0,266 0,201 

Laglydig 3  0,283* 0,163 0,385** 0,008 0,110 0,132 0,215 0,181 

Laglydig 4  0,324* 0,196 0,138 -0,082 -0,055 0,003 0,163 -0,015 

Organisationsförmåga 5  0,104 0,159 0,209 0,251 0,180 0,161 0,173 0,140 
Organisationsförmåga 6  0,218 0,060 0,042 -0,038 -0,023 0,007 0,139 0,050 

Noggrann 7  0,203 0,139 -0,208 0,079 0,092 0,040 0,254 -0,120 

Noggrann 8  0,292* 0,183 0,312* 0,132 0,097 0,273 0,378** 0,275 

Förtroendeingivande 9 0,258 0,107 0,262 -0,069 0,134 0,109 0,258 0,157 

Förtroendeingivande 10  0,059 -0,023 0,098 -0,144 0,056 -0,112 0,067 -0,082 



Jönsson & Lennartsson, 2015 

	   59	  

5.4 Sammanfattning av hypotesprövning 

Nedan i tabell 5.33 ges en sammanfattning av hypotesprövningen, där hypoteserna, de 

beroende variablerna, de oberoende variablerna och utfallet av hypotesprövningen 

presenteras för att få en överblick av vårt resultat.  

Tabell 5.33 Förkastande/inte förkastande av hypoteser  

Hypotes  Beroende 
variabel 

Oberoende 
variabel 

Förkastas/Förkastas 
inte 

H1: Det finns inget samband 
mellan det kroppsliga könet och de 
individuella egenskaperna som 
revisorer lägger vikt vid. 

Individuella 
egenskaper 

Kön Förkastas inte 

 
H2: Det finns ett samband mellan 
individer som lägger vikt vid 
manliga egenskaper och en högre 
riskbenägenhet vid 
riskbedömningen. 

 
Risk 

 
Manliga 
egenskaper 

 
Förkastas 

 
H3: Det finns ett samband mellan 
individer som lägger vikt vid 
kvinnliga egenskaper och en lägre 
riskbenägenhet vid 
riskbedömningen. 

 
Risk 

 
Kvinnliga 
egenskaper 

 
Förkastas 

	  

5.5 Multivariat regressionsanalys 

De egenskaper och påstående vi studerar kunde inte i någon större utsträckning kopplas 

till riskbenägenhet, då endast ett fåtal egenskaper eller påstående var signifikanta mot 

några specifika case. Det krävs därför en multivariat regressionsanalys där de beroende 

variablerna ställs mot både de oberoende variablerna och kontrollvariablerna för att se 

om några samband finns (Körner & Wahlgren, 2005). De kontrollvariabler som ingår i 

enkäten användes för att kontrollera om någon av dessa kunde tänkas påverka en 

individs riskbenägenhet vid riskbedömningen. I regressionsanalysen valde vi att 

inkludera kontrollvariablerna erfarenhet, partner eller inte partner och byråtillhörighet. 

Erfarenhet och ålder mäter i princip samma sak, vilket visades i en hög korrelation 

mellan variablerna och vi valde därför att inte ta med ålder i analysen. Variabeln 

byråtillhörighet transformerades till om personen arbetare på Big 4 eller inte. Vi 

inkluderade även den oberoende variabeln manliga egenskaper i en första multivariat 

regressionsanalys, vilket alla dessa förklaringsvariabler sedan prövades mot varje case 

för att se om det fanns någon signifikant regressionsmodell. Vi testade även 
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kontrollvariablerna, kön och variabeln kvinnliga egenskaper mot alla åtta case i en 

multivariat regressionsanalys.  

Ingen av regressionsmodellerna, vare sig för manliga egenskaper eller kvinnliga 

egenskaper, visade sig vara signifikanta. De flesta regressionsmodellers p-värde var 

höga, mellan 0,3 och 0,9. Detta tyder på att variansen mellan variablerna är liten och 

sambandet i regressionsanalysen blir därav inte signifikant och modellen går inte att 

använda (Djurfeldt et al, 2010).  Även F-värdet för samtliga regressionsmodeller hamna 

under gränsvärdet på 4,60, vilket bestäms av signifikansnivån på 5 procent. Detta tyder 

på att determinationskoefficienten, R2, inte förklarar variationen i den beroende 

variabeln på ett rättvisande sätt eftersom det kan vara slumpen att R2 antagit ett värde 

större än noll (Djurfeldt et al, 2010).  

Ingen av regressionsmodellerna blev signifikanta och detta tror vi beror på de mycket 

låga F-värdena som alla regressionsmodeller hade. Samtliga regressioner hade ett F-

värde som understiger 1,7 och de flesta ligger kring 1,0. Vi kunde inte identifiera att de 

förklarande variablerna korrelerade med varandra och ingen multikollinearitet 

föreligger därför (Djurfeldt et al, 2010; Djurfeldt & Barmark, 2009). Variablerna hade 

inga höga korrelationsvärde (>0,8-0,9) (Djurfeldt et al, 2010), utan de flesta var under 

0,3, vilket tyder på att korrelationskoefficienten inte kan indikera på intern korrelation. 

För att kontrollera att multikollinearitet inte föreligger kan toleransvärdet även studeras. 

Låga värde på de enskilda variablerna, under 0,5, påvisar att variabeln inte är relevant 

att använda i regressionsmodellen och ska tas bort (Djurfeldt et al, 2010; Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Varje förklaringsvariabel hade dock toleransvärde på över 0,6, där de 

flesta var mycket höga (0,8-0,9).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ingen av regressionsmodellerna var 

signifikanta och ingen analys av varje enskild variabels beta-värde görs heller på grund 

av samma skäl. Att regressionerna inte är signifikanta beror på de lågt F-värden och 

ingen multikollinearitet kunde identifieras. Vi kan alltså inte hitta någon förklaring till 

vilka faktorer som påverkar riskbenägenheten vid riskbedömningen, detta kan beror på 

att vi har en mycket låg svarsfrekvens. 
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6 Diskussion & slutsats 
Detta sista kapitel återkopplar till det inledande kapitlet där vi redogjorde för studiens 

problembakgrund och problemdiskussion. Vi kommer i detta avsnitt föra en diskussion 

kring det resultat vi kom fram till i hypotesprövningen, där resultat till viss del skiljde 

sig åt. Studiens bidrag, till både genusforskningen och revisionsforskningen, presenteras 

även mer ingående både på det teoretiska, praktiska och samhälleliga planet. Till sist 

avslutas kapitlet med förslag på fortsatt forskning utifrån de slutsatser vi genererat och 

de kunskapsluckor som fortfarande finns.  

6.1 Diskussion och slutsats 

Studiens syfte har varit att förklara revisorns individuella egenskapers påverkan på 

riskbenägenhet vid riskbedömningen av potentiella klienter ur ett genusperspektiv. 

Detta eftersom tidigare forskning påvisat revisorns vikt, speciellt de individuella 

egenskaperna, inom professionen (Broberg et al, 2009; Duggal Sharma & Schischke, 

2007; Nelson & Tan, 2005; Öhman et al, 2006). Dock har det funnits en kunskapslucka 

där de individuella egenskapernas påverkan på riskbenägenhet inte har granskats i 

riskbedömningsprocessen. Riskbedömningen är en mycket viktig del i revisionen som 

kan påverka såväl enskild revisor som hela byrån (Carrington, 2010; Johnstone & 

Bedard, 2003), varav området därför varit relevant att undersöka.  

För att besvara forskningsfrågan har vi samlat in empiri genom webbenkäter, vilket 

skickades ut till alla svenska auktoriserade revisorer. Endast 50 svar erhölls, vilket 

motsvarar en låg svarsfrekvens på 1,73 procent. Detta kan påverka den analys vi gjort 

eftersom en stor del av populationen valt att inte delta. Det kan tänkas att de revisorer 

som haft tid eller själva tycker det är kul med forskning har besvarat enkäten, medan 

andra personliga åsikter och perspektiv har missats.  

Egenskaperna vi valt att inkludera i vår studie är valda utifrån egenskaper som ansetts 

vara viktiga i revisorns yrkesroll och roll som säljare. Dessa egenskaper har dock inte 

tidigare identifierats som viktiga i riskbedömningen av potentiella klienter, utan vi har 

själva valt dessa utifrån vad vi ansett varit relevant för området. Revisorsprofessionen 

har genomgått en stor förändring genom att nya lagar tillkommit. Till exempel har den 

slopade revisionsplikten givit upphov till att revisorns yrkesroll har förändrats, då den 

blivit mer affärsorienterad och säljande (Broberg, 2013; Olsson & Pergård, 2014). 
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Därför har vi även valt ett antal säljegenskaper till vår studie. Vi vet att några av de 

studerade egenskaperna kan behöva bytas ut och ytterligare egenskaper kan behöva 

kompletteras, detta med tanke på att ett flertal respondenter ansett att vissa egenskaper 

inte varit relevanta inom riskbedömning. Frågan är dock om svarsfrekvensen ger en 

rättvisande bild av denna åsikt.    

Det genusperspektiv vi valt på egenskaperna har sin grund i de könsstereotyper som 

samhället till viss del fortfarande lever utifrån (Twenge, 1997; Wood & Eagly, 2002). 

Men eftersom dessa inte är lika strikta längre (Diekman et al, 2004; Hayes et al, 2004; 

Twenge, 1997) valde vi att undersöka om det finns något samband mellan könet och 

egenskaperna i en första hypotes. Genom att använda oss av Mann-Whitneytest kunde 

vi se att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan varken egenskaperna eller med 

genusvariablerna och könen. Detta påvisar alltså att män och kvinnor lägger vikt vid 

samma egenskaper och att könsstereotyperna har luckrats upp, vilket ledde till att vi inte 

kunde förkasta vår första hypotes.   

Män har inom många andra forskningsområden påvisats vara mer riskbenägna (Byrnes 

et al, 1999; Charness & Gneezy, 2012; Ittonen & Peni, 2012; Watson & McNaughton, 

2007), vilket vi därför valt att klassificera de som lägger vikt vid manliga egenskaper 

som mer riskbenägna. Riskbenägen har även i en tidigare uppsats klassificerats som en 

manlig egenskap (Duggal Sharma & Schischke, 2007), vilket styrker relevansen av vår 

andra hypotes. Vår studie kan dock inte påvisa att individer som lägger vikt vid manliga 

egenskaper är mer riskbenägna vid riskbedömningen, vilket går i motsatt riktning mot 

tidigare forskning. Personer som lägger vikt vid manliga egenskaper i hög utsträckning 

tycks ta mer risk ibland, men mindre risk andra gånger. Inom manliga egenskaper 

skiljer sig riskbenägenheten åt beroende på vilken egenskap som studeras och vilket sätt 

risk mäts på. I vår analys kunde vi alltså se att olika egenskaper var signifikanta då vi 

mätte graden av risk och då vi studerade klientens antagande.  Eftersom antalet 

signifikanta skillnader mellan risk och egenskaper var få och sa emot varandra kan vi 

inte säga att de individer som lägger vikt vid manliga egenskaper varken tar mer eller 

mindre risk vid riskbedömning. Hypotes 2 kommer därför att förkastas och att 

generalisera detta resultat skulle vara missvisande då analysen pekar åt olika håll och de 

signifikanta skillnader som finns är de inte många.   
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Eftersom tidigare forskning visat att män tar mer risk över lag, kan det antas att kvinnor 

därför tar mindre risk. Kvinnor har även påvisats känna större oro och rädsla 

(Gustafsson, 1997), vilket styrker våra argument kring att de individer som lägger vikt 

vid kvinnliga egenskaper är mindre riskbenägna vid riskbedömningen. I Duggal 

Sharmas och Schischkes uppsats (2007) har de likt oss klassificerat försiktig och 

laglydig som kvinnliga egenskaper, vilket styrker vår tredje hypotes kring kvinnliga 

personer och riskbenägenhet. Genom det bivariata korrelationstestet som genomfördes, 

för att kontrollera graden av risk, kan vi till viss del säga att de som lägger vikt vid 

kvinnliga egenskaper tar mindre risk vid riskbedömningen. De egenskaper som är 

signifikanta mot vissa case är dock få och ger därför inte tillräckligt stöd för att 

hypotesen inte ska förkastas. Mann-Whitneytestestet vi gjorde för att analysera 

antagandet respektive nekandet av klienterna, visade dock att de som lägger vikt vid 

kvinnliga egenskaper kan ta mer risk i vissa situationer och mindre risk i andra 

situationer. Detta kan inte heller styrka vår tredje hypotes. Även för de som lägger vikt 

vid kvinnliga egenskaper var det olika egenskaper som var signifikanta då vi mätte risk 

genom graden av risk och då vi mätte risk genom antagande respektive nekande av 

klient. Resultatet för hypotes 3 kan inte heller användas för generalisering eftersom 

testerna inte är enhetliga och denna hypotes kommer därför att förkastas.  

Eftersom hypotes 2 och 3 förkastades, då det inte fanns tillräckligt med bevis för att de 

individuella egenskaperna påverkar riskbedömningen, genomförde vi även en 

multivariat regressionsanalys för att testa om våra kontrollvariabler kunde förklara 

revisorns riskbenägenhet. Dock var ingen av regressionsmodellerna som var 

signifikanta vilket gör att vi inte kan dra slutsatser kring deras påverkan på 

riskbedömningen. Modellerna var inte signifikanta eftersom de hade för låga F-värden, 

vilket innebär att determinationskoefficienten inte ger en rättvisande bild av 

förklaringsgraden för den beroende variabeln. Regressionen visade inga tecken på 

multikollinearitet.   

Sammanfattningsvis vill vi besvara vår forskningsfråga som lyder: Hur påverkar 

revisorns individuella egenskaper riskbenägenhet vid riskbedömningen av potentiella 

klienter ur ett genusperspektiv? Vi kunde inte utifrån hypotesprövningen påvisa att de 

individuella egenskaperna påverkar riskbenägenheten vid riskbedömningen. Det fanns 

vissa enskilda egenskaper som var signifikanta med specifika case, vilket tyder på en 

viss påverkan på riskbedömningen. Dock var det få egenskaper som var signifikanta 
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och vi kan därför inte dra en slutsats kring dess påverkan. Svaren på forskningsfrågan 

blir därför att det inte kan bevisas att de individuella egenskaperna påverkar 

riskbenägenheten vid riskbedömningen. Vi tror dock att våra resultat blivit snedvridna 

på grund av den låga svarsfrekvensen och därav skulle egenskaperna kunna påvisas ha 

betydelse i riskbedömningen vid en större och mer omfattande studie.  

6.2 Studiens bidrag 

Våra slutsatser kan bidra till såväl genusforskning som revisionsforskning och nedan 

kommer vi beskriva de teoretiska, praktiska och samhällsbidrag som vår studie gett 

upphov till.  

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Bidraget till forskning inom riskbedömningen blir utifrån vår hypotesprövning att de 

individuella egenskaperna inte påverkar individens riskbenägenhet. Vilket inte tycks 

vara korrekt, detta kan som tidigare nämnt bero på att vi har en låg svarsfrekvens och 

egenskaperna kan behövas kompletteras. Inom genusforskningen finns det motsägande 

studier där vissa forskare påstår att könsstereotyperna är mindre strikta idag (Diekman 

et al, 2004; Hayes et al, 2004 Twenge, 1997), medan andra påvisar att stereotyperna 

fortfarande formar vår vardag ((Twenge, 1997; Wood & Eagly, 2002). Vårt teoretiska 

bidrag till genusforskningen blir därför att styrka den forskning som påvisar att det 

kroppsliga könet inte spelar någon roll för vilka egenskaper individen lägger vikt vid. 

Detta är i linje med att könsrollerna har luckrats upp, åtminstone inom yrkeslivet och 

revisionsbranschen.  

6.2.2 Praktiska bidrag 

Vårt resultat påvisar att män och kvinnor lägger vikt vid samma egenskaper, vilket kan 

vara väsentligt att ha i åtanke vid rekryteringsprocesser. Detta gäller för 

revisionsbranschen men även för andra branscher där specifika egenskaper är önskvärda 

hos de anställda. Det är alltså viktigt för arbetsgivaren att fokusera på individen och inte 

på vilket kön denne besitter. Vi har även sett att vissa egenskaper påverkar synen på risk 

och väsentlighet vilket kan vara betydande för arbetsgivare då de kan avgöra vilka 

revisorer som antas undvika eller ta risk. Dock är dessa resultat mycket svaga vilket inte 

kan generaliseras och ämnet borde därför undersökas närmre. Detta på grund av att 

riskbenägenheten är väsentligt för framtida konsekvenser eftersom en misslyckad 
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revision kan leda till mer eller mindre förödande konsekvenser för både revisionsbyrån 

och revisorn (Carrington, 2010).  

6.2.3 Samhällsbidrag  

Vårt resultat påvisar att egenskaper inte är kopplade till ett kön är ett tecken på att 

samhället har utvecklats och att de tidigare könsstereotyperna har luckrats upp och blivit 

mer jämställda. Det är alltså inte det kroppsliga könet som ska vara något hinder för 

individer i deras vardag och yrkesliv. Specifika egenskapers påverkan på risk och 

väsentlighet kan vara viktigt för samhället att förstå för att förklara revisionsbyråers 

antagande eller nekande av klienter. Revisioner ska verka för samhällets bästa (Öhman, 

2007) och det är därför viktigt att revisionsbyråer endast antar klienter som de kan göra 

en bra revision på. Det är viktigt att belysa de egenskaper som tenderar att vara mer 

riskbenägna för att undvika ekonomiska skandaler som påverkar samhället. Vårt 

resultat, som vi nämnt, kunde inte hitta starka bevis för vilka egenskaper som ansågs 

vara mer eller mindre riskbenägna.   

6.3  Förslag på framtida forskning 

Under tiden som vi genomfört vår studie har vi upptäckt fler intressanta områden och 

infallsvinklar som hade kunnat studeras närmare. Därför kommer vi i detta avsnitt ge 

förslag på vidare forskning inom ämnet riskbedömning.  

Eftersom vi utgått från viktiga egenskaper inom revisionsyrket och i rollen som säljare 

hade det varit relevant att göra ytterligare undersökningar för att få reda på vilka 

egenskaper som faktisk är relevanta för just riskbedömningen.  De egenskaper vi valt att 

studera kan behöva kompletteras med ytterligare eller andra egenskaper för att ge en 

mer rättvisande bild kring hur revisorns som individ påverkar riskbedömningen och 

dess utfall. Detta förslag hade kunnat genomföras med hjälp av en kvantitativ metod, till 

exempel en enkät, där det hade även varit önskvärt att göra studien under en mindre 

arbetsintensiv period för att få en högre svarsfrekvens och därmed ett mer tillförlitligt 

resultat.  

Det hade även varit intressant att, i riskbedömningen av potentiella klienter, studera 

revisorns hela beteende med dess värderingar, erfarenheter, karaktärsdrag och 

individuella egenskaper. Detta är relevant för att få ett större perspektiv av revisorn som 

enskild person och för att kunna se hur dennes beteende påverkar hur arbetet 
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genomförs. Revisionsbyråerna skulle kunna ta hjälp av denna typ av forskning eftersom 

de behöver och söker olika typer av individer inom byrån för att skapa en bra dynamik. 

För att kunna göra en rättvisande undersökning av revisorn beteende hade det varit 

relevant att använda en kvalitativ undersökningsmetod för att fånga upp revisorns 

beteende som är ett komplext fenomen. En bättre inblick och förståelse om hur olika 

individer påverkar riskbedömningen skulle därav uppnås genom att till exempel 

djupintervjuer av ett antal auktoriserade revisorer genomfördes. Egenskaperna är trots 

allt endast en del av hur revisorn är som person, där vi har valt ut ett axplock av 

egenskaper som vi tycker är relevanta för riskbedömningen.  
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Bilaga 1 – Följebrev    
Hej! 

Hur bedömer Du uppdragsrisken av potentiella klienter? 

Just nu skriver vi vår kandidatuppsats inom ekonomi på Högskolan Kristianstad, med 

syftet att se hur revisorers individuella egenskaper påverkar riskbedömningen av 

potentiella klienter. Med denna enkätundersökning vill vi samla in information om hur 

Du som revisor bedömer potentiella klienters risk och få specifik information om Dina 

egenskaper som revisor.  

Enkäten är uppbyggd av två delar, en som behandlar egenskaper och en som behandlar 

riskbenägenheten och skickas ut till alla auktoriserade revisorer som är medlemmar i 

FAR.  Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga svar kommer 

kunna härledas till varken en specifik person eller en specifik byrå.  

Tiden för att besvara enkäten är ca 15 minuter och deltagandet är frivilligt. 

Du får gärna kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar på: 

pauline.lennartsson0005@stud.hkr.se 

Med vänliga hälsningar 

Victoria Jönsson & Pauline Lennartsson 

Högskolan Kristianstad 

Ekonomprogrammet: redovisning/revison  
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Bilaga 2 – Påminnelse följebrev 
Hej! 

Vi kontaktade Dig för några dagar sedan och vill nu påminna Dig om att delta i vår 

enkät.  

Hur bedömer Du uppdragsrisken av potentiella klienter? 

Just nu skriver vi vår kandidatuppsats inom ekonomi på Högskolan Kristianstad, med 

syftet att se hur revisorers individuella egenskaper påverkar riskbedömningen av 

potentiella klienter. Med denna enkätundersökning vill vi samla in information om hur 

Du som revisor bedömer potentiella klienters risk och få specifik information om Dina 

egenskaper som revisor.  

Enkäten är uppbyggd av två delar, en som behandlar egenskaper och en som behandlar 

riskbenägenheten och skickas ut till alla auktoriserade revisorer som är medlemmar i 

FAR.  Alla uppgifter behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga svar kommer 

kunna härledas till varken en specifik person eller en specifik byrå.  

Tiden för att besvara enkäten är ca 15 minuter och deltagandet är frivilligt. 

Du får gärna kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar på: 

pauline.lennartsson0005@stud.hkr.se 

Med vänliga hälsningar 

Victoria Jönsson & Pauline Lennartsson 

Högskolan Kristianstad 

Ekonomprogrammet: redovisning/revison  
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Bilaga 3 – Webbenkät 
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Bilaga 4 – Beskrivande statistik för påstående 
Tabell 5.9 Medelvärde för påståendena 

Egenskap Min Max Medel Std. 
Analytisk 1 4 7 6,44 0,71 
Analytisk 2 4 7 6,60 0,73 
Matematisk 3  4 7 6,16 0,79 
Matematisk 4  0 7 4,64 1,76 
Snabbt beslutsfattande 5 0 7 3,56 1,97 
Snabbt beslutsfattande 6 0 7 5,00 1,88 
Objektiv 7 0 7 6,22 1,28 
Objektiv 8 4 7 6,42 0,70 
Målinriktad 9  0 7 4,98 2,06 
Målinriktad 10  0 7 5,56 1,53 
Riskbenägen 11 0 7 5,44 1,70 
Riskbenägen 12 3 7 5,98 1,08 
Problemlösare 13 0 7 5,82 1,30 
Problemlösare 14 0 7 5,56 1,43 
Övertygande 15 0 7 4,72 1,92 
Övertygande 16 0 7 5,24 1,56 
Bra självförtroende 17 1 7 6,22 1,15 
Bra självförtroende 18 0 7 5,48 1,68 
Uppmärksam 19 0 7 4,48 1,62 
Uppmärksam 20 4 7 6,48 0,76 
Försiktig 21 0 7 6,08 1,21 
Försiktig 22 3 7 5,90 1,06 
Samarbetsförmåga 23 0 7 4,78 2,03 
Samarbetsförmåga 24 0 7 5,58 1,39 
Laglydig 25 4 7 6,50 0,74 
Laglydig 26 0 7 5,38 1,96 
Organisationsförmåga 27  3 7 5,80 0,99 
Organisationsförmåga 28  2 7 5,86 1,07 
Noggrann 29  0 7 6,12 1,19 
Noggrann 30  1 7 4,12 1,52 
Simultanförmåga 31 0 7 4,52 2,20 
Simultanförmåga 32 0 7 4,10 2,46 
Förtroendeingivande 33  0 7 4,46 1,81 
Förtroendeingivande 34  0 7 6,10 1,54 
Ansvarstagande 35 3 7 6,28 0,90 
Ansvarstagande 36 4 7 6,58 0,81 

 
1 Skapa förståelse för relevanta områden   19 Uppmärksamma detaljer                                    
2 Analysera relevanta delar    20 Skapa dig en god uppfattning av området 
3 Tolka och förstå siffror    21 Tänka igenom dina beslut innan du agerar   
4 Arbeta med saker i tur och ordning                                                              omgivning har för dig 
5 Ta snabba beslut    22 Granska din bedömning innan du går vidare  
6 Snabbt bilda dig en uppfattning av området    23 Arbeta tillsammans med andra  
7 Vara objektiv    24 Ta hjälp av dina medarbetare 
8 Grunda dina bedömningar på fakta  25 Följa relevanta lagar, riktlinjer och normer 

                       9 Sätta upp mål att arbeta mot     26 Ta hänsyn till etiska och moralisk  
10 Veta vad du vill åstadkomma och jobbar mot det                                       aspekt      
11 Undvika risker     27 Strukturera upp ditt arbete 
12 Vara säker på dina beslut innan du agerar  28 Planera dina arbetsuppgifter  
13 Hitta lösningar på problem då de dyker upp  29 Göra en grundlig bedömning  
14 Hitta nya alternativ om problem uppstår  30 Fokusera på detaljer 
15 Övertyga relevanta parter om dina beslut  31 Hantera olika uppgifter samtidigt  
16 Försvara dina ställningstagande          32 Arbeta med flera uppgifter samtidigt 
17 Känna dig trygg med din bedömning  33 Agerar utifrån din omgivnings förväntningar 
18 Känna ett bra förtroende för din egna förmåga  34 Leva upp till det förtroende din 
    35 Stå för den bedömning Du gjort   
    36 Ta ansvar för din 
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Bilaga 5 – Kolmogorov-Smirnovs 
normalfördelningstest 

 
Tabell 5.11 Normalfördelning av påstående 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Skapa förståelse för relevanta områden   19 Uppmärksamma detaljer                                    
2 Analysera relevanta delar    20 Skapa dig en god uppfattning av området 
3 Tolka och förstå siffror    21 Tänka igenom dina beslut innan du agerar   
4 Arbeta med saker i tur och ordning                                                              omgivning har för dig 
5 Ta snabba beslut    22 Granska din bedömning innan du går vidare  
6 Snabbt bilda dig en uppfattning av området    23 Arbeta tillsammans med andra  
7 Vara objektiv    24 Ta hjälp av dina medarbetare 
8 Grunda dina bedömningar på fakta  25 Följa relevanta lagar, riktlinjer och normer 

                       9 Sätta upp mål att arbeta mot     26 Ta hänsyn till etiska och moralisk  
10 Veta vad du vill åstadkomma och jobbar mot det                                       aspekt      
11 Undvika risker     27 Strukturera upp ditt arbete 
12 Vara säker på dina beslut innan du agerar  28 Planera dina arbetsuppgifter  
13 Hitta lösningar på problem då de dyker upp  29 Göra en grundlig bedömning  
14 Hitta nya alternativ om problem uppstår  30 Fokusera på detaljer 
15 Övertyga relevanta parter om dina beslut  31 Hantera olika uppgifter samtidigt  
16 Försvara dina ställningstagande          32 Arbeta med flera uppgifter samtidigt 
17 Känna dig trygg med din bedömning  33 Agerar utifrån din omgivnings förväntningar 
18 Känna ett bra förtroende för din egna förmåga  34 Leva upp till det förtroende din 
    35 Stå för den bedömning Du gjort   
    36 Ta ansvar för di 

 P-värde Fördelning 
Analytisk 1 0,000 Icke normalfördelad 
Analytisk 2 0,000 Icke normalfördelad 
Matematisk 3 0,002 Icke normalfördelad 
Matematisk 4 0,000 Icke normalfördelad 
Snabbt beslutsfattande 5 0,008 Icke normalfördelad 
Snabbt beslutsfattande 6 0,000 Icke normalfördelad 
Objektiv 7 0,000 Icke normalfördelad 
Objektiv 8 0,000 Icke normalfördelad 
Målinriktad 9 0,000 Icke normalfördelad 
Målinriktad 10 0,000 Icke normalfördelad 
Riskbenägen 11 0,000 Icke normalfördelad 
Riskbenägen 12 0,000 Icke normalfördelad 
Problemlösare 13 0,000 Icke normalfördelad 
Problemlösare 14 0,000 Icke normalfördelad 
Övertygande 15 0,000 Icke normalfördelad 
Övertygande 16 0,000 Icke normalfördelad 
Bra självförtroende 17 0,000 Icke normalfördelad 
Bra självförtroende 18 0,000 Icke normalfördelad 
Uppmärksam 19 0,000 Icke normalfördelad 
Uppmärksam 10 0,000 Icke normalfördelad 
Försiktig 21 0,000 Icke normalfördelad 
Försiktig 22 0,000 Icke normalfördelad 
Samarbetsförmåga 23 0,000 Icke normalfördelad 
Samarbetsförmåga 24 0,000 Icke normalfördelad 
Laglydig 25 0,000 Icke normalfördelad 
Laglydig 26 0,000 Icke normalfördelad 
Organisationsförmåga 27 0,000 Icke normalfördelad 
Organisationsförmåga 28 0,000 Icke normalfördelad 
Noggrann 29 0,008 Icke normalfördelad 
Noggrann 30 0,000 Icke normalfördelad 
Simultanförmåga 31 0,000 Icke normalfördelad 
Simultanförmåga 32 0,000 Icke normalfördelad 
Förtroendeingivande 33 0,000 Icke normalfördelad 
Förtroendeingivande 34 0,000 Icke normalfördelad 
Ansvarstagande 35 0,000 Icke normalfördelad 
Ansvarstagande 36 0,000 Icke normalfördelad 
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Bilaga 6 – Mann-Whitneytest för egenskaper och 
kön 
Tabell 5.13 Signifikansnivå för skillnader mellan egenskaper & kön 
Egenskap P-värde mot kön 
Analytisk 0,386 
Snabbt beslutsfattande 0,173 
Objektiv 0,771 
Problemlösare 0,974 
Övertygande 0,320 
Bra självförtroende 0,421 
Matematisk	  1 0,880 
Matematisk 2 0,890 
Målinriktad 3 0,604 
Målinriktad 4 0,059 
Riskbenägen 5 0,533 
Riskbenägen 6 0,911 
Försiktigt 0,678 
Samarbetsförmåga 0,446 
Simultanförmåga 0,565 
Ansvarstagande 0,727 
Uppmärksam 7  0,745 
Uppmärksam 8 0,678 
Laglydig 9 0,264 
Laglydig 10 1,000 
Organisationsförmåga 11 0,549 
Organisationsförmåga 12 0,620 
Noggrann 13 0,469 
Noggrann 14 0,322 
Förtroendeingivande 15 0,673 
Förtroendeingivande 16 0,295 
1Arbeta med saker i tur och ordning     9 Följa relevanta lagar, riktlinjer och normer 

2 Tolka och förstå siffror   10 Ta hänsyn till etiska och moraliska aspekter 
3 Sätta upp mål att arbeta mot   11 Planera dina arbetsuppgifter 
4 Veta vad du vill åstadkomma och jobbar mot det  12 Strukturera upp ditt arbete 
5 Undvika risker   13 Fokusera på detaljer 
6 Vara säker på dina beslut innan du agerar  14 Göra en grundlig bedömning 
7 Uppmärksamma detaljer    15 Leva upp till det förtroende din omgivning   
8 Skapa dig en god uppfattning av området           har för dig 

16 Agerar utifrån din omgivnings förväntningar 
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Bilaga 7 – Mann-Whitneytest för manliga 
egenskaper och antagande 
 
Tabell 5.16 Antagande av företagscase 1 & manliga egenskaper 
 

	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tabell 5.17 Antagande av företagscase 2 & manliga egenskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabell 5.18 Antagande av företagscase 3 & manliga egenskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Arbeta med saker i tur och ordning 4 Veta vad du vill åstadkomma och jobbar mot det 
2 Tolka och förstå siffror  5 Undvika risker 
3 Sätta upp mål att arbeta mot  6 Vara säker på dina beslut innan du agerar 

 

 
 

Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Analytisk 25,74 19,75 0,539 
Snabbt beslutsfattande 24,64 46,25 0,039 
Objektiv 25,63 22,50 0,753 
Problemlösare 25,49 25,75 0,980 
Övertygande 25,76 19,25 0,532 
Bra självförtroende 25,47 26,25 0,939 
Matematisk 1 25,23 32,00 0,513 
Matematisk 2 25,27 31,00 0,553 
Målinriktad 3 24,93 39,25 0,147 
Målinriktad 4 25,51 25,25 0,979 
Riskbenägen 5 25,48 26,00 0,959 
Riskbenägen 6 25,25 31,50 0,531 

 
 

Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Analytisk 26,44 3,00 0,016 
Snabbt beslutsfattande 25,23 32,00 0,517 
Objektiv 26,41 3,75 0,023 
Problemlösare 26,21 8,50 0,085 
Övertygande 25,52 25,00 0,960 
Bra självförtroende 26,31 6,00 0,047 
Matematisk 1 25,85 17,00 0,392 
Matematisk 2 26,10 11,0 0,118 
Målinriktad 3 25,67 21,50 0,673 
Målinriktad 4 26,33 5,50 0,035 
Riskbenägen 5 25,48 26,00 0,959 
Riskbenägen 6 26,01 13,25 0,201 

 
 

Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Analytisk 27,18 22,76 0,263 
Snabbt beslutsfattande 26,13 24,47 0,695 
Objektiv 24,98 26,34 0,735 
Problemlösare 26,73 23,50 0,436 
Övertygande 26,56 23,76 0,506 
Bra självförtroende 25,71 25,16 0,894 
Matematisk 1 24,32 27,42 0,458 
Matematisk 2 25,34 25,76 0,913 
Målinriktad 3 24,89 26,50 0,686 
Målinriktad 4 27,08 22,92 0,298 
Riskbenägen 5 26,08 24,55 0,710 
Riskbenägen 6 26,79 23,39 0,399 
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Tabell 5.19 Antagande av företagscase 4 & manliga egenskaper 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
Tabell 5.20 Antagande av företagscase 5 & manliga egenskaper 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 
Tabell 5.21 Antagande av företagscase 6 & manliga egenskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Arbeta med saker i tur och ordning 4 Veta vad du vill åstadkomma och jobbar mot det 
2 Tolka och förstå siffror  5 Undvika risker 
3 Sätta upp mål att arbeta mot  6 Vara säker på dina beslut innan du agerar 

 
 
 
 
 

 
 

Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Analytisk 25,99 1,50 0,073 
Snabbt beslutsfattande 25,14 43,00 0,223 
Objektiv 25,91 5,50 0,143 
Problemlösare 25,92 5,00 0,145 
Övertygande 25,29 36,00 0,463 
Bra självförtroende 25,90 6,00 0,165 
Matematisk 1 25,67 17,00 0,549 
Matematisk 2 25,60 20,50 0,706 
Målinriktad 3 25,38 31,50 0,658 
Målinriktad 4 25,91 5,50 0,141 
Riskbenägen 5 25,83 9,50 0,252 
Riskbenägen 6 25,56 22,50 0,826 

 
 

Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Analytisk 26,61 17,33 0,115 
Snabbt beslutsfattande 24,47 33,08 0,172 
Objektiv 25,80 23,33 0,681 
Problemlösare 26,03 21,58 0,472 
Övertygande 25,51 25,42 0,988 
Bra självförtroende 25,64 24,50 0,854 
Matematisk 1 25,69 24,08 0,796 
Matematisk 2 25,66 24,33 0,820 
Målinriktad 3 24,78 30,75 0,317 
Målinriktad 4 25,80 23,33 0,680 
Riskbenägen 5 24,90 29,92 0,413 
Riskbenägen 6 25,92 22,42 0,560 

 
 

Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Analytisk 26,74 21,96 0,273 
Snabbt beslutsfattande 24,03 29,69 0,225 
Objektiv 26,88 21,58 0,233 
Problemlösare 27,15 20,81 0,167 
Övertygande 26,05 23,92 0,647 
Bra självförtroende 26,07 23,88 0,633 
Matematisk 1 23,81 30,31 0,160 
Matematisk 2 25,74 24,81 0,828 
Målinriktad 3 24,91 27,19 0,605 
Målinriktad 4 25,93 24,27 0,707 
Riskbenägen 5 26,53 22,58 0,385 
Riskbenägen 6 26,84 21,69 0,248 
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Tabell 5.22 Antagande av företagscase 7 & manliga egenskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 5.23 Antagande av företagscase 8 & manliga egenskaper 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1Arbeta med saker i tur och ordning 4 Veta vad du vill åstadkomma och jobbar mot det 
2 Tolka och förstå siffror  5 Undvika risker 
3 Sätta upp mål att arbeta mot  6 Vara säker på dina beslut innan du agerar 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Analytisk 27,52 23,91 0,349 
Snabbt beslutsfattande 24,36 23,88 0,623 
Objektiv 23,52 27,05 0,368 
Problemlösare 25,55 25,46 0,984 
Övertygande 25,68 25,36 0,937 
Bra självförtroende 30,18 21,82 0,038 
Matematisk 1 24,77 26,07 0,751 
Matematisk 2 24,45 26,32 0,624 
Målinriktad 3 23,61 26,98 0,388 
Målinriktad 4 23,18 27,32 0,290 
Riskbenägen 5 26,00 25,11 0,824 
Riskbenägen 6 27,20 24,16 0,439 

 
 

Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Analytisk 26,99 19,55 0,120 
Snabbt beslutsfattande 24,01 31,45 0,147 
Objektiv 25,70 24,70 0,837 
Problemlösare 26,00 23,50 0,619 
Övertygande 24,80 28,30 0,493 
Bra självförtroende 25,96 23,65 0,645 
Matematisk 1 24,13 31,00 0,175 
Matematisk 2 25,98 23,60 0,615 
Målinriktad 3 24,94 27,75 0,561 
Målinriktad 4 25,13 27,00 0,699 
Riskbenägen 5 24,74 28,55 0,444 
Riskbenägen 6 25,36 26,05 0,888 
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Bilaga 8 – Mann-Whitneytest för kvinnliga 
egenskaper och antagande 

	  
Tabell 5.25 Antagande av företagscase 1 & kvinnliga egenskaper 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

 
 
 
Tabell 5.26 Antagande av företagscase 2 & kvinnliga egenskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Uppmärksamma detaljer   6 Strukturera upp ditt arbete 
2 Skapa dig en god uppfattning av området  7 Fokusera på detaljer 
3 Följa relevanta lagar, riktlinjer och normer  8 Göra en grundlig bedömning 
4 Ta hänsyn till etiska och moraliska aspekter  9 Leva upp till det förtroende din omgivning har för dig 
5 Planera dina arbetsuppgifter 10 Agerar utifrån din omgivnings förväntningar 

 
 
 
 
 

 

 Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Försiktig 25,18 33,25 0,428 
Samarbetsförmåga 26,32 5,75 0,047 
Simultanförmåga 25,15 34,00 0,397 
Ansvarstagande 25,66 21,75 0,693 
Uppmärksam 1 25,66 21,75 0,704 
Uppmärksam 2 25,79 18,50 0,424 
Laglydig 3 25,79 18,50 0,422 
Laglydig 4 25,50 25,50 1,000 
Organisationsförmåga 5 25,13 34,50 0,322 
Organisationsförmåga 6 25,07 35,75 0,280 
Noggrann 7 25,58 23,50 0,840 
Noggrann 8 25,66 21,75 0,683 
Förtroendeingivande 9 25,70 20,75 0,602 
Förtroendeingivande 10 26,11 10,75 0,136 

 Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Försiktig 26,05 12,25 0,175 
Samarbetsförmåga 26,17 9,50 0,108 
Simultanförmåga 25,75 19,50 0,550 
Ansvarstagande 26,38 4,50 0,027 
Uppmärksam 1 25,33 29,50 0,685 
Uppmärksam 2 26,27 7,00 0,035 
Laglydig 3 26,28 6,75 0,031 
Laglydig 4 26,23 8,00 0,073 
Organisationsförmåga 5 25,13 34,50 0,322 
Organisationsförmåga 6 25,92 15,50 0,292 
Noggrann 7 25,58 23,50 0,840 
Noggrann 8 26,11 10,75 0,108 
Förtroendeingivande 9 26,38 4,50 0,021 
Förtroendeingivande 10 25,36 28,75 0,743 
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Tabell 5.27 Antagande av företagscase 3 & kvinnliga egenskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabell 5.28 Antagande av företagscase 4 & kvinnliga egenskaper 

 Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Försiktig 25,58 21,50 0,775 
Samarbetsförmåga 25,83 9,50 0,261 
Simultanförmåga 25,62 19,50 0,676 
Ansvarstagande 25,93 4,50 0,122 
Uppmärksam 1 25,18 41,00 0,271 
Uppmärksam 2 25,99 1,50 0,055 
Laglydig 3 25,99 1,50 0,054 
Laglydig 4 25,86 8,00 0,209 
Organisationsförmåga 5 25,52 24,50 0,939 
Organisationsförmåga 6 25,47 27,00 0,912 
Noggrann 7 25,54 23,50 0,887 
Noggrann 8 25,96 3,00 0,086 
Förtroendeingivande 9 25,93 4,50 0,107 
Förtroendeingivande 10 25,67 17,00 0,548 

	  
	  

1 Uppmärksamma detaljer   6 Strukturera upp ditt arbete 
2 Skapa dig en god uppfattning av området  7 Fokusera på detaljer 
3 Följa relevanta lagar, riktlinjer och normer  8 Göra en grundlig bedömning 
4 Ta hänsyn till etiska och moraliska aspekter  9 Leva upp till det förtroende din omgivning har för dig 
5 Planera dina arbetsuppgifter 10 Agerar utifrån din omgivnings förväntningar 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Försiktig 26,27 24,24 0,620 
Samarbetsförmåga 27,63 22,03 0,181 
Simultanförmåga 26,00 24,68 0,755 
Ansvarstagande 25,76 25,08 0,865 
Uppmärksam 1 25,27 25,87 0,886 
Uppmärksam 2 27,50 22,24 0,153 
Laglydig 3 25,02 26,29 0,728 
Laglydig 4 25,81 25,00 0,844 
Organisationsförmåga 5 23,40 28,92 0,149 
Organisationsförmåga 6 26,05 24,61 0,718 
Noggrann 7 26,61 23,68 0,481 
Noggrann 8 25,53 25,45 0,982 
Förtroendeingivande 9 26,24 24,29 0,611 
Förtroendeingivande 10 25,74 25,11 0,878 
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Tabell 5.29 Antagande av företagscase 5 & kvinnliga egenskaper 
 Mean Rank 

Ja 
Mean Rank 

Nej P-värde 

Försiktig 25,65 24,42 0,841 
Samarbetsförmåga 27,20 13,00 0,023 
Simultanförmåga 25,30 27,00 0,787 
Ansvarstagande 25,86 22,83 0,611 
Uppmärksam 1 25,02 29,00 0,521 
Uppmärksam 2 26,48 18,33 0,139 
Laglydig 3 25,98 22,00 0,468 
Laglydig 4 25,69 24,08 0,793 
Organisationsförmåga 5 24,73 31,17 0,259 
Organisationsförmåga 6 26,31 19,58 0,259 
Noggrann 7 25,30 27,00 0,784 
Noggrann 8 25,81 23,25 0,657 
Förtroendeingivande 9 25,89 22,67 0,574 
Förtroendeingivande 10 26,07 21,33 0,446 
	  
	  

	  
Tabell 5.30 Antagande av företagscase 6 & kvinnliga egenskaper 

 Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Försiktig 24,74 27,65 0,522 
Samarbetsförmåga 27,00 21,23 0,213 
Simultanförmåga 24,45 28,50 0,385 
Ansvarstagande 27,04 21,12 0,180 
Uppmärksam 1 25,58 25,27 0,946 
Uppmärksam 2 26,55 22,50 0,320 
Laglydig 3 26,36 23,04 0,412 
Laglydig 4 26,14 23,69 0,591 
Organisationsförmåga 5 24,01 29,73 0,176 
Organisationsförmåga 6 27,42 20,04 0,095 
Noggrann 7 22,89 32,92 0,029 
Noggrann 8 25,58 25,27 0,942 
Förtroendeingivande 9 26,91 21,50 0,203 
Förtroendeingivande 10 26,86 21,62 0,254 

 
 

1 Uppmärksamma detaljer   6 Strukturera upp ditt arbete 
2 Skapa dig en god uppfattning av området  7 Fokusera på detaljer 
3 Följa relevanta lagar, riktlinjer och normer  8 Göra en grundlig bedömning 
4 Ta hänsyn till etiska och moraliska aspekter  9 Leva upp till det förtroende din omgivning har för dig 
5 Planera dina arbetsuppgifter 10 Agerar utifrån din omgivnings förväntningar 
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Tabell 5.31 Antagande av företagscase 7 & kvinnliga egenskaper 
 Mean Rank 

Ja 
Mean Rank 

Nej P-värde 

Försiktig 22,84 27,59 0,237 
Samarbetsförmåga 27,57 23,88 0,367 
Simultanförmåga 25,61 25,41 0,961 
Ansvarstagande 27,57 23,88 0,344 
Uppmärksam 1 24,84 26,02 0,772 
Uppmärksam 2 26,73 24,54 0,543 
Laglydig 3 26,07 25,05 0,777 
Laglydig 4 25,77 25,29 0,903 
Organisationsförmåga 5 25,61 25,41 0,957 
Organisationsförmåga 6 25,77 25,29 0,901 
Noggrann 7 24,32 26,43 0,604 
Noggrann 8 26,20 24,95 0,739 
Förtroendeingivande 9 27,23 24,14 0,411 
Förtroendeingivande 10 27,68 23,79 0,338 

 
 
 
Tabell 5.32 Antagande av företagscase 8 & kvinnliga egenskaper 

 Mean Rank 
Ja 

Mean Rank 
Nej P-värde 

Försiktig 26,00 23,50 0,616 
Samarbetsförmåga 25,81 24,25 0,759 
Simultanförmåga 25,65 24,90 0,884 
Ansvarstagande 25,69 24,75 0,847 
Uppmärksam 1 25,23 26,60 0,785 
Uppmärksam 2 26,73 20,60 0,170 
Laglydig 3 25,61 25,05 0,899 
Laglydig 4 25,05 27,30 0,651 
Organisationsförmåga 5 23,25 34,50 0,015 
Organisationsförmåga 6 25,19 26,75 0,747 
Noggrann 7 25,75 24,50 0,804 
Noggrann 8 25,88 24,00 0,689 
Förtroendeingivande 9 25,83 24,20 0,727 
Förtroendeingivande 10 25,13 27,00 0,710 

 
	  

1 Uppmärksamma detaljer   6 Strukturera upp ditt arbete 
2 Skapa dig en god uppfattning av området  7 Fokusera på detaljer 
3 Följa relevanta lagar, riktlinjer och normer  8 Göra en grundlig bedömning 
4 Ta hänsyn till etiska och moraliska aspekter  9 Leva upp till det förtroende din omgivning har för dig 
5 Planera dina arbetsuppgifter 10 Agerar utifrån din omgivnings förväntningar 

	  
	   	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


