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Sammanfattning 
På 70-talet startades en debatt om skillnaden mellan biologiskt och socialt konstruerat kön och 
ordet genus kom att bli benämningen på det sociala könet. Forskare idag menar att det inte är 
en slump att kvinnor oftare än män väljer yrken som kräver en högre social kompetens, då 
könen besitter olika egenskaper. Bland annat anses män vara bättre på abstrakt matematik 
medan kvinnor har lättare för att använda och tolka icke-verbala signaler. För att kunna se i 
vilken utsträckning könsskillnader visar sig i kontakten mellan revisorn och företagaren har vi 
valt att formulera vårt problem som Hur skiljer sig manliga och kvinnliga mikroföretagare åt 
när det gäller att ta till sig revisionsinformation?. Vi vill att vårt svar ska vara vägledande i 
kontakten mellan revisorn och klienten och att det ska belysa viktiga aspekter som revisorn 
bör beakta vid revisionsmöten. 
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer där vi har 
konstruerat frågorna utifrån valda teorier. Våra teorier är främst inriktade på kön och genus 
men kopplar även samman könsskillnaderna med kommunikation. Teorierna kring kön och 
genus är uppdelade i biologiska och socialt konstruerade skillnader där fokus ligger på 
manliga och kvinnliga respektive maskulina och feminina egenskaper. För att göra en 
empirisk prövning av teorierna har vi valt att intervjua fyra mikroföretagare, två kvinnor och 
två män och två revisorer, en kvinna och en man. Vi har utformat frågemanualer för 
respektive yrkesgrupp för att på bästa sätt kunna tillämpa teorierna på verkligheten. Studien 
utförs ur ett genusperspektiv med revisorers perspektiv som underperspektiv och fokus ligger 
därmed på mikroförtagarnas åsikter och upplevelser. 
 
Alla respondenterna tyckte att det var viktigt att revisorn var pedagogiskt och att denne var 
engagerad i deras verksamhet. Respondenterna var också eniga om att ett möte inte ska vara 
för formellt men att det helst ska ske ostört, även om de kvinnliga företagarna säger att 
externa störningar inte påverkar dem nämnvärt. Vi har sett att männen bara efterfrågar hjälp 
inom områden de själva inte behärskar medan kvinnor är måna om att be om hjälp för att inte 
fatta felaktiga beslut. Detta bekräftas av att revisorerna menar att män är mer riskbenägna än 
kvinnor. Respondenterna grupperas in i kvinnor och män vid frågan om stresshantering då 
kvinnor tycks lägga mer vikt vid stress och män snarare ser det som något oundvikligt och 
naturligt. Revisorerna säger att egenskaper överlag är individberoende och att mycket vilar på 
klientens eget intresse för revision. 
 
Studien visar att det främst finns skillnader mellan kvinnor och män när det kommer till att 
göra prioriteringar samt det faktum att kvinnor känner ett behov av att få bekräftelse. En av 
respondenterna sa att hon skulle vilja göra allt på en gång om det bara gick och som motpol 
till detta har vi en man som med lätthet kom fram till en prioriteringslista. Vi kan även se att 
det skiljer sig åt mellan männen och kvinnornas sätt att söka information, vilket också 
bekräftas av de intervjuade revisorerna. Stress är en annan faktor som vi har funnit att en 
revisor bör beakta i sin kontakt med sina klienter och att klienterna behöver revisorernas stöd. 
 
Utifrån empirin och analysen har vi klassificerat företagarrespondenterna som en kvinna med 
kvinnligt genus, en kvinna med manligt genus, en man med manligt genus och en man med 
kvinnligt genus. Utifrån denna gruppering drar vi slutsatsen att genus existerar, men utan 
koppling till kön, och att en persons egenskaper är både biologiskt grundade och socialt 
konstruerade vid kontakten med revisorn. Detta leder till att vi förespråkar att vidare studier i 
ämnet ska inriktas på teorin om socialt konstruerat kön, för att kunna se klarare skillnader 
mellan könen i revisionssammanhang.  
 



 

 

Abstract 
In the 70s did the debate about differences between biological and socially constructed sex 
start and gender became the name of socially constructed sex. Researchers of today mean that 
there is not a coincident that women more often than man choose professions that require 
people skills, when the different sexes have diverse skills. As an example, men are better at 
abstract mathematics while women easier use and interpret non-verbal signals. We have 
choose How does male and female self-employed differ when it comes to be able to 
exaggerate accounting information as our problem statement to be able to see to what extent 
the sex differences are shown, in the contact between the accountant and the self-employed. 
We want our answers to be seen as guidance in the interaction between the accountant and the 
client and that they will enlighten important aspects that the accountant should consider when 
presenting audit information. 
 
This qualitative study is based on semi-structured interviews where we have used the pre-
chosen theories as a foundation to our interview questions. Our theory is first and foremost set 
on sex and gender but we also have linked the sex differences to communication. The theories 
about sex and gender are divided into biological and socially constructed differences where 
the focus is on male and female respectively manly and womanly skills. We have chosen to 
interview four self-employed, two women and two men, and two accountants, one man and 
one woman, to be able to test these theories empirically. Our questionnaire is divided into 
two, one part for each profession, in order to apply theory into real life. This study is in a 
gender perspective with the accountants’ point of view as a subperspective and thereby is the 
self-employees opinions and experienced situation in focus. 
 
All of the respondents think that it is important that the accountant is pedagogical and 
committed to their company. The respondents was in accord that a meeting should not be to 
strict but they all liked it to be without disturbance, even thou the female self-employees said 
that disturbance doesn’t effect them that much. We have observed that men only want help in 
the areas that they don’t master while women feel the need of asking for help instead of 
possibly making wrong decision. This conclusion is confirmed by the accountants that mean 
that men are more willing to take a risk then women. The respondents are divided into men 
and women when it comes to handling stress, where women tend to notice stress more and 
where men thinks of stress as something unavoidable and natural. The accountants say that 
skills mostly are individual and that a lot are depending on the clients’ interest in their 
company. 
 
Our result show that the there first and foremost are differences between women and men 
when it comes to making priorities but also the fact that women feels a greater need for 
confirmation than men do. One respondent said that she would like to be able to do everything 
at the same time if it was possible and as a counterpoint to this one of the male respondents 
easily made priorities. We also noticed that there is a difference between men and women in 
their way of searching information, witch is confirmed by the accountant respondents. Stress 
is another thing that the accountants should consider when they meet with their clients, to be 
able to have a supporting function. 
 
We have classified the self-employees as a woman with womanly gender, a woman with 
manly gender, a man with manly gender and a man with womanly gender. This grouping 
helps us conclude that gender exists, but it isn’t linked to sex, and that a person’s skills are 
both biological and socially constructed in the meeting with the accountant. We advocate that 
future studies in this area should be focused on socially constructed sex, to be able to see the 
differences more clearly. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Vi har valt att ha ett genusperspektiv på revision då vi anser att genus är ett ständigt aktuellt 
ämne, både i pressen och inom forskning. Genom att applicera genusperspektivet på revision vill 
vi se om det finns skillnader mellan hur könen tar till sig information vid de olika mötena med 
revisorn. Vi vill försöka se om en revisor måste beakta könet på informationsmottagaren för få 
fram sitt budskap på ett bra sätt eller om det går att presentera informationen på samma sätt till 
alla, oberoende av kön. 

1.2 Problembakgrund 
Redan på 70-talet startades en debatt om skillnaden mellan biologiskt och socialt konstruerat kön 
och ordet genus kom att bli benämningen på det sociala könet. Under kommande årtionde 
inriktades forskningen på att det sociala könet var kopplad till hjärnan och genus blir en mer 
allmän term.1 Länge ansågs manliga och kvinnliga egenskaper vara socialt konstruerade men på 
senare år har det framkommit forskning som visar på att det finns tydliga biologiska skillnader 
mellan män och kvinnors hjärnor. Dessa skillnader leder till att män och kvinnor har olika 
förutsättningar för att ta till sig olika egenskaper.2 Det är till exempel ingen slump att kvinnor 
oftare väljer yrken som kräver en högre social kompetens, än vad män gör. 3 Trots att en person 
föds med vissa förutsättningar genomgår dennes hjärna ständiga förändringar så länge hjärnan 
får stimulans i form av nya upplevelser4. 
 
De mest påtagliga som skiljer män och kvinnors hjärnor åt, som vi har valt att fokusera på, är 
männens utökade spatiala tänkande, kvinnors utvecklade förmåga att tolka icke-verbal 
kommunikation samt hur de olika könen reagerar på stress. 
 
Spatialt tänkande är förmågan att kunna tänka tredimensionellt, bedöma avstånd samt orientera 
sig5. En person med god spatial förmåga har lätt för att lösa labyrintgåtor och att förstå kartor. 
Män har en bättre utvecklad spatial förmåga och de har i allmänhet lättare för abstrakt 
matematik, schack och teknik medan kvinnor har lättare för praktiskt applicerbar matematik. Ett 
exempel på ett yrke som lockar både män och kvinnor är revisor då den matematiska revisionen 
kräver en spatial förmåga som attraherar män och den kundinriktade granskningen tilltalar 
kvinnors sociala förmåga.6  
 
Kvinnor har en bättre utvecklad förmåga då det gäller att tolka icke-verbal kommunikation och 
det har sin grund i att en kvinnor lättare ska kunna förstå små barns behov, då de själva inte kan 
säga vad de vill. Till exempel kan kvinnor lättare tolka röstlägen och ansiktsuttryck samt själva 
använda sig av dem för att kommunicera. Män å andra sida har lättare för att uppfatta tydligare 
känslor så som aggression och ilska, för att de förr i tiden skulle hinna försvara sig mot andra 
hannar. 7 

                                                 
1 M. Blomqvist (red.), 2005, ”Dialoger mellan kön och genus” s.5 
2 A. & B. Pease, 1999, ”Samma art olika världar” s.20-21 
3 ibid. s.124 
4 M. J. Legato, 2007, ”Varför kvinnor alltid kommer ihåg och män alltid glömmer” s.34-35 
5 A. & B. Pease, 1999, s.102 
6 A. Dahlström, 2007, ”Könet sitter i hjärnan” s.99,101 
   A. & B. Pease, 1999, s.115-116 
7 A. Dahlström, 2007, s.104 
   M. J. Legato, 2007, s.83-84 
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Vid stress blir män väldigt fokuserade på problemet och de handskas med problemet genom att 
försöka få kontroll över det och övervinna det8. Mannen vill se det hela analytiskt och objektivt 
och behöver tid och utrymme för att kunna komma fram till lösningar9. Kvinnor har ett behov av 
att öppet diskutera problemen på grund av att de inte kan lagra problemen i hjärnan10. Hon har en 
förmåga att tänka på alla problem på samma gång och tappar då förmågan att prioritera11. Genom 
en öppen diskussion löser hon sina problem, allt hon behöver är tid och uppmärksamhet12. 
 
När det kommer till teorierna om att genus är socialt konstruerat är språket ett uppmärksammat 
ämne. Dessa forskare menar att det inte finns några språkliga skillnader i någon egentlig mening 
utan att skillnaderna är fördomar som i sin tur skapar förväntningar om skillnader. Stereotypa 
förväntningar underlättar förståelse vid första kontakten genom att dela in personer i 
beteendemässiga fack. Om förväntningarna inte uppfylls bidrar det till att tolkningen av 
personers beteende försvåras, men om en person direkt uppfyller förväntningarna behöver inte 
andra människor arbeta hårt för att finna ett passande beteendefack. Stereotyper skapas ofta om 
underordnade grupper och därför finns det flest stereotypa tankar om kvinnor, som i mycket 
anses vara underställd mannen.13 
 
Den genomsnittliga småföretagaren är en man, bosatt i Stockholm och är född 1953. Han 
startade sitt företag, i form av aktiebolag, 1991 och arbetar som teknisk konsult. Han har 
gymnasial utbildning och arbetar själv i företaget tillsammans med två heltidsanställda. Företaget 
omsätter tre miljoner kronor och företagaren skulle vilja öka sin omsättning utan att behöva 
nyanställa. Han ser markanden som lokal och möjligheten för lönsamhet är god. Det främsta 
hindret för tillväxt är den egna tiden.14 
 
Om en liknande stereotyp ska göras enbart för kvinnliga företagare är hon född 1956 och driver 
sedan 1995 sitt företag inom branschen bokföringstjänster och redovisningskonsult. Liksom 
mannen har hon gymnasial utbildning med driver inte aktiebolag utan är enskild näringsidkare. I 
och med det har hon också färre anställda, förutom sig själv har hon en heltidsanställd och är 
utan ambitioner att nyanställa. Hennes företag omsätter 1,5 miljoner kronor men hon vill gärna 
öka omsättningen då hon anser att möjligheten till lönsamheten är god. Även kvinnan ser sin 
egen tid som det mest begränsande när det gäller att skapa tillväxt.15 
 
Småföretagare utgör över 99 % av Sveriges företag och som småföretag benämns företag med 0-
49 anställda.16 2006 fanns det 880 971 stycken mikroföretag i Sverige som hade 0-9 anställda 
vilket är en ökning från 2005 då motsvarande siffra var 864 857 stycken17. Detta innebär att 96 
% av alla företagen 2006 var mikroföretag18. Att mikroföretagare är så stor andel av den svenska 
företagsmarknaden innebär att en studie kring mikroföretagarnas beteende och intresse kring 
revision berör en stor grupp där en personstudie med genusperspektiv är passande. Vår studie får 
mest nytta genom att den inriktas på mikroföretagare och deras uppfattning av revision, därför 

                                                 
8 J. Grey, 1998, ”Män, kvinnor och relationer” s.110 
9 ibid. s.189 
10 ibid. s.110 
11 ibid. s.107 
12 ibid. s.189 
13 A-C. Edlund et al, 2007, Språk och Kön, s, 58-62 
14 http://www.scb.se/templates/Standard____165879.asp#smaforetagare ”Hur ser en småföretagare ut?” 2007-12-03 
15 http://www.scb.se/templates/Standard____165879.asp#smaforetagare ”Hur ser en småföretagare ut?” 2007-12-03 
16 http://www.scb.se , ”Antal arbetsställen och företag 2006 fördelat på storleksklass”, 2007-12-05 
17 http://www.scb.se , ”Företag och anställda (FDB), samtliga efter storleksklass. År 2003-2006” 2007-12-03 
18 http://www.scb.se ,” Antal arbetsställen och företag 2006 fördelat på storleksklass” 2007-12-05 
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vill vi utreda hur stor skillnad det är mellan kvinnor och mäns informationsintag i 
revisionssammanhang. 

1.3 Problemformulering 
Hur skiljer sig manliga och kvinnliga mikroföretagare åt när det gäller att ta till sig 
revisionsinformation? 

1.4 Syfte 
Vårt huvudsyfte är att belysa eventuella skillnader mellan män och kvinnor, vad det gäller att 
förstå revisorns information. Inom ramen för detta kommer vi att diskutera teorier kring 
kommunikation, kön och genus för att därefter exemplifiera olika mikroföretagares och 
revisorers åsikter och upplevelser kring dessa teorier. Detta för att öka förståelsen mellan könen 
och parterna i revisionssammanhang.      

1.5 Begränsningar 
Vi har begränsat mikroföretag till att gälla små mikroföretag, närmare bestämt att gälla företag 
med 0-5 anställda. Anledningen till att vi avgränsar oss till max fem anställda är att vi inte vill att 
de mikroföretagare som deltar i studien ska ha verksamhet av den storleken att ekonomin sköts 
av en ekonomiavdelning. För om så är fallet är det inte företagaren själv som har den löpande 
kontakten med revisorn och faller då utanför vårt urval. I större företag är det oftast 
ekonomiutbildade personer som har hand om redovisningen och i småföretag är behovet av 
sådan utbildning inte lika stort. 
 
Studien begränsas också geografiskt genom att alla respondenter återfinns i Umeå. Vi anser att 
staden kan erbjuda en bredd i respondentgrupperna som möjliggör ett passande urval, som inte 
bör skilja sig nämnvärt från övriga städer, samt att vår egen positionering vid Umeå universitet 
gör att en närhet till respondenterna var att föredra då vi vill genomföra personliga intervjuer. 
Utöver detta har tidsbegränsningen varit en avgörande faktor till det geografiska valet då 
uppsatsen begränsas till tio veckor. Rent praktiskt passar därför Umeå bäst som urvalsområde.  
 
I vår analys av skillnader mellan könen kommer inte mikroföretagarnas olika kunskap kring 
revision att analyseras då vi är inriktade på hur själva mötet mellan revisorn och dess klient går 
till, jargongen mellan parterna och mötets struktur ligger i fokus. Oavsett klientens nivå på 
revisionskunskapen vill vi se hur könen skiljer sig åt när det gäller revisorns bemötande i dessa 
sammanhang. 

1.6 Begreppsdefinitioner 
Genus är socialt konstruerad skillnad mellan att vara feminin och att vara maskulin19. 

Kön är biologisk skillnad mellan män och kvinnor20.  

Könsskillnader används som den gemensamma benämningen på både genus- och könsskillnader.  

Mikroföretag är enligt EU ett företag med mindre än 10 personer anställda och med en 
omsättning eller balansomslutning som inte passerar 2 miljoner euro per år21. När ordet företag 
används syftar det på mikroföretag om inget annat anges. 

                                                 
19 M. Holmes, 2007, “What is gender?” s.2 
20 ibid. s.2 
21 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26026.htm (2007-11-28) 
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2 Utgångspunkter för studien 

2.1 Angreppssätt 
Angreppssättet belyser relationen mellan teorin och verkligheten. Problemet forskaren ställs 
inför är hur dessa skall relateras till varandra. Det finns i huvudsak tre olika sätt att skildra teori 
och empiri vilka är deduktion, induktion och abduktion.22 Angreppssättet beror också på hur den 
information som samlats in bearbetas, analyseras och generaliseras. 23 

2.1.1 Vårt angreppssätt för uppsatsen 

Vår studie har ett deduktivt angreppssätt där vi utgår från valda teorier för att empiriskt 
undersöka problemformulering. I studier med deduktivt angreppssätt är det teorin och 
problemformuleringen som styr datainsamlingen och undersökningen blir stegvist uppbyggd. 
Detta till skillnad från ett induktivt angreppssätt där observationen och dess resultat blir till grund 
för teoribildningen och hade vår studie haft ett induktivt angreppssätt skulle resultatet av vår 
studie mynnat ut i en teori.24 Inte heller är vårt angreppssätt av en abduktiv karaktär i och med att 
det hade inneburit en sammankoppling av deduktivt och induktivt angreppssätt och som vi ovan 
redogjort för är inte induktion aktuellt i vår studie25. Vi vill observera och förstå verkligheten 
utifrån befintliga teorier och därmed blir vare sig induktion eller abduktion passande för vår 
studie. 
 
Huvudsakligen är vår studie deskriptiv då vi vill beskriva hur mikroföretagaren och revisorn 
förhåller sig till varandra. Anledningen till att vi inte kan kalla vår studie för hypotesprövande är 
för att vi inte satt upp något samband som vi prövar empiriskt genom intervjuerna. Inte heller 
faller vår studie under explorativ forskningsmetod då studie inte fyller några luckor inom 
genusforskningen utan endast applicerar befintliga teorier på relationen mellan revisorn och 
mikroföretagaren.26 Att studien är deskriptiv beror också på att vi behandlar teoriområden där det 
redan förekommer en samordnad form av kunskap. På så sätt har vi sammankopplat deskriptivt 
och deduktivt eftersom vi fordrar en beskrivning av verkligheten innan vi kan tolka den.27 
 
Kvalitativa forskningsmetoder bygger på verbal analys där tyngden ligger på att tolka och förstå 
till exempel människors upplevelser. Via personintervjuer kommer vår studie att undersöka 
relationen mellan mikroföretagare och revisorer för att vi sedan ska kunna tolka och förstå den 
och med denna förståelse vill vi försöka skapa bättre förutsättningar för samförstånd mellan 
parterna. Hade vår studie däremot byggt på statistiska analyser där det insamlade materialet 
generaliseras och analyseras utifrån statistiska analysmodeller hade det varit kvantitativ 
forskningsmetodik.28 

2.2 Förförståelse 
Vår mest grundläggande förförståelse är att vi är kvinnor och det påverkar studien både positivt 
och negativt. Vi kommer bara ha möjlighet att se studien ur en kvinnas perspektiv eftersom 
studien saknar manliga författare. Positivt sett innebär det är vi har lättare för att se ur de 
kvinnliga respondenternas perspektiv men det innebär också att vi måste jobba hårdare för att 
                                                 
22 R. Patel, B. Davidson, 2003, ”Forskningsmetodikens grunder” s.23 
23 ibid. s.14 
24 A. Bryman, E. Bell, 2005, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” s.23-25 
25 R. Patel, B. Davidson, 2003, s.24 
26 ibid. s.14 
27 ibid. s.13 
28 ibid. s.14 
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kunna se saker ur männens perspektiv. Genom att vara medveten om detta kan vi lättare stäva 
mot objektivitet.   
 
En av oss författare, Sara, har tidigare läst Sociologi A, 30 högskolepoäng och i den kursen finns 
det tydliga inslag av genusforskning. Denna typ av förförståelse anses vara underlättande för 
studien och gav en liten inblick i vad som är relevant för studien. I övrigt har båda författarna en 
grundläggande kännedom i redovisning i och med fem terminer av civilekonomstudier vid Umeå 
universitet. Dessa grundläggande kunskaper skapar förståelse för både revisorns och företagarens 
arbete när det kommer till redovisningen. Vi har i och med detta insikt i att redovisning är 
komplex och att den kräver en hel del kunskap. Vår förståelse innebär inte bara terminologisk 
förståelse utan skapar även samhörighet med respondenterna som underlättar vår kontakt. 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssyn förmedlar hur kunskap betraktas som godtagbar inom ämnesområdet. De två 
största synerna på kunskap är positivism och hermeneutik.29 

2.3.1 Uppsatsens kunskapssyn 

Vi anser oss ha en hermeneutisk kunskapssyn i denna uppsats vilket vi bland annat motiverar 
med de kvalitativa intervjuer vi kommer att genomföra. Intervjuerna kommer att tolkas utifrån de 
svar respondenterna ger och vår kunskap införskaffas genom språklig kommunikation, vilket 
överstämmer med den hermeneutiska kunskapssynen. Språket är ett redskap som används för att 
få kunskap om mänskligheten, och verkligheten blir således av språklig karaktär. Därmed blir det 
inte bara språket som tolkas utan hela den sociala verkligheten tolkas vilken är huvudpoängen 
med redskapet. Vidare knyter vår uppsats an till hermeneutiken, i och med att denna 
kunskapssyn säger att människor skapar sin sociala verklighet, då delar av teorin menar att 
könsskillnader är socialt konstruerade.30 Däremot andra delar av teorin, så som att könsskillnader 
återfinns i hjärnan, faller under positivismens kunskapssyn i och med sin vetenskapliga grund. 
Dock hävdar vi på grund av att vi tolkar och vill förstå såväl mikroföretagarna som revisorerna 
att vi som helhetssyn har en hermeneutisk kunskapssyn. 

2.3.2 Positivism  

Om vår uppsats istället hade haft en positivistisk kunskapssyn skulle endast det prövbara och 
logiska varit att se som godtagbar kunskap för studien. Studien hade varit uppbyggd kring 
preferenser som säger att all kunskap i grunden bygger på samma tankesätt där kunskap skall 
vara prövbar och logisk och det skiljs på vetenskap och ickevetenskap. Positivismen vill förklara 
verkligheten utifrån testbara grunder.31 Detta hade inneburit att vi hade antagit att det finns 
könsskillnader samt att vi i studien hade varit ute efter att förklara varför de finns. Endast 
fenomen som kan verifieras via kroppens sinnen är att se som riktig kunskap. Genom att göra 
objektiva studier kan ny kunskap genereras som antingen bekräftar eller förkastar studiens 
hypoteser.32 
 

                                                 
29 A. Bryman, E. Bell, 2005, s.27 
30 R. Patel, B. Davidson, 2003, s.29-30 
31 ibid. s.26-29 
32 A. Bryman, E. Bell, 2005, s.26 
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2.4 Val av teori, sekundära och primära data 
Vår studie kommer huvudsakligen att bygga på vår egen undersökning, det vill säga 
primärdata33. Dessa data kommer att jämföras med sekundärdata34 som i vårt fall består av teorier 
som bygger på tidigare undersökningar. De teorier som vi kommer att använda som 
diskussionsunderlag är främst teorier om genus och kön. Dessa kommer att kompletteras 
ytterligare med teori kring kommunikation, sådant som allmänt påverkar personers förmåga att ta 
till sig information.  
 
För att kunna diskutera i vilken utsträckning manliga och kvinnliga mikroföretagare skiljer sig åt 
när det gäller att ta till sig revisionsinformation kommer vi att se till hur kommunikation utan ett 
genusperspektiv fungerar. Genom att få en insikt i vad kommunikation egentligen innebär kan vi 
lättare avsmalna vår teori till att behandla genusrelaterade kommunikation och interaktion. Det 
finns två synvinklar på hur könsskillnader uppstår och vi kommer att redogöra för båda 
synvinklarna för att på så vis ha ett öppet sinne och inte begränsa oss. Det pågår en ständig 
diskussion om vad som är den bakomliggande orsaken till könsskillnader och det innebär att 
många böcker blir väldigt omdiskuterade och ifrågasatta. I fråga om biologiska skillnader finns 
det olika läger som hävdar olika saker, en del menar på att det finns vetenskapliga bevis på att 
män och kvinnors hjärnor skiljer sig åt medan andra hävdar att det finns ytterst få och 
oväsentliga bevisade skillnader mellan könens hjärnor. I och med att vi i vår studie är ute efter att 
finna eventuella skillnader har vi valt att inrikta oss på de biologiska studier som säger att 
könsskillnader existerar samt de studier som berör socialt konstruerat kön som en orsak till att 
män och kvinnor är olika. Vår huvudsakliga uppgift med uppsatsen är inte att välja sida utan vi 
vill beskriva verkligheten som den är och se om en revisor måste ta hänsyn till kön när denne har 
kontakt med sina klienter. 
 
Utifrån vad vi har sett är forskningen kring genus till stor del uppbyggd av observationer och 
detta gör att mycket kan ses som subjektiva bedömningar, även om det i själva verket snarare är 
subjektiv fakta. Vid observationer av sociala fenomen spelar forskaren en större roll och 
resultatet av en observation influeras av forskarens förförståelse35.  
 
Vi har valt, som nämns i begränsningarna, att inte inkludera revisionsteori i uppsatsen. Vi väljer 
att bortse från den möjligheten att analysera mikroföretagarnas kunskap om revision och vad det 
hade inneburit för relationen mellan revisorn och företagaren därför att vi vill fokusera på 
genusperspektivet i uppsatsen.  

2.5 Informationssökning av sekundärkälla 
I och med genusperspektivet kändes det passande att börja med att söka teorier kring genus. Vi 
började söka i ALBUM, Umeå universitetsbiblioteks databas. Genus gav över 1 100 träffar och 
de träffar vi fick var mycket inriktade mot feminism och genus ur en kvinnas perspektiv. För oss 
innebar det att det var få relevanta träffar inom med en stor spridning. För att kunna finna böcker 
som var mer inritade på vårt studieområde prövade vi att söka på Könsskillnader och fick där 292 
träffar. Dessa träffar ansåg vi mer relevanta och handlade mycket om könsskillnader i hjärnan. 
När vi sökte på Kvinnligt fick vi 111 träffar och det gav oss inte speciellt mycket då de flesta 
träffarna var inriktade på feminism, istället gav Manligt, 70 träffar, oss många relevanta träffar 
där litteraturen jämförde män med kvinnor. Utöver dessa svenska sökord använde vi oss av de 

                                                 
33 J. Bell, 2006, ”Introduktion till forskningsmetodik” s.125 
34 A. Bryman, E. Bell, 2005, s.230 
35 ibid. s.318-319 
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engelska motsvarigheterna som till exempel Gender och Gender theory. Dessa engelska träffar 
hade liknande relevans som de motsvarande svenska hade.  
 
Vi har även gjort sökningar i EBSCO, en databas som nås via Umeå universitetsbibliotek, på 
ovanstående sökord med vi fann inget som kunde tillföra något till vår studie utöver de böcker vi 
redan funnit. Doing gender var dock ett annat sökord som vi använda för att finna en 
originalkälla som tidigare blivit omnämnd i ett flertal böcker. Vi sökte även efter 
Kommunikationsteori och fann en passande källa och gick sedan vidare till dess huvudkälla. 

2.6 Källkritik 

2.6.1 Teoretiska källor  

Vi har i huvudsak utgått från tryckta källor i bokformat i och med att genus är ett aktuellt ämne 
och det finns en ständig ström av nya böcker. Endast ett fåtal av våra teorikällor är från 1900-
talet. Böckerna Kommunikation – vad är det? (1983) och Introduktion to Communication studies 
(1990) är grundläggande böcker som beskriver kommunikationsmodellen på basal nivå. Vi är 
inte ute efter avancerade modeller då vi främst ska inrikta oss på kön- och genuskommunikation 
och modellens främsta syfte är att skapa en grundförståelse. Män, kvinnor och relationer (1998) 
och Samma art, olika världar (1999) är förhållandevis nya men vi har ändå iakttagit viss 
skepticism mot dessa då de har en populärkulturlistisk framtoning. Orsaken till att vi ändå har 
använt oss av dem är för att de visar tydliga samband med den vetenskapliga boken Könet sitter i 
hjärnan (2007) och de kompletterar denna vetenskapliga bok på ett passande sätt.  
 
I teorin har vi en vetenskaplig artikel, Doing gender (1987), som källa och den är 
ursprungskällan till fenomenet ”Doing gender”. Författarna förmedlar i denna artikel ett fenomen 
som till stor del ligger till grund för dagens diskussioner kring genus och kön, varför vi anser att 
den är relevant som källa, trots sin ålder. Denna artikel är den enda artikelkällan vi har och det 
beror att vi fann bra tryckta källor som var lika aktuella som artiklar och funna artiklar tillförde 
inget nytt till teorierna. Vi har sett att genus är ett ämne som diskuteras mycket och därför 
kommer det en strid ström av tryckt litteratur som ständigt är uppdaterande. I och med att det 
finns så pass många infallsvinklar i ämnet blir inte gamla artiklar inaktuella utan de bidrar hela 
tiden till diskussionen kring genus och kön. 
 
Litteraturen är uppdelad i biologiska skillnader och socialt konstruerade skillnader. Könet sitter i 
hjärnan (2007), som vi nämnde tidigare, och Varför kvinnor alltid kommer ihåg och män alltid 
glömmer (2007) är de två böcker som vi huvudsakligen har använt för att visa på biologiska 
skillnader. Den första boken är skriven av en svensk kvinnlig professor i neurobiologi , Annika 
Dahlström, och i boken redogör hon för de anatomiska och fysiologiska skillnaderna mellan män 
och kvinnor som är baserade på vetenskapliga undersökningar. Hennes bok har varit och är 
fortfarande väldigt omdiskuterad, till exempel i en artikel i Dagens Nyheter (2007-02-18)36. Vi 
kan hålla med om att hon i sin bok inte är bra på att referera sina fakta till andra källor och vi har 
tagit detta i beaktan när vi har använt hennes bok som källa. Vi har inte använt de delar av 
hennes bok som behandlar hennes egna åsikter utan har hållit oss till de vetenskapliga 
förklaringarna. I ett flertal fall överensstämmer Dahlström (2007) med Varför kvinnor alltid 
kommer ihåg och män alltid glömmer som i sin tur är skriver av en kvinnlig amerikansk 
professor i klinisk medicin som är en framstående forskare, främst inom genusmedicin. Till 
skillnad från Dahlström är boken, som är skriven av den amerikanska professorn, försedd med 

                                                 
36 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=618872 (2008-02-06) 
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tydliga källhänvisningar. Då båda dessa böcker är skrivna av professorer och är vetenskapligt 
grundade ser vi dem som starka bidrag i vår teori. 
 
De teorier som representerar synen på kön som socialt konstruerat är Where have all the 
structure gone? (2003), Språk och kön (2007), Genusperspektiv på språk (2003) och What is 
gender? (2007). Dessa böcker har vi upplevt som lite svårdefinierade då de inte är positivistiskt 
skrivna, då de saknar den typiska naturvetenskapliga karaktären. Detta gäller för hela den 
teoridel som presenterar genus som något konstruerat men alla böcker i denna genre är skrivna 
på detta sätt och vi har under uppsatsens gång lärt oss att se vikten av deras forskning. Detta är 
användbart i vår studie då vi har en hermeneutisk kunskapssyn. 
 
Dialoger mellan kön och genus (2005) är en bok som kombinerar de två sidorna och menar att 
könsskillnader är både biologiska och socialt konstruerade. I och med att den är uppbyggd som 
en tidskrift där ett flertal författare redogör för sina undersökningar som i slutändan styrker 
varandra menar vi att denna källa tillför en bredd till vår studie och den styrker även ämnets 
aktualitet. Denna bok skiljer sig från mängden genusböcker då den inte enbart är skriven av 
kvinnor. Genomgående har vi funnit att det främst är kvinnor som engagerar sig i genusfrågor, i 
alla fall är det de som skriver om frågorna. Vi menar att Dialoger mellan kön och genus därför är 
ett bra bidrag till teorin då den inkluderar mäns skildring. 

2.6.2 Metodkällor 

Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005) av Bryman och Bell är en bra grundpelare att stå 
på då den boken har en väldig bredd i sin beskrivning av metodik vid företagsekonomiska 
studier. Med endast 4 år sedan första tryckningen ses den som aktuell och tillförlitlig. 
 
Introduktion till forskningsmetodik (2006) och Forskningsmetodens grunder (2003) är 
grundläggande böcker som behandlar forskningsmetodik i sin helhet och som tillsammans med 
Bryman och Bell (2005) har varit våra huvudsakliga metodkällor. De bekräftar varandra i mycket 
och därför anser vi att dessa källor är pålitliga och dess tryckår visar även på aktualitet.  
 
I och med att vi kommer att genomföra intervjuer har vi använt oss av metodböcker som är 
inriktade mot just intervjuer och utifrån dessa kommer vi konstruerat frågor och utföra intervjuer. 
Intervjumetodik (1993), Intervjuer (2003), Att få svar (2004) och Kompetensbaserad rekrytering, 
intervjuteknik och testing (2003) är de böcker som kommer att vara oss till stöd. Den sistnämnda 
boken handlar främst om rekrytering till arbetsplatser men vi menar att intervjutekniken som den 
förmedlar är applicerbar på alla möjliga situationer och vi kommer att använda oss av den när vi 
konstruerar frågor och när vi ska förbereda oss för den praktiska intervjun. I stort sett bekräftar 
alla intervjuböcker varandra i mycket och därför anser vi att tillförlitligheten är hög. 
 
De Internetkällor som vi kommer att använda oss av är hemsidorna för SCB, EU:s portal, samt 
databasen Affärsdata. De två första har främst använts för att få allmängiltiga definitioner av 
mikroföretag och småföretag och deras trovärdighet är stor då dessa är statliga och innehåll 
officiell statistik och data. Databasen Affärsdata är tillgänglig genom Umeå universitetsbibliotek 
och vi kommer att använda den för att få företagsregister till vårt respondenturval av 
mikroföretagare. Källans pålitlighet anser vi som hög då den innehåller officiell data som städigt 
är uppdaterad. 
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3. Teori 
Förklaring till skillnader när det gäller att ta till sig revisionsinformation, beroende på kön, 
utgår från teorier kring kommunikation, kön och genus. Följande del kommer att koppla samman 
studiens problem med verkligheten. 

3.1 Kommunikation 
För att kunna kalla kommunikationen för mänsklig kommunikation krävs det att vissa 
förutsättningar är uppfyllda. Förutom förmågan att använda språket för att nå ut med sitt 
tankeinnehåll måste de kommunicerande personerna ha bra informationsbehandlingsförmåga och 
minne, annars kan ingen ömsesidig förståelse uppnås. Vid kommunikation behöver inte tal 
inkluderas utan kommunikation kan bland annat ske med hjälp av papper och penna, 
morsealfabetet eller via Internet.37 Oavsett, är den gemensamma nämnaren överföring av 
information38. För att slutligen kunna överföra information mellan två parter krävs det någon 
form av medium som till exempel kan vara radio, TV och telefonen39. Även om ett meddelande 
kommer fram som det ska innebär inte det automatiskt att innehållet kommer fram som önskat, 
detta är beroende av hur mottagaren tolkar innebörden. Ett meddelande kan få en annan 
betydelse när det påverkas av mottagarens egna tänkesätt, dennes uppfattning om sändaren eller 
när sändaren och mottagaren har olika erfarenheter kring innehållet.40 Beroende på olika 
bakgrundsfaktorer blir kommunikationen olika från fall till fall.41 I och med att beakta dessa 
bakgrundsfaktorer kan vi lättare få en insikt i könsskillnader när det gäller revisionsinformation, 
både förmågan att förmedla och att ta in informationen. 

3.1.1 Kommunikationsbakgrunder 

Kommunikationsbakgrunder är faktorer som påverkar en kommunikation, vissa härstammar från 
människornas arv medan andra är ett resultat av samhällets påverkan. En persons förmåga att ta 
in synintryck är individuell medan samhällets oskrivna regler och omgivningens grupptryck är en 
form av samhällspåverkan.42 Individuella faktorer så som ålder, kön och personlighetsdrag 
påverkar en persons sätt att kommunicera och för att en fungerande tvåvägskommunikation ska 
kunna äga rum krävs det att båda parter har individuella och samhällsskapade faktorer som kan 
komma överens. Medvetet eller omedvetet skickar sändaren ut signaler till mottagaren utifrån 
sändarens uppfattning om mottagaren i den aktuella situationen och dessa signaler kommer vi ta 
fasta på för att sedan diskutera om de är könsrelaterade.43 Förmedlar mottagaren förvirring och 
oro blir sändarens signaler tydligare och mer ingående44. En betydande del i kommunikation är 
just människans vilja att passa in, att följa normer och förväntningar, för att inte avvika från 
mängden. Kommunikation är inte något som sker av sig självt och sker ej heller utan vissa 
störningar, och denna typ av störningar kommer vi troligtvis att uppleva vid våra interjuver.45 
 

                                                 
37 O. A. Wiio, 1983, ”Kommunikation – vad är det?” s.63-64 
38 http://www.ne.se/  ”Kommunikation” (2007-11-30) 
39 O. A. Wiio, 1983, s.64 
40 ibid. s.115 
41 ibid. s.59 
42 ibid. s.24 
43 ibid. s.59-62 
44 ibid. s.73 
45 ibid. s.24 
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3.1.2 Kommunikationsmodell 

Kommunikationsmodellen (bild 1) är den modell som anses som den viktigaste utgångspunkten 
för vidare utveckling av kommunikationsteori. Modellen förmedlar att kommunikation är en 
överföring av meddelanden. Grundtanken med modellen är att visa hur exakt 
kommunikationssymboler kan överföras, hur noggrant de överförda symbolerna förmedlar den 
önskade betydelsen samt hur effektivt den mottagna betydelsen påverkar mottagarens beteende 
på önskat sätt. Dessa tre frågor är inte helt skilda från varandra utan de är ömsesidigt beroende 
och modellen fungerar lika bra på samtliga frågor. Genom att studera kommunikation utifrån 
dessa tre frågor kan processens precision och verkningsgrad förbättras.46 I vår studie kommer vi 
att se denna process då den är en naturlig del i intervjuer. Vi kommer bland annat att utreda hur 
stor roll störningar spelar vid revisionsmöten. 

 
Bild 1. Kommunikationsmodell  Källa: Nationalencyklopedin47 

 
Källan är den som beslutar vilket meddelande som ska skickas ur en uppsättning tänkbara 
meddelanden. Detta meddelande omvandlas sedan av sändaren till en signal som skickas genom 
kanalen till mottagaren som förmedlar signalen till destinationen. Som ett konkret exempel kan 
sändare ses som en mun, signalen är ljudvågor som passerar via kanalen luften till örat, som är 
mottagare. Informationskälla och destination är därmed personerna som pratar och lyssnar. Detta 
sätt är det som kommer att vara aktuellt för oss att iaktta för att sedan relatera till eventuella 
könsskillnader. Kanalen förmedlas via ett medium som till exempel kan vara rösten, gester, 
böcker, arkitektur och radio. Störningar, brus, är allt som källan inte har avsett att förmedla men 
som ändå läggs till signalen, till exempel ljudförvrängningar.48 Ursprungligen var tanken att 
endast brus inom kanalen skulle ses som störningar, men senare har det blivit en vidare 
definition. Till exempel kan en allt för skön föreläsningsstol ses som störning då den distraherar 
från en korrekt avkodning av föreläsarens signal. På grund av modellens enkla utformning, i 
form av en linjär process, har modellen lockat till sig mycket kritik, främst konstruktiv som 
exemplifieras nedan49. 
 
På senare tid har modellen (bild 1) kommit att utvidgas till att även gälla respons och feedback, 
återföring. Denna feedback gör det möjligt för sändaren att anpassa sig efter mottagaren för att 
på så vis kunna uppfylla dennes behov vilket kommer att göra att vi som intervjuare lättare tar 
del av den information respondenten förmedlar. Återföringen gör också att mottagaren känner 
sig delaktig och på så vis kan denne lättare ta till sig det som förmedlas. I och med att återföring 
inte bara ges via ord utan även genom kroppsspråk är det lättare att få konstruktiv feedback vid 
kommunikation med fysisk närvaro.50 

                                                 
46 J. Fiske, 1990, ”Introduction to communication studies” s.6-7 
47 http://www.ne.se/ ”Kommunikation” (2007-11-30) 
48 J. Fiske, 1990, s.6-8 
49 ibid. s.32-33 
50 ibid. s.36-38 
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3.2 Kön eller genus 
Genom att göra en distinktion mellan kön och genus finns det fyra möjliga kombinationer: män 
som har maskulint genus, män med feminint genus, kvinnor med maskulint genus och kvinnor 
med feminint genus. Det vill säga att kön är den biologiska definitionen och genus är den 
sociala.51 Genom att korrelera kön- och genusdiskussionen finns det tre möjliga förklaringar till 
sambandet mellan variablerna: antingen är kön orsaken till genus, genus är orsaken till kön eller 
så har genus och kön en gemensam orsak.52 

3.2.1 Biologiska skillnader 

Människan som idag finns är en produkt av släkten Homo sapiens samlade erfarenheter under en 
halv miljon år. Trots att människan är väldigt flexibel och har genomgått en hel del förändringar 
genom åren styrs mycket fortfarande primitivt av den så kallade reptilhjärnan.53 Det finns några 
exempel på saker som forskare menar inte kan vara annat än biologiskt betingat. Att till exempel 
nyfödda flickor är mer alerta och mer vakna än pojkar kan inte bero på samhällets påverkan54, 
inte heller kvinnlig modersinstinkt då 98 % av människans och orangutangens gener är 
gemensamma och den kvinnliga orangutangen är den som tar hand om ungarna.55 
 
Makarna Allan och Barbara Pease har utgångspunkten att skillnader mellan könen kan hänföras 
till hjärnan. Människans hjärna har under årtusenden utvecklats olika på grund av att kvinnor och 
män haft olika arbetsuppgifter. Männen har traditionellt sett varit jägare som försett familjen med 
mat och kvinnorna har varit de som tagit hand om familjen och dess närmiljö, vilket har gjort att 
män och kvinnors hjärnor utvecklats olika. På grund av detta vet forskare idag att män och 
kvinnor inte bearbetar information likadant vilket leder till att de inte uppträder och uppfattar 
omvärlden på samma sätt.56 Vi kommer med hjälp av vår studie utröna om könen uppfattar 
informationen i revisionen olika.  
 
Neurologen Roger Gorski har kommit fram till att en person av det kvinnliga könet har tjockare 
hjärnbalk och det visar sig i att kvinnor har 30 % bättre förbindelser mellan hjärnhalvorna än 
männen. Han menar att stark förbindelse mellan hjärnhalvorna ökar individens simultanförmåga, 
det vill säga förmågan att göra flera saker samtidigt.57 Även professorerna Ruben och Raquel 
Gur har observerat att kvinnor kopplar ihop olika delar i hjärnan i större utsträckning än män och 
menar att det kan leda till att kvinnor har bättre simultankapacitet58. Detta sägs också vara 
orsaken till att det allmänt pratas om kvinnlig intuition. Genom att kvinnan kan ta in mer ljud 
samt har bättre uppsikt om vad som händer runt omkring har hon också lättare att associera detta 
med tidigare lagrad information.59  

                                                 
51 M. Blomqvist (red.), 2005,  s.11-12 

K. Nordenstam, 2003, ”Genusperspektiv på språk” s.23 
52 M. Blomqvist (red.), 2005, s.19 
53 A. Dahlström, 2007, s.95 
54 ibid. s.105 
55 ibid. s.112 
56 A & B Pease, 1999, s.20 
57 ibid. s.59-60  
58 M. J. Legato, 2007, s.37 
59 A. Dahlström, 2007, s.102 
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3.2.1.1 Hur ljud uppfattas 

Män lokaliserar ljud och kvinnor differentierar ljud, detta har sin förklaring i att män behövde 
kunna lokalisera varifrån ljuden kom för att kunna bli en skicklig jägare och försvarare av sin 
familj. Kvinnorna behövde däremot kunna urskilja undertoner i ljud för att kunna avgöra om 
någonting inte stod rätt till i hennes omgivning. Professor Masakazu Konishi vid California 
Institute of Technology har utfört tester på tornugglor som visa att när de hör ett ljud bildas en 
tredimensionell spatial karta i hörselcentret som hjälper till att lokalisera ljud. Enligt hans studie 
tycks också män ha utvecklat denna förmåga till att lokalisera ljud.60 Kvinnor har istället 
utvecklat förmågan att höra olika känslolägen i barnskrik samt att lyssna på flera saker 
samtidigt61. Män begär till exempel ofta att tv:n ska stängas av och alla ska vara tysta då han ska 
svara i telefonen, kvinnor däremot kan kategorisera ljuden och hanterar därför flera ljud 
samtidigt.62 I vår studie kommer detta att undersökas genom att vi utreder i vilken utsträckning 
män och kvinnor tolererar externa störningar under ett revisionsmöte. 

3.2.1.2 Talets olikheter 

Anledningen till att män och kvinnor talar olika är att talcentret i hjärnan inte är identiska hos det 
kvinnliga och manliga könet. Hos männen är centrumet för tal beläget i den vänstra hjärnhalvan 
men är inte begränsat till ett speciellt område. Hos kvinnor återfinns talförmåga på två ställen i 
hjärna, dels i den främre vänstra hjärnhalvan och dels ett mindre område i den högra hjärnhalvan. 
På grund av att talet finns i båda hjärnhalvorna och i specifika centrum kan övriga hjärnan som 
inte talar fokusera på andra saker.63 Kvinnor har också mer av signalsubstansen dopamin i den 
del av hjärnan som behandlar minne och tal och det leder till att kvinnor har lättare för att lyssna, 
förstå och tala64. Denna lätthet att tala gör att kvinnor ägnar sig åt att tala i större utsträckning än 
vad männen gör65. 
 
På grund av kvinnans två talcentrum kan hon lätt byta ämnen mitt i en mening för att sedan i 
nästa byta tillbaka till det ursprungliga ämnet, denna företeelse kan göra att män irriterar sig på 
kvinnor och uppfattar dem som virriga66. Kvinnor har ett större behov av att kommunicera och 
använder i genomsnitt 20 000 kommunikationssignaler per dag, i form av ord, andra ljud och 
kroppssignaler. Vid en jämförelse med männens 7 000  kommunikationssignaler per dag blir 
skillnaden tydlig.67 Vår studie kommer att undersöka om denna skillnad i talet är vanlig och om 
den leder till missförstånd och irritation mellan mikroföretagare och revisorer. 
 
Förutom användningen av talet skiljer sig könen åt i hur de uttrycker sig samt vilka undertexter 
som finns inbyggda i samtal. Män har ett observerat större ordförråd vilket förklaras med att män 
använder korta meningar och uttrycker sig kort och bokstavligt. Talet är direkt och innehåller 
ofta mycket fakta. Kvinnorna kompensera sitt mindre ordförråd med att istället behärska ett 
beskrivande tal som inte kväver den exakta definitionen av ett ord. Denna förmåga leder också 
till att kvinnor med lätthet bygger in undertexter när de pratar och inte alltid menar precis det 
som sägs. Detta utgör inte några problem kvinnor emellan men när kvinnor pratar med män på 
detta sätt uppstår ofta misstolkningar då män inte kan avkoda det indirekta språket. Kvinnor råds 

                                                 
60 A & B Pease, 1999, s.42-43 
61 M. J. Legato, 2007, s.83 
62 A & B Pease, 1999, s.42-43 
63 ibid. s.78-81 
64 M. J. Legato, 2007, s.82 
65 A & B Pease, 1999, s.81 
66 ibid. s.89 
67 ibid. s.85-86 
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till att, vid affärsangelägenheter då både män och kvinnor är närvarande, anpassa sig till männens 
direkta språk för att inte bli missförstådda och avvisade.68 Med anledning av ovanstående 
undersöker vår studie om kvinnor tycker sig ha ett större behov att få förklara sitt agerande inför 
revisorn samt analysera om det är vanligare med missförstånd mellan mikroföretagare och 
revisorer som inte har samma kön.  

3.2.1.3 Män och kvinnors kommunikation 

Icke-verbala signaler utgör mellan 60 – 80 % av kommunikationen när vi pratar med en person 
ansikte mot ansikte, därefter tolkar vi ljud och minst uppmärksamhet ägnas åt orden som sägs. 
Kvinnors hjärnhalvor kommunicerar oftare och snabbare med varandra än mäns hjärnhalvor, 
vilket gör att det kvinnliga könet har lättare för att uppfatta och tolka de verbala signalerna. 
Utifrån ovanstående resonemang förklaras varför män har svårt att ljuga för kvinnor medan 
kvinnor ofta med lätthet kan ljuga för en man. Skillnader mellan verbala och icke-verbala 
signaler genomskådas lättare av kvinnor.69 Att kvinnor och män tolkar, till exempel, 
ansiktsuttryck olika beror på att de använder olika hjärnhalvor70. Vår studie undersöker om detta 
leder till att män och kvinnor även tolkar revisionsinformation olika. 
 
En allmänt vedertagen uppfattning ute i samhället är att kvinnor är känslosamma. Även detta 
förklaras av att kvinnor och mäns hjärnor inte är identiska. Hjärnskanning visar på att män har ett 
specifikt känslocentrum i högra hjärnhalvan till skillnad från kvinnor som har känslocentrum 
utspridda i båda hjärnhalvorna. Skillnaden leder till att den kvinnliga hjärnan kan ha kontakt med 
ett känslocentrum samtidigt som den andra hjärnhalvan är sysselsatt med en annan uppgift och 
som resultat av detta upplevs kvinnor känslosammare.71 Män har tunnare hjärnbalk än kvinnor 
därför kommunicerar deras hjärnhalvor långsammare med varandra72. För att män skall kunna 
koppla ihop en händelse med en känsla krävs det ett starkare samband, därför upplevs inte män 
lika känslosamma som kvinnor73. 

3.2.1.4 Könens hantering av problem och stress 

Mannen anses i grunden ha ett problemlösande tankesätt där han till varje pris vill lösa de 
problem som kommer i hans väg. Hans hjärna är därför strikt indelad i fack där han kan sortera 
upp sin tankeverksamhet och fokusera på en sak i taget. Detta gör mannen organiserad och 
konkret, han tolkar allt som sägs bokstavligt. Det kvinnliga könets hjärna har inte denna förmåga 
till att sortera och lagra informationen i fack. Kvinnor har istället ett behov att få prata av sig och 
ventilera sina problem samt berätta vad som behöver göras, det är ett sätt för henne att hantera 
stress och koppla av.74 Båda könen prioriterar för att kunna lösa sina problem, skillnaden ligger i 
hur det prioriterar. Män prioriterar utifrån det mål de vill uppnå medan kvinnor istället beaktar 
problemens betydelse.75 Könens olika sätt att hantera problem medför vissa nackdelar. Män kan 
bli för fokuserade på en möjlighet som fungerar så att de kanske missar ett bättre alternativ som 
är outforskat. Kvinnor å andra sidan kan ta in för många möjligheter som leder till att hon inte 
kan inrikta sig på en möjlighet och ta ett beslut.76 Detta göra att kvinnor ses som känslostyrda 
och därmed subjektiva medan män är analytiska och objektiva. Dessa karaktärsdrag blir extra 
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tydliga vid stress och osäkerhet. 77 För att applicera detta i vår studie kommer vi ställa våra 
mikroföretagare inför hypotetiska problem och be dem resonerar kring dessa för att undersöka 
och urskilja eventuella skillnader i prioriteringen.  
 
En annan egenskap som skiljer könen åt är förmågan till spatialt tänkande det vill säga att kunna 
omvandla sitt tänkande till tredimensionellt, bedöma avstånd samt orientera sig78. Har en person 
bra spatial förmåga kan denne till exempel lösa labyrintgåtor samt läsa kartor med lätthet79. 
Anledningen till att män är bättre på dessa saker är för att de har ett centra för denna förmåga 
som är beläget i den främre högra hjärnhalvan. Kvinnor har också spatial förmåga men deras är 
belägna i både hjärnhalvorna och inte i något speciellt centra vilket leder till att förmågan är 
mindre framträdande hos dem.80 Män har lättare för abstrakt matematik, schack och teknik och 
kvinnor har lättare för praktiskt applicerbar matematik. Ett exempel på att yrke som lockar både 
män och kvinnor är matematiklärare då den matematiska förståelsen kräver en spatial förmåga 
som attraherar män och lärarrollen tilltalar kvinnors sociala förmåga81. 

3.2.2 Socialt konstruerat kön – genus 

När det talas om genus i allmänhet är det ofta en definition på hur en person agerar. Att ha 
maskulina egenskaper är inte detsamma som att vara man i biologisk mening. I och med den 
åtskillnaden kan det klarläggas att genus är något som är socialt konstruerat av samhälle och 
kultur och det i sin tur innebär att genus går att påverka. En kulturell skillnad visar sig i att män 
är mer prestationsinriktade och kvinnor mer relationsinriktade och vi kommer att utreda om detta 
leder till annorlunda informationsintag könen emellan.82 Det finns olika kulturer runt om i 
världen där manligt och kvinnligt definieras olikt från västerländsk definition men med den 
likheten att vad än mannen gör är det mer värdefullt83. Detta sammankopplat med att det finns en 
majoritet av studier inom psykologin som inte finner att det råder psykologiska skillnader mellan 
könen, sett som grupper, tyder på att genus är konstruerat samt att genus skapas av kön.84 

3.2.2.1 Att skapa genus 

På tre sätt kan det ses som att genus skapas: genom att genus ageras fram, ”doing gender” och 
performativ genus85. 
 
Att agera fram genus innebär som det låter att människor försöker spela sin roll som manlig eller 
kvinnlig. Alla känner till manuset samt hur rollen som man, respektive kvinna, ska spelas men 
den framförs olika. Hur rollerna spelas beror också på vilka förväntningar som antas finnas på 
rollen och när dessa förändras genom hela livet förändras också agerandet för att fortsätta att 
passa in. Till exempel uppträder en person olika beroende på om det är en middag med släkten 
eller om det är en tillställning med vänner och därför kommer vi att inrikta vår intervju på främst 
kontakt mellan revisor och företagare för att på så vis se könsskillnader vid revisionsmöten.86 
Genus ska inte ses som något en person besitter utan som ett framväxande inslag i sociala 
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situationer. På det viset blir genus dels ett resultat av en situation men fungerar också som en 
bakomliggande tanke som genomsyrar det sociala livet.87 
 
Det andra sättet är doing gender som hjälper till att skapa skillnader mellan könen, skillnader 
som inte är biologiska, fundamentala eller kulturella. När detta skapande har skett leder doing 
gender till att förstärka de befintliga fundamentala skillnaderna, varje gång genus skapas ökar de 
fundamentala skillnaderna. Ett exempel på en fundamental skillnad som skapar genus är 
offentliga toaletter. Genom att inreda dam- och herrtoaletter på olika sätta, urinoar för herrarna 
och utökat utrymme för skönhetsvård för damer, skapas och förstärks genus. De som forskat 
kring doing gender menar att trots att en situation inte ursprungligen är genusberoende kan 
situationen tvingas till att skapa genus. Till exempel krävs det ofta ett en kvinna måste arbeta 
hårdare för att göra sig hörd än vad en man behöver göra.88 Genusskillnader blir i samhället 
sedda som något som är naturligt, som ren fakta, och det är något som människor efterstävar för 
att lättare kunna finna sina roller. Dessa skillnader formar omedvetet mäns och kvinnors öde 
olika och vi vill se hur pass stor plats detta får vid mötet mellan revisorn och dess klient.89 Detta 
förstärker konstaterandet om det konstruerade könet och trycker på maskulinitet och feminint 
som något flexibelt och skapat av situationen. I och med att genus hela tiden skapas och 
förändras är inte genus något statiskt och är därför inte densamma hela tiden. Att doing gender 
sker hela tiden leder i sin tur både till att skapa och normalisera skillnader mellan könen. Vad 
som än görs kan det alltid ses ur ett genusperspektiv, oavsett om det är vardagssysslor hemma 
eller presentationer på arbetet, antingen skapas eller bekräftas genus.90 
 
Det tredje sättet är performativ genus, det vill säga att genus skapas genom att genusnormen 
upprepas91. Bara genom att säga ”det är en flicka” börjar föräldrarna skapa kvinnligt genus för 
den nyfödda. Genus är det som skapar det personer är, personerna skapar inte genus. Genom att 
kunna definiera personer via deras genus fås en uppfattning om personerna som underlättar vid 
kontakt. Det kan ses som att genus är något förkonstruerat, men inte på ett förutbestämt sätt, en 
person kan påverka sitt genus.92 

3.2.2.2 Genus och språk 

Språk är människors sätt att kommunicera med omvärlden, språket är ett samspel som gör 
världen begriplig för oss. Yttre ting påverkar vår föreställning om hur världen fungerar, 
fördomar, vuxna, medier med flera förmedlar upprepade gånger föreställningar om omvärlden. 
Tillslut blir dessa föreställningar självklara och naturliga och vi kommer att betrakta omvärlden 
utifrån de sätt som vi lärt oss är det rätta.93  
 
Ett sätt, som är vanligt förekommande inom genusforskning, är att dela upp forskningen om 
språk och kön i tre hypoteser, även om det inte alltid är lätt att skilja dem åt.94 Bristhypotesen 
menar att avvikelse från den manliga normen ska ses som en brist, det vill säga att kvinnors 
avvikande språkbruk är en brist. Kvinnor utrycker sig mer diffust och använder uttryck så som 
kanske, troligen och bör. Detta är också vanligt förekommande när en person anser sig själv vara 
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i underläge, så även för män. I nutida forskning är det få som sympatiserar med bristhypotesen.95 
Dominanshypotesen visar att den språkliga skillnaden mellan könen beror på att kvinnor är 
undertryckta männen och denna makt visar sig i männens språkuttryck. Detta märks främst i 
offentliga sammanhang så som i skolan, vid anställningsintervjuer och i politiken. Ett exempel 
på detta är att det har gjorts undersökningar om kön på dagis och där framkom det att flickor inte 
var mer tystlåtna eller kuvad än pojkar när de började på dagis. Men allt efter som tiden gick 
blev de mindre spontana och de väntade med att prata till dess de blev tilltalade, detta på grund 
av att flickorna hela tiden ignorerades.96 Skillnadshypotesen förklarar de språkliga skillnaderna 
med att kvinnor och män tillhör olika kulturer och att deras språkbruk kompletterar varandra97. 
Kvinnors vardagliga samtalsstil går mer ut på att uppmuntra den som talar och samtalet sker i 
samarbete mellan parterna då talet sammanfaller. Kvinnor använder sig av snabbare repliker och 
ämnesväxlingar än män och på så vis blir det inte lika trevande och lågt tempo som det tenderar 
att bli i männens samtalsstil.98 
 
Det finns även de som hävdar att det inte finns språkliga skillnader mellan könen utan det är 
snarare så att de fördomar som finns om könens olika språkbruk skapar förväntningar om 
skillnader. Uppfylls inte dess förväntningar bidrar det till att tolkningen av folks beteende 
försvåras. Genom stereotypa förväntningar skapas beteendemässiga fack som underlättar 
förståelsen vid en första kontakt. En person behöver inte arbeta hårt för att finna ett passande 
fack om förväntningarna uppfylls direkt. Stereotyp tenderar ofta till att vara konstruerade om 
underordnade grupper så som till exempel kvinnor i detta fall. I och med att det finns en språklig 
stereotyp om kvinnor bidrar den i sig till att underordna kvinnan. En av den mest förekommande 
förväntningen är att kvinnor pratar mycket och utan speciellt mycket innehåll. Inom olika 
kulturer finns det talesätt som menar på att kvinnor hela tiden pratar.99 Det finns en stark 
koppling mellan språkliga stereotyper och kultur. Kvinnan är den som förväntas vara vårdande 
och antas därför ha ett relationsinriktat språkbruk medan mannen som överhuvud anses ska ha ett 
rakare och mer dominerade språkbruk. Problemet med att skapa stereotyp är att de inte går att 
applicera på alla inom samma kön. Det finns inte någon homogen benämning på kvinnor som 
passar på alla av det kvinnliga könet. Dessutom har alla individer olika språkbruk i olika 
situationer.100 

3.2.3 Kön och genus 

Genusfenomenet kan även ses som en kombination av olika faktorer, några är biologiska, några 
är sociala och andra är kulturella. De flesta egenskaper som är gemensamma för alla kända 
samhällen genom tiderna bör vara biologiskt betingade i och med att de har överlevet genom 
århundraden utan några större förändringar. Det finns även en del egenskaper som kommer igen i 
alla kända samhällen som till exempel viljan att tävla, sporta och utöva musik. Dessa egenskaper 
ses mer som kulturella än biologiska och de egenskaper som förändrats genom åren betraktas 
som konstruerade.101 Genom att se till verkligheten kan teorier användas för att pröva empirins 
samband med teorin och manliga respektive kvinnliga egenskaper kan bekräftas eller inte. Denna 
studie är ute efter att kunna se könsskillnader för att sedan kunna ge revisorer möjlighet att kunna 
arbeta utifrån dem. 

                                                 
95 K. Nordenstam, 2005, s.17-18 
96 ibid. s.20,22 
97 ibid. s.14 
98 ibid. s.32 
99 A-C. Edlund, et al, 2007, s.58-62 
100 ibid. s.64 
101 M. Blomqvist (red.), 2005, s.19-20 
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4. Praktisk metod 
För att kunna se om verkligheten överensstämmer med vår teori krävs det ett metodiskt 
tillvägagångssätt för att säkerställa studiens pålitlighet. Genom att ingående förklara vårt 
förfarande uppnås en forskningssäkerhet som förbättrar slutsatsernas värde. Uppsatsens syfte 
styr valet av metod102. 

4.1 Intervju 
Intervju skiljer sig från ett vanligt samtal genom att i en intervju är det en person som ställer 
frågor och den andra personen svarar. Intervjuaren styr dialogen men båda parter är delaktiga i 
processen som leder intervjun framåt. Det som avgränsar intervjun är intervjuarens mål, då det är 
denne som söker efter speciell information och som har konstruerat frågorna.103  
 
Fördelen med att göra en intervju är att svaren inte blir begränsade på samma sätt som vid 
enkätfrågor. I och med att intervjuaren är närvarande vid en intervju kan denne förtydliga frågor, 
ge exempel samt ställa följfrågor som leder till att svaren som erhålls får mer djup. Den 
personliga kontakten intervju ger medför också att intervjuaren kan avläsa respondentens miner 
och tonfall som även de ger information. För att få tillgång till dessa djupa svar innebär det att 
intervjuaren och respondenten behöver lägga ner mer tid på svaren. En annan svårighet som 
intervju medför är att objektiviteten minskar då intervjuaren får mer utrymme för egna tolkningar 
vid längre möten.104 
 
När en intervju genomförs är det viktigt att som intervjuare visa engagemang för sitt ämne för att 
på så vis få engagemang från respondenten. För att kunna anstränga sig att ge fullständiga svar 
som ger förståelse av kontexten krävs det att den tillfrågade känner entusiasm för studien, för att 
kunna ta fram den vill respondenten få något i utbyte. Genom att prata och ställa frågor som visar 
att vi som intervjuaren är insatt i ämnet gör det att respondenten känner att intervjun ger 
personliga insikter och att respondenten får en uppfattning av den egna situationen. Med andra 
ord är det bra att skapa en intervjumiljö som respondenten känner igen sig i. Dock bör vi tänka 
på att inte kommer bort från ämnet eller börjar påverka respondentens svar.105 Det är viktigt att 
tänka på sitt ansiktsintryck vid intervjuer då en person lätt kan ha ett uttryckslöst ansiktsuttryck 
när denne lyssnar och med detta i åtanke bör intervjuaren lägga kraft på att se intresserad och 
uppmuntrande ut. Att ge respondenten den sortens gensvar innebär att den tillfrågade känner sig 
viktig och dennes svar blir i och med det mer utförliga.106 

4.1.1 Strukturerad intervju 

Vi kommer att utforma och genomföra en strukturerad intervju på grund av att det sättet passar 
vår studie bäst. Vi kommer att utforma olika frågemanualer för de båda respondentgrupperna och 
det är viktigt att vi följer frågeschemat vid alla intervjuer för att på så sätt kunna få jämförbara 
svar.107 Frågorna formuleras för att få reda på respondentens upplevelser av revisionsmöten och 
genom detta begränsas intervjuns kontext och respondenten har inte samma möjlighet till att 
förändra dialogen.108 
 
                                                 
102 A. Lantz, 1993, s.24 
103 ibid. s.12 
104 J. Bell, 2006, s.158 
105 L. Anjou i C. Andersson, et al, 2003, ”Intervjuer”,  s.16-18 
106 M. Lindelöw Danielsson, 2003, ”Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testing” , s.81 
107 A. Bryman, E. Bell, 2005, s.135 
108 A. Lantz, 1993, s.19-21 
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Vi har valt att ha kortare intervjuer, mellan 15 och 30 minuter, för att vi menar att vi inte behöver 
längre tid för att få våra frågor besvarade eller för att kunna få fram den typ av information vi vill 
ha. I och med att vi har valt att ha en mer strukturerad typ av frågor än vad som är vanligt vid 
öppna intervjuer innebär det att intervjutiden inte behöver vara så lång. Om en intervju ska vara 
lång, över 40 minuter, innebär det att respondenten verkligen är motiverad till att svara på alla 
frågor.109  
 
I samband med intervjutillfällena kommer vi att ha panelintervjuer, det vill säga att det är två 
intervjuare och en respondent. I vårt fall kommer det att innebära att en av oss är den som ställer 
frågor medan den andra sitter bredvid och föra mindre anteckningar samt iakttar intervjun utan 
att själv delta med några frågor. Den iakttagande personen är den som huvudsakligen kommer att 
uppmärksamma de icke-verbala signalerna som respondenten förmedlar som vi sedan kommer 
att använda oss utav i analysen. Detta kan medföra att respondenten ser situationen som 
besvärande då vi är övertaliga men vi kommer att meddela respondenterna i förväg att vi 
kommer vara två som närvarar vid intervjuerna110. Denna medvetenhet hoppas vi ska leda till att 
respondenterna inte ser situationen som besvärande då vi menar att den tillfrågade haft 
möjligheten att vänja sig vid att vi är två och därför hoppas vi att det inte kommer att påverka 
dem.  

4.2 Frågekonstruktion 
Vi har lagt stor vikt vid frågekonstruerandet då frågorna är avgörande för kvaliteten på studien. 
Vid de flesta fall av semistrukturerade intervjuer är det passande att börja med några öppna 
frågor, det vill säga frågor som det inte går att bara svara ”ja” eller ”nej” på. Sedan är det bra att 
följa upp dess frågor med undersökande frågor där respondenten får bygga vidare på sitt tidigare 
resonemang. Denna typ av frågor är öppna i sin form men är delvis riktade då de är kopplade till 
respondentens tidigare svar. För att sedan få klarhet i det som sagts är det bra att ställa några 
klargörande frågor för att minska eventuella missförstånd. Frågetyper som bör undvikas är till 
exempel ledande frågor där svaret finns i frågan, två frågor i samma fråga och mångtydiga 
frågor. De två senare typerna skapar bara förvirring och flyttar fokus från det egentliga ämnet 
medan den första typen av frågor inte ger någon information alls. Sammanfattningsvis finns det 
tre grundläggande saker att tänka på vid frågekonstruktion, nämligen öppenhet, rakhet och 
enkelhet. Detta bygger en bra grund för att respondenten ska kunna utrycka sina åsikter tydligt 
och utan förskönande omskrivningar.111 För att kunna säkerställa undersökningens kvalitet är det 
av vikt att vi ställer frågorna så att de som ska svara på dem förstår vad vi menar. Förutom det är 
det viktigt att vi som intervjuare inte ställer följdfrågor som är intressanta men som inte har 
någon relevans för studien. Vi bör också ställa frågorna på så sätt att om vi skulle ställa dem igen 
skulle vi över det stora hela få samma svar.112 

4.2.1 Intervjumanual 

Dessa manualer är utformade som listor över intervjufrågorna i den ordning som de kommer att 
ställas och ska ses som ett stöd vid intervjuerna. Om det ej finns en intervjumanual är det lätt att 
tappa fokus på ämnet och intervjun kan glida ifrån ämnet.113 I och med att vi har två olika 
respondentgrupper har vi valt att formulera två olika frågemanualer. (se bilaga 1 och 2) 
Mikroföretagarnas frågor är mer inriktade på hur de känner det medan revisorernas frågor mer 
utreder huruvida de känner av skillnader bland mikroföretagarna.  
                                                 
109 J-A. Kylén, 2004, ”Att få svar”,  s.18-19 
110 ibid. s.23 
111 M. Lindelöw Danielsson, 2003, s.82-85 
112 J-A. Kylén, 2004, s.13-14 
113 A. Lantz, 1993, s.62,64 
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Vi har valt att ordna frågorna i en logisk ordning så att de frågor som har en anknytning till 
varandra kommer efter varandra, detta för att det ska vara lättare för respondenten att följa med i 
intervjun utan onödiga hopp114. Vi har valt att dela in frågorna i ämnesgrupper för att på så vis ha 
uppsikt över vilka ämnen som behandlas. En manual bör ha mellan fyra och sex grupper då sju 
grupper blir för mycket och under tre blir för lite115. I båda intervjumanualerna är ämnena 
grupperade utifrån Allmänt, Möte med revisorn/klienten, Problemlösning, Stress och Relation. I 
revisorernas manual har vi även rubriken Klientens tillit och förtroende. Hela arbetet med 
manualerna har varit en process där vi kritiskt har granskat varje frågas relevans och teoretiska 
anknytning. I slutskedet av frågeformulerandet intervjuade vi varandra och på det viset belystes 
vissa oklarheter samt att vi kom på fler uttömmande frågor. Dessa testintervjuer gav oss också en 
möjlighet till att träna på att ställa frågor utan att de blev vinklade. Våra bakomliggande tankar 
kring frågorna beskrivs nedan för vardera intervjumanualen. 

4.2.1.1 Mikroföretagarnas manual 

För att få tillgång till bakgrundsfakta och för att få en mjukstart på intervjun är de första fyra 
frågorna i intervjumanualen personliga faktafrågor om respondenten, där vi är intresserade av att 
vet Hur länge har du varit företagare? för att kunna identifiera eventuella skillnader i 
kommande svaren beroende på hur länge respondenten har varit verksamma. Där efter följer 
frågorna Har du någon revisionsutbildning? och (Om ja, i så fall vilken utbildning?). Med dessa 
frågor vill vi utreda om mikroföretagarnas hade någon förkunskap inom ämnet. Den sista 
faktafrågan är Har du kvinnlig eller manlig revisor? och är formulerad för att undersöka om 
teorin att en person kommunicerar bättre med individer av samma kön stämmer.  
 
Därefter följer nio frågor om mötet med revisorn där vi först frågar Om du har en fråga kring 
redovisning, vem pratar du främst med? för att kunna bilda oss en uppfattning om respondentens 
relation till revisorn. Om respondenten svarar annan än revisorn, blir följdfrågan Vad beror det 
på att du inte vänder dig till din revisor?. Här vill vi se om det finns någon skillnad mellan 
könen beroende på vem respondenten vänder sig till med sina frågor kring redovisning. Sedan 
går vi över till att ställa frågor om revisionsmöten och inleder med att fråga Om du har ett möte 
med din revisor, hur vill du att det ska gå till?.  Vi vill med denna fråga undersöka om det finns 
några skillnader mellan hur könen vill ha sina möten. Andra frågor som knyter an till mötets 
uppbyggnad är Hur pass formellt vill du att mötet skall vara? och Hur stor plats vill du själv ta 
på ett sådant möte?. Då teorin säger att män är mer strukturerade och raka i sin kommunikation, 
vill vi se om det gjort sig synligt även under mötet med revisorn.  
 
Att kvinnor skulle vara känsligare och stå närmare varandra är något som teorin hävdar, därför 
frågar vi våra respondenter Vilka personliga egenskaper värdesätter du hos revisorn? Förutom 
yrkeskunskap? och Är det viktigt för dig att ha en personlig relation till din revisor?. Syftet med 
frågorna är att vi vill se om de kvinnliga företagarna värdesätter andra egenskaper än de manliga 
företagarna hos sin revisor. Kvinnor skall enligt teorin också kunna hantera fler ljud samtidigt, 
män däremot kräver tystnad när de skall koncentrera sig, för att få reda på om detta stämmer 
även vid mötet med revisorn frågade vi våra respondenter: Hur viktigt är det för dig att ha ett 
möte utan externa störningar? (Exempel på externa störningar är att telefonen ringer, höga ljud 
runt omkring eller att någon kommer in och stör) och Vad gör du för att förhindra att dessa 
störningar uppstår?  
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Intervjun gå nu in i en ny fas där vi är intresserad av att titta närmare på om det finns skillnader i 
könens problemhantering. Det första vi undersöker är om mikroföretagarna prioriterar 
annorlunda i en situation där de ställs inför flera problem samtidigt. Hur skulle du gå till väga för 
att hantera dessa påstående om de skulle dyka upp samtidigt? *Ditt barn har vinterkräksjuka 
*En nära vän har problem *En anställd säger upp sig *Osämja mellan två anställda.* Ska 
förhandla om en större order *Måste omvärdera lagret. De två första är privat relationsinriktade, 
de två sista är prestationsinriktade och de övriga är inriktade på relationer på jobbet. Att se hur 
mikroföretagarna resonerar kring dessa hypotetiska problem är intressant för oss på grund av att 
teorin menar att män är mer strukturerade och gör en sak i taget medan kvinnor vill göra allting 
samtidigt.  
 
Graden av självständighet är något som enligt teorin skiljer könen åt då män gärna vill få tänka 
själva utan att andra lägger sig i. Därför frågar vi respondenterna Hur viktigt är det för dig att få 
förslag på problemlösning, allmänt sett?. Vidare ställs frågan När du får dessa förslag upplever 
du någon skillnad mellan hur könen lägger fram problemlösningarna? för att få reda på om 
mikroföretagaren reagerar olika på könens sätt att framföra problemlösningar, framför allt 
relaterar till teorin om att män uppfattar kvinnor sätt att prata så som osammanhängande. Om 
svaret är jakande blir följd frågorna dessa: Vilka skillnader upplever du? och Är det detsamma 
när du träffar din revisor? 
 
Stress är enligt vår valda teori något som hanteras annorlunda av män och kvinnor och för att få 
reda på om detta stämmer berör en del av vårt frågeschema stresshanteringen. Känner du extra 
stress kring bokslutstidpunkten?. Denna fråga hjälper oss att se mikroföretagarnas förmåga att 
hantera stress, då bokslut innebär mycket att göra. Nästa fråga, Får ett möte med din revisor dig 
att känna dig hjälpt eller skapar det bara mer press/stress? relaterar till teorin som menar att 
kvinnor har ett stort behov av bekräftelse medan män inte vill att andra lägger sig i. Till denna 
teori kopplas också frågan om Hur pass beroende/oberoende känner du dig av din revisor? För 
att få mer uttömmande svar om stresshantering frågar vi dem Hur hanterar du din stress? 
 
Missförstånd mellan könen beror enligt teorin på att könen inte lägger samma värderingar i det 
som sägs, män tolkar bokstavligt medan kvinnor bygger in undertexter. Vi vill se om det är 
vanligare att det uppstår missförstånd mellan mikroföretagare som har revisorer av motsatta 
könet, med hjälp av följande frågor: Händer det ofta att det blir missförstånd mellan dig och din 
revisor?, Vad tror du missförstånden beror på? och Har du känt irritation/frustration över din 
revisors sätt att prata?.  Män och kvinnor reagerar enligt teorin olika på kritik och för att kunna 
se om det finns några skillnader frågar vi Hur har du upplevt det att bli kritiserad?. Om svaret på 
denna fråga skulle vara teoribekräftades skulle det framkomma att kvinnor är mer känsliga för 
kritik. Vi vill undersöka om revisorerna bör ta hänsyn till detta när de ska granska en kvinnligt 
eller manligt mikroföretagare. En ökad rädsla för kritik leder enligt teorin till ett ökat behov av 
att få förklara sig, vilket vi vill undersöka med frågan om Hur pass viktigt är det för dig att få 
förklara din synvinkel?  
 
Intervjun avslutas sedan med en öppen fråga om det är något annat som respondenten vill 
tillägga till den tidigare förda diskussionen. 

4.2.1.2 Revisorernas manual 

Vid konstruktionen av revisorernas intervjumanual utgick vi främst från frågorna som 
formulerats till mikroföretagarna. Genomgående har vi utgått från tidigare presenterade teorier 
för att på så sätt försöker säkerställa kompatibiliteten mellan empiri och teori. Som en 
uppmjukande inledning frågar vi Hur länge har du varit verksam som revisor? och tanken med 
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den är, förutom den självklara faktabiten, också att respondenten inte ska känna att den första 
frågan är plötslig utan vi vill att de skulle kunna svara på den utan att behöva tänka. 
 
Efter det kommer vi in på klientmöte som tema och där börjar vi med att be respondenten att 
Beskriva hur ett ultimat möte ser ut med en klient. Med ultimat möte vill vi förmedla att 
respondenten får svara precis hur denne vill att det perfekta mötet med en klient ska gå till. 
Genom att den tillfrågade revisorn får beskriva fritt vill vi knyta an till teorin om kvinnors och 
mäns olikheter i allmänhet. Då vi tidigare har tagit upp teorier kring män och kvinnors relationer 
vill vi fråga respondenterna Hur pass formellt vill du att ett möte ska vara? för att kunna finna ut 
om skillnaderna visar sig mellan könen eller om det är olika från person till person. Varierar 
mötets grad av formell struktur beroende på klientens kön? ställer vi för att ytterligare följa upp 
den föregående frågan och på så vi kunna se om deras grad av formell struktur beror på klientens 
kön. Om respondenten svara ja på föregående fråga frågar vi Är det för att klienterna förmedlar 
att de vill ha mötet på ett speciellt sätt?. Med denna fråga vill vi försöka ta reda på om det är 
klienten som efterfrågar ett annat bemötande eller om revisorn själv gör könsbaserade 
antaganden och utifrån det agerar olika. Sedan vill vi försöka knyta an möte med stress och 
ställer övergångsfrågor som både är kopplade till möte och stress. Förändras möten med 
klienterna ju närmare bokslutet kommer? är en allmän fråga som sedan öppnar för fråga Hos 
vilket kön är detta mest påtagligt tycker du? där vi egentligen kommer till pudelns kärna. Med 
dessa två frågor vill vi se om bokslutstidpunkten, då mycket ska redovisas, är extra 
stressframkallande och om detta i så fall påverkar ett möte. Dessutom vill vi ta reda på om 
könens stress framkommer på olika sätt vid dessa möten. 
 
För att sedan följa upp övergången till stress frågar vi Tycker du dig känna av när klienterna är 
stressade?. Syftet med denna fråga är främst att den ska fungera som ett upplägg för de två 
kommande frågorna Upplever du i så fall några skillnader mellan hur könen hantera sin stress? 
och (Om ja) Hur syns dessa skillnader?. Tanken med detta tema är att ta reda på om revisorerna 
upplever att det finns skillnader i hur könen blir stressade samt om de kan se olika tendenser när 
det kommer till att hantera stressen. Då revisorerna ibland har möten vid extra stressiga 
tidpunkter bör de ha en uppfattning om eventuella skillnader. 
 
Följande tema är relationer och vi börjar med att fråga Upplever du män och kvinnors 
kroppsspråk olika? Allmänt sett. för att få reda på om kvinnor och män uppfattar könens 
kroppsspråk olika. Orsaken till att vi inte kommer att fråga om vilka olikheter det finns är för att 
det finns teorier som beskriver hur kvinnor och mäns kroppsspråk är olika och det enda vi söker 
är en bekräftelse eller dementering av detta. Efter denna fråga följer vi upp relationstemat med 
frågorna Vilken relation upplever du att du har till dina klienter? och Har du generellt sett 
närmare relation till dina manliga klienter eller till dina kvinnliga klienter? för att kunna se om 
revisorerna känner att det är lättare att skapa mer personlig kontakt till ettdera könet.  
 
Därefter går vi vidare med temat problemhantering och frågar inledningsvis Upplever du att 
klienten tar till sig informationen annorlunda beroende på kön? och ställer sedan 
uppföljningsfrågan (Om ja) Hur tar de till sig informationen olika?. I och med dessa svar vill vi 
för det första utröna om könen tar till sig informationen olika och sedan finna ut hur dessa 
skillnader visar sig. För att sedan se hur revisorerna använder sina erfarenheter när det gäller 
informationsintaget för det olika könen frågar vi Finns det då skillnader i hur du presenterar 
problemlösningar beroende på klientens kön? och vidareutvecklar frågan med (Om ja) Varför 
presenterar du problemlösningen annorlunda?. Med föregående frågor vill vi se om det är 
revisorernas egna tankar kring kvinnor och män som påverkar deras sätt att förhålla sig till 
klienterna samt att ge dem möjlighet att få insikt i detta för att sedan kunna förklara för oss 
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varför. I våra använda teorier finns det uttryck för skillnader mellan könens behov av att få 
förklara sig och därför frågar vi I vilken utsträckning upplever du att är det viktigt för klienten att 
få förklara sig? för att på så vis se om empirin styrker eller inte styrker teorin. Missförstånd är 
också något som tas upp mycket i teorierna och därför vill vi veta vad revisorerna anser om 
saken och ställer frågan Upplever du att det är vanligare att det uppstår missförstånd mellan dig 
och en kvinna eller dig och en man? för att sedan kunna se om det är vanligare med missförstånd 
mellan en person av samma kön eller mellan personer med olika kön. För att eventuellt kunna få 
fram en starkare korrelation mellan missförstånd och könsskillnader frågar vi sedan Vad skulle 
du säga att missförstånden generellt sett beror av?. Denna fråga är också tänkt att kunna visa om 
respondentens könstillhörighet gör att denne ser vissa missförstånd som vanligare än vad en 
respondent av motsatt kön gör. 
 
Vårt sista tema för revisorerna är tillit och förtroende och här har vi samlat frågor som främst 
berör tillit och förtroende. I den första frågan Upplever du att män eller kvinnor har större tillit 
för revisionen? frågar vi rakt ut om tillit är något könsbaserat, medan vi i den efterföljande 
frågan Är det lättare att få insikt i företaget om klienten är kvinna eller man? lite mer maskerat 
försöker utröna om det  finns några könsskillnader när det gäller förtroende för revisorn. För att 
ytterligare ge respondenterna möjlighet att tillägga något ytterligare kring intervjuämnet frågar vi 
som avslutning Är det något mer du skulle vilja tillägga? och ger därmed ordet fritt till 
respondenten. 

4.3 Vår påverkan på intervjuerna 
Intervjusituationen påverkar respondentens svar, till exempel försvinner intimiteten som kan 
uppkomma då det endast är en intervjuare och möjligheten till diskussion försvinner när det är 
panelintervju. Förutom detta spelar relationer så som kvinna/man och lågutbildad/välutbildad 
roll.116 I vårt fall tror vi att vi som är kvinnor har haft påverkan även om vi har försökt att det inte 
ska göra det. 

4.4 Urval 
För att kunna göra en undersökning måste ett urval bland möjliga respondenter ske då det inte är 
praktiskt genomförbart att kontakta till exempel alla mikroföretagare. Istället väljs några få ut 
som får vara representanter för hela gruppen och utifrån dessa dras slutsatser om hela gruppen.117 

4.4.1 Perspektiv och val av respondenter 

Vårt mål med denna studie är att försöka identifiera skillnader i hur mikroföretagare och 
revisorer interagerar med varandra, beroende på kön. För att få en uppfattning om detta bestämde 
vi oss för att främst se ur revisorernas perspektiv, men även företagarens perspektiv, genom att 
inkludera båda parter som respondenter. Vår studie bygger på ett genusperspektiv och därför var 
vi måna om att båda könen var representerade bland såväl revisorer som företagaren.  
 
Vi har valt att göra totalt sex intervjuer där fyra av respondenterna är mikroföretagare och två av 
respondenter är revisorer. Könsfördelning i de båda grupperna är helt jämn, det vill säga två 
kvinnliga och två manliga företagare samt en kvinnlig och en manlig revisor ingick i studien. På 
grund av vårt genusperspektiv anser vi det viktigt att ha en jämn fördelning mellan könen på 
mikroföretagarrespondenterna för att kunna analysera de svar vi får utifrån könens synvinkel. Att 
antalet företagare är dubbelt så stort som revisorer beror på att vi i första hand är intresserade av 
hur de upplever möten och tar till sig revisionen. 

                                                 
116 J-A. Kylén, 2004, s.24 
117 A. Bryman, E. Bell, 2005, s.109-110 
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Eftersom vi har en tids- och kvantitetsbegränsning till 10 veckor (15 högskolepoäng) och 40 – 60 
sidor på studien, valde vi att prioritera mikroföretagarna. Att företagarna får utgöra en större 
grupp beror dels på att de utgör en stor grupp men också en komplex grupp där 
verksamhetsområdena är brett skiljda. Ett annat argument till att revisorsrespondenterna är 
mindre till antalet är att revisorerna går in i en professionell yrkesroll där de företräder ett 
regelverk, därav anser vi att könsskillnaderna blir mindre. Som revisor går en person in i en 
yrkesroll och den personen agerar inte på samma sätt i sin yrkesroll som i sitt privatliv vilket gör 
det hela svårt att fastställa om revisorns egenskaper är kopplade till personen eller till rollen. 
Denna distinktion mellan privat- och yrkesliv går inte att fastställa lika klart när det gäller 
mikroföretagarna då vi menar att personen bakom företaget inte tar på sig en yrkesroll. När det 
gäller mikroföretag speglar företaget ofta ägaren bakom i större utsträckning än när yrket kräver 
att en person följer ett regelverk. Det är därför svårare att identifiera könsskillnader mellan 
revisorerna då de har en yrkesroll som är regelbaserad, deras personlighet får helt enkelt mindre 
utrymme.  

4.4.1.1 Mikroföretagare 

Genom företagsregistret Affärsdata118 fick vi fram mikroföretagarrespondenterna. Via 
sökkriterierna <6 anställda, alla aktiva bolagsformer, Västerbottens län, Umeå fick vi 1 307 
träffar. För att sedan minimera träffarna, och underlätta urvalsprocessen, exkluderade vi de som 
inte hade registrerat sina VD och det minskade urvalet markant till 271 stycken. Därefter tog vi 
bort företag som haft mer än fem anställda från 2004 och framåt eller som är registrerade efter 
2004 vilket resulterade i att det blev 201 företag kvar. Vi ville komma åt de företag som inte 
varit större än att de haft fem anställda under de senaste åren för att vi inte vill att de tidigare 
skall ha varit förstora. Vi ville även att de skulle ha varit aktiva några år så att de har mer 
erfarenhet av revision och varit i kontakt med den under en tid. Dessa träffar bearbetades i Excel 
genom att dela upp träffarna i kvinnor och män. 27 kvinnor, 169 män samt fem stycken där kön 
ej kunde avgöras blev uppdelningen. På grund av att vi inte kunde identifiera kön utifrån namnet 
på dessa fem tog vi bort dem ur urvalsprocessen. Där efter gjorde vi ett bekvämlighetsurval som 
innebär att vi har valt respondenter som för tillfället fanns tillgängliga utan att grunda urvalet på 
slump119. 
 
De företagare som hade sin butik eller sitt kontor inom ett övergripligt område valde vi att 
besöka personligen för att fråga om de ville delta i vår studie. Orsaken till att vi ville ha 
personliga möten var för att vi tror att det är lättar att sälja in vår intervju öga mot öga på grund 
av att vi då får en möjlighet att presentera vår studie i helhet. En personlig kontakt minskar 
risken för att vi blir avbrutna innan vi har fått motivera respondenten till att vilja delta. De som 
inte gick att besöka personligen ringde vi till. Två personer kontaktades personligen och fyra via 
telefon, av de fyra vi kontaktade vi hade telefonkontakt med var två revisorer. En fördel med att 
kontakta via telefon är att det är mindre tidskrävande för både intervjuaren och respondenten. 
Dessutom minskas felkällorna då respondenten inte ser hur intervjuaren ser ut, till exempel 
etnicitet, klass, ålder och så vidare. Vid träff ansikte mot ansikte finns det risk för att 
intervjuarens yttre ger respondenten incitament till att ange vissa svar eftersom det vad denne 
tror förväntas av honom eller henne.120 

                                                 
118 www.affarsdata.se 
119 A. Bryman, E. Bell,  2005, s.124 
120 A. Bryman, E. Bell, 2005, s.140-141 
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4.4.1.2 Revisorer 

Vårt mål med att intervjua revisorer var att undersöka deras allmänna uppfattning om skillnader 
mellan kvinnliga och manliga klienter. Revisorerna ses som ett komplement till företagarna och 
vi kommer inte att lägga så stor vikt vid deras könstillhörighet då det inte går att generalisera 
med ett så litet urval. Urvalet av revisorsrespondenter skedde genom att de tillfrågade som kunde 
tänka sig att avsätta tid för en intervju fick delta i studien. Tillfrågandet av respondenter fortlöpte 
tills dessa att vi hade uppnått den på förhand bestämda kvoten revisorer som skulle delta i 
undersökningen. För att få tillgång till kontaktuppgifter om revisorerna använde vi www.eniro.se 
som sökmotor. Vi började med att fråga revisorer på de lite mindre byråerna när de i större 
utsträckning har mindre företag som klienter, då vi främst är intresserade mikroföretag, därefter 
avverkade vi byråerna i storleksordning nedifrån och upp. Revisorerna var svåra att komma i 
kontakt med då de oftast satt i möte, därav fortsatte vi också uppåt i storleksordningen, men det 
var endast två tillfrågade som inte ville delta i undersökning.  

4.4.2. Trattmodellen 

I samband med intervjuerna har vi tänkt tillämpa trattmodellen (bild 2) så långt som möjligt. 
Trattmodellen är en modell om hur en intervju läggs upp. Tratten är indelad i sex delar som 
också representerar sex olika steg vid en intervju. Tratten börjar öppen och blir sedan mer och 
mer stängd innan den åter igen öppnar sig något i slutskedet. 
 

 
Bild 2 Trattmodell  Källa: Kylén121  

Öppning är när vi tar den första kontakten med respondenten och förklarar avsikten med 
intervjun samt kort berättar hur den är upplagt och hur lång tid den kommer att ta.122 Detta steg 
har vi valt att dela upp i två möten då vi först kommer att kontakta respondenterna och fråga om 
de är intresserade. I samband med den kontakten kommer vi att presentera syftet med studien och 
vad de kan tillföra den. När vi sedan har fått till stånd ett möte kommer vi att berätta mer exakt 
hur intervjun kommer att gå till och fråga om det går bra att vi spelar in och antecknar under 
intervjun.123 I detta steg ställer vi också de mer allmänna faktafrågorna. 
 
Steg två, fri berättelse, innehåller frågor som är mer öppna och lockar respondenten till att tala 
mer fritt. I och med att vi har semistrukturerad intervjuteknik innebär det att denna fria tiden är 
mer begränsad än vid ostrukturerade intervjuer. Vi kommer att ställa en inledande fråga om 
redovisningsmöte där respondenten fritt kan beskriva hur de vill att mötet ska genomföras. I 
detta stadium är det viktigt för oss som intervjuare att försöka lyssna aktivt utan att avbryta och 
att vi istället nickar och hummar positivt. Det är också bäst att försöka undvika ordet varför då 
det lätt ses som ett anklagande ord och det är då bättre att fråga hur kommer det sig?. Frågor som 
leder till korta ja eller nej som svar är inte heller passande när det gäller att få uttömmande 
svar.124 
 

                                                 
121 J-A. Kylén, 2004, s.31 
122 ibid. s.31 
123 ibid. s.31 
124 ibid. s.33-34 
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I fasen precisering är vi ute efter att få mer beskrivande svar som är faktabaserade och som 
kompletterar den fria berättelsen sedan tidigare. Frågor som hör hemma i denna fas är 
följdfrågor, i våra intervjumanualer är ett exempel på en sådan fråga den som tar reda på hur pass 
formellt respondenten vill att ett möte ska vara.125 
Den mest kontrollerade fasen heter just kontroll och här kommer vi att kontrollera uppgifterna 
ytterligare lite närmare. Vi kommer att testa tidigare utsagor för att se om det finns motstridiga 
svar. Till exempel frågar vi om revisorerna upplever att kvinnor och män tar till sig information 
på olika sätt och även om de säger nej följer vi upp med en fråga som utröner om de presenterar 
informationen på olika sätt beroende på klientens kön. På det viset går det att se om de 
omedvetet gör skillnad mellan könen även om de inte har insett det. Viktigt i denna fas är att akta 
sig för att få intervjun att låta som ett förhör då detta kan skapa misstroende och obehag från 
respondentens sida.126 Detta tror vi inte kommer att vara någon större risk då vi inte har speciellt 
angripande frågor utan de flesta av våra frågor handlar om att respondenten ska förmedla sina 
upplevelser. 
 
Information är det steg då vi kommer att ge den tillfrågade utrymme till att komma med egna 
tillägg kring intervjuämnet och ställa frågor om det är något denne undrar över.127 
 
I steget avslutning avrundas intervjun och vi tackar för hjälpen och ber att få återkomma om det 
är något som vi finner oklart. I samband med detta kommer vi att fråga om respondenten vill ta 
del av intervjumaterialet för att kunna läsa igenom den och komma med synpunkter och 
ändringar, för att säkerställa att vi har uppfattat informationen på rätt sätt.128 
 

4.5 Intervjuförutsättningar 

Person Kvinna (K1) Kvinna (K3) Man (M2) Man (M4) Kvinnlig 
revisor (Rk) 

Manlig 
revisor (Rm) 

Datum 7/12 12/12 11/12 13/12 7/12 11/12 

Intervju-
tid 

10 min 15 min 14 min 16 min 28 min 10 min 

Miljö för 
intervjun 

Butik Kontor i 
anslutning 
till butik 

Kontor Kontor Konferensrum Fikarum 

Stämning Sprudlande 
men passiv i 
svaren 

Avvaktande 
men trevlig 

Tillmötes-
gående 

Verkade 
inte 
intresserad 
av att delta 

Mycket 
intresserad 
och tillmötes-
gående 

Passiv och 
neutral 

Extern 
störning 

 Avbruten en 
gång på 
grund av 
kund 

    

Första 
kontakten 

Telefon Personlig Personlig Telefon Telefon Telefon 

                                                 
125 ibid. s.35 
126 J-A. Kylén, 2004 s.36-37 
127 ibid. s.38 
128 ibid. s.38-39 
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4.6 Access 
Som helhet menar vi att det inte var svårt att få tillgång till den typ av information som vi 
efterfrågar då vi inte hade svårt att få tillgång till respondenter. Ingen av dem som intervjuades 
nekade till att besvara någon av våra frågor och det innebär att vi inte har något bortfall på några 
av våra frågor. Alla intervjuer utom en, den med den kvinnliga revisorn, blev kortare än vad vi 
hade tänkt oss från början och det tror vi beror på att frågorna inte gav den access som vi var ute 
efter. Orsaken till att frågorna inte gav oss full access menar vi beror på att vi som ovana 
intervjuare inte alltid kom med passande följdfrågor som fördjupade svaren. Vi menar också att 
frågorna i sig hade kunnat formuleras annorlunda så att de varit öppnare och kunnat locka fram 
djupare reflektioner från respondenterna.  
 
Den första kvinnan som intervjuades, K1, har vi ovan beskrivit som sprudlande men med passiva 
svar och vi menar att hennes svar inte var så djupa som vi önskat. Vi hade svårt att komma åt de 
typer av svar som vi var ute efter till stor del på grund av att det var den första intervjun med 
mikroföretagarna och vi visste inte vad som krävdes av oss som intervjuare för att få fram 
passande typer av svar. I och med att det var första intervjutillfället med dessa frågor hade vi 
ännu inte insett att det behövdes fler följdfrågor för att kunna få djupare reflektioner vilket ledde 
till att K1:s svar blev kapphändiga. Orsaken till att vi har valt att använda oss av denna intervju i 
studien är för att hon har besvarat frågorna och vi har fått lägga större vikt vid hennes beteende 
vid intervjun. 
 
Från början hade vi förväntningar om att det skulle finnas tydliga skillnader mellan könen men i 
och med intervjuerna insåg vi att så inte riktigt var fallet. Våra frågor var formulerade utifrån att 
det skulle finnas könsskillnader och när det inte var riktigt så innebar det att våra frågor inte 
räckte till för att kunna ge oss djupa svar av den typ vi ursprungligen hade tänkt oss. Detta anser 
vi vara orsaken till att den manlige revisorns svar gav oss bristfällig access i och med att han inte 
fyllde ut sina svar själv. 

4.7 Transkribering 
Vid de olika intervjutillfällena spelade vi in det som sades på en mp3-fil. Filen spelades sedan 
upp i Express Scribe som är ett transkriberingsprogram som gratis kan laddas ner från Internet. 
Transkriberingarna av intervjuerna gjordes tätt inpå intervjutillfällena för att vi snabbt skulle 
kunna börja med empirisammanställningen. Under själva transkriberingen noterade vi skratt, 
kortare pauser och utfyllnadsljud så som Öh, Eh och Aa. Det som skrevs ner var en ordagrann 
redogörelse för intervjun men vi har inte redovisat på vilket sätt saker sägs, till exempel har vi 
inte skrivit ner om ett uttalande gjordes med förvånad röst. Dessa uttalanden har vi istället 
beaktat vid empiriarbetet där vi i slutet kommer att redogöra för det samlade intrycket av varje 
respondent.
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5. Empiri 
I empirin summeras det resultat som vi kom fram till genom intervjuerna med mikroföretagarna 
och revisorerna. De olika respondetgruppernas intervjusvar kommer nedan att redovisas 
gruppvis. 

5.1 Mikroföretagare 
Vi har kodat respondenterna efter kön, K för kvinnor och M för män. Siffrorna efter 
könsbestämmelsen visar på intervjuordningen. Kvinnan K1 var till exempel den första 
mikroföretagare vi intervjuade och mannen M4 var den sista vi intervjuade. Vi har valt att dela 
upp svaren utifrån de ämnesgrupperna som återfinns i intervjumanualen. I slutet presenteras varje 
respondent och varje ämne enskilt i en sammanfattande tabell. 
 
De företagare som deltog i undersökningen har varit verksamma i allt mellan 10 och 23 år, de 
manliga hade i genomsnitt varit verksamma längre men spridningen är större mellan kvinnorna. 
Förutom att en respondent hade gått en ”starta-eget”-kurs fanns det ingen annan 
redovisningsutbildning än livets skola. Av de kvinnliga företagarna hade den ena både manlig 
revisor och konsult och den andra hade kvinnlig revisor och konsult. De manliga företagarna 
hade båda manliga huvudrevisorer men den ena hade också en kvinnlig handläggare. Vid frågor 
kring redovisning vänder sig de manliga företagarna huvudsakligen till sin revisor eller dess 
redovisningsbyrå för att få hjälp. Bland de kvinnliga företagarna var det annorlunda då den ena 
vänder sig till sin kvinnliga konsult och den andra tar hjälp av en kvinnlig kompis som har 
redovisningsvana, av den orsaken att konsulttjänsten kostar. Alla tyckte att det var viktigt att 
revisorn kan svara på deras frågor men det var stor skillnad i vilken utsträckning revisorn kunde 
vara till hjälp. Här fanns det ingen könsuppdelning utan de var olika från person till person. 

5.1.1 I mötet med revisorn 

K3, den kvinna som hade en kvinnlig konsult som huvudhjälp ville gärna att konsulten skulle 
vara tillgänglig när helst K3 hade frågor eller behövde hjälp. K3 vill att mötena ska vara 
informella och tycker att en personlig relation till konsulten är viktig och hon värdesätter 
personliga egenskaper så som humor och intresse för verksamheten. På redovisningsrelaterade 
möten tar K3 stor plats och hon är inte särskilt berörd av externa störningar utan säger ”… om vi 
har ett möte här… får man finna sig i externa störningar”. Den andra kvinnan, K1, vill ha ett 
kort och effektivt möte men har i övrigt inga krav på mötet utan vill helst lyssna på vad revisorn 
har att säga. Hon uppskattar att få konkreta råd och värdesätter revisorns engagemang för 
verksamheten under dessa möten. Externa störningar är inget som hon bryr sig om, enligt hennes 
egen utsago.  
 
Den manliga företagaren, M2, som främst hade kontakt med redovisningsbyrån uppskattar när 
revisorn svarar begripligt och på ett pedagogiskt sätt. Han menar ”…det som är viktigt är ju att 
den här personen pratar så att jag förstår, för det är ju lite fikonspråk.”.  I övrigt tycker han inte 
att det är viktigt att mötet är formellt utan det viktigaste är att han får svar på sina frågeställningar 
och att externa störningar undviks så långt det är möjligt. Vår andre manliga respondent, M4, vill 
ha korta möten som huvudsakligen sker vid bokslutet där eventuella frågetecken utreds. Främst 
är det revisorn och handläggaren som ställer frågor om oklarheter men mötet är i stort sett ett 
ömsesidigt samspel. I övrigt pratar M4 främst med revisorn om det dyker upp frågor under året, 
vilket det sällan gör, och de frågorna gäller främst nya skattevillkor. Vid frågan om externa 
störningar svarade M4 att dess påverkan beror på hur pass viktigt mötet är. Han försöker att 
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undvika störningar men till exempel i samband med vår intervju meddelande han att om 
telefonen ringer måste han ta det samtalet. 

5.1.2 Hantering av problem 

När det kommer till att hantera hypotetiska problem skulle de kvinnliga företagarna generellt 
prioritera relationsinriktade problem först. K1 väljer sist prestationsinriktade problem och i övrigt 
blandar hon privata och arbetsrelaterade relationsproblem. Som sin första prioritering är osämja 
mellan två anställda följt av sjukt barn. Den andra kvinnliga företagaren skulle helst vilja göra 
allting samtidigt men det vet hon inte är genomförbart och prioriterar därför sjukt barn först och 
de prestationsinriktade problemen kommer sist. 
 
När männen fick göra samma hypotetiska hantering skiljde sig deras svar åt. M2 visste med 
säkerhet att han skulle välja barnet i första hand och de följande påståendena valde han att inte 
alls prioritera. Den andre mannen kunde snabbt värdera alternativen och valde att se till 
företagets bästa i första hand. M4:s första val var förhandla om en stor order och efter det skulle 
han ta hand om uppsägningen. Därefter kommer sjukt barn, osämja mellan anställda, vän med 
problem och sist kom omvärdering av lager, M4 var den enda av respondenterna som fullföljde 
prioriteringen.  
 
På våra övriga problemhanteringsfrågor säger kvinnorna att det är viktigt att få förslag på 
problemlösning. K1 säger ”Man kan ju som jobba in sig i ett hörn, å så måste man ju komma ut 
därifrån, å då måste man ju få hjälp.”. Hon poängterar också att hon tycker att det är vikigt att 
hjälpen kommer innan problemet blivit för stort. Hon upplever inte att det är någon skillnad 
mellan hur könen presenterar sina problemlösningar och har ingen åsikt om revisorns sätt att 
presentera lösningar då hon inte vänder sig till honom med dessa. Den andra kvinnan menar att 
hon hellre får hjälp utifrån än fattar felaktiga beslut och att hon måste få hjälp när det kommer till 
ekonomi, annars går hon miste om smarta lösningar. K3 ser generellt inte att det finns skillnader 
mellan hur män och kvinnor lägger fram lösningsförslag, dock säger hon att hon har upplevt 
skillnader när det gäller manliga och kvinnliga revisorer då hon har haft erfarenheter av manliga 
revisorer som inte är kreativa. 
 
M2 menar att det alltid är vikigt att få andras åsikter om problemen. Då hans organisation är platt 
kan de analysera och hantera problem snabbt innan de blir till stora berg. Han säger att det inte 
går att se några skillnader mellan hur kvinnor och män lägger fram sina problemlösningar av den 
anledningen att kvinnorna i hans organisation har en underordnad befattning. Han uttrycker en 
känsla om att det kan finns skillnader genom att säga ”Jag ser ingen skillnad. Jag kanske skulle 
vilja göra det men, men jag kan inte se det så här.”. Den andra manliga företagaren har i stort 
samma uppfattning men han säger att han bara är i behov av problemlösningar i de områden där 
han själv inte är speciellt kunnig. I övrigt ser han inte några behov, utan allt ”…beror på hur pass 
mycket man kan själv.”.  

5.1.3 Hantering av stress 

När vi kommer till stressfrågorna skiljer sig kvinnorna åt i några avseende. K1 är alltid mer 
stressad vid bokslut och för att hantera sin stress försöker hon jobba ikapp och tar tag i sina 
problem på en gång. Hon träffar aldrig sin revisor innan bokslutet och kan därför inte svara på 
om hon känner sig mer stressade eller hjälpt av ett sådant möte. Den andra kvinnan känner sig 
inte speciellt stressad vid bokslut, dels på grund av att hon tar del av löpande rapporter och att 
hennes revisor påminner henne om vad som behöver göras. K3 upplever att ett möte med sin 
revisor hjälper henne då hon själv ofta är sent ute. För att hantera stressen när det dyker upp 
måste K3 själv bearbeta situationen och låta det mogna innan hon vet vilket beslut hon ska fatta.  
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M2 är nästan aldrig stressad men menar att lite stress snarare hjälper honom att fungera bättre. 
M4 å andra sidan menar att stress är vardag för honom men att varken möten med revisorn eller 
bokslut gör honom extra stressad.  

5.1.4 Relation till revisorn 

Likaså i detta fall skiljer sig kvinnorna åt. K1 är inte alls beroende av sin revisor förutom 
lagkravet och hon menar också att det sällan uppstår missförstånd mellan henne och revisorn. I 
början av deras relation kunde hon dock känna sig frustrerad då hon inte förstod allt som sades. 
Numera, efter att hon blivit mer insatt i terminologin, uppstår det inte irritation eller frustration. 
K1 har aldrig upplevt att hon har blivit kritiserad av revisorn men menar att det är viktigt att få 
förklara sig. Den andra kvinnliga företagaren känner att revisorn är ett stort stöd för henne då de 
passar så bra ihop. Det uppstår sällan missförstånd och K3 menar att de missförstånd som ändå 
uppstått har berott på att K3 varit tankspridd eller slarvig. Med sin nuvarande kvinnliga revisor 
har hon inte känt frustration över revisorns sätt att prata men i tidigare kontakt med manliga 
revisorer har den känslan funnits. Att bli kritiserad är något som K3 upplever som jättejobbigt 
och i vissa fall tycker hon att det är viktigt att få förklara sig medan hon i andra lägen inte orkar. 
”Ibland kan jag tänka -jag skiter i det här, jag orkar inte argumentera. Så är det ju både i det 
privata och i jobbet.”.  
 
M2 anser sig vara ganska beroende av sin revisor och tar honom gärna till hjälp och rådfrågar 
honom gärna om företagets ekonomihantering. Han säger ”Jag tycker det är bra att han finns 
där med sin kunskap och jag använder han gärna, för vi ska göra det vi är bra på.”. M2 kan inte 
dra sig till minnes att det har uppstått några missförstånd mellan honom och revisorn men har i 
begynnelsen känt frustration över revisorns sätt att prata. Han anser att saklig kritik är bra då det 
för utvecklingen framåt, detsamma gäller utrymme till att få förklara sig för då tydliggörs 
resonemanget och det för saken framåt. Han poängterade också att även om revisionsplikten 
skulle komma att försvinna för hans företag skulle han ändå köpa in tjänsten då han tycker att det 
är en bra kontrollfunktion. Den andra manliga mikroföretagarrespondenten anser sig vara ganska 
oberoende av sin revisor och tycker inte att missförstånd uppstår ofta. Skulle de uppstå tror han 
att de skulle bero på otydlighet. Någon irritation eller frustration över revisorns sätt att prata har 
han aldrig upplevt men menar att kritik är något som man allmänt sett tar illa vid sig av. 

5.1.5 Samlat intryck av mikroföretagarna 

K1 gav intryck av att ta lätt på saker och ville sköta allt själv. Hon skrattade mycket och det var 
svårt att få henne att föra något utförligt resonemang kring frågorna, hon var rak med sina svar 
men vi uppfattar svaren som svävande. Kontrollerat kroppsspråk utan yviga rörelser, inget 
kroppsspråk som man lägger märke till i förbifarten. 
 
K3 var bestämd i sin framtoning och var inte rädd för att uttrycka sin bestämda åsikt, hon utgick 
hela tiden från sig själv. Hon var också den som förstod våra tankar bakom frågorna bäst. 
 
M2 var väldigt tillmötesgående och samarbetsvillig. Han försökte dra generella slutsatser utifrån 
våra frågor och ingav ett harmoniskt intryck.  
 
M4 visade inget intresse för studien utan verkade mest ställa upp för att han inte hade någon 
ursäkt till att inte medverka. Han gjorde ofta jämförelser mellan sig själv och vad han kallade en 
genomsittlig företagare där han gärna framställde sig själv och sitt företag i god dager. 
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5.1.6 Sammanfattande tabell för mikroföretagare 

 Företagare K1 Företagare K3 Företagare M2 Företagare M4 
Personliga 
faktafrågor 

*Verksam i 10 år  
*Gått ”starta-
eget”kurs 
*Manlig revisor 
och konsult 

*Verksam i 23 år 
*Ingen 
revisionsutbildning 
*Kvinnlig revisor 
och konsult 

*Verksam i 15 år 
*Ingen formell 
revisionsutbildning 
*Manlig revisor 

*Verksam i 21 år 
*Ingen revisions-
utbildning 
*Manlig revisor 
och kvinnlig 
handläggare 

Möte med 
revisorn 

*Pratar först med 
en redovisnings-
utbildad kompis 
*Få, snabba, 
informella och 
opersonliga möten 
där revisorn håller 
i mötet 
*Värdesätter 
engagemang och 
konkreta råd 
*Externa 
störningar 
påverkar inte 

*Pratar främst med 
och litar på 
konsulten 
*Konsulten bör 
alltid vara 
tillgänglig vid 
frågor 
*Informellt möte 
*Vill ta stor plats  
*Personlig relation 
och att revisorn är 
insatt värdesätts 
*Uppskattar 
humor och vill ha 
snabba svar 
*Externa 
störningar måste 
accepteras 

*Får råd av 
redovisningsbyrån. 
*Uppskattar 
pedagogik och 
begriplighet 
*Vill få svar på 
frågeställningar 
vid möten 
*Revisorn ska vara 
påläst utan 
personlig relation 
*Undviker helst 
externa störningar 

*Vänder sig till 
båda med frågor 
*Korta möten där 
frågetecken utreds 
*Revisorn ska vara 
uppdaterad och 
ligga steget före 
*Formella möten 
är ej viktigt 
*Möten är 
ömsesidiga 
samspel 
*Initiativ till 
kontakt kommer 
från revisorn 
*Undviker helst 
externa störningar, 
beror på mötets 
karaktär 

Problem-
hantering 

*Relations-
inriktade problem 
prioriteras 
*Problemlösning 
utifrån innan 
problemet är jätte-
stort 

*Vill helst lösa allt 
på en gång 
*Vid prioritering 
väljs barn först 
*Affärsmöten får 
flyttas 
*Jätteviktigt med 
lösningsförslag 
*Bara tips om 
ekonomi, inte om 
verksamheten 

*Barn före allt 
*Möten går att 
skjuta upp 
*Uppskattar 
andras syn på 
problemen 
  

*Prioriterar 
företaget före 
relationer 
*Vill inte ha 
problemlösningar i 
de områden han 
själv behärskar 

Stress *Bokslut medför 
alltid extra stress 
*Motverkar stress 
genom att jobba 
ikapp 

*Ingen extra stress 
vid bokslut 
*Möte vid bokslut 
hjälper 
*Stress beror på 
hög arbetsbörda 

*Är sällan stressad 
*Ingen extra stress 
vid bokslut 
*Jobbar bättre med 
kniven på strupen 
 
 
 
 
 
 

*Stress är vardag 
och behöver inte 
hanteras 
*Ingen extra stress 
vid bokslut 
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 K1 K3 M2 M4 
Relation *Oberoende av 

revisorn 
*Upplever inte 
ofta att det blir 
missförstånd 
*Okända termer 
skapar frustration 
eller irritation 
*Viktigt att få 
förklara sin 
synvinkel 

*Ser revisorn som 
ett väldigt stöd, 
även personligt 
*Missförstånd 
beror på egen 
tankspriddhet 
*Sämre kontakt 
med manliga 
revisorer än med 
kvinnlig 
*Jobbigt att bli 
kritiserad 
*Vikten av att få 
förklara sig 
varierar beroende 
på situation 

*Ganska beroende 
av revisorn 
*Respekterar 
revisorns 
kunskaper och 
nyttjar dem för råd 
*Har inte upplevt 
några missförstånd 
*Frustration över 
okänd terminologi 
*Kan ta saklig 
kritik som 
utvecklar framåt 
*Viktigt att få 
förklara sin 
synvinkel 

*Ganska 
oberoende 
*Upplever sällan 
missförstånd 
*Missförstånd 
beror på otydlighet 
från båda parter 
*Aldrig upplevt 
irritation eller 
frustration 
*Tar illa vid sig 
vid kritik i 
allmänhet 
*Viktigt att få 
förklara sin 
synvinkel 
 

 

5.2 Revisorer 
Vi har kodat våra respondenter efter kön och för att inte bland ihop dem med mikroföretagarna 
har vi benämnt dem som Rk, ”Revisor kvinna” och Rm, ”Revisor man”. Vi har valt att dela upp 
svaren utifrån de ämnesgrupperna som återfinns i intervjumanualen. I slutet presenteras varje 
respondent och varje ämne enskilt i en sammanfattande tabell. 

5.2.1 I möte med klienten 

Det viktigaste för den manliga revisorn vid ett möte med en klient är att denne är ordentligt 
förberedd och att denne har kontroll över sina papper. Rm uppskattar även att klienten har 
delgivit Rm dessa papper innan möten så att han har haft en möjlighet att bli insatt innan mötet. 
Han tycker även att det är viktigt med dokumentation för att ha allt som sägs skriftligt om det 
skulle uppstå oklarheter. Han trycker på att det också är viktigt att klienten förstår vad som sägs 
och för att säkerställa detta brukar han ställa uppföljningsfrågor som visar om personen förstått 
eller inte. Efter genomförd revision vill Rm kalla till återkopplingsmöte där han försäkrar sig om 
att kunden har förstått allting och där kan tidigare dokumentation vara behövlig. Rm har inte 
speciellt formella möten då de flesta klienter är små företag men han vill hålla en viss distans för 
att agera professionellt. ”Det är väl jag som är mer formell än kunden...” säger han under 
intervjun. Vidare menar han att grad av formell struktur på mötet varierar beroende på bransch 
och inte beroende på kön. Han upplever att mötena vid bokslut inte förändras så länge det inte 
finns oegentligheter. Hans erfarenhet säger att personer av det kvinnliga könet är mer noggranna 
och att de inte vill göra fel och därför hellre dubbelkollar med honom. Män däremot är mer 
chanstagare och resonerar mer ”…går det så går det…”. Rm upplever inte att män har ringt och 
rådfrågat honom på samma sätt som kvinnor har gjort. 
 
Den kvinnliga revisorn menar att det inte finns ett ultimat möte utan det beror helt på vilken 
klient det är, ägarstrukturen på företaget och mötets syfte. Ju längre hon har haft klienten ju mer 
rakt på sak går hon. När det kommer till att bestämma graden av formell struktur gäller det att 
hitta rätt nivå som passar alla, ”…vissa är lite nervös när de ska träffa revisorn, då tycker jag det 
är viktigt att man förstår att jag är bara människa jag med…”. Rk tycker att det är viktigt som 
revisor att vara ödmjuk mot sina kunder då det är kunderna som kan sin verksamhet bäst, 
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revisorn bara tolkar regelverken inför rapporteringar. Om klienten har gjort något regelbrott 
förändras mötes struktur då Rk här hamnar i en situation att hon måste rapportera felet. Graden 
av formell struktur beror inte på kön utan den är helt beroende på personlighet. När vi frågade 
om det var klienten som förmedlar hur de vill ha sitt möte svarade hon att när hon som kvinna tar 
över efter en manlig revisor måste hon beakta vissa saker. Hon upplever det som att hon måste gå 
en balansgång för att de manliga företagarna ska respektera henne, utan att hon behöver agera på 
samma sätt som den äldre manliga revisorn. För Rk är det viktigt att ha en relation till klienterna 
som gör att denne känner förtroende och att de känner att de kan ringa till henne om det är något. 
En revisor ska vara den som påminner om det som ska göras och därför har hon en löpande 
kontakt med klienterna under hela året.  

5.2.2 Hantering av klienternas stress 

Rm tycker att det går att se när en klient är stressad men upplever inte att män och kvinnor visar 
stress på olika sätt. Rk träffar inte sina klienter innan bokslut utan det är oftast efter och hon 
anser inte att de blir mer stressade vid bokslutet. Om en klient är stressad, allmänt sett, tycker 
hon att det märks på så vis att redovisningen kommer sist på prioriteringslistan. Vanligen finns 
det två typer av situationer när stress förekommer och dessa är när företaget ligger efter med 
faktureringen eller när företaget har dålig likviditet. Vid det senare tillfället väljer företagarna 
ofta att dölja problemet för att de skäms. Rent subjektivt ser Rk skillnader mellan hur könen är 
rädda för att göra fel gentemot regelverket. Kvinnor vill i en större utsträckning än män gör rätt 
för sig och är inte lika villiga som män att testa för att se om till exempel avdraget går igenom 
eller inte. 

5.2.3 Relation till klienten 

Den manlige revisorn menar att det finns skillnader mellan könens kroppsspråk men valde att 
inte vidareutveckla resonemanget. Vi frågan om hans relation till klienterna säger han: ”Jag 
försöker hålla det på den nivån att det ska vara professionellt…, jag tror inte att jag umgås med 
nån av mina klienter på privat basis…” säger han. Detta förklarar han med att han inte vill 
försätta sig i en jävsituation. 
 
Det går inte att finna några skillnader i kroppsspråket mellan män och kvinnor tycker Rk men 
fortsätter med att tillägga att vissa nyttjar maktspråk både verbalt och kroppligt. Hennes främsta 
mål med relationen är att hon skall ses som business trusted adviser, det vill säga den klienterna 
vänder sig till när de har frågeställningar. Rk poängterar att hon inte kan lösa problem åt 
klienterna däremot kan hon vägleda dem då hon har erfarenhet av hur andra har gjort i samma 
situation. ”Dom kan lita på mig som professionell och dom ser att jag har… integritet, det vill 
säga, jag sätter gränser…”. När hon ska kritisera någon i redovisningen upplever hon att hon 
som kvinnlig revisor får passa sig för att inte uppfattas som ”bitchig”. Hon måste ta upp kritiken 
då det är hennes uppgift som revisor, men inför en sådan situation stämmer hon av med kollegor 
först. Rk menar att det inte finns någon skillnad i hur nära relation hon har till sina klienter 
beroende på kön utan det handlar enbart om personkemi.  

5.2.4 Klienternas hantering av information och problem 

Den manliga revisorn anser att det inte finns någon skillnad i hur klienterna tar till sig 
information beroende på kön, skillnaden ligger helt och hållet i deras intresse för revision. Rm 
presenterar inte problemlösningar olika på grund av klientens kön utan i så fall är det återigen 
intresset som är avgörande. Att klienterna får en chans att förklara sig menar han är viktigt för 
dem. Han arbetar efter att det inte finns dumma frågor, genom att läsa av klienten och ställa 
följdfrågor till dess att han är säker på att denne har förstått. Rm menar att ”Många säger ju att 
de har förstått det fast de inte har förstått det.”. Missförstånd mellan honom och klienterna tror 
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han beror på dåliga förklaringar och dåliga kommunikation från bådas sida. Däremot är det inte 
vanligare att det uppstår missförstånd mellan honom och en kvinna än honom och en man. 
 
Det är svårt att säga om det är skillnader i hur män och kvinnor tar till sig information eftersom 
Rk jobbar med så få kvinnliga företagare. Om hon däremot kritiserar en kvinna rättar en kvinnlig 
företagare oftast till det. Den kvinnliga revisorn uppfattar tjejer som nervösare och de blir ledsna 
om hon kritiserar dem, killar däremot blir förbannade och tycker att hon är petig. Rk tycker att 
det är jätteviktigt att klienterna får möjligheten till att förklara sin synvinkel då hon kan se om de 
har missuppfattat varandra. Då hon in i det längsta vill undvika fel i revisionsberättelsen är det 
viktigt att de diskuterar igenom situationen för att företagarna skall få förklara sin syn på saken. 
När missförstånd uppstår är de inte könsrelaterade utan beror på de olika individerna. 
Missförstånden uppstår på grund av att de inte har förstått varandra eller att de lägger olika 
värden i olika begrepp. Inför små företagare som inte så insatta är det viktigt att lägga sig på rätt 
nivå så att hon inte sitter och refererar till Årsredovisningslagen. Vid viktigare frågor skriver hon 
alltid en skriftlig rapport för att försäkra sig om att kunden har förstått. Om kunden får rapporten 
skriftligt ligger ansvar hos kunden att återkomma till henne om de är något de inte har begripligt. 
Förutom begreppsförvirring beror missförstånd också på att kunden inte har förstått att det är de 
som bär ansvar för sitt eget företag, inte revisorn.  

5.2.5 Klientens tillit och förtroende 

Enligt den manliga revisorn finns det ingen könsskillnad i tilliten för revisionen utan det är 
väldigt individuellt. Snarare kan han se att det är branschbetonat då det inom vissa branscher 
finns större tillit för revisionen. Han ser inte någon skillnad i om det är en man eller kvinna som 
står bakom företaget när det gäller att få insikt i företaget utan det beror även i detta fall på hur 
intresserade ägaren är. Förtroende är beroende av hur länge kunden varit klient, ”Det tar ju 
några år innan man har byggt upp ett förtroende…har man fått ett förtroende så… är det väldigt 
hårt knutten till en”. Rm avslutar med att säga att han tror på att kvinnorna som företagare 
kommer starkt inom ett par år och mansdominansen bland företagare kommer att minska. 
 
Den kvinnliga revisorn tror främst att tillit beror på individen men hon tror också att tjejer är 
mindre riskbenägna och därför tycker de att det är skönt att någon annan skriver under att det är 
ok. Hon upplever ingen skillnad mellan könen för att få insyn i deras verksamhet. Rk vill avsluta 
med att säga att det viktigt att som revisor ha fingertoppskänsla, alla vill inte ha likformig 
relation till sin revisor. Vissa klienter efterfrågar en löpande avstämning medan andra endast vill 
ha en basal revision. 

5.2.6 Samlat intryck av revisorerna 

Rm var väldigt neutral, inte speciellt intresserad men inte heller avvisande. Svarade oftast kort på 
frågorna utan att fylla ut sina egna svar. 
 
Rk gjorde tydligt för oss redan i början av intervjun att genus var ett perspektiv som intresserade 
henne och det gjorde att hon var engagerad. Hon svarade väldigt utförligt på frågorna men ofta 
gled hon ifrån själva frågan.  
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5.2.7 Sammanfattande tabell för revisorerna 

 Revisor Rk Revisor Rm 
Personlig 
faktafråga 

*Godkänd i 5 år och har jobbar 
inom byrån i 11 år. 

*Godkänd sedan 1989 

Klientmöte *Finns inga ultimata möten  
*Beror på kunden och typ av möte 
*Lite formellt, med finna rätt nivå 
*Grad av formell struktur varierar 
beroende på person, inte kön 
*Professionell relation till kunden 
*Ödmjuk i sitt bemötande, skapar 
förtroende 
*Måste som kvinna jobba hårdare 
för att anses som kunnig 

*Skriftlig dokumentation viktigt 
*Klienten har kontroll på sina papper 
och har förmedlat dem i förväg 
*Återkopplingsmöten 
*Viktigt att klienten förstår allt 
*Sällan formellt, beror på bransch 
*Bara stress vid problematiska bokslut 
*Kvinnor är mer noggrant medan män 
är mer chanstagare 

Stress *Stress beror på situation och leder 
till att redovisning bortprioriteras 
*Kan helt subjektivt se att män är 
mer riskbenägna och att kvinnor 
gärna vill göra rätt för sig 

*Tycker inte att upplevd stress skiljer 
sig åt mellan könen 
 

Relation *Kroppsspråk är individberoende 
*Vill ses som professionell  
*Måste som kvinna akta sig för att 
bli betraktad som ”bitchig” och 
backar därför upp sin kritik med 
kollegors syn 
*Närmare relation med klient beror 
inte på kön 

*Könens kroppsspråk skiljer sig åt, 
både privat och i affärslivet 
*Professionell nivå 
*Umgås inte med klienter privat 
*Ser närmare relationer till klienterna 
som en förtroendesak som är 
oberoende av kön 
 

Problemhantering *Kvinnor tar granskning mer 
personligt medan män blir 
förbannade 
*Presenterar inte problemlösningen 
olika beroende på kön 
*Viktigt att klienterna får förklara 
sin synvinkel för att undvika 
missförstånd 
*Personer tolkar begrepp olika, 
största förvirringskällan 
*Skriftlig dokumentation viktig för 
att undvika missförstånd 

*Nivån på informationsintaget beror 
på personens intresse av 
informationen samt personliga 
egenskaper 
*Presenterar inte problemlösningen 
olika beroende på kön 
*Viktigt att klienten får förklara sig 
*Missförstånd är individberoende och 
beror främst på dålig kommunikation 

Klientens tillit 
och förtroende 

*Tror att kvinnor är mindre 
riskbenägna 
*Kvinnor vill att någon går igenom 
och ser till att allt är ok. 
*Insikten är individberoende 
*Trycker på att alla relationer 
handlar om fingertoppskänsla från 
revisorns sida 

*Tilliten för revision är individuell 
och branschbetonad 
*Graden av insikt i företagen beror på 
klientens intresse 
*Förtroende tar tid att bygga upp 
*Tror att kvinnor kommer starkt i 
framtiden, som egna företagare 
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6. Analys 
För att kunna dra slutsatser kring genusaspekten på informationsmottagandet krävs det att 
empirin sammankopplas och att den kombineras med teorierna. Genom att göra nämnda analys 
kommer viktiga aspekter till svaret på problemformuleringen att visa sig. 
 
En analys är en tolkning av signalsystemet mellan sändare och mottagare. Bara för att signalen 
kommer fram innebär inte det att meddelandet tolkas på tänkt sätt, meddelandet kan komma att 
få en annan innebörd när det tolkas av mottagaren. Detta gäller för all form av kommunikation, 
så även för våra intervjuer. Exempel som kan påverka innebörden av signalen är, både sändaren 
och mottagarens, kön, ålder, personlighetsdrag och individernas tolkning av samhällets oskrivna 
regler.129 Vi tror att det främst kan ha varit vårt kön och vår ålder som spelat in vid tolkningen då 
respondenterna är en relativt homogen grupp, jämfört med oss, i dessa hänseenden. 

6.1 Mötet mellan mikroföretagare och revisorer 
De kvinnliga företagarna vill gärna kunna kontakta sin revisor för att få svar på frågor medan 
männen i större utsträckning värdesätter att bli informerade utan att behöva ställa frågor. Det var 
främst M4 som ville att revisorn skulle informera honom om ändringar, men även M2 
förmedlade detta till viss grad då han uppskattar att revisorn är påläst. Denna könsskillnad 
bekräftas också av de båda revisorerna som även de säger att kvinnor tenderar till att vilja ha 
klara och tydliga besked för att de inte vill göra fel och revisorerna har även upplevt att män är 
mer riskbenägna. Revisorernas enade åsikter bekräftar teorin om att kvinnor och män har olika 
syn på möjliga tillvägagångssätt. Kvinnor har enligt teorin en förmåga att söka efter många 
alternativ till lösning och det leder till att de har svårigheter att bestämma sig för ett alternativ 
och då väljer de att kontakta en säker källa som i detta fall är deras revisor130. Männen å andra 
sidan är som sagt mer riskbenägna och de fokuserar lätt på ett alternativ som går an, även om det 
inte är det ultimata131. 
 
I likhet med hur revisorerna uppfattar det hela, finns det inte någon skillnad mellan könen i hur 
företagarna vill att mötets grad av formell struktur ska vara. Alla mikroföretagarna tycker att 
mötet gärna får ha en informell karaktär och detta motsäger vår teori som menar att män gärna 
har strukturerade möten som inte är speciellt relationsinriktade då män efterfrågar direkt 
kommunikation i större utsträckning än kvinnor132. Revisorerna tryckte på att de inte kan ha ett 
alltför nära förhållande till sina klienter då detta leder till en ickeprofessionell relation. I vår 
empiri var det dock en av de kvinnliga företagarrespondenterna som värdesatte egenskaper som 
inte var yrkesrelaterade, som till exempel humor, och hon uppskattade att ha en personlig relation 
till sin redovisningskonsult. Även den andra kvinnliga mikroföretagaren uppskattar att ha en 
personlig relation till den som hon rådfrågar. I hennes fall är det inte en professionell relation då 
hon anser att det är för kostsamt att rådfråga en konsult och hon vänder sig därför till en vän med 
sina revisionsfrågor. Att kvinnor är mer relationsinriktade har sin grund i att de enligt teorin är 
känsligare på grund av att de lätt kopplar ihop en händelse med en känsla133. Män har inte en lika 
stark förmåga att göra denna koppling på grund av att hjärnhalvorna förbinds av en tunnare 
hjärnbalk. Denna koppling leder till att män måste ha ett starkare samband mellan händelse och 
känsla för att känslorna ska ta överhand.134 Vi kan inte se detta i vår undersökning då ingen av 
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männen motsade sig personlig relation men å andra sidan fanns det tydligare bevis för att kvinnor 
i större utsträckningen än män efterfrågar personliga relationer. För M2 spelar det inte någon roll 
vem det är han rådfrågar då han bara angav att han kontaktar någon på sin redovisningsbyrå. 
Detta tolkar vi som att han inte känner att en personlig relation är avgörande för honom vid 
kontakt i frågor kring redovisning och revision. Den andra manliga företagarrespondenten vill 
klara det mesta själv och inte heller han uttrycker något som visar på att en personlig relation är 
en avgörande faktor när han ska få svar på sina revisionsfrågor. 
 
De manliga företagarna vill båda att ett möte med revisorn ska ske som ett samspel där båda 
parter får lika stor plats och tycker att mötena i realitet är upplagda på detta sätt. Båda männen 
har manliga revisorer och vi menar att det är en bidragande orsak till att respondenterna känner 
att mötena kan ske i samspel. I och med att teorin skiljer på kvinnors och mäns samtalsstil och 
pekar på att det lättare kan uppstå missförstånd mellan könen innebär det också att män 
kommunicerar bättre med andra män135. Kvinnornas sätt att prata särskiljer sig bland annat i 
användandet av undertoner då kvinnor har lättare för att tolka och använda dessa i samtal136. Den 
kvinnliga företagaren som har en manlig revisor vill inte ta stor plats vid sina revisionsmöten och 
vi menar att det har sin grund i att de båda parterna är av olika kön och det leder till att de inte 
förstår varandra fullt ut. I denna typ av situation påbörjas också en doing gender-process som 
enligt teorin förstärker kvinnans underordnade position i samhället. I och med att den kvinnliga 
företagaren inte tar större plats vid revisionsmötet lever hon upp till bilden av hur en kvinna ska 
vara, hon förväntas inte ta stor plats. Medvetet eller omedvetet bekräftar hon därmed 
fundamentala skillnader och skapar genus.137 Den andra kvinnliga företagarrespondenten, som 
har en kvinnlig revisor, vill gärna ta stor plats vid möten med revisorn. Vi menar att det beror på 
att de båda är kvinnor och då känner vår respondent att hon förstår revisorn till fullo vilket gör att 
respondenten tar för sig mer under mötet. Detta stärks av samma teori som nämnts ovan om 
kvinnor och mäns olika samtalsstil. 
 
Under ett möte förekommer det brus, yttre störningar, som distraherar mötesdeltagarnas 
samtal138. Teorin säger att män har svårare för att kunna acceptera externa störningar som till 
exempel höga ljud139 och detta framkom även i vår studie då båda männen helst ville att möten 
med revisorn ska ske ostört, även om det inte alltid var genomförbart. De kvinnliga företagarna 
menade att de inte hade några problem med störningar och de kan hantera flera olika ljud på 
samma gång. En förklaring till att kvinnor inte störs av ljud runt omkring är att kvinnor generellt 
sett har bättre simultanförmåga än männen140 och det innebär att de kan behandla det som sägs i 
ett möte även om det förekommer yttre störningar.  Neurologen Gorski menar att det är på grund 
av den starkare förbindelsen mellan kvinnornas hjärnhalvor som detta är möjligt och 
simultanförmågan underlättar även associationen med tidigare lagrad information141. Det var inte 
bara någon som de kvinnliga företagarna angav som svar på våra frågor utan förmågan att inte 
störas av yttre omständigheter visade sig även vid intervjun. Båda kvinnorna förlade intervjun i 
en sådan miljö som kom att innebära externa störningar men utifrån vad vi kunde se innebar inte 
dessa störningar att respondenterna blev distraherade. De hade inga problem att byta fokus från 
intervjun till den externa störningen för att sedan åter igen lägga full fokus på intervjun. Vår teori 
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förklarar detta med att kvinnor har två talcentra vilket gör att de lätt kan hoppa mellan två ämnen 
i sin tankar142. 

6.2 Problemlösning och stress 
När det gäller problemlösningsförslag finns det nyanserade skillnader mellan kön men även 
mellan varje respondent. K3 är den som främst bekräftar teorin om kvinnlig problemhantering då 
hon uttrycker ett stort behov av att få lösningsförslag, genom kommunikation143, innan 
problemen uppstår. Sedan går respondenterna stegvis, via K1 och M2 mot att vilja ha mindre och 
mindre lösningsförslag och M4 anser sig sällan vara i behov av att få hjälp. Det finns dock en 
gräns mellan könen då de båda kvinnorna gärna vill ha problemlösningsförslag innan problemen 
blir för stora och männen tar helst hjälp när de inte själva kan lösa problemen. Att männen inte 
vill ha hjälp i förebyggande syfte beror delvis på deras spatiala förmåga som hjälper dem att se 
problemen som en del i en helhetsbild144. En annan bakomliggande orsak är att män sorterar in 
sina problem i fack som gör det möjligt för honom att fokusera på en sak i taget och därmed 
känner man sig inte stressad utan han hanterar problemen på ett organiserat sätt. Kvinnor vill i 
liknande situationer ventilera sina problem och det leder till att hon inbjuder till att få 
problemlösningar från omvärlden.145 
 
Män ska enligt teorin vara prestationsinriktade medan kvinnor ska vara relationsinriktade146 och 
när vi ser till våra företagarerespondenter kan vi se att en av männen helt klart bekräftar teorin, 
liksom en av kvinnorna. Det som främst skiljer de två åt är M4s fallenhet för att kunna göra 
prioriteringar medan K3 helst skulle vilja göra allt på en gång samt att de slutligen gör helt olika 
prioriteringar. Han väljer sitt företag i första hand medan hon främst ser till det personliga planet 
först. Här bekräftar de båda företagarna teorierna som säger att kvinnor prioriterar utifrån 
problemets betydelse medan män prioriterar med problemlösningens mål som utgångspunkt147. 
De övriga två respondenterna ligger mittemellan och har likadana prioriteringar som varken är 
utmärkande manliga eller utmärkande kvinnliga. Den kvinnliga revisorn säger i sin intervju att 
när klienterna blir stressade är det redovisningen som kommer i sista hand och det bekräftar 
empirin. Alla respondenterna menade att omvärdering av lager, som är prestationsinriktad, kom 
långt ner på listan, i den övervägande andelen av svaren prioriterades detta problem sist. 
 
Något annat som vi uppmärksammat är att ju längre en företagare har varit verksam ju bättre kan 
denne hantera sin stress. En skillnad vi kan se är motpoler mellan K3 och M4 där kvinnan låter 
sina beslut gro och hon bearbetar själv det som ska göras innan hon slutligen tar tag i det, vilket 
är ett teoribekräftat handlande148. Den manliga respondenten anser att stress är vardag och 
därmed behöver han inte agera på något speciellt sätt, stress är för honom vardagligt. Utöver 
detta kan vi också se att kvinnorna uppfattar stress på ett annat sätt, de lägger mer vikt vid stress 
medan männen ser det som något ofrånkomligt och de accepterar fenomenet mer naturligt. Både 
den kvinnliga och den manliga revisorn har samma uppfattning om klienternas stresshantering då 
de menar att det tydligt framgår om en klient är stressad. Revisorerna menar dock att det inte går 
att se några skillnader mellan könen i frågan utan att det, som i många andra fall, är 
individberoende. 
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6.3 Kommunikation 
Ingen av mikroföretagarrespondenterna upplever idag att det är vanligt att det uppstår 
missförstånd mellan dem och deras revisor. Två av respondenterna, en kvinna och en man, 
uppger att det i början kunde uppstå missförstånd på grund av att de inte förstått terminologin 
som revisorerna använde. Att just terminologin är en vanlig källa till missförstånd mellan 
revisorerna och dess klienter bekräftas av de båda revisorsrespondenterna men däremot upplever 
de inte att missförstånden är könsrelaterad. Den kvinnliga respondenten K3 förtäljer att hon 
tidigare haft en manlig revisor och där upplevde hon inte att samspelet dem emellan fungerade 
lika bra som med hennes nuvarande kvinnliga revisor. Att K3 inte kom lika bra överens med sin 
manliga revisor beror enligt teorin på att kvinnor talar mer än män vilket leder till att män kan 
uppfatta kvinnor som inkonsekventa och virriga149. Även den kvinnliga revisorn vi intervjuade 
har upplevt att det kan vara svårt med kommunikationen med män och detta blev extra tydligt när 
hon kom i kontakt med äldre män som hade erfarenhet av företagarbranschen. En annan orsak 
kan vara att det kvinnliga språket generellt sett innehåller fler undertoner och det medför att en 
mans sätt att prata kan av kvinnor uppfattas som otillräckligt. Kvinnor efterfrågar ett mer 
målande språk medan män strävar efter att vara direkta och bokstavliga i sitt tal. Män har därför 
svårt för att avkoda kvinnors språk vilket leder till att missförstånd lätt kan uppstå.150  
 
I och med att kvinnor är benägnare att tala mer än män leder det enligt teorin också till att de har 
ett större behov av att få förklara sig inför revisorn151. Mikroföretagarna är dock, oberoende av 
kön, eniga om att det är viktigt att få förklara sin synvinkel för revisorn, därmed finns det inget 
underlag till att bekräfta teorin ovan. Inte heller revisorerna kunde detektera några skillnader 
mellan könen, de är eniga om att det istället är beroende av individen och dennes intresse för 
revisionen. 
 
Den kvinnliga revisorn menade att hon inte kunde identifiera några skillnaden mellan män och 
kvinnors kroppsspråk, det sa sig däremot den manliga revisorn kunna göra. Denna 
meningsskillnad behöver inte betyda att den ena har rätt eller fel, det beror istället på hur de båda 
parterna läser av omgivningens icke-verbala signaler152. Under intervjuerna har vi inte uppfattat 
det som att det finns könsskillnader i användandet av kroppsspråk, ingen av respondenterna har 
utmärkt sig i frågan om sitt kroppsspråk. 
 
Vi märkte genomgående under intervjuerna att männens samtalsstil var mer trevande och med 
lägre tempo än kvinnornas, vilket helt överensstämmer med teorin153. Att kvinnorna pratade med 
fler diffusa ord kunde vi inte identifiera då vi inte fann att kvinnorna använder annorlunda ord än 
männen. I och med detta finner vi inget belägg för bristhypotesen om kvinnors språk och det är 
ytterligare ett bevis för att denna hypotes inte är tillämplig som könsskillnad. Teorin menar 
vidare att kvinnors samtalsstil är uppmuntrande och de vill att samtalet skall ske i samarbete 
mellan parterna.154 Vi instämmer om detta gällande våra kvinnliga respondenter, i jämförelse 
med de manliga och det bekräftar teorin. 
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6.4 Relationer 
Tillit tycker de båda revisorerna är beroende av individen och den manlige revisorn tycker även 
att det är branschbetonat. Kvinnor skall enligt teorin vara mer tillitsfulla och i och med att de vill 
ha relationer med personerna i sin omgivning155 ska de teoribaserat ha större tillit till sin revisor. 
Men där skiljer sig teorin från verkligheten enligt vår studie. Företagarrespondenterna svarade att 
de i första hand vänder sig till revisorn om de har frågor kring redovisningen, det menar vi beror 
på att de känner tillit till sin revisor. En respondent avvek från denna åsikt men inte på grund av 
brist i tillit utan av att hon kände att det var en onödig kostnad. Den ena kvinnliga företagaren 
säger sig vara helt oberoende av sin revisor medan den anda kvinnan, K3 upplever sin revisor 
som ett stöd hon inte hade klart sig utan. Den första kvinnan har som tidigare nämnts inget behov 
av att ha en relation med sin revisor men hon vill ha en personlig relation med den som hon 
rådfrågar. Båda kvinnorna är teoribekräftande i frågan om att få medhåll utifrån, även om K1 inte 
efterfrågar en nära relation specifikt med sin revisor. De manliga respondenternas svar lägger sig 
mellan kvinnornas då männen ser revisorn som ett kontrollerande stöd men de är inte heller 
beroende av revisorn. Vi kan inte se direkta könsgrupperingar när de gäller respondenternas 
förhållande till revisorn men vi kan se att kvinnorna tycker att det är viktigare med en personlig 
relation till den som rådfrågas än vad männen gör. 
 
Den kvinnliga revisorn säger att hon har upplevt vissa svårigheter då det kommer till att lägga 
fram kritik, främst till äldre män, och hon har i dessa situationer fått uppfattningen av att hon har 
ansetts vara ”bitchig”. Vi vill mena att detta beror på att hon, när hon kritiserar, avviker från den 
stereotypa kvinnan och detta skapar förvirring för informationsmottagaren156. För att åtgärda 
detta väljer Rk att ha kollegors uppbackning som leder till att klargöra fakta för klienten utan att 
denne behöver se till vem sändaren är. Mottagaren kan på så vis bortse från att det är en kvinna 
som är kritiskt och istället se till den information som förmedlas. Den kvinnliga revisorn pratar 
om att hon har upplevt maktspråk i olika sammanhang men motsäger teorin då hon inte menar att 
maktspråk är specifikt manligt157. Hon anser sig ha upplevt att både män och kvinnor behärskar 
maktspråk och klienterna är inte sena att utnyttja det när tillfälle ges. Vi har inte upplevt att det 
specifikt för männen, har förekommit maktspråk vid våra intervjuer. 
 
Vi fick varierande svar av alla mikroföretagarrespondenterna gällande kritik och det är därför 
svårt att analysera några könsskillnader. Vad vi dock kunde identifiera var att den starkaste 
reaktionen fick vi av en kvinnlig respondent som menade att kritik var jättejobbigt att få. Hennes 
reaktion när frågan om kritik ställdes var tydlig och vi kunde direkt se att hon verkligen tyckte att 
det var jobbigt att bli kritiserad. En manlig respondent svarade att kritik var bra så länge den var 
saklig och förde utvecklingen framåt. Utifrån dessa två respondenter kan vi se att det verkar som 
att kvinnor bryr sig mer om vad omgivningen tycker om dem samt att de gärna vill göra rätt för 
sig. Teorin och även en av revisorernas observationer menar att på grund av att kvinnor är 
känsligare tar de också till sig mer av kritiken som ges158. De övriga två företagarrespondenterna 
går inte att gruppera utifrån kön och i och med det kan vi inte se några generella kopplingar 
mellan kön och kritik. 
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6.5 Stereotyper 
Sett ur en helhetsbild kan varje mikroföretagarrespondent ses som en representant i vardera 
gruppen av kön- och genuskombination159. K3:s svar kan tolkas som feminint genus då hon i 
mycket uppfyller stereotypen om kvinnor medan K1:s svar drogs mot typiska manliga svar, 
därför tilldelar vi henne ett mer maskulint genus. Ett exempel där de skiljer sig åt är typen av 
kontakt de vill ha till sin revisor. K3 efterfrågar en nära kontakt som går mot att vara personlig 
som bekräftar teorin om hur kvinnor värderar sina relationer, vilket K1 inte gör då hon inte 
efterfrågar någon närmare kontakt med sin revisor. Vår personliga uppfattning om hur 
respondenterna agerade under intervjuerna har också bidragit till att vi kan se ovan nämnda 
skillnader. Vi menar att M4:s svar i det stora hela bekräftar teorin om hur en man agerar, varav vi 
anser att han har ett maskulint genus, till skillnad M2. Den senare har mer drag av ett feminint 
genus då han till exempel gjorde en ”kvinnlig” värdering av de hypotetiska problemen som helt 
skilde sig från M4:s värdering. 
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7. Slutsatser 
Efter att ha genomgått en förädlingsprocess från köns-, genus- och kommunikationsteori till 
empiri och sedan till analys kommer följande slutsatser om könsskillnader i 
revisionssammanhang slutligen att sammanstrålas och ge svar på problemformuleringen. 

7.1 Förväntningar om slutsatser 
I början, när vi formulerade vårt problem, hade vi ganska höga förväntningar på att vi skulle 
kunna dra många slutsatser utifrån vår kommande studie vilket går att se på den första stapeln i 
diagrammet nedan. När vi sedan började jobba mer teoridelen ökade förväntningarna då vi fann 
mycket som talade för att könsskillnaderna fanns på många områden. Efter att ha genomfört 
intervjuerna med respondenterna visa det sig att vi inte kunde finna lika många skillnader som vi 
hade trott och därmed sjönk våra förväntningar om slutsatserna. Vi vill med detta diagram visa 
att trots att vi från början haft höga förväntningar har vi eftersom anpassat dem till de resultat vi 
har fått från studien. Även om vi ursprungligen velat se fler skillnader mellan könen har vi fått 
besinna oss och slutligen dragit slutsatserna som följer.  
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7.2 Studiens slutsatser 
Som vi nyligen konstaterat har vi kunnat se att våra mikroföretagarrespondenter går att gruppera 
utifrån kön och genus. Vi har klassificerat dem som en kvinna med kvinnligt genus, en kvinna 
med manligt genus, en man med manligt genus och en man med kvinnligt genus. Utifrån detta 
drar vi slutsatsen av att genus existerar, men utan koppling till kön, och att en persons egenskaper 
är både biologiskt grundade och socialt konstruerade i kontakten med revisorn. Detta leder till att 
det är svårt att dra några generella slutsatser om könsskillnader i informationssammanhang. Det 
finns ingen tydlig skillnad mellan könen och följaktligen kan vi inte säkerställa några klara 
riktlinjer för en revisor att följa vid klientmöten. Istället förmedlar vi råd och pekar på saker som 
en revisor bör tänka på när denna kommer i kontakt med sina kunder. 
 
Revisorn bör beakta klientens kön vid möten för att det inte ska uppstå gap mellan dem. Vid 
samtal med en person av motsatt kön är det viktigt att vara uppmärksam på att den andra parten 
är delaktig i mötet, speciellt noga är det vid möten med kvinnor så att kvinnorna inte blir för 
passiva. I och med att könen har olika samtalsstilar är det extra viktigt att vara uppmärksam på 
om den andra parten är delaktig vid ett möte mellan personer av olika kön. Genom att uppmuntra 
till delaktighet ökar individens förståelse och därmed ökar personens informationsintag.  
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Vår undersökning har visat att det inte finns någon skillnad mellan män eller kvinnors förmåga 
att ta till sig information relaterat till mötets formella struktur. Mötena är individberoende och vi 
har sett att de flesta uppskattar att ha en informell struktur där mötet har sin gilla gång utan fast 
formalia. Revisorerna bör dock vara noggranna med att ett möte inte avbryts när de sitter med 
manliga klienter då de har svårare för att anpassa sig till externa störningar. Männen har lättare 
för att mista koncentrationen under ett möte om det till exempel finns ljud runt omkring. Kvinnor 
har inte lika stort behov av att undvika externa störningar då de lättare kan sortera bland ljud och 
koppla bort oväsentliga ljud.  
 
Det finns inget i vår undersökning som pekar på att revisorn bör lägga stor vikt vid sitt 
kroppsspråk. Vi fann att en persons kroppsspråk inte nämnvärt påverkar mottagarens vilja och 
förmåga att ta till sig information. I och med detta kan vi inte heller se att det finns några 
könsskillnader i detta sammanhang. 
 
För att kunna tillfredställa en mans informationsbehov är det bra att ge information utan att den 
uttryckligen efterfrågas. Vi har kunnat se att de manliga mikroföretagarna är självständigare och 
de vill genom sin revisor få uppdatering om regelverket. Männen är mer villiga att chansa i deras 
redovisning och väljer sin egen väg utan att rådfråga sin revisor på samma sätt som kvinnor gör. 
Kvinnornas uppvisande tecken på osäkerhet gör att de söker revisorns försäkran om att de gör 
rätt, genom rådfrågning innan beslut fattas. Vi har även sett att kvinnor också vill ha 
problemlösningsförslag i förebyggande syfte medan män endast vill ha uppdateringar om 
ändringar. Män efterfrågar bara problemlösning inom områden som de själva inte behärskar och 
vill även här gå sin egen väg. 
 
När det kommer till att prioritera problem behöver kvinnor mer hjälp med själva prioriteringen. 
De behöver få hjälp med att inse att det inte går att göra allting på samma gång utan att de måste 
göra vissa val. Vi har sett att män skiljer sig något från kvinnor i detta hänseende då män har 
lättare för att prioritera. Oavsett kön behöver alla få påminnelse om att redovisningen finns då 
den annars lätt blir bortprioriterad. En revisor bör tänka på att en person som är stressad, främst 
stressade kvinnor, har en större benägenhet att inte prioritera redovisning och vi menar därför att 
det är av stor vikt att en revisor är ett stöd för sin klient så att denne inte behöver känna lika 
mycket stress. Genom att vara behjälplig med till exempel att påminna om viktiga datum kan 
revisorn både agera stöd och kontroll. 
 
Den vanligaste orsaken till missförstånd är inte könsrelaterad utan beror på begreppsförvirring. 
Dock finns incitament som tyder på att revisorn bör vara extra tydlig då denne pratar med en 
klient av motsatt kön. Kvinnor och mäns olika samtalsstil leder till att när en kvinna och en man 
pratar med varandra kan missförstånd uppstå då de har olika sätt att utrycka sig på. Vi har sett ett 
exempel på att det är svårare för en kvinnlig företagare att förstå en manlig revisor och har inget 
exempel som motsäger detta då bara en företagarrespondent haft en revisor av motsatt kön. 
Utifrån detta menar vi att det är viktigt att beakta klientens samtalsstil vid möten för att förhindra 
att det uppstår missförstånd. Vi menar också att generellt sett spelar klientens kön mindre roll, 
det är viktigare att se till individens personliga uttryck. 
 
Studien visar tecken på, främst vid intervjuerna med revisorerna, att en klient kan tycka att det är 
förvirrande när en kvinnlig revisor kliver ur sin roll som kvinna och börjar kritisera. Vi menar att 
detta beror på att samhället har stereotypa könsroller och när en person inte passar in i sitt fack 
skapar det förvirring. Som revisor är det därför viktigt att tänka på detta för att på så vis 
minimera risken för missförstånd och förvirring. 
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Alla respondenter menar att det är viktigt att få förklara sin synvinkel och vi har här inte kunnat 
detektera några skillnader beroende på kön. Med andra ord är det lika viktigt för män som för 
kvinnor att få lägga fram sin synvinkel och som revisor är det viktigt att den personen får det 
utrymme som krävs för att detta ska kunna ske. I och med det bör en revisor vara extra 
uppmärksam på att ge kvinnor utrymme då de har lite svårare för att ta sig det utrymmet. Vi fann 
även att tilliten för revisorn inte är könsberoende utan det är olika från individ till individ. Likaså 
fann vi inte att det är skillnad mellan hur pass beroende kvinnor och män är av sin revisor, även 
här är det individberoende. 
 
Sammanfattningsvis vill vi på intet sätt säga att köns- och genusteorierna bör förkastas utan vi 
menar att de inte är fullt applicerbara på förhållandet mellan mikroföretagare och revisorer 
utifrån vår studie. Vi har sett att det finns en viss koppling mellan teori och empiri men vi har 
inte kunnat se några starka samband. Vi har kunnat observera tendenser men de har inte varit så 
klara att vi med säkerhet kan fastställa att de teoretiska förhållandena existerar vid interaktionen 
mellan revisorn och mikroföretagarna. De tydligaste tendenserna var att begreppsförvirrig skapar 
missförstånd, kvinnor efterfrågar i större utsträckning information och problemlösning från 
revisorn än männen gör samt att stress, oavsett kön, leder till att redovisningsrelaterade frågor 
bortprioriteras.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning om könsskillnader vid revision 
För att få en djupare insikt i hur kvinnliga företagare ser sin revisor skulle en studie som bara 
inriktar sig på kvinnliga mikroföretagare kunna se vilka skillnader det innebär att ha en revisor av 
sitt eget kön mot att ha en av motsatt kön. De vill säga en jämförelse mellan kvinnor med 
kvinnlig revisor och kvinnor med manlig revisor. I och med att kvinnor är på frammarsch både 
inom revisorsyrket och inom eget företagande menar vi att det är mer aktuellt att fokusera på 
kvinnorna då dessa yrken traditionellt sköts av män. I vår studie har vi funnit att kvinnor är mer 
osäkra och att de i större utsträckning än män är i behov av att få stöd från sin revisor. Vi tror att 
detta har lett till att det är färre kvinnor som är egna företagare och därför menar vi att det finns 
behov av att se över vilka stöd kvinnor vill ha för att kunna bli egen företagare. 
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8. Studiens värde och tillförlitlighet 
”En professionellt genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga 
och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna komma andra till del.”160 
För att kunna identifiera dessa mått kommer studien av könsskillnader att granskas. 

8.1 Kritisk granskning av intervjuerna och intervjumanualerna 
Kommunikationsmodellen är bland annat tänkt att vara ett mått på hur exakt de överförda 
kommunikationssymbolerna förmedlar den önskade betydelsen på meddelandet. Genom att i 
efterhand kritiskt granska våra frågemanualer kan vi se att vissa frågor inte tolkats av 
respondenterna enligt vår ursprungstanke. Till exempel gav inte fråga nummer 7 om ultimat möte 
den typ av svar som vi tänkt oss. Vad vi efterfrågade var detaljer i mötesomgivningen som till 
exempel att komma i tid. Istället fick vi svar som behandlade själv informationsutbytet under 
mötet, till exempel ville alla företagare få svar på sina frågor och de nämnde inget om själva 
mötes miljö. Samma tolkningsdifferentiering uppstod i den likartade frågan, nummer 2, som 
ställdes till revisorerna. 
 
Något som i efterhand kan kritiseras var att den ena revisorsintervjun blev korthuggen då många 
frågor besvarades nej utan efterföljande resonemang i och med att vi endast hade följdfrågor vid 
jakande svar. I den andra intervjun fanns också en del nej-svar men där fyllde respondenten själv 
ut sina svar och vi fick då en förklaring till personens åsikter. Kombinationen av våra begränsade 
följdfrågor och den en revisorsrespondentens knapphändiga svar har lett till att den ena intervjun 
gav mindre analysmaterial än beräknat. Även vid intervjuerna med företagarna kände vi att våra 
frågor inte var tillräckligt öppna i kombination med att vi var ovana intervjuare. För att kunna 
kompensera vår ovana hade det varit oss behjälpligt med öppna frågor som rymde mycket 
information så att vi sedan kunnat välja ut det som vi ansåg relevant för vår studie. Som det var 
nu gjorde de höga förväntningarna på könsskillnaderna att vi hade för inriktade frågor och när det 
sedan visade sig att dessa skillnader inte var lika påtagliga som vi trott ledde det till att vi inte 
fick fram all information som vi hade behövt. Utifrån detta har vi insett att en intervju med 
öppnare frågor ger ett bättre empiriskt underlag även om inte allt som säga är relevant. 
Att våra frågemanualer inte täckte ett så stort område som vi hade tänkt oss medförde också att 
intervjutiden blev kortare än beräknat. 
 

8.2 Validitet 
När det gäller att mäta om studien har mätt det den ska mäta och om studien har lett till 
information som inte är relevant är validitet ett passande mått. Hög validitet innebär att studien i 
hög grad har studerat det som är tänkt att studeras och att de uppgifter som samlats in är 
användbara. Validitet mäts genom att våra insamlade uppgifter gör att vi kan dra slutsatser 
utifrån vår problemformulering. I och med att vi har en semistrukturell intervjutyp ligger vår 
validitet generellt mellan hög och låg då öppna frågor ger högre validitet än slutna.161 Vi har 
upplevt att vissa frågor var lite för breda och att de gav för stort utrymme för respondenten att 
tolka dem. Vi fick inte riktigt de svar som vi var ute efter att få fram. Som vi har skrivit i kritiken 
av manualerna inbjöd frågan kring det ultimata mötet till egna tolkningar och vi fick inte fram 
den typ av information som vi hade tänkt oss. Den information som vi fick fram var visserligen 
oss behjälplig men inte i den form som vi från början hade tänkt oss. Detta har sänkt studiens 

                                                 
160 A. Lantz, 1993, s.13 
161 J-A. Kylén, 2004, s.141 
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validitet något men vi har i det stora hela fått fram det vi vill få fram och anser att validiteten 
ligger på en tillfredställande nivå som balanserar med reliabiliteten. 

8.3 Reliabilitet 
Benämningen, för att kunna se hur pass sanna uppgifterna är, är reliabilitet. Definitionen av 
sanna uppgifter är relativ och kan ses ur en persons synvinkel eller som ren fakta. Vi har med 
detta arbete som mål att redovisa sanna uppgifter ur en facklig synvinkel och försöker minimera 
den personliga påverkan. Att upprepa datainsamlingen flera gånger är ett sätt att mäta 
reliabiliteten, om svaren är likartade innebär det att uppgifterna är reliabla. I vår undersökning 
som hanterar mjuk data, så som åsikter och upplevelser, kan det ske skiftningar vid upprepad 
datainsamling men huvuddelen ska ändå ha samma tendenser som tidigare. I intervjuerna ställde 
vi frågor som berör hela deras verksamma tid inom respondentgruppen och det innebär att vid 
upprepade förfrågningar tror inte vi att deras åsikter skulle skilja sig nämnvärt mellan tillfällena. 
Att ha en hög svarsfrekvens skapar också högre reliabilitet162 och vad gäller företagarna har vi 
inte något bortfall alls, ingen av de tillfrågade nekade till att delta. När vi tillfrågade revisorerna 
hade vi två kvinnor som inte vill delta, där var med andra ord bortfallet 50 %. Reliabiliteten ökar 
med antalet frågor och längre intervjuer men det finns en gräns för hur mycket ny data bidrar till 
ökad reliabilitet. Genom att iaktta bild 3 nedan syns det tydligt att det inte innebär någon större 
ökning av reliabiliteten vid en ökning av data från till exempel 3 till 9.163 Vi finner därmed att en 
ökning från fyra mikroföretagarrespondenten till sex inte innebär en så pass stor 
reliabilitetsökning att vi finner det nödvändigt. 
 

 
Bild 3 Reliabilitetsökning i relation till dataökning Källa: Kylén164 

Det finns en viss koppling mellan reliabilitet och validitet. Låg validitet sänker automatiskt 
reliabiliteten men hög reliabilitet innebär däremot inte att validiteten höjs. Även om uppgifterna 
är sanna och tillförlitliga kan de vara ointressanta för själva studien.165 För oss har det handlat 
om att få en balans mellan validitet och reliabilitet och genom att ha valt en semistrukturell 
intervjutyp har vi gått den gyllene medelvägen. Struktur främjar reliabiliteten medan öppenhet 
främjar validiteten166. Semistrukturell är mitt emellan och därför anser vi att vår studie har en bra 
balans mellan de två typerna av kvalitetsmått. 

                                                 
162 ibid. s.13  
163 J-A. Kylén, 2004, s.144 
164 ibid. s.144 
165 ibid. s.13 
166 ibid. s.141-142 



        Värde och tillförlitlighet        48(50) 

 

8.4 Replikerbarhet 
Slutligen vill vi utröna studiens replikerbarhet, hur pass bra det går att genomföra en studie på 
samma sätt som vi har gjort. Vid denna bedömning är metodbeskrivningen viktig då den ligger 
till grund för replikering. 167 Genomgående har vi försökt att vara tydlig i vår metod och motivera 
våra olika val för att kunna säkerställa pålitlighet och tillförlitlighet men också för att kunna 
påvisa en hög grad av replikerbarhet. Vi menar att det är troligt att en likadan studie skulle kunna 
gå att genomföra men det skulle inte innebära att svaren skulle bli identiska i och med att vi har 
gjort ett bekvämlighetsurval. Sannolikheten att samma personer skulle väljas och att de skulle 
vara tillgängliga är liten men förutom det menar vi som ovan nämnts att studien rent metodiskt 
går att göra på samma sätt. 
 

                                                 
167 A. Bryman, Bell, E., 2005, s.102 
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Bilaga 1 - Intervjumanual mikroföretagare 
 

Allmänt 

1) Hur länge har du varit företagare? 

2) Har du någon revisionsutbildning?  

3) (Om ja) I så fall vilken utbildning? 

4) Har du en kvinnlig eller manlig revisor? 

 

Mötet med revisorn 

5) Om du har en fråga kring redovisningen, vem pratar du då främst med? 

6) Om ej revisorn, vad beror det på att du inte vänder dig till din revisor? 

7) Om du har ett möte din revisor, hur vill du att det ska gå till?  

8) Hur pass formellt vill du att ett möte skall vara? 

9) Hur stor plats vill själv du ta på ett sådant möte? 

10) Vilka personliga egenskaper värdesätter du hos revisorn? Förutom yrkeskunskap? 

11) Är det viktigt för dig att ha en personlig relation till din revisor? 

12) Hur viktigt är det för dig att ha ett möte utan externa störningar? Exempel på externa 

störningar är att telefonen ringer, höga ljud runt omkring eller att någon kommer och stör. 

13) Vad gör du för att förhindra att dessa störningar uppstår? 

 

Problemhantering 

14) Hur skulle du gå till väga för att hantera dessa påstående om de skulle dyka upp 

samtidigt? 

*Ditt barn har vinterkräksjuka 
*En nära vän har problem 
*En anställd säger upp sig 
*Osämja mellan två anställda 
*Ska förhandla om en större order 
*Måste omvärdera lagret 
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15) Hur viktigt är det för dig att få förslag på problemlösning, allmänt sett? 

16) När du får dessa förslag upplever du någon skillnad mellan könen lägger fram 

problemlösningarna? 

17) (Om ja) vilka skillnader upplever du? 

18) Är det desamma när du träffar din revisor? 

 

Stress  

19) Känner du extra stress kring bokslutstidpunkten? 

20) Får ett möte med din revisor dig att känna dig hjälp eller skapar det bara mer press/stress? 

21) Hur hanterar du din stress? 

 

Relation 

22) Hur pass beroende/oberoende känner du dig av din revisor? 

23) Händer det ofta att det blir missförstånd mellan dig och din revisor? 

24) Vad tror du missförstånden beror på? 

25) Har du känt irritation/frustration över din revisors sätt att prata? 

26) Hur har du upplevt det att bli kritiserad? 

27) Hur pass viktigt är det för dig att få förklara din synvinkel? 

28) Något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 2 Intervjumanual - Revisor 

Allmänt 

1) Hur länge har du varit verksam som revisor? 

 

Möte med klienten 

2) Beskriv hur ett ultimat möte ser ut med en klient. 

3) Hur pass formellt vill du att ett möte ska vara? 

4) Varierar mötets grad av formell struktur beroende på klientens kön? 

5) Om ja, är det för att klienterna förmedlar att de vill ha mötet på ett speciellt sätt? 

6) Förändras möten med klienterna ju närmare bokslutet kommer? 

7) Hos vilket kön är detta mest påtagligt tycker du? 

 

Stress 

8) Tycker du dig känna av när klienterna är stressade? 

9) Upplever du i så fall några skillnader mellan hur könen hantera sin stress? 

10) (Om ja) Hur syns dessa skillnader? 

 

Relation 

11) Upplever du män och kvinnors kroppsspråk olika? Allmänt sett. 

12) Vilken relation upplever du att du har till dina klienter? 

13) Har du generellt sett närmare relation till dina manliga klienter eller till dina kvinnliga 

klienter? 
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Problemhantering 

14) Upplever du att klienten tar till sig informationen annorlunda beroende på kön? 

15) (Om ja) Hur tar de till sig informationen olika? 

16) Finns det då skillnader i hur du presenterar problemlösningar beroende på klientens kön? 

17) (Om ja) Varför presenterar du problemlösningen annorlunda? 

18) I vilken utsträckning upplever du att är det viktigt för klienten att få förklara sig? 

19) Upplever du att det är vanligare att det uppstår missförstånd mellan dig och en kvinna eller 

dig och en man? 

20) Vad skulle du säga att missförstånden generellt sett beror av? 

 

Klientens tillit och förtroende 

21) Upplever du att män eller kvinnor har större tillit för revisionen? 

22) Är det lättare att få insikt i företaget om klienten är kvinna eller man? 

23) Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

 
 


