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Sammanfattning 
 
Independence Standards Board har identifierat revisorernas nära relation med klienten som ett 
av fem hot mot revisorns oberoende. Dock är en ingående kännedom om klienten nödvändig 
för att revisorn ska förstå klienten tillräckligt bra och för att kunna planera och genomföra en 
effektiv revision. Oavsett hur relationen mellan klienten och revisorn ser ut, uppstår 
situationer då parternas rapporteringsmål är väsentligt olika vilket kan försätta parterna i en 
situation där de tvingas förhandla med varandra.  Dessa förhandlingar är en ständigt pågående 
process och har en stor genomslagskraft i revisionen. Vid förhandlingar blir relationen mellan 
revisorn och klienten ett bekymmer eftersom revisorn riskerar att identifiera sig med sin klient 
och därmed bli mer benägen att kompromissa om klienternas redovisnings- och 
rapporteringsval. Revisorer som identifierar sig närmare sin profession är dock mindre 
benägna att kompromissa och ge efter för klientens önskemål.  
 

Då det saknas forskning gällande hur revisorers val av förhandlingsstrategi påverkas av 
revisorns identifikation med klienten eller professionen är syftet med studien att undersöka 
om identifikation med klienten respektive identifikation med professionen ger upphov till 
olika förhandlingsstrategier samt om erfarenhet av revision påverkar valet av strategi. Vidare 
är syftet att studera vilka av de givna förhandlingsstrategierna svenska revisorer använder när 
det råder meningsskiljaktigheter med klienterna.  
 

För att besvara studiens syfte skickades enkäter ut till totalt 3772 svenska kvalificerade 
revisorer varav 233 besvarade vår enkät. Enkäten innehöll frågor om professionen, klienten, 
förhandlingsstrategier samt bakgrundinformation om respondenten. Dessa utgjorde 
tillsammans basen för studiens analys och slutsats. 
 

Resultatet pekar på att revisorer generellt sett är neutrala till identifikation med klienten och 
professionen. Vidare kan vi se att den stridande strategin är den strategi som främst används 
av revisorer och att den medgivande strategin används minst. Utifrån resultatet påvisas att 
revisorer som identifierar sig med klienten är mer benägna att använda en medgivande och 
kompromissande strategi, samtidigt som identifikation med professionen innebär att 
revisorerna väljer att anta strategin utöka agendan för frågor. Utifrån resultatet kan vi dra 
slutsatsen att det finns en svag påverkan på valet av förhandlingsstrategi när revisorerna 
identifierar sig med antingen klienten eller professionen, samt att erfarenheten inte alls 
påverkar vilken förhandlingsstrategi revisorer använder sig av. Den låga svarsfrekvensen på 
6,2 procent innebär dock att resultaten måste tolkas med försiktighet.  
 
 
 
 
Nyckelord: Revisor, identifikation med klienten, identifikation med professionen, 
förhandlingsstrategier, erfarenhet av revision, revisorns oberoende 



 
 

 

Abstract 
 
Independence Standards Board has identified the close relationship between auditors’ and 
their clients’ as one of five threats to auditor independence. However, knowledge about the 
client is necessary for the auditor in order to understand the client well enough and in order to 
perform an effective audit. 
 
Regardless of how the relationship between the client and the auditor looks, the parties will 
encounter situations when their reporting objectives are significantly different, which may 
force them to negotiate with each other. These negotiations are an ongoing process and have a 
great impact in auditing. The relationship between the auditor and the client is a concern 
during negotiations because the auditor may identify with their client and therefore be more 
likely to compromise on clients' accounting choices. Auditors who identify themselves closer 
to their profession however, are less likely to compromise and adapt to their client's wishes 
Since there is no research on how auditors' choice of negotiation strategy is affected by the 
auditor's identification with the client or the profession, the purpose of this study is to 
investigate whether identification with the client and identification with the profession gives 
rise to different negotiation strategies and if the experience of auditing influences the choice 
of strategy The study also aims to examine which of the given negotiation strategies Swedish 
auditors use when there is disagreement with the clients. 
 
To answer the study's aim a total of 3772 questionnaires were sent out to qualified auditors in 
Sweden and we received 233 responses. The questionnaires contained questions about the 
profession, the client, negotiating strategies, and background information of the auditor. These 
questions formed the base of the study's analysis and conclusion. 
 
The results indicate that auditors are generally neutral to identification with the client and the 
profession. Further, we can see that the contending strategy was the strategy mostly used by 
auditors and that the conceding strategy was the strategy that was used the least. Based on the 
results it shows that the auditors who identify with the client is more likely to use a conceding 
and compromising approach, while identification with the profession meant that the auditors 
chose to adopt the strategy to expand the agenda of issues. Auditors experience proved not to 
be an explanation for the use of any of the specific strategies. Based on the results, we can 
conclude that there is a weak influence on the choice of negotiation strategy when the auditors 
identify with either the client or the profession, and that experience did not affect the 
negotiation strategy the auditors used. The low response rate of 6.2 percent means that the 
results must be interpreted with cautiousness. 
 
 
 
 
 
Keywords: Auditor, client identification, professional identification, negotiation strategies, 
audit experience, auditor independence 
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1. Inledning  

Det första avsnittet inleds med en problembakgrund och en problemformulering där vi 
redogör för ämnet revision samt hur revisorers identifikation med klienten och professionen 
ger upphov till olika förhandlingsstrategier. Vidare presenteras studiens forskningsfrågor och 
syfte.

 

1.1 Problembakgrund 
Revisorers huvudsakliga uppgift är att säkerställa att företagens redovisning är upprättad 
enligt god redovisningssed samt kontrollera att företagsledningen utfört en godtycklig 
förvaltning av företaget (Johansson et al., 2005). Revisorn ska i grunden verka för företagets 
intressenter och därmed vara den oberoende granskande länken mellan företagsledningen och 
företagets intressenter (Öhman, 2005). Genom att ha en revisor sätts en allmänt accepterad 
kvalitetsstämpel på den finansiella informationen som företaget tillhandahåller dess 
intressenter, vilket i sin tur skapar en trygghet och trovärdighet till företaget (Öhman, 2005). 

Sedan revisionsplikten avskaffades är det färre bolag som anlitar en revisor och revisorerna 
har idag en mer rådgivande roll än tidigare (FAR, 2014). Rådgivningen får dock inte påverka 
revisorns självständighet och opartiskhet (SOU 1999:43). Enligt Svanström (2008) anses 
ökningen av rådgivningen hos revisionsbyråerna i allmänhet vara ett hot mot revisorernas 
oberoende eftersom det ekonomiska beroendet till klienten ökar, vilket kan resultera i att 
revisorn handlar utifrån ett sätt som gynnar klienten framför företagets intressenter. Revisorns 
oberoende förhållningssätt till klienten utgör enligt Beattie et al. (1999) grunden för 
revisionsprofessionen. Svanström (2008) hävdar att nyttan med revisionen kan ifrågasättas 
om granskningen inte sker på ett professionellt och oberoende sätt.  

Revisorernas möjligheter att agera oberoende till sina klienter är enligt Jenkins och Lowe 
(1999) en försvårande omständighet eftersom arvodena för revisionen beslutas genom 
överenskommelse mellan de båda parterna. Det finns en viss risk att relationerna som 
revisorerna etablerar med sina klienter blir för starka till följd av att klienterna också är de 
som ska betala arvodet till revisorerna (Öhman, 2007). Detta dilemma fastställs i en brittisk 
studie där revisorerna själva uppger att de upplever ett hot mot oberoendet i och med det 
ekonomiska beroendet till klienten (Beattie et al., 1999). 

En nära relation mellan revisorer och klienter är ett hot mot oberoendet men det är också en 
nödvändighet för att revisorn ska kunna utföra en god och professionell revision.  Enligt 
Bamber och Iyer (2007) har Independence Standards Board identifierat revisorernas nära 
relation med klienten som ett av fem hot mot revisorns oberoende. Trots detta är en ingående 
kännedom om klienten nödvändig för att revisorn ska förstå denne tillräckligt bra och för att 
kunna planera och genomföra en effektiv revision. Denna konflikt mellan revisorernas behov 
av att känna till klienten för att utföra revisionen, kontra hotet mot objektiviteten från denna 
förtrogenhet, har enligt Bazerman et al. (2002) föranlett kritiker att hävda att revisorer inte 
kan förväntas utföra en objektiv och opartisk bedömning.  
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Relationen mellan revisorn och klienten är ett bekymmer för de som är intresserad av 
revisorns oberoende (Fontaine & Pilote, 2012). Detta eftersom revisorn riskerar att identifiera 
sig med sin klient och att objektiviteten därmed försämras (Bazerman et al., 2002). Dessa 
relationer riskerar att bli starka till följd av det ekonomiska beroendet revisorer har till sina 
klienter (Bazerman et al., 2002). Utöver den ekonomiska förklaringen till varför revisorer 
värnar om att bevara klienternas positiva inställning finns också en social aspekt, där kognitiv 
identifiering mellan individer är en förklaring till individuella beteenden. (Bamber & Iyer 
2007) Den kognitivt baserade identifieringen påverkar yrkesverksamma beteenden hos 
revisorer vilket kan påverka deras oberoende (Stefaniak et al., 2012). Bamber och Iyer (2007) 
fann i sin studie att när revisorn identifierar sig med klienten ökar sannolikheten att denne 
underlåter att nämna vissa fel, och minskar när revisorn identifierar sig närmare sitt yrke. 
Forskarna fann att mer erfarna revisorer och revisorer som uppvisar högre nivåer av 
professionell identifikation därmed är mindre benägna att ge efter för klientens önskemål. 
Revisorer som identifierar sig med klienten snarare än professionen riskerar att få en 
försämrad objektivitet, eftersom de är mer sannolika att göra det som klienten föredrar när det 
kommer till exempelvis en väsentlighetsfråga. Chen et al. (2008)  anser att det finns ett 
bekymmer över att ju längre relationen mellan revisor och klient sträcker sig, desto mer 
benägen blir revisorn att kompromissa om klienternas redovisnings- och rapporteringsval. 
Enligt Brown-Liburd och Wright (2011) påverkas revisorns inställning till klienten av tidigare 
erfarenheter av dennes agerande. Om denne tidigare uppvisat sig stridande i vissa frågor kan 
detta leda till att revisorn bildar sig en negativ uppfattning om klientens avsikter vilket kan 
komma att kvarstå under tiden för revisionen. Vidare menar Hatfield et al. (2008) att om en 
klient agerar påtryckande mot revisorn ökar sannolikheten att revisorn avstår från att nämna 
vissa felaktigheter. 

Revisorn och klienten kan komma till ett läge där deras rapporteringsmål är väsentligt olika 
vilket kan tvinga fram situationer där dessa parter måste förhandla (Bame-Aldred & Kida, 
2007). Förhandlingar mellan revisorn och klienten är en komplex och ständigt pågående 
process och har en stor genomslagskraft i revisionen (Trotman et al., 2005). När revisorerna 
och klienterna konfronteras med en situation där det finns meningsskiljaktigheter så kan det 
enligt Bame-Aldred och Kida (2007) påverka förhandlingsbesluten och förhandlingstaktiken.  

1.2 Problemformulering 

Förhandlingssituationen hos revisorer har tidigare studerats av forskare som Gibbins et al. 
(2010), Bame-Aldred och Kida (2007) Trotman et al. (2005; 2009), och där har fokus varit att 
undersöka revisorer och klienters förhandlingsposition och taktik, förhandlingsprocessen i sin 
helhet samt hur relationen till klienten påverkar valet av förhandlingsstrategi. Gibbins et al. 
(2010) betonade fem specifika förhandlingsstrategier; medgivande, argumenterande, 
stridande, problemlösande och utöka agendan för frågor. 
 

Vi finner att det saknas forskning gällande hur revisorers val av förhandlingsstrategi påverkas 
av erfarenhet samt identifikation med klienten eller professionen, i de fall det uppstår 
meningsskiljaktigheter mellan parterna. Tanken med denna undersökning är därför att bygga 
vidare på studier som gjorts inom identifikation och förhandling där studien kommer att 
grundas på Gibbins et als. (2010) fem förhandlingsstrategier. Därmed är tanken att anlägga ett 
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relativt outforskat perspektiv på hur revisorers förhandlingsstrategier kan påverkas av klient- 
samt professionsidentifikation. Förhoppningen med studien är att vi ska kunna bistå med två 
unika bidrag till förhandlings- och identifikationslitteraturen. 
 
Utifrån problembakgrunden och problemformuleringen ovan har vi formulerat följande 
forskningsfrågor:  
        
• Finns det ett samband mellan val av förhandlingsstrategi och klientidentifikation? 

• Finns det ett samband mellan val av förhandlingsstrategi och professionsidentifikation?  

• Finns det ett samband mellan val av förhandlingsstrategi och erfarenhet av revision?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera om identifikation med klienten respektive professionen ger 
upphov till olika förhandlingsstrategier, samt om erfarenhet av revision påverkar valet av 
förhandlingsstrategi. Vidare ämnar vi analysera vilka av de givna förhandlingsstrategierna 
svenska revisorer använder när det råder meningsskiljaktigheter med klienterna.  
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2. Teoretisk Referensram 

 
Följande avsnitt behandlar den teori som ligger i grund för denna studie och mynnar ut i åtta 

hypoteser. Avsnittet innehåller en redogörelse för revisorers oberoende samt en beskrivning 

av social identitetsteori. Vidare behandlas fem olika förhandlingsstrategier som revisorer kan 

ta i anspråk när det råder meningsskiljaktigheter med klienterna. 

 

2.1 Revisorns oberoende  
Oberoendet utgör en av revisorernas viktigaste egenskaper (Chi et al., 2012) och sägs vara 
grunden för relationen till intressenterna (Öhman, 2007). Enligt Öhman (2007) ska revisorer 
vara opartiska och självständiga när de utför sina uppdrag. Det är också viktigt att de är 
objektiva i sina ståndpunkter och är oberoende till de som granskas.  Enligt Warren och 
Alzola (2009) definieras revisorers oberoende vanligtvis som en intressekonflikt som uppstår 
när revisorers yrkesmässiga och personliga intressen konkurrerar med varandra. Chi et al. 
(2012) förklarar att en revisor anses ha ett högt oberoende om denne är bra på att göra 
objektiva bedömningar. Om revisorn däremot gör sina bedömningar utifrån en subjektiv åsikt 
anses oberoendet vara lågt. Enligt Öhman (2007) har revisorer en förpliktelse att utföra en 
neutral och oberoende granskning vilket ger revisionen dess värde och acceptans, således 
innebär det att intressenterna har rätten att begära av revisorerna att leva som de lär. 
Oberoendet anses därför vara revisorernas stolthet samtidigt som det också är deras svaga 
punkt (Gometz, 2005). 
 

Revisorn har en skyldighet att motstå yttre påverkningar när denne ska göra bedömningar av 
ett företags finansiella redovisning. Revisorn har formella krav på sig att stå emot 
påtryckningar från klienten som leder till att revisorn anpassar sig till det reviderade 
företagets önskemål och praxis. Samhället förväntar sig av revisorer att de utför en pålitlig 
utvärdering av bokföringsrapporter och den finansiella marknaden förlitar sig på att revisorer 
utför en oberoende revision och lämnar tillförlitliga uttalanden. Således gynnar det samhället 
att främja revisorers självständighet eftersom revisorn har en viktig roll i det ekonomiska 
systemet. (Warren & Alzola, 2009) 
 

Trots att revisorer följer de yrkesetiska normerna kan deras ekonomiska intresse av en klient 
leda dem bort ifrån perfekt oberoende och objektivitet vilket i sin tur leder till ett oönskat 
beteende. (Boritz & Zhang, 2001) 

 2.2 Social identitetsteori 
Individers sociala identitet beskrivs i den sociala identitetsteorin som ett resultat av en 
självkategoriseringsprocess, genom vilken individer kognitivt grupperar sig med andra. 
Individerna kan klassificera sig i flera sociala grupper, så som yrke, organisation, division, 
kön, nationalitet, etnicitet och ålder. Dessa olika identiteter är väl avgränsade och kan 
antingen vara förenliga eller konkurrera med varandra (Bamber & Iyer, 2007).  
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Kognitiv identifiering utgör grunden för social identifikation. När individer kognitivt 
identifierar sig med andra människor, uppstår en psykologisk gemenskap med gruppen, som 
gör att individerna associerar sig med gruppen. Associationen innebär att individerna upplever 
gruppens framgångar såväl som misslyckanden som sina egna. Individer som psykologiskt 
har fäst sig till en grupp har svårt att objektivt utvärdera information som är relaterad till 
gruppen eftersom individerna vill skydda de andra medlemmarna i gruppen. Kognitiv 
identifiering mellan individer är en alternativ förklaring till individuella beteenden och det 
finns ett brett stöd för att en kognitiv-baserad identifiering påverkar yrkesverksamma 
beteenden, därmed även revisorers beteenden. (Stefaniak et al., 2012) 
 

Det finns starka affärsmässiga skäl för revisorer att bevara klienternas positiva inställning 
vilket motiverar revisorer att godkänna klienternas redovisning (Bazerman et al., 2002). 
Social identitetsteori ger en förklaring, utöver den ekonomiska förklaringen, till varför 
klienter kan ha för stort inflytande på deras revisorer (Bamber & Iyer, 2007). Bamber och Iyer 
(2007) har utifrån den sociala identitetsteorin identifierat två olika typer av identifikation 
vilka de benämner som klientidentifikation och professionsidentifikation. Enligt författarna 
har en ökad identifikation med klienten en negativ påverkan på revisorns oberoende, medan 
en ökad identifikation med professionen har en positiv effekt på oberoendet. Carrington et al. 
(2013) menar att professionsidentifikation är förenat med klientidentifikation, varför revisorer 
inte endast behöver identifiera sig med antingen det ena eller det andra. 

2.2.1 Klientidentifikation 

Bamber och Iyer (2007) har i sin forskning kommit fram till att revisorernas objektivitet 
försvagas när de identifierar sig med sina klienter. Detta bekräftar farhågan om att revisorer 
som har en för nära relation med klienterna kan förlora sitt oberoende. Beviset stödjer den 
sociala identitetsteorins förutspådda faktorer för klientidentifikation hos revisorer och tyder på 
att teorin är relevant för förståelsen av hur denna typ av identifikation kan uppstå. Bamber och 
Iyer (2007) identifierar tre variabler som är förknippade med en ökad klientidentifikation. 
Dessa variabler är klientens värde för revisionsbyrån, tiden som revisorn tillbringat hos 
klienten och allmänhetens bild av klienten. Enligt Öhman (2007) är även arvodet en faktor 
som påverkar relationen mellan revisorer och klienter. Författaren menar att det finns en viss 
risk att revisorn främjar en stark relation till klienten till följd av att klienten också är den som 
betalar för revisionen. Enligt Bazerman et al. (1997) stärks relationen mellan revisorn och 
klienten om revisorn reviderar en och samma klient under en längre tid, och att längre 
relationer tenderar att leda till att revisorn identifierar sig med klienten. En högre grad av 
klientidentifikation ökar sannolikheten för att revisorn ger efter för klientens synpunkter när 
det uppstår meningsskiljaktigheter mellan parterna (Bamber & Iyer, 2007).  
 

Revisorer som arbetar inom andra byråer än Big 4 byråer (EY, Deloitte, KPMG, PwC) har 
goda möjligheter att utveckla långa och starka relationer till sina klienter eftersom deras 
organisatoriska kultur gör att revisorerna tenderar att vara mer tillfreds med 
arbetsförhållandena och den miljö de arbetar i. Dessa relationer riskerar att bidra till en 
utveckling av klientidentifiering och därmed en reducerad objektivitet. (Svanberg & Öhman, 
2014) 
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2.2.2 Professionsidentifikation 

När en revisor identifierar sig med själva revisorsprofessionen snarare än med klienten utövar 
de en så kallad professionsidentifikation. Revisorer som identifierar sig med sitt yrke är mer 
benägna att infoga sig i professionens normer och värderingar. (Bamber & Iyer, 2007) Som 
ett resultat, bör därmed professionell identifiering främja professionellt beteende samt 
revisorernas objektivitet (Johnstone et al., 2001). Bamber och Iyer (2007) fann i sin studie att 
mer erfarna revisorer och revisorer som uppvisar högre nivåer av professionell identifikation 
är mindre benägna att ge efter för klientens önskemål. Trots detta är den professionella 
identifikationen inte tillräcklig för att mildra de negativa effekterna som klientidentifikationen 
innebär för revisorernas objektivitet. 

2.3 Erfarenhet av revision 
Revisorns professionella omdöme utvecklas enligt Rosman (2011) genom såväl praktisk 
erfarenhet inom yrket som formella utbildningar. Mer erfarna beslutsfattare tenderar att förlita 
sig på tidigare kunskap när de konfronteras med ett problem snarare än att anpassa beslutet 
utifrån den specifika information som presenteras i problemet. Enligt Kaplan et al. (2008) 
förväntas erfarenhet av revision främja revisorers förmåga att se igenom klientens försök till 
påtryckning och övertalning. Vidare menar författarna att revisorer som har mer erfarenhet 
har lättare att identifiera problem och har en bättre förmåga att fatta viktiga beslut.  
 
Enligt Brown och Wright (2008) tenderar revisorer som har mer erfarenhet att vara mer 
stridande när de förhandlar med sina klienter samtidigt som mindre erfarna revisorer tenderar 
att vara mer medgörliga. Även Bamber och Iyer (2007) uttrycker i sin studie att mer erfarna 
revisorer är mindre benägna att anpassa sig efter klienten och Knechel et al. (2013) menar att 
revisorer påverkas mindre av klientens önskemål i takt med att erfarenhet av förhandling ökar. 
Samtidigt menar Westerdahl (2005) att erfarenhet av revision leder till att revisorn i vissa fall 
underlåter att följa vissa redovisningsprinciper och lagar.  Revisorer som är i början av sin 
karriär är mer trogen regelverket än erfarna revisorer då benägenheten att ifrågasätta 
rekommendationer ökar i takt med erfarenheten. En revisionssituation kan därmed bedömas 
olika beroende på hur lång erfarenhet revisorn har.   

2.4 Revisorers förhandlingsstrategier  
Enligt Bame-Aldred & Kida (2007) anlitas revisorer för att göra en oberoende granskning och 
därmed korrekta bedömningar av sina klienters finansiella rapporter. Dock hamnar de två 
parterna ofta i ett läge där deras rapporteringsmål är väsentligt olika och denna 
meningsskiljaktighet kan därför tvinga revisorn och klienten att inleda förhandlingar. 
Förhandlingarna med klienten har enligt Trotman et al. (2005) stor genomslagskraft i 
revisionen och är en ständigt pågående process. Revisorer behöver därför ha goda kunskaper 
om förhandling eftersom de annars riskerar att utsättas för rättstvister, förlust av klienter och 
få ett försämrat rykte.  
 

Gibbins et al. (2010) fokuserar i sin studie på relationen mellan revisorer och deras klienter 
och undersöker revisorns ursprungliga förhandlingsstrategi när det finns oenigheter med 
klienten. I artikeln presenteras fem olika förhandlingsstrategier varav tre distributiva strategier 
och två integrativa strategier. En distributiv strategi innebär att förhandlingen leder till att 
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antingen ena parten går vinnande ur situationen medan den andra förlorar eller att båda parter 
förlorar. En integrativ strategi innebär däremot att båda parter kan vinna på förhandlingen. 
Gibbins et al. (2010) finner att förhandlingssituationen normalt sett resulterar i ett distributivt 
utfall. Detta påstående stöds av Brown och Wright (2008) som också menar att den 
distributiva förhandlingsstrategin är den som dominerar. En anledning till detta är att 
integrativa förhandlingsstrategier normalt kräver mer arbete än distributiva och forskning har 
visat att det är svårt att implementera en integrativ förhandlingsstrategi i verkligheten (Pruitt 
& Carnevale, 1993).  
 
Nedan presenteras de fem förhandlingsstrategierna som revisorer enligt Gibbins et al. (2010) 
kan använda. Inledningsvis presenteras tre distributiva strategier och därefter följer två 
integrativa strategier.  

2.4.1 Medgivande 

Den medgivande strategin innebär att den ena parten intar en medgivande position för att 
förse sig själv med mindre nytta och därmed leverera mer nytta för den andra parten (Pruitt & 
Carnevale, 1993). Tidpunkten för medgivandet och det motstånd som finns innan 
medgivandet har visat sig ha fördelar för den medgivande parten i en distributiv förhandling 
(Gibbins et al., 2010). 

2.4.2 Kompromissande  

Enligt Gibbins et al. (2010) ses den kompromissande strategin ofta som en kombination av 
argumentation och medgivande. Strategin är ett försök till att hitta en medelväg, där båda 
parter rör sig från sina önskade positioner för att hitta en alternativ lösning. I och med att 
parterna kompromissar är målet med förhandlingen uppnått, dock så finns det inga garantier 
att båda parter är nöjda eftersom utfallet av förhandlingsprocessen eventuellt inte blev som 
respektive part tänkt sig (Bame-Aldred & Kida, 2007). 

2.4.3 Stridande  

Enligt Gibbins et al. (2010) syftar den stridande strategin till att, genom argumentation, 
påverka den andra parten till att ge efter på sina ståndpunkter. Till exempel så kan revisorn 
göra oåterkalleliga åtaganden, bland annat genom att lämna en anmärkning i 
revisionsrapporten om den aktuella redovisningen inte ändras. Revisorn kan också genom ett 
övertygande argument (Petty & Cacioppo, 1981) försöka övertala klienten att ändra sin 
ståndpunkt genom att förklara konsekvenserna med ett redovisningsval (Beattie et al., 2004). 

2.4.4 Problemlösande 

Denna strategi innebär att revisorn söker efter nya lösningar för att tillfredsställa båda parters 
intressen. Detta gör de genom att undersöka vad som ligger till grund för dessa intressen. Ur 
revisorns synpunkt innebär denna strategi att finna en lösning som i huvudsak bevarar 
revisorns ursprungliga position samtidigt som klienten upplever att dennes mål är uppnått. 
Till exempel kan klienten vilja ha ett specifikt nettoresultat för att få en viss bonus, utan att 
vara förpliktigad till den särskilda redovisning som krävs för att uppnå det målet. I detta fall 
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kan revisorn föreslå olika redovisningsalternativ för olika intäkter och kostnader, som i 
enlighet med rådande redovisningsprinciper skulle kunna säkerställa de finansiella 
rapporterna och samtidigt göra det möjligt för klienten att få ett önskat nettoresultat. (Gibbins 
et al., 2010) 

2.4.5 Utöka agendan för frågor 

Strategin utöka agendan för frågor innebär att revisorn lägger till nya frågor i förhandlingarna, 
så att lösningen av den övergripande frågan leder till vinster för båda parter. Givet en större 
uppsättning av frågor, kan revisorn göra avvägningar i vissa av frågorna för att få ett önskat 
resultat på huvudfrågan. Ett exempel på detta kan vara att revisorn tar upp enskilt oväsentliga 
justeringar som denne egentligen planerat att avstå från att omnämna. Klienten kan gå med på 
att göra justeringar för dessa poster och på så sätt lyckas revisorn få en korrekt redovisning 
samtidigt som klienten får den specifika rapporteringen som denne ursprungligen ville 
använda. (Gibbins et al., 2010) 

2.5 Hypotesformulering 

Utifrån den teoretiska referensramen motiveras och formuleras åtta hypoteser och med 
utgångspunkt från dessa har en analysmodell tagits fram, se figur 2.1. I analysmodellen 
presenteras samtliga hypoteser och förtydligar hur de olika variablerna förväntas hänga 
samman.  

2.5.1 Identifikation med klienten respektive professionen 

Gibbins et al. (2010) fann att en mer positiv relation mellan revisorn och klienten leder till att 
revisorn är mer benägen att använda en medgivande strategi. Denna relation mellan revisor 
och klient är ett problem (Fontaine & Pilote, 2012) eftersom det innebär att revisorn riskerar 
att identifiera sig med sin klient och därmed försämras objektiviteten (Bazerman et al., 2002).  
 

Enligt Bamber och Iyer (2007) ökar sannolikheten att revisorn kommer underlåta att nämna 
vissa fel när de identifierar sig med klienten, och minskar när revisorn identifierar sig närmare 
sitt yrke. I synnerhet tyder resultatet från deras studie på att klientidentifikation kan försämra 
revisorernas objektivitet, genom att revisorer som identifierar sig mer med sin klient är mer 
sannolika att göra det som klienten föredrar.   

H1: Identifikation med klienten leder till användande av en medgivande strategi. 

Gibbins et al. (2010) undersökte även om det förelåg ett samband mellan en positiv relation 
till klienten och användande av en kompromissande strategi. I studien fann de dock att 
samband saknades mellan variablerna och valde därför att förkasta sin hypotes. Eftersom den 
medgivande strategin är en del av den kompromissande strategin (Gibbins et al., 2010) väljer 
vi, trots avsaknaden av stöd i tidigare forskning, att testa om det finns ett samband mellan 
klientidentifikation och den kompromissande strategin. 

H2: Identifikation med klienten leder till användande av en kompromissande strategi. 

Bamber och Iyer (2007) fann en signifikant variation i revisorers nivå av klientidentifikation 
och att den professionella identifikationen i genomsnitt är högre än klientidentifikationen. 



 
 

 9

Dessutom visar deras studie att revisorer som uppvisar en högre nivå av professionell 
identifikation är mindre benägna att ge efter för klientens önskemål.  
 

Tidigare forskning gjord av Hatfield et al. (2008) visar att revisorer i svåra 
förhandlingssituationer väljer att använda en strategi där de lägger fram mindre viktiga objekt 
till klienten för att i ett senare skede avstå från dessa. Författarna menar att revisorer använder 
denna typ av strategi när det kan tänkas förbättra revisionskvalitén genom att eliminera 
påtryckningar, att acceptera klientens position samt minska klientens motstånd till revisorns 
position. Gibbins et al. (2010) förklaring av strategin utöka agendan för frågor är 
motsvarigheten till den strategi som Hatfield et al. (2008) beskriver, då de båda innebär att 
revisorn tar upp enskilt oväsentliga justeringar som denne egentligen planerat avstå från att 
omnämna. Vi gör därmed ett antagande att strategin utöka agendan för frågor innebär att 
revisorn inte vill tillgodose ledningens önskemål och anser därför att den är en typ av 
stridande strategi. 

H3: Identifikation med professionen leder till en mer stridande strategi. 

H4: Identifikation med professionen leder till användande av strategin utöka agendan för 
frågor. 

Gibbins et al. (2010) kom i sin studie fram till att den problemlösande strategin var den 
strategi som revisorerna helst valde att använda vid förhandling med sina klienter. Dock så 
fann de inget signifikant samband mellan denna strategi och relationen med klienten. Vidare 
saknas stöd i tidigare forskning om att identifikation med klienten eller professionen skulle 
innebära att revisorer söker efter nya lösningar för att tillfredsställa båda parters intressen. Vi 
kan därmed inte förvänta oss att det finns ett samband mellan den problemlösande strategin 
och identifikation, och av den anledningen formulerar vi två nollhypoteser. 

H5: Identifikation med klienten påverkar inte benägenheten att använda en problemlösande 
strategi.  

H6: Identifikation med professionen påverkar inte benägenheten att använda en 
problemlösande strategi.  

2.5.2 Erfarenhet av revision 

Enligt Brown och Wright (2008) påverkar revisorers erfarenhet val av strategi. Vidare 
tenderar revisorer som har mer erfarenhet och högre kompetens inta en tuffare ställning mot 
offensiva klienter i en förhandling (Trotman et al., 2009). Mindre erfarna revisorer tenderar 
att använda sig av mer förmånliga förhandlingsstrategier medan revisorer som har mer 
erfarenhet använder sig av en mer stridande strategi oavsett risken det innebär (Brown & 
Wright, 2008). Bamber och Iyer (2007) menar att mer erfarna revisorer är mindre benägna att 
anpassa sig efter klienten och enligt Knechel et al. (2013) påverkas revisorer mindre av 
klientens önskemål i takt med att erfarenheten av förhandling ökar. Westerdahl (2005) menar 
dock att längre erfarenhet av revision kan leda till att revisorer ifrågasätter rekommendationer 
och lagar och lättare ger efter för klientens åsikter om olika redovisningsval.  Då flertalet 
forskare framhåller att längre erfarenhet leder till att revisorer påverkas mindre av klienten 
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och står på sig i en förhandling (Trotman et al., 2009; Brown & Wright, 2008; Bamber & 
Iyer, 2007; Knechel et al., 2013), väljer vi att formulera hypoteserna i linje dessa. 
 

Gibbins et al. (2010)  fann att i de situationer där revisorn uppfattade klienten som oflexibel i 
sin initiala redovisningsposition, så påverkades revisorns ursprungliga förhandlingsstrategi. 
En revisor som står inför en sådan situation är mer benägen att använda både en integrativ och 
distributiv strategi. Vidare kom författarna fram till att om en revisor upplever en lägre 
flexibilitet i klientens initiala redovisningsposition ökar viljan att använda den integrativa 
strategin, utöka agendan för frågor, och den distributiva strategin, stridande. Studien visade 
dessutom att i de fall klienten var mindre flexibel, ökade revisorns engagemang att inte ge 
efter för klientens önskemål. I detta fall minskar avsikten att använda kompromissande eller 
medgivande strategier. Utifrån antagandet om att strategin utöka agendan för frågor är en typ 
av stridande strategi väljer vi att testa om erfarenhet även leder till användande av denna 
strategi. 

H7: Längre erfarenhet inom revisionsyrket tenderar att leda till en mer stridande strategi. 

H8: Längre erfarenhet inom revisionsyrket tenderar att leda till användande av strategin utöka 
agendan för frågor. 
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3. Metod 

 
I följande avsnitt redogör vi för val av metod samt hur vi genomfört vår litteratursökning. 

Därefter följer en redogörelse av studiens forskningsdesign, urval av undersökningsenheter, 

datainsamling och bearbetning av data.  Avsnittet avslutas med en diskussion av studiens 

tillförlitlighet och etiskt förhållningssätt. 

 

3.1 Litteratursökning och källkritik 

Studiens grund utgjordes i huvudsak av vetenskapliga artiklar som hämtats från databaserna 
Science Direct och Business Source Premier, vilka vi fick tillgång till via Mittuniversitetet. 
Studiens problematisering och den teoretiska referensramen baserades på två artiklar, Gibbins 
et al. (2010) och Bamber och Iyer (2007).  
 

För att finna relevanta artiklar inom det undersökta området använde vi oss av sökord som 
“audit independence”, “auditors objectivity”, “audit negotiation”, ”client identification” och 
”professional identification”. 
 

Samtliga artiklar som vi använt oss av i arbetet är “peer reviewed”, vilket innebär att 
artiklarna är kontrollerade av sakkunniga inom området. Utöver de artiklar som vi sökte fram 
genom databaser använde vi oss av kedjereferenser, vilket är vetenskapliga artiklar som 
refererats till i de artiklar som vi inledningsvis utgick ifrån. Vi har försökt att noggrant 
värdera varje källas aktualitet och endast använt de källor som ligger till grund för dagens 
forskning och som vi har funnit att flertalet vetenskapliga artiklar hänvisat till. Förutom de 
vetenskapliga artiklarna använde vi oss av facklitteratur, avhandlingar inom området, statliga 
utredningar samt Branschorganisationen FARs hemsida. Facklitteraturen som användes i 
arbetet bestod delvis av referenser från artiklar men även böcker som vi letat fram inom 
området revision. Vidare använde vi oss av metod- och statistiklitteratur för att kunna 
säkerställa att studien är vetenskapligt utformad. 

3.2 Val av metod och forskningsdesign 

3.2.1 Metod 

För att kunna studera vilken förhandlingsstrategi som är mest förekommande hos revisorer 
när de identifierar sig med klienten eller professionen valde vi att använda oss av den 
kvantitativa metoden tillsammans med en deduktiv ansats. I en kvantitativ undersökning med 
en deduktiv ansats används tidigare forskningsresultat som underlag och utifrån detta 
formuleras prövningsbara hypoteser (Olsson & Sörensen, 2011). En styrka med att använda 
en kvantitativ metod jämfört med en kvalitativ metod är att urvalet som undersöks är stort, 
vilket ökar möjligheterna att dra generella slutsatser för hela populationen (Holme & Solvang, 
1997).  
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3.2.2 Forskningsdesign och instrument 

För att uppnå studiens syfte valde vi att göra en enkätundersökning. Genom att utforma en 
strukturerad enkät kunde vi undersöka respondenternas ställningstaganden i ett antal givna 
situationer. Fördelen med att göra en enkätundersökning istället för strukturerade intervjuer 
var att administrationen av data gick snabbare, samtidigt som vi kunde nå ut till fler 
respondenter (Bryman & Bell, 2013). Enkäten distribuerades på en och samma gång till 
samtliga respondenter och med denna forskningsdesign kunde respondenterna välja att 
besvara enkäten när de har tid och möjlighet. 
 
Det finns vissa nackdelar med att använda en enkätundersökning istället för strukturerade 
intervjuer. En av nackdelarna var att vi inte kunde hjälpa respondenten att tolka frågorna, vi 
kunde heller inte ställa uppföljningsfrågor i enkäten för att få fördjupade svar från 
respondenterna. Vidare kan det anses som en begränsning att respondenterna direkt kunde se 
hela enkäten. Detta innebär att de hade en möjlighet att läsa igenom hela enkäten innan de 
besvarade frågorna, om så är fallet innebär det att ingen av frågorna blev oberoende av 
varandra. (Bryman & Bell, 2013) Vi kan därmed inte vara helt säkra på att respondenterna 
besvarade frågorna i den ordning som vi hade tänkt oss. 
 
Enkäten utformades i det webbaserade systemet EvaSys som är anpassat för utskick av 
undersökningar och utvärderingar. Via EvaSys fanns möjlighet att skicka ut webbaserade 
enkäter vilket gjorde att vi snabbt kunde nå ut till ett stort antal revisorer över hela Sverige. 
Verktyget förenklade såväl insamlingen av svaren från respondenterna som bearbetningen av 
den insamlade informationen, då all data smidigt kunde exporteras till statistikprogrammet 
SPSS. 

 3.3 Urval av undersökningsenheter 

Valet av respondenter gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman 
och Bell (2013) är det urval som för tillfället finns tillgängligt. Således gjordes inget 
slumpmässigt urval utan undersökningen utfördes på revisorer, vilka vi fått kontaktuppgifter 
till från ett register. Registret bestod av kontaktuppgifter till 3772 kvalificerade revisorer, 
vilka hämtats från FARs hemsida, och har använts vid tidigare studier av 
revisionsbranschen.  Eftersom vi strävade efter att få in så många svar som möjligt valde vi att 
skicka enkäten till samtliga revisorer i registret.   
 

Enligt Revisorsnämnden (2014) finns det idag ca 3700 kvalificerade revisorer i Sverige vilket 
troligtvis innebär att registret som vi använts oss av innefattar samtliga kvalificerade revisorer 
vid en tidigare tidpunkt. Då det inte kan verifieras att registret avser samtliga revisorer idag då 
viss bakomliggande information om registret saknas, kan vi dock inte påstå att vi gjort en 
totalundersökning av revisionsbranschen i Sverige. En ytterligare aspekt som styrker våra 
tveksamheter kring detta är att vi fick besked från ett antal respondenter att de inte längre 
arbetar som revisor. 
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3.4 Datainsamling 

3.4.1 Följebrev 

För att motivera respondenterna till att svara på enkäten är det viktigt att enkäten är 
välformulerad, strukturerad och att språkbruket som används är begripligt. Det är också 
viktigt att ha en förståelse för relationen mellan respondenterna och forskarna. Eftersom 
respondenten enkelt kunde välja att inte besvara enkäten var det därför betydelsefullt att vi 
betonade hur viktigt det var att de besvarade enkäten. Respondenten hade kanske inte någon 
nytta av att svara på dessa frågor varför det blev ännu viktigare att motivera dem till att ta sig 
tiden att besvara enkäten.  (Holme & Solvang, 1997) 
 

I utskicket av enkäten till respondenterna formulerade vi ett följebrev i enlighet med Holme 
och Solvangs (1997) rekommendationer, se Appendix A. Följebrevet innehöll information om 
vad studien ämnade undersöka, en kort presentation av oss som utför undersökningen samt att 
informationen som de lämnade skulle behandlas anonymt och konfidentiellt. Vidare 
informerade vi respondenterna att studien ingår i ett forskningsprojekt och att enkätens 
resultat kommer att användas för att driva forskning inom området framåt.  
 

För att respondenterna skulle få tid på sig att besvara enkäten och för att så många som 
möjligt skulle kunna delta i undersökningen, beslutade vi att ha en svarstid för enkäten på 
fjorton dagar i enlighet med Trosts (2007) rekommendationer. 

3.4.2 Enkätens utformning 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) måste utformningen av en enkät inledas med en analys av 
vilka frågor som ska ingå och varför. Eftersom denna studie ingick i ett forskningsprojekt 
utformades enkäten i samråd med handledaren. Enkätens frågor grundade sig i tidigare 
forskning där samtliga frågor om förhandling och identifikation hämtades från de två studier 
som gjorts av Gibbins et al. (2010) och Bamber och Iyer (2007). Detta innebär att dessa frågor 
redan är validerade, det vill säga att de har testats innan.  
 

En enkät kan bestå av antingen öppna frågor, där respondenten ges möjlighet att svara fritt på 
den ställda frågan, eller slutna frågor, där frågorna är försedda med fasta svarsalternativ. En 
fördel med öppna frågor är att respondenterna kan besvara frågan med sina egna ord, dock så 
innebär öppna frågor en mer tidkrävande process vid kodning av svaren. Slutna frågor har sin 
fördel i att de är lättare att bearbeta och sammanställa, en nackdel är dock, som tidigare 
nämnts, att de fasta svarsalternativen inte alltid fångar upp det som respondenterna vill 
förmedla. (Trost, 2007)  
 
Studiens enkät bestod av slutna frågor med undantag för två frågor i avsnitt två samt tre frågor 
i sista avsnittet där respondenten fick fylla bland annat sin ålder, hur många år de arbetat som 
revisor samt hur stor omsättning deras största klient har.  
 

Enligt Holme och Solvang (1997) bör en enkät inledas med faktainriktade frågor för att inte 
skapa en fientlig inställning hos respondenterna. Därefter kan de mer kontroversiella frågorna 
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ställas till respondenterna och avslutningsvis bör några oproblematiska frågor ställas för att 
neutralisera eventuella spänningar som uppstått hos respondenterna. 
 

För att underlätta för respondenterna delades enkäten upp i sex olika avsnitt som behandlar 
olika delar av vår studie, se Appendix B. Enkäten inleddes med två avsnitt om identifikation, 
där den första delen avsåg identifikation med professionen och den andra avsåg identifikation 
med klienten. Anledningen till att vi valde att börja med dessa frågor var för att de utgjorde de 
oberoende variablerna i vår studie. Frågorna undersökte vilken typ av identifikation revisorn 
likställde sig mest med och det var utifrån detta som vi kunde dra slutsatsen kring vilken 
förhandlingsstrategi som var vanligast hos revisorer när de identifierade sig med professionen 
respektive klienten. I avsnittet där klientidentifikation behandlades skulle respondenten tänka 
på sin största klient och utifrån det besvara de olika frågorna. 
 

I det tredje avsnittet valde vi att placera de mer kontroversiella frågorna vilka vi i vårt fall 
ansåg vara de frågor som avsåg förhandlingsstrategier. Avsnittet inleddes med en 
revisionssituation som sedan mynnade ut i olika påståenden som revisorn skulle ta ställning 
till. 
 

Enkäten avslutades med ett antal demografiska frågor där respondenterna bland annat fick 
fylla i ålder och hur många år de arbetat som revisor. Enligt Bryman och Bell (2013) finns en 
risk att engagemanget minskar om respondenten upplever enkäten som enformig och 
ointressant, vilket kan leda till att respondenten bara kryssar i ett svar utan att reflektera över 
det. Vi valde därför att placera de demografiska frågorna sist i enkäten eftersom respondenten 
då aktivt behövde besvara frågorna genom att fylla i siffror men även för att vi ansåg att det 
var viktigare att frågorna som är mest relevanta för vår studie låg tidigare i enkäten.  

3.4.3 Operationalisering 

Operationalisering motsvarar övergången från den teoretiska referensramen till det som 
studien ska undersöka. Begreppen måste därför preciseras för att skapa en så tydlig bild som 
möjligt. (Holme & Solvang, 1997) Utifrån den teoretiska referensramen har vi genom 
operationaliseringen fastställt hur de olika variablerna i studien ska tolkas och mätas. 
Frågorna i en enkätundersökning ska enligt Bryman och Bell (2013) fånga kärnan i 
forskningsproblemet vilket gör att det är viktigt att operationalisera de teoretiska begreppen 
innan frågeformuläret utformas. Enkätens frågor och påståenden formulerades således för att 
kunna besvara studiens syfte och grundades på tidigare forskning. 

3.4.3.1 Oberoende variabler 

En oberoende variabel är en orsaksvariabel vilken antas påverka den beroende variabeln. 
Således kommer utfallet av den oberoende variabeln påverka utfallet hos den beroende 
variabeln. (Holme & Solvang, 1997) Studiens oberoende variabler var klientidentifikation, 
professionsidentifikation och erfarenhet eftersom vi antog att dessa påverkar revisorers val av 
förhandlingsstrategi. De oberoende variablerna som avsåg identifikation undersöktes i avsnitt 
ett och två i enkäten och baserade på en studie gjord av Bamber och Iyer (2007). Båda 
avsnitten om identifikation bestod av totalt fem påståenden vardera där samtliga 
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svarsalternativ rangordnades från 1 (håller inte med alls) till 5 (håller med starkt). Erfarenhet 
av revision var en av de demografiska frågorna och där fick respondenterna fylla i hur många 
år de arbetat som revisor.  

 3.4.3.2 Beroende variabler 

En beroende variabel är en resultatvariabel som förändras om de oberoende variablerna 
förändras (Holme & Solvang, 1997). I vår undersökning var förhandlingsstrategierna de 
beroende variablerna eftersom vi antog att val av strategi påverkas av huruvida revisorer 
identifierar sig med klienten eller professionen. För att undersöka förhandlingsstrategierna 
satte vi upp 24 påståenden som mätte fem olika förhandlingsstrategier. Dessa placerades 
under avsnitt tre och härleddes utifrån en studie gjord av Gibbins et al. (2010). 
Svarsalternativen rangordnades från 1 (Osannolikt att jag skulle använda) till 7 (Skulle 
sannolikt använda).  
 

De påståenden som behandlade förhandlingsstrategier kan anses vara svåra att tolka och 
koppla till den teoretiska referensramen. Eftersom vi har valt att undersöka de fem olika 
förhandlingsstrategierna i enlighet med Gibbins et al. (2010) har vi valt att tydligt redovisa 
hur dessa påståenden kategoriseras till respektive strategi, se tabell 3.1 nedan. 
 
 
Tabell 3.1 Förtydligande av förhandlingsfrågor 

Enkätfrågor Medgivande Kompromissande Stridande Problemlösande 
Utöka agendan 

för frågor 

3.1 Jag skulle ta med andra frågor i 

diskussionen, så jag skulle kunna 

kompromissa i andra frågor för att 

lösa denna fråga till min fördel.  
    

× 

3.2 Jag skulle försöka tillfredsställa 

ledningens förväntningar × 
    

3.3 Jag skulle använda mig av ”ge 

och ta”, så att en kompromiss 

skulle kunna göras med ledningen   
× 

   
3.4 Jag skulle använda min 

förmåga att kvalificera ledningens 

finansiella rapporter för att få en 

upplösning som är till min fördel  
  

× 
  

3.5 Jag skulle argumentera med 

ledningen för att visa dem 

fördelarna med min position    
× 

  
3.6 Jag skulle försöka hitta andra 

frågor med ledningen, så jag kunde 

ansluta mig till deras önskemål 

samtidigt som jag når min 

ståndpunkt i denna fråga  
    

× 

3.7 Jag skulle försöka hitta något 

mellanting mellan min och 

ledningens ståndpunkt för att lösa 

problemet med ledningen 
 

× 
   

3.8 Jag skulle använda mitt 

inflytande för att få min 

ståndpunkt accepterad av 

ledningen  
  

× 
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Enkätfrågor Medgivande Kompromissande Stridande Problemlösande 
Utöka agendan 

för frågor 

3.9 Jag skulle samarbeta med 

ledningen för att komma fram till en 

ny lösning som är godtagbar för oss 

båda  
   

× 
 

3.10 Jag skulle använda min 

kompetens inom redovisning för att 

påverka upplösningen till min fördel   
  ×      

3.11 Jag skulle ge all relevant 

information till ledningen, så att vi 

skulle kunna lösa detta problem 

tillsammans i samband med andra 

frågor  

    
× 

3.12 Jag skulle försöka arbeta med 

ledningen för att finna nya lösningar 

på det här problemet som uppfyller 

båda parters förväntningar  

      ×   

3.13 Jag skulle försöka att utreda 

frågan ytterligare med ledningen för 

att hitta en ny lösning som är 

godtagbar för oss båda  
   

× 
 

3.14 Jag skulle försöka tona ner 

skillnaderna med ledningen för att 

nå en kompromiss  
  ×       

3.15 Jag skulle försöka tillgodose 

ledningens behov  × 
    

3.16 Jag skulle göra medgivande 

från min position till ledningen  ×   
 

    
3.17 Jag skulle försöka hitta andra 

frågor med ledningen, som jag 

skulle kunna lägga till i diskussionen      
× 

3.18 Jag skulle försöka frambringa 

alla mina farhågor gällande den här 

frågan med ledningen  
      ×   

3.19 Jag skulle förslå något 

mellanting i denna fråga någon gång 

under processen för att lösa 

oenigheter med ledningen  
 

× 
   

3.20 Jag skulle förhandla med 

ledningen så att en kompromiss 

skulle kunna nås 
  ×       

3.21 Jag skulle stå fast, för att 

fullfölja min position    
× 

  
3.22 Jag skulle komma med 

önskemål till ledningen   ×   
 

    
3.23 Jag skulle försöka arbeta med 

ledningen för att utveckla en god 

förståelse av denna fråga i samband 

med andra frågor  
    

× 

3.24 Jag skulle försöka integrera 

mina idéer om hur man skulle 

kunna lösa problemet med 

ledningen för att för att komma 

fram till en ny gemensam lösning  

      ×   
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3.4.3.3 Kontrollvariabler 

Vid användandet av en regressionsanalys är det viktigt att ta hänsyn till kontrollvariabler. 
Genom att inkludera kontrollvariabler utesluts samband som uppstår mellan två variabler men 
som egentligen uppkommer på grund av en tredje variabel (Aneshensel, 2013).  Vi valde att 
ha med två kontrollvariabler vid regressionsanalysen för att undvika dessa missvisande 
samband. Variablerna som användes var, den största klientens ekonomiska betydelse för 
företaget samt antal år revisorn reviderat denna klient. Dessa variabler benämndes som 
klientens betydelse respektive varaktighet. Ett flertal tidigare studier av såväl förhandling som 
identifikation har beaktat finansiella motiv, varför vi valde att ha med klientens ekonomiska 
betydelse som kontrollvariabel (jmf. Bamber & Iyer, 2007; Gibbins et al., 2010; Svanberg & 
Öhman, 2014). Detta eftersom vi antog att det var en variabel som skulle kunna påverka 
studiens resultat. 

3.4.3.4 Demografiska frågor och bakgrundsinformation 

Förutom frågor som avsåg de beroende och oberoende variablerna i undersökningen valde vi 
att ha med demografiska frågor för att få en tydligare bild över respondenternas faktiska 
förhållanden. Frågorna behandlade bland annat kön, ålder och om de tillhör en Big 4 byrå 
eller inte. De frågor som avsåg kön och byrå besvarades genom bestämda svarsalternativ och 
frågorna om ålder och antal år de arbetat som revisor besvarade respondenterna genom att 
fylla i siffror. Utöver de demografiska frågorna hade vi med två frågor och fyra påståenden 
som avsåg bakgrundsinformation om klienten, dessa valde vi att ha med för att få en tydligare 
bild av relationen mellan revisorn och klienten. Frågorna besvarades genom att respondenten 
fick fylla i antal år som revisionsbyrån reviderat klienten och antal år som respondenten 
reviderat klienten. Påståendena besvarades genom svarsalternativ som rangordnades från 1 
(håller inte med alls) till 5 (håller med starkt) och 1 (inte alls viktig) till 5 (väldigt viktig). 

3.4.4 Pilotstudie 

Enligt Bryman och Bell (2013) bör enkäten testas innan den skickas ut till respondenterna för 
att säkerställa att frågorna är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Pilotstudien 
utfördes på två testpersoner, en elev som studerar ekonomi och en revisorsassistent. Valet av 
dessa testpersoner grundade sig i att vi ville ha någon som arbetar inom området och därmed 
har kunskaper som vi inte besitter. Vi ville även använda en testperson som står utanför 
revisionsyrket och därmed kanske ser andra problem i enkäten än någon som arbetar inom 
branschen. Vi bad dessa att kritiskt granska enkäten och ge oss respons efteråt, vilket ledde 
till att vi gjorde vissa justeringar. Vi valde att formulera om några frågor som upplevdes 
otydliga och även plocka bort några frågor som inte var väsentliga för studien. Avslutningsvis 
kontrollerade vi enkäten med handledaren innan vi valde att skicka ut den till respondenterna.  

3.4.5 Bortfallsanalys och svarsfrekvens 

Enligt Holme och Solvang (1997) blir det alltid ett visst bortfall vid enkätundersökningar 
eftersom vissa respondenter kanske inte vill svara på frågorna eller helt enkelt inte går att få 
tag på. Det är av stor vikt att försöka utröna vad bortfallet beror på för att fastställa om det har 
påverkat resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). Det finns två typer av bortfall, externt och 
internt bortfall. Externt bortfall avser personer som av olika skäl inte vill delta i 



 
 

 

undersökningen och internt bortfall uppstår när respondenter väljer att inte svara på vissa 
delar av enkäten. (Olsson & Sörensen, 2011)
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3.4.6 Begränsningar med enkäten 

Eftersom frågorna i enkäten bestämdes i förväg togs ingen hänsyn till respondenternas syn på 
huruvida andra frågor var mer relevanta och av viktigare karaktär. I enkätundersökningen 
fanns därför begränsade möjligheter för respondenterna att uttrycka sina upplevelser. Det var 
därför viktigt att i förväg göra en noggrann utprövning av frågorna för att minska effekten av 
detta problem. Trots att frågorna prövades innan enkäten skickades till respondenterna så var 
det omöjligt att helt undvika den begränsning som upplägget skapade beträffande 
respondentens egen möjlighet att framföra sina tolkningar och upplevelser.  
 

Efter att vi skickat ut enkäten fick vi en del synpunkter kring detta. En del revisorer svarade 
oss och uttryckte sitt missnöje över att det inte fanns utrymme för att uttrycka hur det faktiskt 
fungerade i praktiken. Många tyckte även att enkäten var för byråkratisk och menade att den 
inte var applicerbar i verkligheten samt att vissa av frågorna inte var möjliga att svara på. Det 
var även några som tyckte att situationerna stämde dåligt med hur de arbetade på mindre 
byråer vilket kan innebära att de som arbetar på sådana byråer har haft andra förutsättningar 
när de besvarat enkäten än de som arbetar på de större byråerna.  

3.5 Metod för dataanalys 

3.5.1 Statistisk bearbetning 

Vid den statistiska bearbetningen använde vi oss genomgående av statistikprogrammet SPSS. 
För att möjliggöra en analys av de olika strategierna i förhållande till klient- och 
professionsidentifikation, kategoriserades frågorna som avsåg de olika 
förhandlingsstrategierna var för sig.  Därefter, för att kunna genomföra analysen, behövde vi 
koda om samtliga svar för både de beroende och oberoende variablerna till ett värde mellan 0 
- 1. Samtliga avsnitt förutom avsnitt sex besvarades genom en ordinalskala, vilket innebär att 
svarsalternativen rangordnas med lika långt mellan skalstegen. Då skalorna skiljde sig åt 
mellan avsnitten för identifikation och förhandlingsstrategier var en kodning nödvändig för att 
vi skulle kunna göra jämförelser mellan de olika variablerna. Även de demografiska frågorna 
behövde kodas om för variablerna kön, erfarenhet och vilken byrå respondenten arbetade på. 
Variablerna gjordes om till dummyvariabler där variabeln kön kodades till man = 0 och 
kvinna = 1 och variabeln revisionsbyrå kodades till Annan = 0 och Big 4 = 1. Då vi ville 
undersöka om längre erfarenhet hade någon inverkan på val av förhandlingsstrategi valde vi 
att göra om även denna variabel till en dummyvariabel. Gränsen för längre erfarenhet drogs 
vid 24 år, vilket motsvarar medianen för studien. Således kodades < 24 år = 0 och > 24 år = 1. 
Efter kodningen av variablerna sammanställdes utfallet i en tabell där variablernas 
medelvärde, median, minimum och maximum presenterades.  

3.5.1.1 Reliabilitetsanalys 

För att mäta studiens interna reliabilitet använde vi oss av verktyget Cronbach’s Alpha, vilket 
mäter hur väl olika frågor inom samma kategori är korrelerade med varandra (Bryman & Bell, 
2013). För att det ska föreligga god intern reliabilitet ska värdet på Cronbach’s Alpha 
överstiga 0,70 (Bobko, 2001). 
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Vi valde att använda Cronbach’s Alpha eftersom vi ville se om det fanns en korrelation 
mellan samtliga frågor inom samma kategori. Om en korrelation föreligger innebär det att om 
en respondent har svarat högt på en av frågorna inom kategorin, bör denne även ha svarat 
högt på de andra frågorna som mäter samma sak (Bryman & Bell, 2013). Om mätningen 
påvisar att korrelationen saknas eller är låg är det svårt att påstå att frågorna i kategorin fångar 
upp en gemensam bakomliggande attityd.  
 

Samtliga frågor i avsnitt ett till tre mättes genom Cronbach’s Alpha och delades upp utifrån 
vilken variabel de tillhörde. Av samtliga variabler var det tre stycken som inte översteg 0,7. 
En anledning till att vissa av påståendena fick låga värden kan tänkas bero på att de är 
översatta från engelska och därmed i svensk mening inte korrelerar med varandra. De tre 
kategorierna som enligt Cronbach’s Alpha inte hade en acceptabel intern reliabilitet var de tre 
olika förhandlingsstrategierna medgivande, stridande och utöka agendan för frågor. Vi valde 
att exkludera de frågor som enligt mätningen inte korrelerade med övriga påståenden inom 
samma kategori, se Appendix C, vilket bidrog till att Cronbach’s Alpha då översteg 0,7. På så 
sätt minskade vi risken för ett felaktigt resultat i de fall respondenterna, på grund av 
formuleringen, kan ha tolkat frågan felaktigt. Genom detta ökade vi studiens reliabilitet. 
 
Samtliga påståenden inom förhandlingsstrategin utöka agendan för frågor fick ett värde under 
0,7 vilket innebar att oavsett om vi exkluderat någon fråga hade inte Cronbach’s Alpha 
uppnått en acceptabel nivå.  Det kan tänkas att alla frågor som tillhörde denna variabel var 
svårbesvarade, vilket i sin tur kan innebära att variabeln var svår att mäta. Då strategierna 
utgjorde grunden för studien kunde vi inte utesluta hela variabeln på grund av att Cronbach’s 
Alpha understeg 0,7, vi fick istället ha detta i åtanke när vi analyserade resultatet. 

3.5.1.2 Korrelationsanalys  

Det insamlade materialet bearbetades och analyserades med hjälp av en bivariat analys som 
enligt Bryman och Bell (2013) används för att påvisa om det finns ett samband mellan två 
variabler. Det finns flera analysmodeller för att undersöka hur en oberoende variabel påverkar 
en beroende variabel och vi valde att använda oss av Pearsons korrelationstest. Enligt Bryman 
och Bell (2013) beskriver korrelationskoefficienten samvariansen mellan två variabler och 
denna kan anta ett värde mellan - 1 och 1. Ju närmare värdet är -1 eller 1 desto starkare är 
sambandet. En Pearsons korrelationskoefficient som får ett värde mellan 0 och - 1 visar att det 
finns ett negativt samband mellan variablerna, vilket betyder att när den ena variabeln ökar, så 
minskar den andra. Således innebär en positiv korrelationskoefficient att om ena variabeln 
ökar, så ökar även den andra variabeln. Får korrelationskoefficienten ett värde nära 0 är 
spridningen för stor för att det ska finnas ett statistiskt samband. Riktvärdena som användes 
vid analys av styrkan på korrelationen var i linje med Nelson et als. (2011) rekommendationer 
där ± 0,1 - ± 0,4 anses vara ett svagt samband och över ± 0,5 anses vara ett starkt samband.  

3.5.1.3 Regressionsanalys  

Enligt Bryman och Bell (2013) kan korrelationen som påvisas genom ett Pearsons 
korrelationstest ge en missvisande bild av det egentliga sambandet, detta eftersom hänsyn 
endast tas till två variabler i taget. Därav kan sambandet se annorlunda ut om flera oberoende 
variabler sätts i relation till den beroende variabeln. För att få en mer rättvisande bild över 
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sambandet mellan studiens variabler valde vi därför att komplettera Pearsons korrelationstest 
med en regressionsanalys.  
 

Enligt Andersson et al. (2007) beskriver en regressionsanalys styrkan på sambandet mellan en 
beroende variabel och en eller flera oberoende variabler. De oberoende variablerna som i 
huvudsak undersöktes i studien var erfarenhet samt identifikation med klienten respektive 
professionen. Eftersom vi även ville se om andra variabler påverkade sambandet mellan de 
beroende och oberoende variablerna valde vi att lägga in ett antal kontrollvariabler i 
regressionen. Därav tillämpade vi en multipel regressionsanalys för att undersöka detta.  
 

Regressionsanalysen tar fram ett antal mätvariabler som beskriver styrkan på sambandet. De 
mätvariabler som är av intresse att studera är R2, Beta och signifikansen. Genom R2 
presenteras modellens förklaringsgrad som visar hur stor del av variationen i den beroende 
variabeln som förklaras av variationen i de oberoende variablerna.  Betavärdet förklarar den 
enskilda påverkan som en oberoende variabel har på den beroende variabeln och ju högre 
betavärdet är desto större är påverkan på den beroende variabeln.  (Saunders et al., 2012)  

3.5.1.4 P-värde 

För att säkerställa att studiens uppkomna samband inte uppstått på grund av slumpen har vi 
tagit hänsyn till signifikansen i samtliga mätningar (Bryman & Bell, 2013). Enligt Wild och 
Seber (2000) presenteras signifikansen som ett p-värde och bör som högst ligga på 0,1 för att 
minimera risken att dra felaktiga slutsatser. Ett signifikansvärde på 0,1 visar enligt författarna 
på en svag signifikans medan ett signifikansvärde på 0,001 visar en stark signifikans. Således 
innebär en signifikans på 0,1 och 0,001 att det är 10 respektive 0,1 procent risk att det 
uppkomna sambandet beror på slumpen. Vi anser därför att 0,1 innebär en för svag 
signifikans varför vi valde att dra gränsen för signifikanta samband vid 0,05. När vi fastställde 
huruvida våra hypoteser fick stöd eller inte använde vi oss därmed av signifikansnivåerna 
0,05, 0,01 och 0,001. I tabellen nedan visas vår tolkning av de olika p-värdena utifrån Wild 
och Sebers (2000) rekommendationer.   
 

 
Tabell 3.2 Gränsvärden och tolkning av p-värde 

P-värde Tolkning 

≤ 0,05 Visst stöd 

≤ 0,01 Stöd 

≤ 0,001 Starkt stöd 
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3.6 Tillförlitlighet och etiskt förhållningssätt 

3.6.1 Reliabilitet 

Enligt Holme och Solvang (1997) kan en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet 
endast uppnås om forskaren, vid bearbetning av materialet, tillämpar noggrannhet och 
kontinuerligt utför kritiska prövningar. En studies reliabilitet fastställs utifrån hur mätningarna 
utförts och hur noggrant informationen bearbetas (Holme & Solvang, 1997) vilket motsvarar 
studiens pålitlighet och följdriktighet (Bryman & Bell, 2013). En hög reliabilitet innebär 
således att andra forskare ska kunna utföra en likadan studie och få ett liknande resultat 
(Holme & Solvang, 1997). 
 

För att stärka studiens reliabilitet har vi utförligt beskrivit hur vi gått tillväga vid insamling av 
data samt hur vi analyserat informationen. Vi har även förklarat hur olika begrepp tolkats och 
klassificerats, vilket bör ge andra forskare möjlighet att avspegla vår studie och få ett likartat 
resultat. För att ytterligare stärka studiens reliabilitet använde vi oss av Cronbach’s Alpha, 
vilket är ett mått på den interna reliabiliteten. 

3.6.2 Validitet  

Begreppet validitet avser huruvida ett mätinstrument mäter rätt saker, det vill säga att studien 
verkligen mäter det som avses mätas (Bryman & Bell, 2013). För att studien ska anses vara 
valid är det viktigt att operationalisera de teoretiska variablerna på ett sådant sätt som leder till 
att den operationaliserade variabeln och den teoretiskt definierade variabeln sammanfaller i 
den grad det är möjligt (Holme & Solvang, 1997).  
 

Enkätfrågorna hämtades från tidigare vetenskapliga artiklar, vilket stärker studiens validitet 
eftersom dessa frågor tidigare testats av forskare. Något som kan ha påverkat studiens 
validitet negativt var att respondenterna fick en given situation att utgå ifrån när de besvarade 
frågorna om förhandling. Detta innebär att resultatet möjligtvis hade kunnat få ett annat utfall 
om den givna situationen formulerats annorlunda. En annan aspekt som kan tänkas ha 
påverkat validiteten negativt var att frågorna baserades på internationella artiklar. Det finns en 
viss risk att vi kan ha tolkat frågorna fel vid översättningen och därmed inte formulerat 
frågorna på det sätt forskarna ursprungligen tänkt.  För att undvika de risker som fanns med 
detta valde vi att göra en pilotstudie för att testa enkäten innan den skickades ut. Genom detta 
minskade vi risken för att respondenterna skulle misstolka enkätfrågorna och detta kan 
eventuellt ha ökat studiens validitet.  
 
Den externa validiteten handlar om huruvida resultaten från undersökningen skulle kunna 
generaliseras utöver det särskilda undersökningssammanhanget (Bryman & Bell, 2013). Den 
låga svarsfrekvensen på 6,2 procent innebar att slutsatserna behövde dras med försiktighet 
och att generaliserbarheten kan ifrågasättas. Detta eftersom vi inte kan påstå att de 
respondenter som deltagit i studien skulle kunna representera svenska revisorer generellt.  
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3.6.3 Etiskt förhållningssätt  

När vi genomförde studien fanns det vissa etiska regler vi var tvungna att ha hänsyn till. Det 
finns enligt Holme och Solvang (1997) ett informationskrav när man utför en studie som 
innebär att respondenten har rätt till information gällande vilka villkor som råder för 
deltagandet. Vi inledde följebrevet med en kortfattad information om vilken uppgift 
respondenten skulle ha i studien. Vidare upplyste vi om att deltagandet var frivilligt och att de 
när som helst under tiden kunde avbryta sin medverkan. 
 

Det finns även ett konfidentialitetskrav på oss som forskare och därför informerade vi i 
följebrevet att respondenterna skulle vara anonyma och att deras svar skulle behandlas 
konfidentiellt.  Eftersom enkäten skickades ut via EvaSys fanns det dessutom inte möjlighet 
för oss att se vem av respondenterna som hade svarat vad, vilket också stärker det uppfyllda 
kravet på konfidentialitet och anonymitet. I enkäten efterfrågades inte vilken byrå revisorerna 
arbetar på, utan vi gjorde endast skillnad på Big 4 och icke Big 4. 
 
Vi har redogjort steg för steg hur vi har genomfört studien för att visa hur 
forskningsprocessen har gått till. På så sätt försökte vi visa att vi inte gjort något för att 
förändra studiens resultat. 
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4. Resultat och resultatdiskussion 

 
I följande avsnitt presenteras statistik och tabeller för revisorns val av förhandlingsstrategi 

när revisorn identifierar sig med antingen klienten eller professionen.  De hypoteser vi ställt 

upp testas och vi analyserar resultaten.  

 

4.1 Deskriptiv statistik  
 
Tabell 4.1 Deskriptiv statistik 

Bakgrundsfrågor  Antal Totalt (N) 

Kön 
Kvinnor 50 

233 
Män 176 

Byrå 
Big 4 74 

227 
Annan 153 

Variabler: ”Ålder” är revisorns ålder i antal år. ”Erfarenhet” är antal år som revisorn arbetat som revisor. ”Varaktighet” är 
antal år revisorn reviderat klienten. ”Klientens betydelse” är klientens ekonomiska betydelse för revisionsbyrån. 
”Klientidentifikation” mäter i vilken grad revisorn identifierar sig med klienten. ”Professionsidentifikation” mäter i vilken 
grad revisorn identifierar sig med professionen. ”Stridande, medgivande, kompromissande, problemlösande och utöka 
agendan för frågor” är förhandlingsstrategier och mäter i vilken grad revisorn använder sig av varje enskild strategi vid 
förhandling med klienten. 

 
I tabellen 4.1 ovan presenteras studiens demografiska frågor samt respondenternas svar på 
dessa. Av respondenterna är 50 kvinnor och 176 män, vilket motsvarar 21,5 procent 
respektive 77,9 procent. Enligt revisorsnämnden (2014) uppgick könsfördelningen av 
kvalificerade revisorer per den andra maj 2013 till 33,4 procent kvinnor och 66,6 procent 
män.  Detta innebär att fördelningen mellan kvinnor och män i vår studie inte fullt ut 
motsvarar den verkliga fördelningen inom branschen. Av totalt 227 respondenter är det 74 
som tillhör en Big 4 byrå och 153 som tillhör icke Big 4 byrå. Medelåldern för 
respondenterna uppgår till 50 år, där den yngsta och den äldsta respondenten är 27 respektive 
77 år. Den genomsnittliga erfarenheten av revisionsyrket uppgår till 22 år. Den respondent 
som arbetat längst som kvalificerad revisor har 52 års erfarenhet och den som har lägst 

 Medel SD Median Min Max Totalt (N) 
Ålder 49,8 11,5 51 27 69 217 

Erfarenhet 21,6 10,8 24 1 42 225 

Varaktighet 9,9 8 7 0 40 233 

Klientens betydelse (1 – 5) 2 0,83 2 1 5 230 

Klientidentifikation (1 – 5) 2,5 0,7 2,6 1 4,2 223 

Professionsidentifikation (1 – 5) 3,2 0,6 3,4 1 4,4 225 

Stridande (1 – 7) 5,3 1 5,5 1 7 221 

Medgivande (1 – 7) 2,6 1,2 2,7 1 6 226 

Kompromissande (1 – 7) 3,4 1,3 3,4 1 7 218 

Problemlösning (1 – 7) 4,9 1,1 5 1 7 216 

Utöka agendan för frågor (1 – 7) 4,1 0,9 4,2 1 6,6 220 
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erfarenhet har endast ett års erfarenhet. Vidare går det att utläsa att genomsnittstiden som 
revisorn reviderat klienten är 9 år och att klientens ekonomiska betydelse för byrån är viktig 
till en viss del. Klientidentifikation och professionsidentifikation har medelvärdet 2,5 
respektive 3,2 vilket tyder på att revisorerna i genomsnitt är neutrala till huruvida de 
identifierar sig med klienten eller professionen. Av förhandlingsstrategierna är det den 
stridande strategin som har det högsta medelvärdet och den medgivande strategin som har det 
lägsta. Detta indikerar att revisorerna i genomsnitt väljer att argumentera med sina klienter 
snarare än att ge efter för klientens önskemål. Totalt besvarades enkäten av 233 respondenter, 
dock så valde vissa av respondenterna att inte besvara alla frågor vilket är anledningen till 
varför summan av antalet respondenter skiljer sig åt i tabellen. 

4.2 Korrelationsmatris 
 
Tabell 4.2 Pearson’s correlation mellan studiens variabler 

Tabell 4.2 visar korrelationen mellan studiens beroende och oberoende variabler och utifrån 
denna kan vi utläsa att det finns ett samband mellan enskilda variabler i studien. 
Korrelationerna som visas i tabellen ger indikationer på att vissa av våra hypoteser kommer 
att behöva förkastas.  

  

 Identifikation 

med  

klienten 

Identifikation 

med 

professionen 
(S) (K) (M) (P) (U) (>24) 

Klient-identifikation Pearson Correlation 1        

Sig. (2-tailed)         

Professions-

identifikation 

Pearson Correlation ,471** 1       

Sig. (2-tailed) ,000        

Stridande (S) Pearson Correlation -,079 -,041 1      

Sig. (2-tailed) ,248 ,553       

Kompromissande (K) Pearson Correlation ,297** ,262** -,094 1     

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,170      

Medgivande (M) Pearson Correlation ,235** ,258** -,094 ,700** 1    

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,166 ,000     

Problemlösning (P) Pearson Correlation ,120 ,115 ,238* ,543** ,323** 1   

Sig. (2-tailed) ,083 ,098 ,000 ,000 ,000    

Utöka agendan för 

frågor (U) 

Pearson Correlation ,233** ,239** ,244** ,611** ,458** ,582** 1  

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

Erfarenhet  

> 24 år (> 24) 

Pearson Correlation ,164* -,044 ,067 -,029 -,075 ,037 ,020 1 

Sig. (2-tailed) ,016 ,517 ,330 ,677 ,266 ,593 ,767  

*p < 0.05, **p < 0.01; two-tailed tests. Variabler: ”Ålder” är revisorns ålder i antal år. ”Erfarenhet” är antal år som revisorn arbetat 
som revisor. ”Varaktighet” är antal år revisorn reviderat klienten. ”Klientens betydelse” är klientens ekonomiska betydelse för 
revisionsbyrån. ”Klientidentifikation” mäter i vilken grad revisorn identifierar sig med klienten. ”Professionsidentifikation” mäter i 
vilken grad revisorn identifierar sig med professionen. ”Stridande, medgivande, kompromissande, problemlösande och utöka agendan 
för frågor” är förhandlingsstrategier och mäter i vilken grad revisorn använder sig av varje enskild strategi vid förhandling med 
klienten. 
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4.3 Regressionsanalys 
 
Tabell 4.3 Multipel regressionsanalys för studiens variabler 

 Stridande Medgivande Kompromissande Problemlösning 
Utöka agendan för 

frågor 

 Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta Sig. 
Klientidentifikation -0.143 0.087 0.253 0.008 0.326 0.002 0.086 0.340 0.122 0.112 
Professionsidentifikation -0.031 0.727 0.150 0.142 0.147 0.196 0.045 0.647 0.140 0.088 
Erfarenhet > 24 0.020 0.377 - 0.020 0.452 -0.015 0.591 0.005 0.846 0.001 0.957 
Varaktighet  0.001 0.440 -0.001 0.407 0.000 0.868 0.001 0.397 0.001 0.502 
Klientens betydelse 0.008 0.526 0.017 0.222 0.006 0.676 -0.021 0.115 -0.003 0.769 
R2 0.034  0.096  0.101  0.028  0.060  
Adj R2 0.009  0.073  0.077  0.003  0.035  
F 1.378  4.196  4.318  1.116  2.445  
Sig. 0.234  0.001  0.001  0.353  0.036  

 Variabler: ”Ålder” är revisorns ålder i antal år. ”Erfarenhet” är antal år som revisorn arbetat som revisor. ”Varaktighet” är 
antal år revisorn reviderat klienten. ”Klientens betydelse” är klientens ekonomiska betydelse för revisionsbyrån. 
”Klientidentifikation” mäter i vilken grad revisorn identifierar sig med klienten. ”Professionsidentifikation” mäter i vilken 
grad revisorn identifierar sig med professionen. ”Stridande, medgivande, kompromissande, problemlösande och utöka 
agendan för frågor” är förhandlingsstrategier och mäter i vilken grad revisorn använder sig av varje enskild strategi vid 
förhandling med klienten. 

 
Tabell 4.3 illustrerar sambandet och styrkan på sambandet mellan de beroende variablerna 
och samtliga oberoende variabler. Vidare presenterar tabellen samtliga oberoende variablers 
betavärde och signifikansvärde när de ställs i relation till de olika beroende variablerna. Vi 
kan även i denna tabell urskilja att vissa av hypoteserna får accepteras samt att vissa kommer 
att behöva förkastas.  

4.4 Hypotesprövning 

4.4.1 Revisorers identifikation med klienten respektive professionen 

4.4.1.1 Identifikation med klienten och medgivande strategi 

Korrelationsmatrisen och regressionsanalysen som presenteras i tabell 4.2 och 4.3 ovan visar 
att det finns ett samband mellan identifikation med klienten och användandet av en 
medgivande strategi. Betavärdet för de två variablerna är 0,271 vilket är i linje med 
korrelationsanalysen som visade värdet 0,235. Då båda värdena överstiger 0,2 innebär det att 
det finns ett svagt samband mellan variablerna. När enbart klientidentifikation studeras i 
relation till den medgivande strategin visar både tabell 4.2 och 4.3 på att det samband som 
finns är statistiskt signifikant då båda värdena understiger 0,05. Även modellen i sin helhet 
visar en total signifikans på 0,001, vilket innebär att det finns ett signifikant samband mellan 
de två variablerna även när andra variabler tas i beaktning. Vidare kan vi utifrån R2 se att det 
finns en viss förklaring i hur variationen i de oberoende variablerna påverkar variationen i den 
medgivande strategin. Detta betyder att:  
 
H1: “Identifikation med klienten leder till användande av en medgivande strategi.” accepteras. 
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Hypotesen accepteras eftersom det finns ett svagt samband mellan variablerna, vilket tyder på 
att de respondenter som svarat högt på klientidentifikation även har svarat att de sannolikt 
skulle använda en medgivande strategi. Detta ligger i linje med tidigare forskning gjord av 
Gibbins et al. (2010) som menade att en mer positiv relation mellan revisorn och klienten 
leder till att revisorn är mer benägen att använda en medgivande strategi. Bamber och Iyer 
(2007) kom i sin studie fram till att när revisorn identifierar sig med klienten blir revisorn mer 
benägen att göra det som klienten föredrar vilket också stämmer överens med vår studie. 

4.4.1.2 Identifikation med klienten och kompromissande strategi 

Både tabell 4.2 och 4.3 visar att identifikation med klienten förknippas med användande av 
den kompromissande strategin. I relation till varandra visar dessa variabler en korrelation på 
0,297 vilket innebär att det finns ett svagt samband mellan variablerna. Detta stärks också av 
regressionsanalysen där betavärdet är 0,339. Sambandet som påvisas i tabell 4.2 och 4.3 är 
statistiskt signifikant då dessa signifikansvärden, inklusive signifikansen för hela modellen, 
ligger under 0,05. Vidare kan vi utifrån R2 se att det finns en förklaring i hur de oberoende 
variablerna påverkar den kompromissande strategin. Detta betyder att:  
 
H2: “Identifikation med klienten leder till användande av en kompromissande strategi.” 
accepteras. 
 
Resultatet tyder på att revisorer som identifierar sig med klienten väljer att använda en 
kompromissande strategi och därmed väljer att handla utifrån vad klienten föredrar, vilket 
stämmer överens med tidigare forskning gjord av Bamber och Iyer (2007). I tidigare 
forskning saknas det stöd för ett samband mellan den kompromissande strategin och 
revisorers relation till sina klienter, baserades denna hypotes på ett antagande. Detta eftersom 
den medgivande strategin ingår i den kompromissande och stöd finns i tidigare forskning av 
Gibbins et al. (2010) om att det föreligger ett samband mellan den medgivande strategin och 
relationen till klienten. Chen et al. (2008) har konstaterat att en lång relation kan leda till mer 
kompromisser, varför vi ställer oss frågan om varaktigheten kan vara en anledning till 
sambandet mellan klientidentifikation och en kompromissande strategi.  

4.4.1.3 Identifikation med professionen och stridande strategi 

Utifrån tabell 4.2 kan vi utläsa att det finns en mycket svag negativ korrelation mellan 
professionsidentifikation och den stridande strategin på -0,041 och i detta fall är spridningen 
för stor för att det ska finnas ett statistiskt samband. Även regressionsanalysen visar att det 
saknas ett samband mellan variablerna då betavärdet är -0,031. Modellen för den stridande 
strategin har en total signifikans på 0,254, vilket innebär att modellen i sin helhet inte är 
signifikant. Således spelar det ingen roll om sambandet med en av de oberoende variablerna 
skulle vara signifikant eftersom det är den totala signifikansen för hela modellen som är den 
avgörande faktorn. Det relativt höga signifikansvärdet innebär en hög sannolikhet att det inte 
finns något samband i populationen. I detta fall tyder både korrelations- och 
regressionsanalysen på att det inte finns något samband mellan variablerna, vilket innebär att:  
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H3: “Identifikation med professionen leder till en mer stridande strategi.” förkastas.   
 
Resultaten tyder således på att identifikation med professionen inte leder till användande av 
den stridande strategin. Detta ligger inte i linje med tidigare forskning som framhåller att 
revisorer som uppvisar högre nivå av professionell identifikation är mindre villiga att ge efter 
för klientens önskemål (Bamber & Iyer, 2007).  Medelvärdet hos de undersökta revisorerna 
visar att de i genomsnitt är relativt neutrala till huruvida de identifierar sig med professionen 
eller inte. Enligt Carrington et al. (2013) behöver revisorer inte nödvändigtvis identifiera sig 
med antingen klienten eller professionen utan kan likställa sig med båda. Resultatet visar att 
variablerna klient- och professionsidentifikation är korrelerade med varandra vilket kan bero 
på att respondenterna inte anser att dessa står i motsättning till varandra. Således kan det 
tänkas att revisorerna ställer sig neutrala till både identifikation med klienten och professionen 
och inte identifierar sig med endast en av dem. Det kan vara en förklaring till varför ett 
samband mellan professionsidentifikation och den stridande strategin saknas. 

4.4.1.4 Identifikation med professionen och utöka agendan för frågor 

Professionsidentifikation i relation till strategin utöka agendan för frågor visar en positiv 
korrelation på 0,239 och ett betavärde på 0,140. Sambandet som påvisas i tabell 4.2 och 4.3 är 
statistiskt signifikant då både signifikansvärdet för korrelationen och den totala signifikansen 
för hela modellen i regressionsanalysen ligger under 0,05. Detta innebär att: 
 
H4: “Identifikation med professionen leder till användande av strategin utöka agendan för 
frågor.” accepteras.  
 
Hypotesen accepteras eftersom resultatet tyder på att revisorer som identifierar sig med 
professionen är benägna att använda strategin utöka agendan för frågor när de förhandlar med 
sina klienter. Detta ligger inte i linje med någon tidigare forskning eftersom vi, utifrån 
Gibbins et als. (2010) studie, gjorde ett antagande att förhandlingsstrategin utöka agendan för 
frågor hänger ihop med en stridande strategi. Vi antog därmed att denna strategi, som den 
stridande, inte heller utgick från att främst tillgodose klientens önskningar och resultatet 
indikerar att detta antagande stämde.  

4.4.1.5 Identifikation med klienten respektive professionen och problemlösande strategi 

Både tabell 4.2 och 4.3 visar låga värden för korrelation och betavärde för såväl identifikation 
med klienten som med professionen när de sätts i relation till den problemlösande strategin. 
Signifikansvärdena för dessa är båda högre än 0,05 vilket bekräftar att samband saknas mellan 
variablerna. Utifrån tabell 4.3 kan vi utläsa att modellen för problemlösande strategin hade en 
total signifikans på 0,353, vilket innebär att modellen i sin helhet inte är signifikant. Modellen 
har således det högsta signifikansvärdet, utifrån detta kan vi konstatera att det inte finns något 
statistiskt signifikant samband mellan de oberoende variablerna och den problemlösande 
strategin. Detta innebär att: 
 

H5: “Identifikation med klienten påverkar inte benägenheten att använda en problemlösande 
strategi.” accepteras. 
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H6: “Identifikation med professionen påverkar inte benägenheten att använda en 
problemlösande strategi.” accepteras. 
 

Hypoteserna accepteras eftersom resultatet visar att det inte finns något samband till den 
problemlösande strategin varken för klientidentifikation eller professionsidentifikation. Då det 
saknas stöd i tidigare forskning som bekräftar dessa två hypoteser kan vi inte dra några 
paralleller mellan vårt resultat och tidigare studier. Däremot visar Gibbins et al. (2010) studie 
på att den problemlösande strategin var den strategi som revisorerna helst valde att använda 
vid förhandling med sina klienter. Resultatet som presenteras i tabell 4.1 ger indikationer på 
att detta till viss del stämmer även för vår studie. Den problemlösande strategin har ett 
medelvärde på 4,9 vilket visar att det är den strategi som de undersökta revisorerna väljer att 
använda, efter den stridande strategin. Detta tyder på att revisorerna förutom att argumentera 
med sina klienter söker efter nya lösningar för att tillfredsställa båda parters intressen.  

4.4.4 Erfarenhet av revision 

4.4.4.1 Erfarenhet av revision och stridande strategi 

Korrelationsmatrisen i tabell 4.2 visar en korrelation på 0,067 mellan variablerna erfarenhet 
av revision och användandet av en stridande strategi med en signifikans på 0,330. I 
regressionsanalysen går det att utläsa att betavärdet är 0,020 och att den totala signifikansen 
för modellen är 0,234. I detta fall spelar det ingen roll om en av de oberoende variablerna 
skulle vara signifikant eftersom modellen i sin helhet visar att en statistisk signifikans saknas. 
Utifrån resultatet kan vi därmed konstatera att spridningen är för stor för att det ska finnas ett 
statistiskt samband mellan variablerna, vilket tyder på att längre erfarenhet av revision inte 
leder till användande av en stridande strategi. Detta innebär att:  
 
H7: “Längre erfarenhet av förhandling tenderar att leda till en mer stridande strategi.” 
förkastas. 
 
Hypotesen måste förkastas eftersom resultatet tyder på att revisorer med längre erfarenhet inte 
antar en stridande strategi när de förhandlar med sina klienter. Detta ligger inte i linje med 
tidigare forskning som menade att revisorer som har mer erfarenhet använder sig av en mer 
stridande strategi oavsett risken det innebär (Brown & Wright, 2008). Även Bamber och Iyer 
(2007) menade att mer erfarna revisorer var mindre benägna att ge efter för klientens 
önskemål. Dessutom konstaterade Knechel et al. (2013) att revisorer påverkas mindre av 
klientens önskemål i takt med att erfarenheten av förhandling ökar. En förklaring till att 
hypotesen behövde förkastas kan vara att revisorer med längre erfarenhet tummar på reglerna 
och därmed är mer benägna att anpassa sin bedömning utifrån klientens önskan och åsikter. 
Detta är något som noterats i tidigare forskning (Westerdahl, 2005) såtillvida att revisorer i 
viss omfattning bortser från rekommendationer och lagar och är mer benägna att ge efter för 
klientens önskemål. Trots att samband saknas mellan erfarenhet och användande av den 
stridande strategin så indikerar resultatet i tabell 4.1 att de undersökta revisorerna i genomsnitt 
främst använder den stridande strategin.  
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 4.4.4.2 Erfarenhet av revision och utöka agendan för frågor 

Betavärdet för erfarenhet av revision i relation till utöka agendan för frågor är 0,001 med en 
signifikans på 0,957 vilket innebär att regressionsanalysen visar att det inte finns något 
samband mellan dessa variabler. Dessutom visar korrelationsmatrisen en korrelation på 0,020 
mellan dessa variabler med en signifikans på 0,767, vilket också stärker att ett samband 
mellan variablerna saknas. Således betyder det att både regressions- och korrelationsanalysen 
pekar på samma sak, vilket innebär att: 
 

H8: ”Längre erfarenhet inom revisionsyrket tenderar att leda till användande av strategin 
utöka agendan för frågor.” förkastas. 
 
Hypotesen måste förkastas eftersom det saknas indikationer på att revisorer som har mer 
erfarenhet använder sig av strategin utöka agendan för frågor. Avsaknaden av stöd i tidigare 
forskning gällande detta samband kan vara en förklaring till det uppkomna resultatet. Baserat 
på forskning inom erfarenhet och förhandling föreställde vi oss att det skulle finnas ett 
samband mellan variablerna, vilket motbevisades då både beta- och korrelationsvärdet ligger 
nära noll. Enligt Gibbins et al. (2010) ökar viljan att använda strategin utöka agendan för 
frågor i de fall de upplevde klienten som oflexibel i sin initiala redovisningsposition. Vidare 
menar Brown och Wright (2008) att revisorer som har mer erfarenhet och högre kompetens 
intar en tuffare ställning mot offensiva klienter och använder sig av en mer stridande strategi. 
Baserat på de båda studierna gjordes ett antagande att revisorer som har mer erfarenhet väljer 
att inta en tuffare ställning till klienten. Resultaten av studien stödjer dock inte detta 
antagande vilket kan ha sin förklaring i att revisorer som har längre erfarenhet, enligt 
Westerdahl (2005), kan acceptera klienternas förklaringar även om de går på tvärs mot 
gällande rekommendationer. 

4.4.5 Sammanfattning av hypotesprövning 

 
Tabell 4.4 Sammanfattning av hypotesprövning 

Hypotes Utfall 

H1: Identifikation med klienten leder till användande av en medgivande strategi. 
Accepteras 

P < 0,05 

H2: Identifikation med klienten leder till användande av en kompromissande strategi. 
Accepteras 

P < 0,05 

H3: Identifikation med professionen leder till en mer stridande strategi. 
Förkastas 
P > 0,05 

H4: Identifikation med professionen leder till användande av strategin utöka agendan för 
frågor. 

Accepteras 
P < 0,05 
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H5: Identifikation med klienten påverkar inte benägenheten att använda en problemlösande 
strategi. 

Accepteras 
P < 0,05 

H6: Identifikation med professionen påverkar inte benägenheten att använda en 
problemlösande strategi. 

Accepteras 
P < 0,05 

H7: Längre erfarenhet inom revisionsyrket tenderar att leda till en mer stridande strategi.  
Förkastas 
P > 0,05 

H8: Längre erfarenhet inom revisionsyrket tenderar att leda till användande av strategin 
utöka agendan för frågor. 

Förkastas 
P > 0,05 
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5. Slutdiskussion, slutsats och förslag till fortsatt forskning 

 
I det avslutande kapitlet drar vi slutsatser utifrån studiens empiriska resultat och analys om 

revisorers val av förhandlingsstrategi när de identifierar sig med såväl klienten som 

professionen.  Vidare presenteras våra förslag till fortsatt forskning på området. 

 

5.1 Slutdiskussion 
Studiens resultat visar att det finns ett samband mellan klientidentifikation och användandet 
av en medgivande samt kompromissande strategi. Dessa två samband påvisar snarlika resultat 
i såväl korrelation, beta och förklaringsgrad vilket tyder på att dessa strategier kan uppfattas 
som en och samma samt att revisorer intar en försiktigare och mer inställsam strategi när de 
identifierar sig med sina klienter. Chen et al. (2008) konstaterar att det finns ett bekymmer 
över att ju längre relationen mellan revisor och klient sträcker sig, desto mer benägen blir 
revisorn att kompromissa om klienternas redovisnings- och rapporteringsval. Då medelvärdet 
för revisorns varaktighet ligger runt tio år kan det tänkas att de undersökta revisorerna i 
genomsnitt har en stark relation till sina klienter. Detta skulle i så fall kunna vara en 
förklaring till det uppkomna sambandet som påvisas mellan klientidentifikation och de båda 
strategierna. En ytterligare aspekt till det uppkomna sambandet kan vara avskaffandet av 
revisionsplikten. I och med att revision idag är frivilligt för många företag kan det innebära att 
en god relation mellan revisorn och klienten är mer betydelsefull för byrån. Av denna 
anledning kanske revisorer identifierar sig mer med klienten och därmed använder mindre 
påtryckande strategier, för att på så sätt bevara en god relation till klienten och därmed öka 
chanserna att behålla klienten hos byrån. 
 

Forskare menar att en stark relation mellan revisorn och klienten kan medföra att revisorn 
identifierar sig med klienten, vilket är ett hot mot oberoendet (Fontaine & Pilote, 2012; 
Bazerman et al., 2002). Resultatet visar att revisorer som identifierar sig mer med klienten än 
professionen är mer benägna att använda en medgivande samt kompromissande strategi. Detta 
kan därmed utgöra ett hot mot oberoendet, eftersom båda dessa strategier innebär att revisorn 
ger efter i någon punkt. Om vi bortser från de undersökta sambanden och endast ser till hur 
respondenterna besvarat frågorna gällande strategierna är det dock den stridande strategin som 
är dominerande, då medelvärdet ligger på 5,3. Detta visar att revisorerna i genomsnitt tenderar 
att använda en stridande strategi framför de övriga fyra strategierna när de förhandlar med 
sina klienter. Revisorer som står fast vid sina ståndpunkter och inte ger efter för klientens 
önskemål torde vara mer oberoende och objektiva i sin granskning och borde således 
identifiera sig mer med sitt yrke. Trots det visar resultatet att det inte fanns något samband 
mellan identifikation med professionen och den stridande strategin. Detta var oväntat då 
tidigare forskning visat att revisorer som uppvisar högre professionell identifikation är mindre 
benägna att ge efter för klienternas önskemål (Bamber & Iyer, 2007), och torde därmed vara 
mer stridande i en förhandlingssituation. Som nämndes tidigare visar den deskriptiva 
statistiken att den stridande strategin var den som revisorer använde mest, men då revisorerna 
i genomsnitt ställde sig neutrala till professionsidentifikation så kan detta vara en anledning 
till att ett samband saknades. Vi fann däremot att revisorer som identifierar sig med 
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professionen använder sig av strategin utöka agendan för frågor. Hypotesen är formulerad 
utifrån vårt eget antagande att strategin utöka agendan för frågor är en stridande strategi. Detta 
utifrån att Hatfield et al. (2008)  i studie kom fram till att svåra förhandlingssituationer leder 
till att revisorer väljer att framföra mindre viktiga objekt till klienten för att i ett senare skede 
avstå från dessa. Författarna menar att denna strategi kan tänkas förbättra revisionskvalitén 
och minska klientens motstånd till revisorns position. Utifrån detta antog vi att revisorer som 
identifierar sig med professionen använder sig av strategin utöka agendan för frågor, vilket 
också tycktes stämma utifrån resultatet vi fick fram. 

Tidigare forskning visar att revisorer som har längre erfarenhet tenderar att använda en mer 
stridande strategi (Brown & Wright, 2008) och är därmed mindre benägna att ge efter för 
klientens önskemål (Bamber & Iyer, 2007). Således påverkas revisorer mindre av klientens 
önskemål i takt med att erfarenheten av ökar (Knechel et al., 2013). Studiens resultat pekar 
dock inte åt samma håll då det inte finns något statistiskt stöd för att längre erfarenhet har 
någon inverkan på valet av förhandlingsstrategi. En anledning till att det inte finns något 
samband mellan längre erfarenhet och strategierna stridande och utöka agendan för frågor kan 
bero på att vår definition av lång erfarenhet är felaktigt avgränsad mot för hur det ser ut i 
verkligheten. Då vi inte fann någon statistik över genomsnittlig tid som revisorer arbetar inom 
sin yrkesutövning, utgick vi från studiens medianvärde för erfarenhet av revision när vi satte 
gränsen. Således kunde studiens resultat sett annorlunda ut om vi definierat lång erfarenhet 
annorlunda. En annan aspekt som bör beaktas är att samtliga frågor som tillhörde strategin 
utöka agendan för frågor fick låga värden när de mättes genom Cronbach’s Alpha. Därav kan 
respondenterna ha missförstått innebörden av frågorna inom den kategorin och därmed går det 
inte att påstå att frågorna i kategorin fångar upp en gemensam bakomliggande attityd hos 
respondenterna.  

De två nollhypoteser som ställdes upp gällande den problemlösande strategin accepteras då 
det inte finns något samband mellan typ av identifikation och denna strategi, vilket stämmer 
överens med det antagande vi gjorde. Det saknades stöd i tidigare forskning om att 
identifikation med klienten eller professionen skulle innebära att revisorer söker efter nya 
lösningar för att tillfredsställa båda parters intressen. Därmed kunde vi inte förvänta oss att 
det skulle finnas ett samband och resultatet visade att detta stämde. Dock visar den 
deskriptiva statistiken att den problemlösande strategin är den strategi, efter den stridande, 
som revisorer främst använder.  

Tre av studiens hypoteser fick förkastas och en anledning till detta kan vara att studien 
undersöker både stora och små revisionsbyråer. Den deskriptiva statistiken visar att större 
delen av respondenterna tillhör icke Big 4 byråer och det finns en möjlighet att revisorer på 
dessa byråer hanterar förhandlingssituationen annorlunda än revisorer på Big 4 byråer. Det 
kan tänkas att en klient hos en mindre byrå väger mer än en klient hos en Big 4 byrå och 
därmed kan det vara viktigare för dem att bevara sina befintliga klienter. Detta borde då 
innebära att en revisor på en mindre byrå skulle anta en mer medgivande position i 
förhandlingen, för att förhindra att klienten byter revisor. Dock visar resultatet att den 
stridande strategin är den revisorerna främst använder. Möjligtvis väljer revisorer på mindre 
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byråer att använda denna strategi mot sina klienter för att bevara sitt oberoende och sin 
professionalitet. En medgivande strategi kanske leder till att revisorn utvecklar en närmare 
relation till klienten men om revisorn kompromissar och alltid ger efter för klientens 
önskemål kan det resultera i att de kan anses vara oseriösa och inte utför en professionell 
revision. Dock kan detta leda till osämja och konflikter vilket i sin tur kan leda till att 
relationen mellan parterna försämras. 

Vidare kan studiens utfall också bero på att respondenterna fick givna situationer att utgå ifrån 
när de besvarade enkäten. Således kan det innebära att revisorerna möjligtvis hade agerat 
annorlunda och valt en annan strategi om situationen sett annorlunda ut.  
 

5.2 Slutsats 

Syftet med studien var att studera vilka av de givna förhandlingsstrategierna svenska revisorer 
använder när det råder meningsskiljaktigheter med klienterna. Vidare undersökte vi om 
identifikation med klienten respektive identifikation med professionen gav upphov till olika 
förhandlingsstrategier samt om erfarenhet av revision påverkar valet av förhandlingsstrategi. 
 

Utifrån resultatet kan vi konstatera att den stridande strategin är den strategi som revisorerna 
främst använder när det råder meningsskiljaktigheter med klienten. Vidare kan vi utifrån 
resultatet dra slutsatsen att varken identifikation med klienten eller professionen starkt 
påverkar revisorers val av förhandlingsstrategi. Dock visar resultatet ett svagt samband mellan 
klientidentifikation och användandet av en medgivande samt kompromissande strategi. 
Hypotesen som avsåg professionsidentifikation i förhållande till den stridande strategin 
behövde förkastas. Stöd saknades även för de två hypoteser som handlade om erfarenhet då 
resultatet visar att revisorers erfarenhet inte påverkar valet av förhandlingsstrategi. Studien 
visar att det inte finns något samband mellan typ av identifikation och den problemlösande 
strategin vilket gör att vi inte kan förkasta de två nollhypoteserna. I vissa avseenden skiljer sig 
studiens resultat från tidigare forskning och en anledning till det kan vara att det ser 
annorlunda ut i Sverige än i andra länder där studier har gjorts. Dock är det av vikt att påpeka 
att den låga svarsfrekvensen innebär att studiens slutsatser måste dras med viss försiktighet. 
Vidare kan resultatet därmed inte generaliseras då de revisorer som deltagit i studien inte kan 
påstås representera hela populationen revisorer i Sverige.  
 

5.3 Förslag till fortsatt forskning  
Förhandlingsprocessen är komplex och kan påverkas av fler faktorer än de vi studerat. 
Revisorernas kundspecifika kunskap kan vara en faktor, då revisorer kan tänkas välja olika 
strategier beroende på vilken typ av klient som de reviderar eller beroende på vilken typ av 
bransch klienten tillhör. Enligt Öhman (2007) finns det en viss risk att revisorer utvecklar en 
stark relation till sina klienter till följd av att det är klienterna som betalar för revisionen. 
Således skulle revisorernas arvode i förhållande till förhandling vara intressant att studera i en 
fortsatt studie eftersom arvodet kan påverka hur revisorerna identifierar sig med sina klienter 
samt påverka revisorernas oberoende. Det skulle även vara intressant att studera revisorers 
förhandlingsstrategier utifrån en uppgiftsspecifik situation, exempelvis vid revisorers 
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bedömning av going concern eller av redovisning till verkligt värde. Dessa utgör två 
komplexa granskningsområden där förhandlingar med klienten ofta uppstår.  
 
Då vi mottagit kritik för att enkäten inte gav utrymme för revisorerna att delge sina egna 
tankar och upplevelser, skulle en kvalitativ studie kunna utgöra ett komplement till vår 
undersökning. På så sätt skulle revisorerna kunna uttrycka sig mer fritt och därmed kunna ge 
en tydligare bild över hur de anser att förhandlingen med klienter går till samt vilka faktorer 
som kan påverka förhandlingen. En kvalitativ studie skulle dessutom kunna utröna om det 
finns andra typer av förhandlingsstrategier som revisorerna använder sig av utöver de 
strategier som vi undersökt.  
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Appendix A 
 
Följebrev 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi vid Mittuniversitetet. 
Studien ingår i ett forskningsprojekt, där vi i samarbete med ett flertal erkända forskare inom 
revisionsarenan undersöker revisorers förhandlingsstrategier när det råder 
meningsskiljaktigheter med klienten.  
 
Det är därför med stor förhoppning vi ber dig avvara några minuter av din tid för att svara på 
några frågor om revisionsyrket. Tanken är att svarsunderlaget ska användas för att föra 
forskningen om praktiskt revisionsarbete framåt med målsättningen om att materialet ska 
publiceras i vetenskapliga journaler på internationell nivå.  
 
Ditt bidrag är därför otroligt värdefullt!  
Ta chansen att delta och bidra med din åsikt!  
 
[DIRECT_ONLINE_LINK] 
 
Informationen kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och 
du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 
 
Tack för att du deltar i vår studie! 
 
Med vänliga hälsningar 
Amanda Haglund & Elin Lindgren 
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Appendix B 
 

Enkät 
  
Följande påståenden avser revisorers identifikation med professionen. 
 
 
1. Profession 
1.1 När någon kritiserar min profession känns det som en personlig förolämpning. 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
1.2 Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min profession. 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
1.3 När jag talar om min profession säger jag vanligtvis "vi" istället för "de". 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
1.4 Min professions framgångar är mina framgångar. 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
1.5 När någon berömmer min profession känns det som en personlig komplimang.  

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
 
 
Följande frågor och påståenden avser revisorers identifikation med klienten. 
 
2. Klientinformation 

Vänligen tänk på den största klient du för närvarande reviderar och besvara följande frågor. 
 

2.1 Hur många år har du reviderat denna klient? (Max två tecken) 

  
2.2 Hur många år har ert företag reviderat denna klient? (Max två tecken) 

  
2.3 Vänligen bedöm den ekonomiska betydelsen av denna klient för ert företag. 

o Inte alls viktig 
 

o Viktig till viss del  

o Vet ej o Viktig 
 

o Väldigt viktig 
2.4 När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang. 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

 o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
2.5 När jag talar om min klient säger jag vanligtvis "vi" istället för "de". 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

 o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
2.6 Klientens framgångar är mina framgångar. 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

 o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
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2.7 Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min klient. 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

 o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
2.8 När någon kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning. 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

 o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
2.9 Klienten har ett bra rykte i näringslivet. 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

 o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
2.10 Allmänheten har höga tankar om klienten. 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

 o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
2.11 Klienten anses vara en av de bästa företagen att arbeta för. 

o Håller inte med alls 
 

o Håller inte med 

 o Neutral o Håller med 
 

o Håller med starkt 
 
 
Följande påståenden avser förhandlingsstrategier. 
 
3. Förhandling 
 
Utifrån följande case, bedöm sannolikheten att du i förhandlingen med. Självfallet stämmer inte 
storleksordningen på̊ följande siffror inte nödvändigtvis överens med din klient. 
 
De oreviderade bokslut som utarbetats av redovisningspersonalen visar en nettovinst på̊ 
11.200.000 kr, en förbättring med 900.000 kr (en ökning med 8,75 procent) jämfört med föregående 
år. Du uppskattar att nettoresultatet överskattats med cirka 1.800.000 kr (dvs det ska vara 
9.400.000 kr). Av dessa 1,8 miljoner kr, är 850,000 kr uppenbarligen resultatet av fel som klienten 
gjort och som därför måste justeras för att de finansiella rapporterna ska vara i enlighet med god 
redovisningssed. Resterande 950.000 kr består av skillnader mellan din och klientens 
uppskattningar av beloppen för osäkra fordringar, lagernedskrivningar samt aktivering av 
räntekostnader. Beloppen är din professionella bedömning och är enligt dig den bästa uppskattning 
du kan göra. 
    

3.1 Jag skulle ta med andra frågor i diskussionen, 
så jag skulle kunna kompromissa i andra frågor för 
att lösa denna fråga till min fördel. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.2 Jag skulle försöka tillfredsställa ledningens 
förväntningar. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.3 Jag skulle använda mig av ”ge och ta”, så att en 
kompromiss skulle kunna göras med ledningen. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.4 Jag skulle använda min förmåga att kvalificera 
ledningens finansiella rapporter för att få en 
upplösning som är till min fördel. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 
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3.5 Jag skulle argumentera med ledningen för att 
visa dem fördelarna med min position. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.6 Jag skulle försöka hitta andra frågor med 
ledningen, så jag kunde ansluta mig till deras 
önskemål samtidigt som jag når min ståndpunkt i 
denna fråga. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.7 Jag skulle försöka hitta något mellanting mellan 
min och ledningens ståndpunkt för att lösa 
problemet med ledningen. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.8 Jag skulle använda mitt inflytande för att få min 
ståndpunkt accepterad av ledningen. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.9 Jag skulle samarbeta med ledningen för att 
komma fram till en ny lösning som är godtagbar för 
oss båda. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.10 Jag skulle använda min kompetens inom 
redovisning för att påverka upplösningen till min 
fördel. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.11 Jag skulle ge all relevant information till 
ledningen, så att vi skulle kunna lösa detta problem 
tillsammans i samband med andra frågor. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.12 Jag skulle försöka arbeta med ledningen för att 
finna nya lösningar på det här problemet som 
uppfyller båda parters förväntningar. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.13 Jag skulle försöka att utreda frågan ytterligare 
med ledningen för att hitta en ny lösning som är 
godtagbar för oss båda. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.14 Jag skulle försöka tona ner skillnaderna med 
ledningen för att nå en kompromiss. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.15 Jag skulle försöka tillgodose ledningens 
behov. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.16 Jag skulle göra medgivande från min position 
till ledningen 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.17 Jag skulle försöka hitta andra frågor med 
ledningen, som jag skulle kunna lägga till i 
diskussionen. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.18 Jag skulle försöka frambringa alla mina 
farhågor gällande den här frågan med ledningen. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.19 Jag skulle föreslå något mellanting i denna 
fråga någon gång under processen för att lösa 
oenigheter med ledningen. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 
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3.20 Jag skulle förhandla med ledningen så att en 
kompromiss skulle kunna nås. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.21 Jag skulle stå fast, för att fullfölja min position. 
Osannolikt 

att jag skulle 
använda 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Skulle 
sannolikt 
använda 

3.22 Jag skulle komma med önskemål till ledningen. 
Osannolikt 

att jag skulle 
använda 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Skulle 
sannolikt 
använda 

3.23 Jag skulle försöka arbeta med ledningen för att 
utveckla en god förståelse av denna fråga i 
samband med andra frågor. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

3.24 Jag skulle försöka integrera mina idéer om hur 
man skulle kunna lösa problemet med ledningen för 
att för att komma fram till en ny gemensam lösning. 

Osannolikt 
att jag skulle 

använda 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Skulle 
sannolikt 
använda 

 
 
Följande frågor avser bakgrundinformation om respondenten. 
 
4. Demografiska frågor 

4.1 Vilken typ av revisionsbyrå jobbar du på? ☐ Big 4 ☐ Annan 

4.2 Hur många år är du? 
 

 

  

4.3 Kvinna eller man? ☐ Kvinna ☐ Man 

4.4 Hur många år har du arbetat med revision? 
 

 

  

4.5 Hur stor omsättning har din klient, som du tänkt på i föregående frågor? 
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Appendix C 

 

Cronbach’s Alpha 
Nedan visas Cronbach’s Alpha för samtliga variabler. I de fall då värdet understeg 0,7 
plockade vi bort de frågor som hade störst påverkan, med undantag för strategin utöka 
agendan för frågor. De frågor som behövde plockas bort för att Cronbach’s Alpha skulle 
hamna på en acceptabel nivå är rödmarkerade. 

 

Professionsidentifikation 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,725 5 

 
 

Frågor avseende professionsidentifikation 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

1.1 När någon kritiserar min profession känns det som en personlig förolämpning. ,653 

1.2 Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min profession. ,702 

1.3 När jag talar om min profession säger jag vanligtvis "vi" istället för "de". ,708 

1.4 Min professions framgångar är mina framgångar. ,659 

1.5 När någon berömmer min profession känns det som en personlig komplimang. ,664 
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  Klientidentifikation 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,766 5 

 
 

Frågor avseende klientidentifikation 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

2.1 När någon berömmer min klient känns det som en personlig komplimang. ,670 

2.2 När jag talar om min klient säger jag vanligtvis "vi" istället för "de". ,739 

2.3 Klientens framgångar är mina framgångar. ,694 

2.4 Jag är väldigt intresserad av vad andra tycker om min klient. ,792 

2.5 När någon kritiserar min klient känns det som en personlig förolämpning. ,711 
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 Stridande strategi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,681 5 

 

 

Frågor avseende den stridande strategin 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

3.4 Jag skulle använda min förmåga att kvalificera ledningens finansiella rapporter 

för att få en upplösning som är till min fördel.  
,710 

3.5 Jag skulle argumentera med ledningen för att visa dem fördelarna med min 

position.  
,594 

3.8 Jag skulle använda mitt inflytande för att få min ståndpunkt accepterad av 

ledningen. 
,612 

3.10 Jag skulle använda min kompetens inom redovisning för att påverka 

upplösningen till min fördel. 
,574 

3.21 Jag skulle stå fast, för att fullfölja min position. ,656 
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 Kompromissande strategi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,868 5 

 

 

Frågor avseende den kompromissande strategin 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

3.3 Jag skulle använda mig av ”ge och ta”, så att en kompromiss skulle kunna göras 

med ledningen.  
,838 

3.7 Jag skulle försöka hitta något mellanting mellan min och ledningens ståndpunkt 

för att lösa problemet med ledningen. 
,844 

3.14 Jag skulle försöka tona ner skillnaderna med ledningen för att nå en 

kompromiss.  
,851 

3.19 Jag skulle förslå något mellanting i denna fråga någon gång under processen 

för att lösa oenigheter med ledningen. 
,828 

3.20 Jag skulle förhandla med ledningen så att en kompromiss skulle kunna nås. ,843 
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Medgivande strategi 
  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,695 4 

 

 

Frågor avseende den medgivande strategin 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

3.2 Jag skulle försöka tillfredsställa ledningens förväntningar. ,626 

3.15 Jag skulle försöka tillgodose ledningens behov.  ,509 

3.16 Jag skulle göra medgivande från min position till ledningen.  ,551 

3.22 Jag skulle komma med önskemål till ledningen. ,805 

 

 
  

 
  



 
 

 50

Problemlösande strategi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,759 5 

 
 
 

Frågor avseende den problemlösande strategin 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

3.9 Jag skulle samarbeta med ledningen för att komma fram till en ny lösning som är 
godtagbar för oss båda. 

,672 

3.12 Jag skulle försöka arbeta med ledningen för att finna nya lösningar på det här 
problemet som uppfyller båda parters förväntningar. 

,630 

3.13 Jag skulle försöka att utreda frågan ytterligare med ledningen för att hitta en ny 
lösning som är godtagbar för oss båda. 

,696 

3.18 Jag skulle försöka frambringa alla mina farhågor gällande den här frågan med 
ledningen. 

,841 

3.24 Jag skulle försöka integrera mina idéer om hur man skulle kunna lösa problemet 
med ledningen för att för att komma fram till en ny gemensam lösning. 

,689 
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Strategin utöka agendan för frågor 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,590 5 

 
 

Frågor avseende strategin utöka agendan för frågor 
Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

3.1 Jag skulle ta med andra frågor i diskussionen, så jag skulle kunna kompromissa 
i andra frågor för att lösa denna fråga till min fördel.  

,500 

3.6 Jag skulle försöka hitta andra frågor med ledningen, så jag kunde ansluta mig till 
deras önskemål samtidigt som jag når min ståndpunkt i denna fråga.  

,478 

3.11 Jag skulle ge all relevant information till ledningen, så att vi skulle kunna lösa 
detta problem tillsammans i samband med andra frågor. 

,619 

3.17 Jag skulle försöka hitta andra frågor med ledningen, som jag skulle kunna 
lägga till i diskussionen. 

,438 

3.23 Jag skulle försöka arbeta med ledningen för att utveckla en god förståelse av 
denna fråga i samband med andra frågor. 

,596 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


