
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Revisorers förhandlingsstrategier 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

En kvantitativ studie av hur klientens karismatiska ledarskap påverkar 

revisorns val av förhandlingsstrategi 

Erika Bergström 

870519-0646 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
Examensarbete företagsekonomi C 

 
Handledare: Jan Svanberg 

Examinator: Stig Sörling 





Förord 

 

Inledningsvis vill jag tacka min handledare Jan Svanberg för det stöd och den motivation som han 

har bidragit med under arbetet med denna uppsats. Jag vill även tacka min examinator Stig Sörling 

som har bidragit med konstruktiv kritik samt till mina kurskamrater i min handledargrupp som 

bidragit med värdefulla tips och råd på vägen. Avslutningsvis vill jag tacka min familj som har 

stöttat och uppmuntrat mig under min studietid. 

Tack! 

  

 

 

___________________ 

Erika Bergström 

Stockholm, juni 2017 

 

 

 

 

 

 

  



SAMMANFATTNING 

 

Titel: Förhandling mellan revisor och klient – en kvantitativ studie av det karismatiska 

ledarskapets påverkan på förhandlingen 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Erika Bergström 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2017 – Maj 

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur valet av revisorns initiala förhandlingsstrategi 

påverkas av det karismatiska ledarskapet utövat av klientens CFO. Studiens forskningsfrågor 

berör även vilka förhandlingsstrategier som är det mest sannolika att revisorn väljer att tillämpa 

när klientens CFO upplevs som karismatisk. 

Metod: Studien baseras på positivistiskt synsätt där jag genom en deduktiv ansats har prövat 

resultatet från en kvantitativ undersökning mot teorier inom området. Studien har en 

tvärsnittsdesign. Datainsamlingen gjordes genom en webbaserad enkätundersökning som 

skickades ut till revisorer verksamma i Sverige.  

Resultat & slutsats: Studien bekräftar att begreppet karismatisk ledare är relevant i 

sammanhanget då det visar att respondenterna upplever starka och svaga ledare i sin dagliga 

förhandlingsgärning i termer av karismatiska ledare. Vidare kunde studien identifiera ett 

samband mellan en av förhandlingsstrategierna och karismatiskt ledarskap. 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till redovisningslitteraturen genom att gestalta 

förhandlingen mellan revisorer och klienter som ett socialt fenomen där möjligheten att inflyta 

över motparten är central. Vidare är studien ensam om att undersöka karismatiskt ledarskap 

som påverkansfaktor på revisorns val av förhandlingsstrategi. 

Förslag till fortsatt forskning: Studiens begränsningar utgörs av den låga svarsfrekvensen och 

svårigheten att iscensätta effekterna av ett karismatiskt ledarskap. Vidare studier bör anta en 

mer experimentell karaktär för att ytterligare kunna förklara den potentiella effekten som det 

karismatiska ledarskapet kan ha på revisorers val av förhandlingsstrategi samt en studie av hur 

klientens val av förhandlingsstrategi påverkar revisorns val av förhandlingsstrategi. 

Nyckelord: Deduktiva förhandlingsstrategier, induktiva förhandlingsstrategier, karismatiskt 

ledarskap, relation, identifikation.  



ABSTRACT  

 

 Title: Negotiation between auditor and client - a quantitative study of the effects of 

charismatic leadership on the negotiation. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Erika Bergström  

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2017 – May 

Aim: The study aims at investigating how the choice of the auditor's initial negotiation strategy 

is influenced by the charismatic leadership exercised by the client's CFO. The research 

questions also concern which negotiation strategies are most likely that the auditor chooses to 

apply when the client's CFO is perceived as charismatic. 

Method: The study is based on positivistic and deductive approach, through which I have 

tested the result of a quantitative survey with theories in the field. The study has a cross 

sectional design. The data collection was done through a web-based survey that was sent to 

auditors operating in Sweden. 

Result & Conclusions: The study confirms that the term charismatic leader is relevant in this 

context as it shows that respondents experience strong and weak leaders in their daily 

negotiation action in terms of charismatic leaders. Furthermore, the study could identify a link 

between one of the negotiation strategies and charismatic leadership. 

Suggestions for future research: The study contributes to the accounting literature by stating 

the relationship between auditors and their clients, and more specifically the negotiation 

between auditors and clients as a social phenomenon. Furthermore, the study is alone in 

applying the charismatic leadership as an impact factor on the auditor's choice of negotiation 

strategy. 

Contribution of the thesis: The limitations of the study consist of the low response rate and 

the difficulty in staging the effects of charismatic leadership. Further studies should adopt a 

more experimental character to further explain the potential impact that charismatic leadership 

may have on the auditors' choice of negotiation strategy as well as a study of how the client's 

choice of negotiation strategy influences the auditor's choice of negotiation strategy. 

Key words: Deductive negotiation strategies, inductive negotiation strategies, charismatic 

leadership, relationship, identification. 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel redogör jag för studiens bakgrund och problemdiskussion. Vidare 

redogörs för vilka frågor studien tar upp samt det grundläggande syftet och avgränsningen. 

 

1.1 Bakgrund  

 

Den externa revisorns roll är att stärka trovärdigheten i ett företags bokslut genom att oberoende 

uttrycka sig om hur rättvisande det granskade bokslutet är.  Den oberoende granskning som 

revisorerna bidrar med är en förutsättning för aktiebolagens kapitalanskaffning eftersom att 

aktieägarna måste kunna lita på den förvaltningsinformation som bolagsledningen lämnar till dem. 

Revisorers trovärdighet ifrågasätts dock ofta och en anledning till detta är de relationer som bildas 

mellan revisorer och deras klienter. Hur revisorer påverkas av både finansiella och sociala 

incitament har tidigare studerats (Bamber & Iyer, 2007; Svanberg & Öhman, 2015) och här är 

klientens inverkan en viktig faktor. Relationer bygger på hur man upplever andra människor och 

hur vi påverkar varandra. I revisorns fall är det relationen till klienternas företrädare i form av 

finanschef, vidare benämnd CFO, som kan skapa osäkerhet då det är denna som oftast har närmast 

relation med revisorn. 

 

Relationer mellan revisor och klient är oundvikliga och i många fall är goda relationer ett måste för 

att revisorn ska förstå verksamheten och nå all den information som krävs vid en revision. Däremot 

menar Hellman (2011) att det innebär ett hot mot kvaliteten och oberoendet om revisorn kommer 

för nära sin klient. Enligt revisionslagen 17§ (FAR, 2016) är det av yttersta vikt att revisorer är 

oberoende. Vidare säger lagen att granskningen ska grundas på opartiskhet och självständighet samt 

följa god redovisningssed. Revision kan beskrivas som en förhandling mellan revisor och klient om 

viktiga redovisningsfrågor. Dessa förhandlingar blir aktuella när exempelvis parterna har olika 

ståndpunkter till redovisningen och till det mål som ska uppnås. I dessa fall inleds en diskussion 

kring de två parternas åsikter i frågan och hur de motiverar och underbygger sin ståndpunkt. 

Dessa förhandlingar menar Gibbins, McCracken och Salterio (2010) är mest troliga att inledas av 

revisorn och den förhandlingsstrategi som anammas påverkar inte bara förhandlingens karaktär och 

längd utan även sannolikheten till en överenskommelse och därmed parternas framtida relation.  
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1.2 Problemdiskussion 

 

Revision kan alltså beskrivas som en förhandlingsprocess där revisorn å ena sidan slår vakt om att 

bolagets redovisning är förenlig med redovisningsnormer och lagar och där klienten å den andra 

sidan söker få gehör för sina önskemål att framställa bolagets resultat och ställning. Vanligtvis 

borde dessa förhandlingsansatser vara förenliga eftersom även klienten har ett intresse av att 

redovisningen är korrekt, men eftersom de moderna principbaserade redovisningsnormerna lämnar 

stort utrymme för bedömningar av hur företeelser ska redovisas finns också en spelplan där 

motstående intressen kan uppstå. 

 

 I redovisningslitteraturen har intresset för förhandlingen kommit till uttryck i studier av sådana 

faktorer som hur flexibel klientens CFO är i sin ståndpunkt till redovisningen samt av karaktären på 

relationen mellan parterna (Gibbins et al., 2010). Studier av revision som förhandling har utgått från 

den allmänna förhandlingslitteraturen och sedan tillämpat de metoder och teorier som utvecklats där 

på revisionskontexten. Ett område som undersökts är med vilken ansats revisorn tar sig an 

förhandlingen beroende på kontextuella faktorer och motpartens inställning (Gibbins et al., 2010). 

Det har nämligen visat sig i den generiska förhandlingslitteraturen att en parts förhandlingsansats 

påverkar hur förhandlingen utvecklas och vilka resultat som uppnås (Brett, Saphiro & Lytle, 1998; 

Greenhalgh & Chapman, 1998; Olekalns & Smith, 2000).  

 

Ett rimligt antagande är att revisorernas val av förhandlingsmetod beror på hur motparten, det vill 

säga klientens CFO, kan förväntas agera i förhandlingen. Förhandlingslitteraturen har funnit att en 

part tenderar att vara mindre benägen att ge efter om motparten signalerar en låst position och även 

omvänt (Gibbins et al., 2010; Greenhalgh & Chapman, 1998) vilket tyder på att parterna tenderar att 

spegla sina approacher. Då revisorn förbereder sin förhandling kan rimligtvis CFOns förväntade 

strategi antas vara en avgörande faktor och revisorn kan antas ha god kunskap om hur CFOn 

kommer att lägga upp sin förhandling eftersom förhandlingen mellan revisor och klient kan antas 

äga rum i en långvarig klientrelation, särskilt en relation mellan revisor och klientens CFO. Tidigare 

studier (Gibbins et al., 2010; McCracken, Salterio & Gibbins, 2008; Bame-Aldred & Kida, 2007) 

har visat att just förhandlingar inom ramen för en relation är mer komplicerade än förhandlingar 

mellan parter som möts endast tillfälligt. Det borde alltså finnas ett etablerat samarbete mellan 

revisorn och CFO i form av tidigare förhandlingserfarenheter. Klientrelationen kan antas vara en 

mycket stark och intim bindning mellan parterna eftersom revisorn får betalt av klienten för 

revisionen, eftersom det inte är ovanligt med konsultuppdrag för revisionsfirman hos klienten och 

eftersom klienter vanligen efterfrågar en relationsorienterad approach av revisorn (Herda & Lavelle, 
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2013). Trotman, Wright och Wright (2005) har visat att en sådan approach där revisorn lever sig in i 

klientens position även ger stora fördelar för revisorerna i en förhandling. Enligt Gibbins et al. 

(2010) är det dock viktigt att revisorn i dessa förhandlingar väljer metoder som upprätthåller 

oberoende och professionalism.  

 

Förhandlingslitteraturen (Gibbins et al., 2010) beskriver möjliga metoder som å ena sidan 

distributiva vilka bygger på att den förhandlande parten själv har för avsikt att gå vinnande ur 

förhandlingen och å andra sidan integrativa vilka involverar den andra parten i arbetet mot att nå ett 

mål som kan tillgodose dem båda. Distributiva strategier kan arta sig genom att den ena parten 

strider för sin ståndpunkt eller helt motsatt ger med sig i vissa frågor för att få sin vilja igenom i 

huvudfrågan. En mellanväg är den kompromissande strategin där parterna möts halvvägs för att 

söka en lösning i frågan. Gemensamt för dessa tre strategier är att endast den ena parten går 

vinnande ur förhandlingen (Gibbins et al., 2010) vilket gör att dessa strategier kan antas som mindre 

troliga när relationen står i centrum. De integrativa strategierna som innebär att agendan utökas eller 

att man agerar problemlösande (Gibbins et al., 2010) bygger på en social relation och ett samarbete 

mellan parterna och det är därför ett rimligt antagande att tro att dessa strategier är de mest 

förmånliga i relationen mellan revisor och klient.  

 

Mot bakgrund av detta torde det finnas starka skäl att misstänka att sociala faktorer kan ha en 

inverkan på förhandlingen. Trots det har den sociala aspekten fått begränsat utrymme i den tidigare 

revisionsforskningen. Istället har den tidigare forskningen (Gibbins et al., 2010; Brown & 

Johnstone, 2009; Trotman et al., 2005) om hur revisorer förhandlar med sina klienter uppehållit sig 

vid relativt begränsade faktorer som hur flexibel klientens position är, revisionsrisk och revisorns 

erfarenhet vilka förvisso är betydelsefulla men vilka inte fångar upp förhandlingens sociala 

dimensioner. Inte heller den generiska förhandlingslitteraturen har behandlat förhandlingens sociala 

sidor – istället för att tillämpa en social teori på förhandlingar har enskilda avgörande faktorers 

inverkan studerats.  

 

Utgångspunkten för denna studie är dock att förhandling är ett huvudsakligen socialt fenomen där 

parterna kommunicerar med varandra i syfte att få gehör för sina ståndpunkter, och i trängre 

mening, få sina respektive viljor igenom. Denna studie utgår också från antagandet att parterna i en 

förhandling söker påverka varandra, det vill säga utöva inflytande över varandras bedömningar och 

beslut. Jag menar att CFOn kan påverka revisorns val av förhandlingsapproach inte bara genom att 

själv välja approach utan genom inflytande över hur revisorn ser både på förhandlingsföremålet och 

på parterna. Bortom sådana överförenklade dikotomier som låst kontra flexibel förhandlingsposition 
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finns enligt min uppfattning en ocean av påverkansmöjligheter i kommunikationsförlopp och 

förväntningsbyggande som kan antas ske mellan parterna när de ger sig in i förhandlingen. Från 

tidigare erfarenheter av att förhandla med varandra har parterna förväntningar om hur förhandlingen 

kommer att kännas och gå till, vem som kommer att vara den styrande parten som har 

tolkningsföreträde och som definierar spelplanen och vem som kommer att söka försvara en viss 

punkt med torftigare argumentation.  

 

Det är dock högst förvånande att redovisningslitteraturen inte sökt importera modeller från andra 

områden såsom psykologi, sociologi eller ledarskap för att bygga en begreppsapparat som kan 

åstadkomma en flerdimensionell beskrivning av förhandlingen mellan revisor och CFO. Här råds 

emellertid bot på denna brist genom att introducera ledarskapsteori till förhandlingslitteraturen. Det 

område i samhällsvetenskapen som närmast behandlar inflytande är nämligen ledarskapslitteraturen. 

Det är till och med så att ledarskap vanligen definieras som inflytande (Walumbwa, Avolio & Zhu, 

2008; Yukl, 1998), varför litteraturen på detta område är ytterst relevant som teoretisk referensram 

för studier av förhandlingar inom revision.  

 

För att lyckas inverka på motparten och påverka dennes val av förhandlingsstrategi kan särskilda 

egenskaper tänkas underlätta processen. Den ledarstil som enligt tidigare forskning (van 

Knippenberg, van Knippenberg, De Cremer & Hogg, 2004; Howell och Shamir, 2005) har visat sig 

ha störst påverkanseffekt är den karismatiska ledarstilen. Ledarstilens karaktäristiska egenskaper 

som stark argumentation, inspirerande och nytänkande approach (Bass, 1985; Conger & Kanungo, 

1987; Shamir, House & Arthur, 1993) skapar förutsättningar för att inverka på andra genom sin 

sociala inriktning och bör därmed vara den ledarstil som är mest trolig att kunna påverka 

förhandlingarna och därför den som undersöks i denna studie. En effekt av det karismatiska 

ledarskapet är det förtroende som följarna får för ledaren och dennes information och visioner 

(Conger, Kanungo & Menon, 2000). Denna tillit bygger på vördnad inför ledaren vilket talar för att 

revisorn bör vara mån om att bevara en god relation och tilliten i sig innebär att revisorn i större 

utsträckning förlitar sig på den information som CFOn lämnar. Utifrån detta resonemang torde de 

integrativa strategierna vara mer sannolika att användas av en revisor som förhandlar med en 

karismatisk CFO än av andra revisorer eftersom de innefattar ett socialt utbyte med den andra 

parten och öppnar för samarbete vilket kräver tillit. Ett karismatiskt ledarskap har även effekten på 

följaren att överföra ledarens egen-intresse till ett gemensamt intresse (van Knippenberg, 2000) 

vilket innebär att distributiva strategier är mindre troliga eftersom man då delar på kakan istället och 

endast en part går segrande ur förhandlingen. 
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Föreliggande studie utgår alltså från ett stort forskningsgap hos redovisningslitteraturen bestående 

av dess avsaknad av social teori i gestaltningen av förhållandet mellan revisorer och deras klienter, 

och närmare bestämt förhandlingen mellan revisorer och klienter. Denna studie avser att diskutera 

möjligheten att använda ledarskapsteori för att förklara hur revisorer väljer approach till 

förhandlingar med sina klienter. Studien förväntas bidra till redovisningslitteraturen på två sätt: För 

det första bidrar denna studie till litteraturen genom att vara den första undersökningen av hur 

klientens ledarskap påverkar revisorns sätt att ta sig an förhandlingen. För det andra bidrar studien 

genom att vara den första som utvecklar, eller åtminstone tillämpar, ett konceptuellt ramverk för hur 

revisionsförhandlingar kan förstås som ett socialt fenomen, ett ledarskapsfenomen.  

 

Forskare (Brown & Johnstone, 2009; Gibbins et al., 2010; van Knippenberg & Sitkin, 2013) har 

uttryckt ett behov av vidare forskning på området. Denna studie är unik i sitt syfte att undersöka hur 

ett karismatiskt ledarskap hos klientens CFO kan komma att påverka valet av förhandlingsmetoder 

hos revisorer. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Utifrån vad jag ovan har uppmärksammat ställer jag mig följande frågor: 

 

- Påverkas revisorns val av förhandlingsstrategi av ett karismatiskt ledarskap hos klientens 

CFO? 

- Vilka förhandlingsstrategier är det mest sannolikt att revisorn väljer att tillämpa när 

klientens CFO upplevs som karismatisk? 

 

1.4 Syfte 

 

Studien syftar till att undersöka om valet av revisorns initiala förhandlingsstrategi påverkas av det 

karismatiska ledarskapet utövat av klientens CFO. Vidare ämnar studien undersöka vilka 

förhandlingsstrategier som är mest troliga val för revisorn i förhandling med en karismatisk ledare, 

de distributiva eller de integrativa. 
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1.5 Disposition 

 

Resterande del av arbetet har följande disposition: 

 

Kapitel 2 – Teori 

Här presenteras relevant litteratur inom området vilket kan förklara sambandet mellan karismatiskt 

ledarskap och revisorns val av förhandlingsmetod.  Slutligen utvecklas studiens hypoteser. 

 

Kapitel 3 – Metod 

I detta kapitel redogörs för den vetenskapsfilosofi som legat till grund för studien samt vilken 

strategi och forskningsansats som har antagits. Vidare redogörs för den empiriska metoden och dess 

analys samt operationaliseringen. Avslutningsvis avhandlas de kvalitetskriterier som jag har tagit i 

beaktande samt kritik som riktas mot studiens källor och metoder. 

 

Kapitel 4 – Resultat 

I detta avsnitt presenteras det resultat som erhållits genom en tvärsnittsstudie med sammanlagt 800 

respondenter fördelade på två olika enkätundersökningar. I syfte att tydligt beskriva det resultat som 

jag kommit fram till understödjer jag texten med sammanfattande tabeller. 

 

Kapitel 5 – Diskussion av resultatet 

I det femte kapitlet ställs resultatet från undersökningen mot tidigare forskning inom området och 

dess teorier. Utifrån detta resonemang återkopplas sedan studiens hypoteser. 

 

Kapitel 6 – Sammanfattande slutsats 

Arbetet avslutas med att studiens syfte besvaras och slutsatsen presenteras. Vidare presenteras 

studiens bidrag och dess begränsningar samt förslag till vidare forskning inom området. 
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2. Teori 

 

I den här delen av arbetet redogör jag för de begrepp och teorier som är relevanta inom området. 

Kapitlet avslutas med hypoteser som jag kommer att pröva senare i detta arbete. 

 

2.1 Förhandling 

 

I en förhandling mottar en part information från den andra och applicerar sina preferenser och 

förväntningar på den andra parten för att på så vis utveckla sin strategi och göra taktiska val av vad 

för information som ska lämnas åter till den andra parten (Beattie, Fearnley & Brandt, 2004). 

Bokslutet och de finansiella rapporterna kan ses som en produkt av förhandlingar mellan revisorer 

och klienter (Antle & Nalebuff, 1991). Gibbins et al. (2010) fann att 67 procent av revisorspartners 

förhandlar med mer än hälften av sina klienter och att alla partners i undersökningen går in i 

förhandling med åtminstone någon klient.  

 

Förhandlingar i sig kan vara komplicerade men för revisorer som ska kontrollera och godkänna att 

boksluten gjorts utan materiella fel och samtidigt bygga upp och underhålla en god relation blir 

uppgiften än mer komplicerad. Vidare fann Gibbins et al. (2010) att revisorer ser detta som en 

normal och viktig del i deras yrke. För att besvara min frågeställning huruvida förhandlingarna 

mellan revisor och klient påverkas av klientens ledarskap krävs en redogörelse för den teori som 

existerar kring hur förhandlingar mellan revisor och klient tar form.  

 

Som i alla typer av relationer är parterna inte alltid överens, detsamma gäller för revisorer och deras 

klienter. Eftersom att dessa måste samarbeta i framtagandet av finansiella rapporter är det inte helt 

otroligt att de ställs inför situationer där de har olika uppfattning om vad som bör göras och deras 

viljor går isär (Beattie, Fearnley & Brandt, 2000). I dessa fall uppstår enligt Kleinman och Palmon 

(2000) en förhandling mellan parterna vilken drivs av en tro på att skillnaderna kan redas ut. Dessa 

förhandlingar menar Gibbins et al. (2010) är mest troliga att inledas av revisorn som måste välja en 

förhandlingsstrategi som möjliggör en fortsatt god relation samt en bibehållen professionalism och 

oberoende. Vidare menar de att den valda förhandlingsstrategin inte bara påverkar förhandlingen i 

sig utan även parternas framtida relation. Ett dåligt val av metod kan till och med leda till ett 

förlorat uppdrag (Gibbins et al., 2010). Ett strategiskt angreppssätt från revisorns sida kan innebära 

att klienten är mer mottaglig för revisorns önskemål och risken att revisorn ger efter för klientens 

argument och önskemål minskar (Sanchez, Agoglia & Hatfield, 2007). 
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I tidigare forskning (Gibbins et al., 2010) har två huvudstrategier studerats, den distributiva och den 

integrativa. Inom respektive strategi återfinns olika delstrategier för att övertala den andra parten att 

acceptera sin egen ställning i frågan. Vilken strategi som revisorn väljer påverkas dels av hur 

revisorn upplever relationen med klienten (Gibbins et al., 2010) men också av hur revisorn uppfattar 

konflikter som uppstår under själva förhandlingsfasen (Kleinman & Palmon 2000). 

 

2.1.1 Distributiva förhandlingsstrategier 

 

Utmärkande för en distributiv strategi är en tävlingsinriktning som oftast innebär att den ena parten 

går ur förhandlingen som en vinnare och den andra som en förlorare alternativt att båda parter anser 

sig vara förlorare (Gibbins et al., 2010). Gibbins et al. (2010) har beskrivit tre delstrategier som 

utmärkande inom den distributiva strategin: medgivande, stridande och kompromissande. 

 

Den medgivande strategin innebär enligt Gibbins et al. (2010) att revisorn ger med sig i frågan och 

ändrar sin ställning. Vidare menar författarna att detta är en vanlig strategi för revisorer som genom 

att ge med sig i mindre viktiga frågor hoppas få klienten att ge med sig i de viktigare frågorna. 

 

 Att få den andra parten att ge efter i förhandlingen är grunden för den stridande strategin (Gibbins 

et al., 2010; Brown & Johnstone, 2009). Enligt Beattie et al. (2004) görs detta genom stark 

argumentation och förklaring av betydelsen av beslutet men enligt Gibbins et al. (2010) även genom 

hot om att skriva missgynnande revisionsberättelser. 

 

Som mellanting mellan den medgivande och den stridande strategin, beskrivs den kompromissande 

strategin (Bame-Aldred & Kida, 2007; Gibbins et al., 2010). Här förväntas parterna mötas halvvägs 

genom att båda ger med sig från sin ursprungliga ståndpunkt. Genom att parterna ger med sig så 

ökar chanserna att nå målet men enligt Gibbins et al. (2010) är risken med denna strategi är att 

ingen av parterna är tillfreds med utfallet. Även Schmidt och Cross (2014) menar att missnöjet kan 

öka genom detta givande och tagande. 

 

2.1.2 Integrativa förhandlingsstrategier 

 

Till skillnad från de distributiva strategierna ämnar de integrativa strategierna att skapa 

förutsättningar för att båda parter kan vinna på förhandlingen (Gibbins et al., 2010). Författarna 

menar att detta kan göras genom att hitta nya lösningar eller genom att expandera frågeställningarna 
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för att nå ett resultat utan att någon av parterna anser sig ha fått frångå sin ståndpunkt (Gibbins et 

al., 2010). Gibbins et al. (2010) fann i sina studier att dessa strategier med fokus på goda relationer 

och egna mål är vanligast förekommande. Beattie et al. (2004) menar dock att det är lättare att nå 

goda utfall i förhandlingarna när klienten har en konservativ inställning till finansiell rapportering 

vilket underlättar att upprätthålla den goda relationen. 

Gibbins et al. (2010) beskriver två delstrategier som är utmärkande inom den integrativa strategin: 

utöka agendan och problemlösande. 

 

Genom att utöka förhandlingen till ett flertal frågor kan varje part i de för dem viktigaste frågorna 

söka nå sitt önskade utfall (Gibbins et al., 2010). Denna strategi innebär enligt Gibbins et al. (2010) 

att revisorn under förhandlingen tar upp flera problem för att få grundfrågan och dess lösning att 

kännas mer fördelaktig för båda parterna och att den ursprungliga förhandlingen löses till revisorns 

fördel. 

 

En problemlösande strategi innebär att man söker en lösning på problemet som är i linje med 

revisorns position men som även klienten känner sig tillfreds med (Gibbins et al., 2010). Vidare 

menar författarna att genom att öka förståelsen för samtliga intressen kan båda parterna uppleva att 

de har gått vinnande ur förhandlingen. 

 

2.2 Faktorer som kan påverka valet av förhandlingsstrategi 

 

Klienten kan komma att påverka revisorn genom den relation som har utvecklats mellan parterna, 

framförallt de klienter som besitter redovisningskunskap, exempelvis CFO (Sweeney & Pierce, 

2011). Hellman (2011) fann att närmare 97 procent av klienterna kontrollerade sina revisioner redan 

från början genom att strategiskt påverka vad som tas upp till diskussion. Då valet av 

förhandlingsstrategi har visat sig inte bara påverka förhandlingens utgång utan även framtida 

relationer är det av stor vikt att förstå de faktorer som påverkar hur revisorn tar sig an 

förhandlingen. 

 

2.2.1 Relationen mellan revisor och klient 

 

För att förstå hur revisorer och klienter förhåller sig till och påverkar varandra krävs en ökad 

förståelse för relationen mellan dessa parter. För revisorn spelar relationen en stor roll då man 

genom en god relation får möjlighet att studera verksamheten på nära håll vilket förenklar 

granskningen av riktigheten i den finansiella rapporten och förenklar upptäckten av felaktigheter i 
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redovisningen (Hellman, 2011). Däremot menar Hellman (2011) att en nära relation innebär större 

risker för att revisorns oberoende och revisionens kvalitet påverkas negativt.  

 

Till skillnad från en vanlig relation mellan säljare och köpare av tjänster säljer revisorn sin tjänst till 

klienten, men det är inte klienten som är den slutliga användaren av tjänsten utan en tredje part. 

Revisorn betalas alltså för att utföra revisonen åt klienten för en tredje parts skull (Fontaine & 

Pilote, 2012). Dessa relationer bygger enligt Fontaine (2011) och Herda och Lavelle (2013) på ett 

trepartsförhållande, närmare bestämt mellan revisorn, klienten och allmänheten. Detta innebär en 

utmaning för revisorn att upprätthålla en god relation och samtidigt säkerställa sitt oberoende i 

bedömningen (Fontaine & Pilote, 2012). Enligt Kleinman och Palmon (2000) är det även av största 

vikt att upprätthålla oberoendet för att intressenter och allmänheten ska kunna förlita sig på 

riktigheten i revisorns granskning. Revisorn måste därför hitta en balans vid val av 

förhandlingsstrategi där inte relationen sätts på spel för att oberoendet ska säkerställas. 

 

Dessa relationer kan komma att fördjupas genom att revisionsfirmor i många fall även 

tillhandahåller redovisningstjänster och andra rådgivande tjänster vilka erbjuds och blir mer aktuella 

ju större engagemang revisorn har till sin klient (Herda & Lavelle, 2013). Vidare menar Herda och 

Lavelle (2013) att revisorer använder sig av dessa utökade tjänster för att förbättra sitt rykte vilket 

kan skapa nya klientrelationer men även en större sannolikhet att behålla befintliga klienter. Beattie 

et al. (2000) menar även att klienten kräver mer service än revisionstjänster. 

 

Enligt McCracken et al. (2008) är det klienten som tilldelar revisorn en roll vilken antingen ger en 

proaktiv relation eller en reaktiv relation vilka kan liknas vid vad Gibbins et al. (2010) benämner 

som god respektive negativ relation. Gibbins et al. (2010) har utifrån tidigare forskning (Beattie et 

al., 2004; McCracken et al., 2008) identifierat en relation som är god och hjärtlig där revisorns roll 

som rådgivare är mycket uppskattad. Hellman (2011) menar att en hjärtlig relation med klienten 

förenklar problemlösningen när diskussionerna blir mer intensiva vilket därför kan antas vara en 

önskvärd approach vid förhandlingar. Den goda relationen kan liknas vid definitionen av en 

proaktiv relation där klienten enligt McCracken et. al. (2008) tar upp frågor med revisorn löpande 

under året vilket innebär ett samarbete mellan parterna som ger färre överraskningar vid revisionen. 

Även Beattie et al. (2004) menar att man genom att lösa problemen längs vägen undviker oönskad 

stress och oro både för klienten och för revisorn. Studier av klientens syn på förhandlingar har visat 

att revisorer är hjälpta av att gå mot en fullt upplysande approach som skapar en ömsesidig relation 

(Sanchez et al., 2007). Denna approach innebär att revisorn är transparent i sin granskning och tar 

upp alla differenser och oklarheter som uppdagats. Detta för att involvera klienten men också för att 
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skapa förutsättningar till ett ömsesidigt medgivande genom att den materiella ändringen genomförs 

med en bibehållen god relation till klienten då klienten upplever revisorn som kompromissande och 

öppen för klientens åsikt (Sanchez et al., 2007). Vidare menar McCracken et al. (2008) att revisorns 

råd i denna typ av relation är mycket värdefulla för klienten samt att klientens och revisorns 

gemensamma mål är en felfri finansiell rapport som klarar granskningen.  

 

Den negativa relationen bygger till skillnad från den goda relationen på att tillgodose egna intressen 

och revisorn respekteras inte i samma utsträckning av klienten (Gibbins et al., 2010). I en negativ 

relation menar McCracken et al. (2008) att revisorn påpekar och ställer krav på ett visst 

tillvägagångssätt. Detta kan liknas vid en reaktiv relation där revisorn har mindre möjlighet att 

kunna påverka den finansiella rapporten då revisorn oftast får ta del av problem och information 

först i efterhand (McCracken et al., 2008). 

 

Tidigare forskning (Fontaine & Pilote, 2012; Herda & Lavelle, 2013) har visat att revisorer bör 

utveckla en relationell approach till sin klient.  Relationerna grundas enligt Herda och Lavell (2013) 

på att revisorerna upplever en rättvis behandling och ett stöd från klienten, vilket i sin tur har visat 

sig öka revisorns erbjudande av tilläggstjänster utöver revisionen. Dessa värdeskapande 

tilläggstjänster har visat sig öka när en stark relation med socialt utbyte mellan klient och revisor 

utvecklas (Herda & Lavelle, 2013). Studier har även visat att klienter vill att revisorer ska erbjuda 

tjänster utöver de huvudsakliga revisionstjänsterna (Fontaine & Pilote, 2012) och en stor del av 

klientens värdering av revisorn baserar sig på just dessa tilläggstjänster (Beattie et al., 2000). En 

ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller har enligt Beattie et al. (2000) en positiv 

inverkan på relationen. Detta stöds även av Trotman et al. (2005) som menar att en 

rollspelsliknande approach där revisorn lever sig in i klientens position ger stora fördelar i en 

förhandling. Herda och Lavelle (2013) menar att klienter närmast förväntar sig en rättvis behandling 

och stöttning vilket leder till en stark social relation mellan parterna.  

 

En revisor som identifierar sig med sin klient tenderar att ha större kännedom om hur klienten 

kommer att agera i en förhandling och hur klienten skulle önska att förhandlingen tog form, vilket i 

sig kan påverka valet av förhandlingsstrategi. En klient-identifierad revisor har större insyn i hur 

klienten reagerar på krav och eftergifter och därför kan även revisorns förväntning på klientens 

önskemål om förhandlingsteknik ses som en påverkansfaktor på valet av förhandlingsteknik. 
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2.2.2 Revisorns förväntning på klientens önskemål om förhandlingsstrategi 

 

Tidigare forskning kring revisorers förhandling har visat att revisorer väljer hur de ska ta sig an 

förhandlingar baserat på sina förväntningar på hur klienten reagerar på krav och eftergifter (Sanchez 

et al., 2007; Hatfield, Agoglia & Sanchez, 2008). Strategivalet har visat sig påverkas av hur revisorn 

ser på klientens tidigare förhandlingar (Perreault, Kida & Piercey, 2017) och därmed kan revisorns 

förväntning på klientens önskemål om förhandlingsstrategi ses som en påverkansfaktor. En revisor 

som identifierar sig med sin klient kan antas överlappa sina föredragna strategier med klientens då 

revisorns egen-intresse bygger på organisationens intresse (van Knippenberg, 2000). Den ökade 

tillit till klienten som en god relation och klientidentifikation bidrar till påverkar revisorns 

förväntningar på hur klienten kommer att agera. En klientidentifierad revisor kan därför antas 

förvänta sig medgivande som ett svar på sitt eget medgivande till följd av det starka behovet att 

behålla en god relation, sin egen motivation att hitta fördelar för klienten samt den goda tillit som 

revisorn har till klienten. På samma sätt kan man applicera detta på klienten som förväntar sig att 

revisorn kommer att agera medgivande om klienten själv anammar den approachen. Detta argument 

kan även hålla för valet av en kompromissande strategi då denna bygger på att båda parter drar sitt 

strå till stacken vilket revisorn kan antas förvänta sig av sin klient. På motsvarande sätt kan dessa 

förväntningar antas minska chansen att revisorn väljer en stridande strategi som har visat sig vara 

den mest skadliga strategin för relationen (Perreault & Kida, 2011). Revisorn förlitar sig på att 

klienten inte förespråkar en stridande strategi och kommer därmed inte själv att agera enligt 

densamma (Perreault et al., 2017). Förväntningar på klienten kan antas bidra till att revisorn väljer 

integrativa förhandlingsstrategier för att upprätthålla goda relationer men också till följd av tilliten 

till klienten. Revisorn bör se problemlösande strategier och att utöka agendan som fördelaktiga 

strategier så de hyser stor tillit till klienten att vilja lösa frågan på bästa sätt och vinster för klienten 

är vinster för en klientidentifierad revisor.  

 

Sammanfattningsvis har faktorerna relation och klientens förväntade önskemål inverkan på 

revisorns val av förhandlingsmetod. Detta är dock beroende av att klienten bjuder in till detta och 

genom ett karismatiskt beteende skapar förutsättningar för att revisorn vill identifiera sig med denne 

och därmed kommer att vilja upprätthålla relationen. Om en klient utövar ett ledarskap som kan 

kopplas till revisorns identifiering blir revisorn mer mottaglig att influeras genom klientens 

ledarskapsbeteende (van Knippenberg et al., 2004; Howell & Shamir, 2005). Det är alltså via 

ledarskapet som dessa faktorer får sin påverkande effekt och därmed krävs ytterligare förståelse för 

ledarskapet, i synnerhet det karismatiska ledarskapet. 
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2.2.3 Karismatiskt ledarskap 

 

Karismatiskt ledarskap definieras inom ledarskapsforskning som å ena sidan en uppsättning 

effektiva ledarskapsbeteenden och handlingar (Conger & Kanungo, 1987; Shamir et al., 1993) och å 

andra sidan följarens uppfattning om vad ledaren gör (Conger et al., 2000). Även om 

ledarskapslitteraturen är vag i sin definition av vad som gör dessa beteenden karismatiska beskrivs 

några beteenden ligga till grund för ledarskapstypen.  Det karismatiska ledarskapet innebär 

beteenden som att kommunicera en ideologisk vision, uttrycka höga förväntningar och tilltro till 

följarna, stimulera följarna intellektuellt och framhålla värdet och effektiviteten i följarna samt att 

föregå med gott exempel och vara en förebild (Bass, 1985; Conger & Kanungo, 1987; Shamir et al., 

1993).  

 

En karismatisk ledare uttrycker personlig omsorg för andras behov och känslor och påverkar sina 

följare genom att utveckla ömsesidigt tycke och respekt (Conger et al., 2000). Ett sådant agerande 

kan få följare på ”fall” genom en känsla av hemmahörande vilket stärks av Howell och Shamir 

(2005) som funnit att revisorer tenderar att knyta an känslomässigt till en karismatisk ledare. När en 

person identifierar sig med en ledare eller dess organisation leder det till att denna person förvandlar 

ledarens eller organisationens intressen till sitt egen-intresse (van Knippenberg, 2000). 

Identifikationen och den känslomässiga anknytningen leder till ett ökat engagemang för ledaren 

eller organisationen och en ökad tillit vilket minskar oenighet med oetiska beteenden (Ashforth, 

Harrison & Corley, 2008). Att konvertera egenintresse till gruppintresse beskrivs som kärnan i det 

karismatiska ledarskapet (Bass, 1985; Shamir et al., 1993) och därför finns det en stark koppling 

mellan identifikation och det karismatiska ledarskapet. Konverteringen till egen-intresse kan även 

förklaras av den karismatiska ledarens förmåga att lyfta fram egenskaper hos följarna som positiva 

och viktiga (Shamir et al., 1993) vilket genererar en känsla av självuppfyllelse hos följaren 

(Ashforth & Mael, 1989). Denna självuppfyllelse skapar ytterligare motivation hos följaren för den 

vision som ledaren har kommunicerat.  

 

Följare tenderar enligt Conger et al. (2000) att hysa stor vördnad för en karismatisk ledare till följd 

av det engagemang och de stora personliga uppoffringar för organisationens bästa som dessa ledare 

gör. Detta uppoffrande sätt smittar av sig på följare eftersom att ledaren kan ses som en förebild för 

följare både i och utanför organisationen (Conger & Kanungo, 1987; Shamir et al., 1993). Även 

denna egenskap ökar möjligheten för den karismatiska ledaren att få med sig följarna på sin tänkta 

bana.  
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För att alla dessa egenskaper ska få effekt på följarna och för att den karismatiska ledarens 

okonventionella metoder och nya idéer ska få genomslag krävs en förmåga att kunna övertala. 

Karismatiska ledare är kända för att vara inspirerande talare och för att på ett övertygande sätt 

kunna argumentera för sin åsikt och därmed tala över följare på sin sida (Conger et al., 2000).  

 

Anledningen till att jag har valt att studera just denna form av ledarskap är att den enligt van 

Knippenberg et al. (2004) och Howell och Shamir (2005) är den ledarskapsstil som är mest trolig att 

påverka följarna när dessa identifierar sig med ledarens organisation. Inom redovisningslitteraturen 

är det känt att revisorer identifierar sig med åtminstone sina största kunder (Bamber & Iyer, 2007; 

Svanberg & Öhman, 2015; Bauer, 2015) vilket gör det intressant att applicera effekterna av det 

karismatiska ledarskapet på revisorer. 

 

För revisorn innebär identifikationen med klienten och ledarens övertygande sätt att förmedla sina 

visioner att revisorns upplever klientens målsättning som sin egen (Conger et al., 2000). Detta gör 

att revisorn upplever en känsla av att ha uppnått egna mål och på detta sätt når revisorn en 

självuppfyllelse. För att nå denna självuppfyllelse är det av största vikt att vårda relationen till 

klienten och en stridande förhandlingsstrategi kommer därför inte på tal.  Vidare skapar 

självuppfyllelsen motivation för den vision som klienten har kommunicerat (Conger et al., 2000) 

och det talar för att en integrativ förhandlingsstrategi är av godo där båda parter får komma till tals 

och få sin åsikt hörd. Motivationen grundar sig även i den känslomässiga anknytningen och vikten 

av att behålla relationen eftersom att den karismatiska CFO som revisorn identifierar sig med är inte 

längre ”bara” en klient. För en klientidentifierad revisor är utgången av förhandlingen än mer viktig 

eftersom att revisorn upplever ett högre emotionellt pris om relationen skulle skadas (Perreault & 

Kida, 2011) vilket stödjer antagandet om att revisorn föredrar en integrativ förhandlingsstrategi.  

 

Den vördnad som följare tenderar att hysa för den karismatiska ledaren bidrar till en starkare tillit 

till denne och den information som ledaren lämnar (Conger et al., 2000). Det är därmed troligt att ju 

mer en revisor uppfattar CFOn som karismatisk, och därmed mer troligt förlitar sig på dennes 

information, desto mindre präglas revisorn av objektivitet. Även Svanberg och Öhman (2017) fann 

att klienten i stor grad kan påverka revisorns syn på materiella redovisningsfrågor genom att utöva 

ett karismatiskt ledarskap. Detta inflytande på följarna är relaterat till revisorns identifikation 

relationsmässigt, med CFOn som person, eller socialt med klientens organisation (Howell & 

Shamir, 2005; Ashforth & Mael, 1989). Exempelvis kan revisorn uppleva en minskad osäkerhet om 

bolagets finansiella situation genom den bild som CFOn förmedlar. Förtroendet kan därför antas 

bidra till att revisorn vill involvera CFOn i förhandlingen och samarbeta kring frågor som uppstått 
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eftersom att revisorn litar på CFOns omdöme. Relaterat till förtroende är också att revisorn i större 

utsträckning förväntar sig att CFOn vill samarbeta och därför väljer samma strategi själv (Foddy, 

Platow & Yamagishi, 2009).  

 

Att karismatiska ledare är inspirerande talare (Conger et al., 2000) och har förmågan att tala över 

följare på sin sida kan i fallet mellan revisor och CFO innebära att en karismatisk CFO kan 

ifrågasätta revisorns ståndpunkt och argumentera för högre mål vilket kan skapa osäkerhet för 

revisorn som därmed riskerar att ge med sig eller åtminstone bjuda in CFOn i förhandlingen. En 

karismatisk ledare är ofta mycket inspirerande och har en hög förmåga till nytänkande och 

okonventionella metoder (Shamir et al., 1993) vilket innebär att en karismatisk CFO bör vara mer 

öppen för att bjuda in till en mer öppen spelplan där nya metoder och tankesätt kan bli aktuella. 

Även den karismatiska ledarens förmåga att tillhandahålla inspirerande strategi- och 

organisationsmål och förmåga att inspirera genom sitt tal skapar förutsättningar för att formulera 

och understryka betydelsen av sina idéer (Conger et al., 2000). Detta har visat sig utveckla ett starkt 

personligt engagemang hos revisorn till ledarens målsättningar (Shamir et al., 1993). Dessa 

incitament talar för att integrativa strategier som problemlösande och utöka agendan är mer 

sannolika att användas av en revisor som förhandlar med en karismatisk CFO än av andra revisorer. 

 

Ett hinder för effekten av klientens karismatiska ledarskap hos revisorn är att revisorn inte är en del 

av klientens organisation (Bauer, 2015). Det har dock visat sig möjligt att följare kan vara personer 

utanför organisationen som saknar formell relation till ledaren (Hambrick, Li, Xin & Tsui, 2001; 

Hogg, van Knippenberg & Rast, 2012; Yukl, 1998).   

 

Ett annat hinder utgörs av att revisorn kan komma att identifierar sig mer med sin roll som revisor 

än med klientens organisation (Bauer, 2015). Fontaine och Pilotes (2012) studie visar att klienten 

vill behålla relationen så pass distanserad att revisorn hålls på armlängds avstånd vilket talar för att 

revisorn kan behålla sin professionella identifikation. En person som identifierar sig med sitt yrke 

har enligt Bamber och Iyer (2007) lättare att införliva yrkets normer och värderingar i sina egna. 

Det råder delade meningar kring hur den nära relation som ofta utvecklas mellan revisor och klient 

påverkar revisorns professionella identifikation. Hellman (2011) menar att relationen medför 

svårigheter för revisorn att behålla sin självständiga professionalism medan Fontaine och Pilote 

(2012) till och med menar att klienten respekterar revisorns roll och upplever att självständigheten 

visst kan behållas och att dessa relationer kan samexistera. Ytterligare studier har gjorts som visar 

att kombinationen av klientidentifikation och professionell identifikation kan innebära problem för 

utövaren eftersom att de olika normerna och värderingarna riskerar att inte överensstämma 
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(Lachman & Aranya, 1986). Däremot visar studier (Garcia-Faliéres & Herrbach 2014) att en stark 

anknytning till sitt yrke kan hjälpa utövaren att stå emot klienten och dennes organisations 

värderingar. Därmed bromsar den professionella identifikationen att utövaren identifierar sig med 

sin klient men den är däremot inte tillräcklig enligt Bamber och Iyer (2007) för att helt motverka 

effekten av klientidentifikation.  

 

Mot bakgrund av detta torde en revisor som identifierar sig med sin klient och som upplever dess 

CFO som karismatisk ha en ökad risk att påverkas av typiska effekter av det karismatiska 

ledarskapet. Det karismatiska ledarskapet kan tänkas påverka förhandlingen genom i huvudsak tre 

faktorer: motivation, förtroende och självuppfyllelse. Samtliga dessa faktorer ger mig anledning att 

tro att en integrativ strategi skulle vara mest gynnsam för revisorn i en förhandling med en 

karismatisk ledare eftersom att ledaren involveras i förhandlingen och därmed känner sig delaktig 

och målet med förhandlingen känns gemensamt. Det karismatiska ledarskapet har visat sig påverka 

objektiviteten hos revisorer (Svanberg & Öhman, 2017) och den professionella identifikationen har 

inte visat sig stark nog att motverka effekten av klientidentifikationen vilket stärker detta antagande. 

 

2.3 Sammanfattning och hypotesutveckling 

 

Forskning inom ledarskap (Howell & Shamir, 2005) har visat att personer som identifierar sig med 

kollektiv har lättare att påverkas av en karismatisk ledare. Effekterna av ledarskap har i flera 

inflytelserika ledarskapstexter hävdats vara intimt förknippat med social identifiering med grupper 

eller organisationer (Bamber & Iyer, 2007; Stefaniak, Houston & Cornell, 2012; Svanberg & 

Öhman, 2015). Det huvudsakliga argumentet för detta beroende av identifikation är att en ledare 

kan anses representera en organisations eller grupps normer, värderingar, prioriteringar, antaganden 

och visioner, varför ledarens beteende kan anses ge uttryck för vad som gäller för hela gruppen eller 

organisationen (Bauer, 2015).  

 

Det karismatiska ledarskapet kan förväntas påverka förhandlingen genom den motivation som 

revisorn har för att uppnå de mål och visioner som den karismatiska ledaren uttalar. Detta eftersom 

att vinster för klienten även kan innebära vinster för en klientidentifierad revisor.  Det är svårt för 

gruppmedlemmar att utifrån enbart observationer av vad och hur andra gruppmedlemmar gör dra 

slutsatser om vad gruppen står för eftersom det finns varierande uppfattningar och enskildas 

beteende är situationsbetingade. Ledarens symbolhandlingar är därför komplexitetsreducerande 

vilket innebär att det som ledaren gör kan antas gälla för hela gruppen. På det sättet kan 

förväntningar om beteende hos gruppmedlemmar klargöras och detta är en fundamental 
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ledarskapsfunktion. Det förtroende som revisorn har för sin klient medför att förväntningarna går 

mot en samarbetande approach från klientens sida (Foddy et al., 2009; Perreault et al., 2017) vilket 

påverkar valet av förhandlingsstrategi. Således torde revisorer som enligt tidigare studier tenderar 

att identifiera sig med sina klienter (Svanberg & Öhman, 2015) ligga i farozonen att påverkas av 

klienternas ledarskap. Revisorer samarbetar dessutom löpande med klientens CFO och löper därför 

en stor risk att påverkas av dennes uppfattningar om CFOn är bra på att övertyga och en liten risk 

om CFOn är en svag kommunikatör. En stark kommunikatör tenderar att påverka sina följare 

(Conger et al., 2000) och bidra till följarens självuppfyllelse (Ashforth & Mael, 1989; Shamir et al., 

1993).  

 

2.3.1 Distributiv kontra integrativ förhandlingsstrategi 

 

Karismatiska ledare torde inte vara betjänta av att förhandla med motparter som har en distributiv 

ansats. Distributiva strategier går ut på att dela upp en given kaka (Gibbins et al., 2000), vilket i 

detta sammanhang med revisor och CFO betyder att CFOn med en distributiv revisor skulle vara 

stark avskuren från möjligheten att diskutera hur parterna kan se på varandras motiv, värden och 

möjliga gemensamma vinster från förhandlingen. Typiska förmågor hos en karismatisk ledare är att 

kunna förmå andra att se bortom egoistiska motiv och känna motivation att bidra till en grupps eller 

organisations måluppfyllelse (Bass, 1985; Shamir et al., 1993). En karismatisk CFO kan alltså antas 

vilja ifrågasätta partsförhållandet mellan revisor och klient och argumentera för att båda sidor kunde 

vinna på att gemensamt hitta lösningar på redovisningsproblem som gynnar revisorn, CFOn och 

aktieägarna. Relationen mellan parterna innebär samtidigt att revisorn är motiverad att kompromissa 

för att hitta en gemensam lösning som gynnar alla parter. Karismatiska ledare är inspirerande talare 

(Conger et al., 2000), varför en karismatisk CFO kan vinna över även tvivlande revisorer på sin 

sida. Genom att argumentera för ett högre mål, exempelvis aktieägarnas bästa, och genom att 

kombinera flera redovisningsfrågor och ifrågasätta inte bara revisorns ståndpunkt utan också 

motiven till den, kan en karismatisk CFO sätta revisorns position i gungning och det kan vara lätt 

för revisorn att ge efter till och med på en viktig punkt när det är svårt att försvara sig. Det torde 

också vara svårt för revisorn att hålla fast vid en distributiv förhandlingsstrategi om CFOn blandar 

in flera redovisningsfrågor likt den medgivande och dessutom diskuterar parternas rättmätiga 

anspråk på förhandlingsföremålen. Det är sannolikt att en karismatisk CFO har en förkärlek för 

integrativa strategier eftersom karismatiska ledare har en hög förmåga till nytänkande och 

okonventionella metoder.  
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Ett positivt och hjärtligt förhållande mellan revisor och klient har i tidigare studier (Beattie et al., 

2000; Fontaine & Pilote, 2012; Herda & Lavelle, 2013) visat sig bjuda in till ett mer relationellt 

förhållande mellan parterna som bygger på förståelse och respekt för varandras roller samt stöd och 

socialt utbyte. En revisor som upplever CFOn som karismatisk kommer att känna sig tvungen att 

anamma en integrativ approach eftersom att klienten närmast förväntar sig detta. Jag förväntar mig 

därför att karismatiska CFOer är associerat med en högre sannolikhet att förhandla med revisorer 

som väljer integrativa strategier jämfört med icke-karismatiska CFOer. Detta leder fram till studiens 

första hypotes: 

 

H1: Sannolikheten att en revisor väljer en integrativ förhandlingsstrategi är högre om CFOn 

är en karismatisk ledare än om CFOn inte är en karismatisk ledare.  

 

2.3.2 Distributiva förhandlingsstrategier 

 

Distributiva förhandlingsstrategier går ut på att dela upp en given kaka och därmed att endast en 

part eller ingen part går vinnande ur förhandlingen (Gibbins et al., 2010). Som min första hypotes 

antyder är dessa strategier mindre troliga än de integrativa vilket baserar sig på det karismatiska 

ledarskapets inflytande och på vikten av att behålla en god relation till sin klient. Den medgivande 

strategin går enligt Gibbins et al. (2010) ut på att revisorn frångår sin ståndpunkt vilket vid 

förhandling med en karismatisk ledare kan antas mer troligt att revisorn väljer att göra trots att 

strategin är distributiv. Detta baserar jag på den karismatiska ledarens kommunikativa och 

övertygande förmåga att argumentera för sin ståndpunkt (Conger et al., 2000). Dessa förmågor gör 

det svårt för revisorn att stå fast vid sin åsikt eftersom att det skulle kunna ha negativ påverkan på 

relationen till klienten. Relationen spelar även in genom den tillit som den byggs på (McCracken et. 

al., 2008) vilket gör att revisorn förlitar sig på klientens omdöme och därmed kan ge med sig i vissa 

frågor utan större risktagande för att istället kunna få sin vilja igenom i andra viktigare frågor. Detta 

resonemang leder fram till följande hypotes: 

 

H2: Att revisorn väljer en medgivande förhandlingsstrategi är mer sannolikt om CFOn är en 

karismatisk ledare. 

 

I motsats till den medgivande strategin kan revisorn genom att argumentera för sin ståndpunkt och 

betydelsen av det beslut som denne fattat (Beattie et al., 2004) få klienten att ge med sig i frågan. 

Denna strategi skulle därmed hålla klienten från möjligheten att påverka i den aktuella frågan och 

en samarbetande approach är inte tänkbar. Eftersom att denna strategi endast fokuserar på att 
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revisorns ska gå vinnande ur förhandlingen (Gibbins et al., 2010; Brown & Johnstone, 2009) och att 

den anses vara den mest skadliga för relationen mellan revisor och klient (Gibbins et al., 2010) har 

jag antagit följande hypotes: 

 

H3: Att revisorn väljer en stridande förhandlingsstrategi är mindre sannolikt om CFOn är en 

karismatisk ledare. 

 

Ett mellanting mellan dessa två distributiva strategier är den kompromissande strategin som innebär 

att både klienten och revisorns ger med sig från sin ståndpunkt och på så vis skapar förutsättning för 

att målet med förhandlingen kan nås (Bame-Aldred & Kida, 2007; Gibbins et al., 2010). Denna 

strategi är tvetydig och beskrivs å ena sidan (Gibbins et al., 2010; Schmidt & Cross, 2014) som att 

den bidrar till att missnöjet ökar till följd av att ingen av parterna anser sig gå vinnande ur 

förhandlingen men å andra sidan som en önskad strategi då den karismatiska ledaren närmast 

förväntar sig en kompromissande approach hos revisorn (Foddy et al., 2009; Perreault et al., 2017).  

Sammantaget ger detta ändå att den karismatiska ledaren antas göra revisorn mer villig att 

kompromissa vilket ger följande hypotes: 

 

H4: Att revisorn väljer en kompromissande förhandlingsstrategi är mer sannolikt om CFOn 

är en karismatisk ledare 

 

2.3.3 Integrativa förhandlingsstrategier 

 

Integrativa förhandlingsstrategier involverar även motparten i förhandlingen men på samma sätt 

som i den medgivande strategin går strategin att utöka agendan ut på att revisorn ger med sig i vissa 

frågor för att gå vinnande ur förhandlingen i andra frågor (Gibbins et al., 2010). Skillnaden är att 

den integrativa strategin att utöka agendan öppnar upp till diskussion i flera frågor där revisorn kan 

argumentera för i vilka frågor klientens åsikt kan vägra tyngre och därmed blir klienten mer 

mottaglig för revisorns åsikt i andra frågor. En karismatisk ledare önskar stor frihet i förhandlingen 

och förväntar sig att revisorn involverar denne vilket kan förklaras av det relationella förhållandet 

mellan parterna som bygger på förståelse och respekt för varandras roller (Beattie et al., 2000; 

Fontaine & Pilote, 2012; Herda & Lavelle, 2013). Vidare förespråkar en karismatisk ledare en 

samarbetande approach (Foddy et al., 2009); Perreault et al., 2017) för att kunna diskutera vad som 

är rätt och fel i frågan men även vad båda parterna har att vinna på att ta vissa positioner, hur 

parterna kan vinna tillsammans genom att samarbeta och blanda in framtida uppgörelser. En 

karismatisk ledare vill ha en spelplan som är så öppen att det går att hitta vägar där revisorn har 
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svårt att försvara sig utan att visa sig illojal mot klientens firma vilket möjliggör användandet av 

strategin som innebär att utöka agendan och därmed ges följande hypotes: 

 

H5: Att revisorn väljer att utöka agendan som förhandlingsstrategi är mer sannolikt om 

CFOn är en karismatisk ledare. 

 

Den sista hypotesen bygger på resonemanget kring den samarbetande karaktär som en karismatisk 

ledare närmast förväntar sig från en revisor (Herda och Lavelle, 2013) och på revisorns förväntning 

på att en karismatisk ledare vill samarbeta (Foddy et al., 2009). Den problemlösande strategin 

öppnar upp för diskussion kring hur parterna kan se på varandras motiv och möjliga gemensamma 

vinster från förhandlingen vilket är i linje med den karismatiska ledarens typiska förmåga att kunna 

förmå andra att se bortom egoistiska motiv och känna motivation att bidra till en grupps eller 

organisations måluppfyllelse (Bass, 1985; Shamir et al., 1993). Den problemlösande strategin går ut 

på att lösningen som revisorn söker är i linje med sin egen position men som klienten ändå kan 

känna sig tillfreds med och därmed går båda parter vinnande ur förhandlingen (Gibbins et al., 

2010). Sammantaget ger detta studiens sista hypotes: 

 

H6: Att revisorn väljer en problemlösande förhandlingsstrategi är mer sannolikt om CFOn är 

en karismatisk ledare. 
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3. Metod 

 

I det här kapitlet beskriver jag utförligt mitt tillvägagångssätt vid genomförandet av denna studie 

samt motiverar val av metod för mätning av karismatiskt ledarskap och förhandlingsstrategier.  

Avslutningsvis presenteras metodkritik och källkritik. 

  

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

 

Den forskning som jag har valt att bedriva och de metodval som jag har gjort påverkas enligt 

Bryman och Bell (2013) av den syn och de värderingar jag har på kunskap samt av praktiska 

faktorer som påverkar hur en studie kan utföras. För att undvika osäkerhet hos läsaren kring hur 

mina subjektiva värderingar har ett inflytande i mitt arbete redogörs i följande stycken för de 

forskningsfilosofiska grunder jag står på och för de metodval jag gjort. 

 

3.1.1 Forskningsfilosofi 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur revisorns val av förhandlingsstrategier påverkas av 

klientens ledarskap. Studien avser alltså beskriva och förklara ett mänskligt beteende vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) görs bäst utifrån ett positivistiskt samhällsvetenskapligt synsätt. För att 

förklara revisorers beteende syftar denna studie att söka samband med påverkansfaktorn 

karismatiskt ledarskap hos klienten. Att söka och bestämma samband är enligt positivismen 

vetenskapens uppgift (Sohlberg och Sohlberg, 2013) vilket gör att detta är en lämplig 

forskningsfilosofi att grunda mitt arbete på. Jag har i min studie försökt att i möjligaste mån utesluta 

egna värderingar och valt metoder för att inte påverka slutresultatet vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) stämmer överens med positivismens grundläggande tankar om att vetenskapen ska var 

värderingsfri. Detta objektiva förhållningssätt gentemot forskningen minskar risken för att vilseleda 

mig själv men också läsarna. Min åsikt är också att vetenskapen blir mer tillförlitlig när den är 

mätbar vilket enligt Eriksson och Hultman (2014) stämmer överens med positivismens syn på att 

kunskap endast kan nås genom vårt logiska förnuft och genom det som kan observeras. Sohlberg 

och Sohlberg (2013) beskriver detta som att den positivistiska metoden i praktiken har en 

materialistisk ståndpunkt. Därför bygger min studie på objektiva och mätbara variabler. 
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3.1.2 Forskningsansats 

 

I enlighet med positivismen (Sohlberg & Sohlberg, 2013) har jag antagit en deduktiv ansats vilket 

även är den vanligaste forskningsansatsen inom samhällsvetenskapen Bryman och Bell (2013). Jag 

utgick från tidigare forskning inom området vilket presenterades i kapitel två. Utifrån teorin 

deducerades sedan sex hypoteser vilket innebär att min metod är hypotetiskt-deduktiv (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Dessa hypoteser testades sedan mot det statistiska resultatet utifrån enkätsvaren. I 

enlighet med den hypotetiskt-deduktiva metoden sattes dessa resultat i relation till den befintliga 

teorin vilket i sin tur innebar att jag kunde urskilja om omformulering av teorin erfordras eller ej. 

Nedan illustreras den deduktiva forskningsansatsen vilken jag nästintill helt har följt även om denna 

modell enligt Bryman och Bell (2013) mer beskriver de grundläggande dragen i en deduktiv metod 

och avsteg från dessa kan ske 

 

 

Figur 1. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013, s. 31) 

 

3.1.3 Forskningsstrategi 

 

Jag har i enlighet med Bryman och Bells (2013) rekommendationer för en studie med positivistisk 

forskningsfilosofi, objektiv uppfattning av verkligheten och en deduktiv forskningsansats valt att 

anta en kvantitativ forskningsstrategi. Kvantitativ forskning anses ofta detsamma som mätningar 

men Bryman och Bell (2013) och Yin (2007) beskriver det mer som en generell inriktning på hur 

hela forskningsprocessen bedrivs och vilka filosofiska grunder man står på. I en kvantitativ 

forskningsstrategi utförs mätningar av sådant som kan kvantifieras, vilket sedan bearbetas och 

presenteras i siffror eller andra mängdtermer (Bryman & Bell, 2013). Jag har valt att anamma en 

kvantitativ forskningsstrategi då dess fördel enligt Bryman och Bell (2013) är att man kan analysera 

en relativt stor mängd data trots att man står inför en tidsbegränsning. 

 

Syftet i denna studie är att förklara hur revisorers val av förhandlingsstrategi påverkas av klientens 

karismatiska ledarskap. Jag har därför valt ett förklarande tillvägagångssätt för att besvara 
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uppsatsens syfte vilket används då en situation eller ett problem ska studeras för att kunna fastställa 

relationer mellan olika variabler (Saunders, Lewis & Thornhill, 2008). Detta undersöks genom 

statistiska undersökningar vilket är i enlighet med den kvantitativa forskningsstrategi som jag har 

valt. 

 

3.2 Empirisk metod 

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

 

Bryman och Bell (2013) delar upp olika typer av källor i primär- respektive sekundärdata. Eriksson 

och Hultman (2014) beskriver primärdata som förstahandsuppgifter som forskaren själv har samlat 

in och sekundärdata som något som bygger på de primära, alltså redan insamlad data. I min studie 

har jag använt mig av en kombination av dessa källor. Jag har studerat vetenskapliga artiklar och 

tryckta böcker för att bygga upp en teoretisk bank grundad på tidigare forskning. En fördel med 

sekundärdata är att det är tidseffektivt. För att samla in sekundärdata har jag använt mig av Gävle 

högskolas databaser, i första hand Academic Search Elite och Emerald. De sökord som har varit 

behjälpliga är främst ”audit negotiation”, ”client relationship” och ”charismatic leadership”. I de 

funna artiklarna har jag sedan kunnat gå vidare genom referenslistorna och funnit ytterligare 

intressanta artiklar som fått betydelse för min studie. 

 

Jag har sedan studerat primärdata som samlats in genom en surveyundersökning i form av enkäter 

som skickats ut till respondenterna via mail. En surveyundersökning är enligt Bryman och Bell 

(2013) en tvärsnittsdesign vilket innebär att man samlar in data från flera fall samtidigt vid en viss 

tidpunkt. Vidare menar de att detta innebär att man får in större mängd data som sedan kan 

analyseras för att hitta olika typer av samband. 

 

Jag har använt mig av tidigare testade frågeformulär (Bamber & Iyer, 2007; Conger & Kanungo, 

1994; Gibbins et al., 2010) för att säkerställa att frågorna är korrekt utformade och för att undvika 

oklarheter vilket enligt Bryman och Bell (2013) även hade kunnat göras genom en pilotstudie. 

Tidsbegränsningen och möjligheten att säkerställa korrekthet gör att jag har utgått från Conger och 

Kanungos (1994) frågeställningar rörande det karismatiska ledarskapet och från Gibbins et al. 

(2010) frågeställningar gällande förhandlingar mellan revisor och klient. Utöver detta har jag även 

tillfört demografiska frågor samt frågor rörande klienten och dennes förväntade önskemål om 

förhandlingsstrategi för att besvara syftet med studien. Sammanlagt består enkäten av 54 frågor.  
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Enkäten skickades genom en länk i ett mail till respondenterna i april 2017. Hälften av 

respondenterna ombads svara på enkäten genom att ha den svagaste ledare/CFO de förhandlat med i 

åtanke. Den andra hälften av respondenterna ombads ha den starkaste ledare/CFO de förhandlat 

med i åtanke, detta för att kunna avgöra hur en stark ledare påverkar revisorns agerande.  

 

Tillsammans med enkäten skickade jag ut ett introduktionsbrev som beskrev studiens syfte, belyste 

vikten av respondenternas deltagande samt gav inledande instruktioner. Eftersom att enkäten kan 

anses beröra känslig information gällande hur revisor agerar har jag valt att informera 

respondenterna om att deltagandet är frivilligt och att enkäten besvaras anonymt. Detta till följd av 

att jag som forskare ansvarar för att minimera risker för respondenterna och för att detta kan ge en 

högre svarsfrekvens (Bryman & Bell, 2013). 

 

Enkäten skapades i Sunet Survey & Report-program som tillhandahålls via Högskolan i Gävle. 

Enkätprogrammet underlättar administrationen av enkäten genom att visa information om vilka 

respondenter som inte har besvarat enkäten så att jag kan skicka ut påminnelser i flera omgångar till 

berörda personer. Jag har under en period om tre veckor skickat ut fyra påminnelser i hopp om att 

öka svarsfrekvensen. 

 

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

 

800 st aktiva revisorer i Sverige vars mailadresser är tagna ur Revisorsnämndens register är 

slumpmässigt utvalda för denna studie.  Urvalet genomförs i enlighet med ett icke 

sannolikhetsurval, ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman och Bell (2013) består av 

personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. Anledningen till detta val är bland annat 

att detta är tidseffektivt då jag använder mig av ett redan befintligt register men också att urvalet 

blir representativt. Revisorsnämnden är den myndighet som ansvarar för auktorisation och 

godkännande av revisorer vilka sammantaget benämns som kvalificerade revisorer 

(Revisorsnämnden, 2017). Revisorsnämnden ansvarar även för tillsynen och övervakningen av 

dessa kvalificerade revisorer och registrerade revisionsfirmor. Jag anser att Revisorsnämndens 

register ger mig kvalificerade respondenter utan att jag själv ska göra denna bedömning. 

 

Ett bekvämlighetsurval kan göra det svårt att generalisera resultatet på hela populationen eftersom 

att man utgått från tillgängliga kontaktuppgifter. Jag har valt att avgränsa studien till svenska 

revisionsfirmor och genom att göra ett stort urval kan studiens resultat i större utsträckning 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html
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generaliseras på branschen totalt sätt i landet vilket är ett av målen med just kvantitativ forskning 

enligt Bryman och Bell (2013). 

 

400 respondenter tillfrågades för att besvara enkäten med en stark ledare i åtanke och utav dessa 

erhöll jag 45 svar. Utav de 400 respondenter som ombads besvara enkäten med en svag ledare i 

åtanke erhöll jag 40 svar. Sammanslaget ger detta 85 svarande av 800 vilket innebär en 

svarsfrekvens på 10,63 %.  

 

Det stora bortfallet kan antas bero på att registret över revisorer använts i flertalet tidigare studier 

vilket innebär att respondenterna anser sig ha fått många liknande enkäter. Detta antagande stärks 

av den respons jag har fått från några av respondenterna som menar att de redan har besvarat 

motsvarande enkäter. En annan anledning till bortfallet är det större antal automatiska svar som jag 

har fått från revisorer som är föräldralediga, på semester, på tjänsteresor eller från mailadresser som 

har upphört. Till sist kan jag härleda en del av bortfallet till revisorer som inte längre är aktiva eller 

som är pensionärer och arbetar i så liten skala att de inte ansåg sig relevanta deltagare i studien 

vilket är en följd av att Revisorsnämndens register inte varit uppdaterat vid tillfället. 

 

3.3 Operationalisering 

 

Operationalisering innebär en beskrivning av de begrepp som studien ämnar undersöka och hur man 

gått tillväga för att mäta dessa (Bryman & Bell, 2013). I operationaliseringen presenteras enkäten 

och förståelse skapas för hur ett begrepp konkretiseras till en variabel som kan mätas (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). 

 

Jag har valt att till största del bygga upp enkäten kring slutna frågor eftersom att det enligt Bryman 

och Bell (2013) tar längre tid att analysera öppna frågor samt att det även är mer tidskrävande för 

respondenterna. Därför anser jag att slutna frågor kan generera en högre svarsfrekvens. Vissa 

demografiska frågor och frågor gällande klienten har jag däremot valt att hålla öppna för att få mer 

exakta svar. Detta upplägg i enkäten har gett mig möjlighet att på relativt kort tid få så hög 

svarsfrekvens som möjligt och har underlättat bearbetningen av insamlad data.  
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3.3.1 Demografiska frågor 

 

Enkäten inleds med 5 demografiska frågor som berör revisorn, de är alltså utformade som 

attributsfrågor där respondenterna får svara på frågor kring egenskaper hos dem själva (Saunders et 

al., 2008). Dessa frågor ämnar ge information om populationen (Ejlertsson, 2005): 

 

Typ av företag – frågan om Big4-företag eller ej har besvarats med två fixerade svarsalternativ, ja 

eller nej. Big4-företag i Sverige omfattar revisionsföretagen PwC, Ernst & Young, Deloitte och 

KPMG. 

Ålder – denna variabel har besvarats som en öppen fråga i kvantitativ form. 

Kön – respondenterna gavs två svarsalternativ, kvinna eller man. 

Revisorns erfarenhet - denna variabel har besvarats som en öppen fråga i kvantitativ form. 

Position – denna variabel har besvarats genom tre svarsalternativ: Junior/Senior, Manager, Partner. 

 

De fixerade svarsalternativen är kodade för kvantitativ inmatning. 

 

3.3.2 Relationen mellan revisor och klient 

 

Revisorers relation till klienter har visat sig påverka hur mottaglig revisorn är för klientens 

karismatiska ledarskap. I den andra delen av enkäten ombads därför respondenterna besvara tre 

frågor med öppna svarsalternativ i kvantitativ form gällande relationen till klienten: 

 

”Hur många år har du reviderat denna klient?” 

”Hur många år har ert företag reviderat denna klient?” 

”Hur stor är din klient mätt i totala tillgångar?” 

 

Avslutningsvis gavs 4 svarsalternativ på hur stor ekonomisk betydelse klienten har för 

revisionsfirman: Inte alls viktig, viktig till viss del, viktig eller väldigt viktig.  

 

Dessa frågor kommer från Bamber och Iyer (2007) och under hela denna del ombads respondenten 

ha den svagaste respektive den starkaste ledare/CFO de förhandlat med i åtanke.  
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3.3.3 Karismatiskt ledarskap 

 

För att undersöka hypoteserna H1-H6 gällande det karismatiska ledarskapets inverkan på 

förhandlingsstrategin ombads respondenterna i denna tvärsnittsstudie att ha den klient med den 

starkaste respektive den svagaste ledaren de förhandlat med i åtanke och besvara frågor gällande 

dennes ledarskap. Denna metod har tidigare använts men genom att be respondenten att ha sin 

största klient i åtanke (Fargher, Lee & Mande, 2008; Gibbins, McCracken & Salterio, 2005). 

Metoden har visat sig vara fördelaktig vid undersökningar av komplicerade relationer (Gibbins & 

Trotman, 2002) varför jag anser den lämplig i denna undersökning av relationen mellan revisorer 

och deras klienter. En svårighet med denna undersökning är dock att jag bad hälften av 

respondenterna att tänka på den svagaste ledaren i en förhandling och hälften av respondenterna att 

tänka på den starkaste ledaren i förhandling istället för den största klienten då dessa egenskaper inte 

måste vara kopplade till storlek på klienten. Detta innebär att grupperna sedan kan jämföras för att 

se skillnader till följd av de olika upplevelserna av ledarskapet. Svårigheten ligger i att ett sätt att 

mäta det karismatiska ledarskapet. 

 

Jag har valt att utforma frågorna utifrån Conger och Kanungo-skalan (Conger & Kanungo, 1994) 

vilket är en etablerad skala för undersökning av det karismatiska ledarskapet. Ett annat alternativ att 

mäta det karismatiska ledarskapet hade varit MLQ-frågeformuläret som är vanligt förekommande 

inom ledarskapslitteraturen. Dessa skalor har visat sig vara relativt lika (Rowold & Heinitz, 2007) 

men MLQ-formuläret kan appliceras på olika ledarskapstyper (Lowe, Kroeck & Sivasubramaniam, 

1996) Då syftet med denna studie är att undersöka det karismatiska ledarskapet föll valet på Conger 

och Kanungo-skalan.   

 

Respondenten ombads att besvara tjugo frågor gällande hur egenskaper anses karaktäristiska för den 

starka eller svaga ledare/CFO som respondenten har i åtanke. Frågorna besvarades på en sexgradig 

Likert-skala med alternativ från 1 (mycket karaktäristiskt) till 6 (ej karaktäristiskt). Dessa 20 frågor 

har visat sig stå för fem olika faktorer (Conger et al., 2000) men senare studier (Zehir, Müceldili, 

Altındağ, Şehitoğlu & Zehir, 2014; Svanberg & Öhman, 2017) har visat att endast fyra faktorer 

kunnat mätas. Dessa fyra faktorer eller sub-skalor är: strategisk vision och artikulation (SVA), 

personlig risk (PR), okonventionellt beteende (OB), känslighet för medlemmars behov (KMB). Den 

femte sub-skalan som i de senare studierna togs bort var känslighet till miljö (KM).  För denna 

studie är dock inte dessa faktorer avgörande utan syftet är att undersöka det karismatiska 

ledarskapet som en helhet varför dessa separata faktorer inte undersöks vidare utan ligger till grund 

för den totala mätningen och för diskussionen kring karaktären hos en karismatisk ledare.  
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3.3.4 Förhandling 

 

I den fjärde delen av enkäten beskrevs ett scenario där klienten har gjort en bedömning av materiell 

betydelse i bokslutet som inte revisorn anser vara korrekt. Respondenterna ombads med den svaga 

respektive starka ledaren/CFOn i åtanke besvara hur sannolikt det är att de skulle anamma olika 

förhandlingsstrategier. Detta gjordes utifrån tjugofem påståenden framtagna av Gibbins et al. 

(2010). Jag har översatt dessa frågor till svenska för att passa vår studie. Dessa tjugofem frågor 

består av fem frågor utifrån var och en av de fem förhandlingsstrategierna som enligt Gibbins et al. 

(2010) är: medgivande, stridande, kompromissande, utöka agendan och problemlösande. 

Frågorna besvarades på en åttagradig skala med alternativ från 1 (skulle med stor sannolikhet 

använda) till 8 (högst osannolikt att jag skulle använda).  

 

3.3.5 Beroende och oberoende variabler 

 

En beroende variabel förändras när den oberoende variabeln förändras (Bryman & Bell, 2013). För 

att mäta hur valet av förhandlingsstrategi påverkas av det karismatiska ledarskapet har jag därför 

använt respondentgruppernas egenskaper, i form av starkt respektive svagt ledarskap som de haft i 

åtanke, som beroende variabel i min analys. I denna studie innebär det att hypoteserna framtagna i 

kapitel två bygger på hur det upplevda ledarskapet kan ses som starkt respektive svagt påverkas av 

valet av förhandlingsstrategi och av karismatiskt ledarskap.  

 

I denna studie består de oberoende variablerna av de olika förhandlingsstrategierna stridande, 

medgivande, kompromissande, utöka agendan och problemlösande men även av det karismatiska 

ledarskapet, revisorns erfarenhet, revisorns uppdragstid och klientens betydelse. 

 

3.5 Analysmetoder 

 

Analysen av insamlad data har jag analyserats i statistikprogrammet IBM SPSS, vilket jag anser 

vara ett bra val då det enligt Bryman och Bell (2013) är det kanske mest använda analysverktyget 

för kvantitativ data inom samhällsvetenskapen. För att mäta insamlad data har jag använt mig av 

analysmetoderna Cronbach´s Alpha, Student´s t-test och logistisk regression. Alla dessa metoder 

beskrivs enligt Bryman och Bell (2013) som bra metoder för att tydliggöra det resultat som studien 

visar. 
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3.5.1. Cronbach’s Alpha 

 

För att mäta hur olika frågor inom samma variabel mäter samma sak har jag använt mig av 

Cronbach´s Alpha. Bryman och Bell (2013) beskriver detta som ett mått på reliabiliteten i insamlad 

data. Enligt Bryman och Bell (2013) varierar värdet mellan 0 och 1, där 1 är en perfekt reliabilitet 

och 0 är ingen reliabilitet. Vidare anger de att mätningen bör ge värdet 0,8 för att anses tillförlitlig 

även något lägre värden kan accepteras, dock bör måttet överstiga 0,6. 

 

3.5.2. Student´s T-test 

 

För att jämföra hur medelvärden i de två respondentgrupperna skiljer sig från varandra har jag 

genomfört en signifikansanalys för de olika förhandlingsstrategierna, stridande, medgivande, 

kompromissande, utöka agendan och problemlösande samt för ledarskapet i form av t-test. T-testet 

är ett sätt att beräkna den statistiska signifikansen när ett slumpmässigt urval ur två grupper är gjort 

som i detta fall (De Veaux, Velleman & Bock, 2015). Utöver att urvalet ska vara slumpmässigt 

måste även kravet på att spridningen inom grupperna är densamma vilket säkerställs genom 

Lavene´s test där ett sig-värde < 0,05 visar att spridningen är densamma. Jag har jämfört 

respondentgruppernas medelvärden mot de fördefinierade värdena 0 (svagt ledarskap) och 1 (starkt 

ledarskap). Jag jämför alltså hur medelvärdena skiljer sig mellan respondenterna som har haft en 

svag ledare i åtanke och de som har haft en stark ledare i åtanke. Vidare visar t-testet om resultatet 

är signifikant eller ej där p-värde < 0,05 är signifikant och p-värde > 0,05 är icke-signifikant. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning är enligt Bryman och Bell (2013) p < 0,05 en acceptabel nivå och 

innebär att det i fem fall av hundra kan finnas en risk att man drar en felaktig slutsats om 

populationen. Om p-värdet är < 0,05 är skillnaden signifikant med 95 procents säkerhet, det vill 

säga att skillnaden som jag har hittat i mitt slumpmässiga urval återfinns med 95 procents säkerhet 

också i den större populationen.  

 

3.5.3. Logistisk regression 

 

Regressionsanalys är enligt Bryman och Bell (2013) ett sätt att mäta effekten av en variabel på en 

annan. Den linjära regressionen är framtagen för att undersöka samband när den beroende variabeln 

följer en kontinuerlig intervallskala och när en dikotom variabel undersöks, vilket innebär att den 

endast består av två kategorier (Bryman & Bell, 2013). Då min studie ämnar undersöka kategoriska 

fenomen som bara kan anta två värden i form av upplevt ledarskap som starkt respektive svagt är en 
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logistisk regression en mer passande analysmetod. Den logistiska regressionen visar sannolikheten 

för den beroende variabeln utifrån nivån i de oberoende variablerna.  

 

Måtten ”Cox & Snell R Square” och ”Nagelkerke R Square” liknar R2 som används i linjära 

regressionsanalyser men är speciellt framtagna för den logistiska regressionsanalysen (De Veaux et 

al., 2015). Liksom måttet R2 mäts dessa på en skala mellan 0 och 1, där högre värden indikerar att 

de oberoende variablerna bättre predicerar den beroende variabeln, alltså mäter det hur väl modellen 

passar för vald data. I min studie uppvisas Nagelkerke R Square med 0,272 vilket enligt Djurfelt 

och Barnmark (2009) då kan antas innebära att 27,2 % av den totala informationen kan föras 

tillbaka på de förklarande variablerna vilket är förhållandevis lågt.  

 

I en logistisk regressionsanalys mäter koefficienterna (B) till vilken grad förändringarna i den 

beroende variabeln beror på förändringar i de oberoende variablerna (De Veaux,  et al., 2015). 

Resultatet av denna mätning hamnar mellan 0 och 1, där högre tal innebär högre förklaringsgrad. 

Vidare mäts även signifikansen för sambandet för att säkerställa att sambandet inte är slumpmässigt 

utan att jag kan återfinna sambandet i den totala populationen. Även här har jag valt p < 0,05 som 

en acceptabel nivå på att sambandet kan antas signifikant.  

 

3.6 Kvalitetskriterier 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är reliabilitet, replikerbarhet och validitet övergripande 

kvalitetskriterier inom företagsekonomisk forskning. Reliabilitet berör enligt Bryman och Bell 

(2013) huruvida ett resultat från en undersökning skulle bli detsamma om det gjordes om på nytt. 

Alltså hur tillförlitligt resultatet är och hur fritt det är från påverkan av slumpmässiga eller tillfälliga 

faktorer. För att undvika oklarhet i frågorna rekommenderar Eriksson och Hultman (2014) att man 

genomför en pilotstudie. Trots att jag inte har genomfört en pilotstudie anser jag har säkrat upp 

reliabiliteten genom att utforma studien utifrån tidigare testat material och skalor som anses 

tillförlitliga (Bamber & Iyer, 2007; Conger & Kanungo, 1994; Conger et al., 2000; Gibbins et al., 

2010). Jag har även valt att använda mig av Cronbach´s Alpha vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

är en mätning för att utesluta att resultatet är en tillfällighet och därmed säkerställer 

tillförlitligheten. För att ytterligare stärka reliabiliteten har jag valt att garantera respondenterna 

anonymitet, detta ökar tillförlitligheten att respondenterna ger ärliga och korrekta svar. 
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Genom att beskriva mitt tillvägagångssätt och tydligt visa hur mätningarna har genomförts ökar jag 

möjligheten till replikerbarhet. Om kravet på replikerbarhet uppfylls menar Bryman och Bell (2013) 

att även reliabiliteten och validiteten stärks.  

 

Bryman och Bell (2013) beskriver validiteten som en kontroll av huruvida ett begrepp mäter vad det 

är tänkt att mäta. Genom att bygga upp min enkät utifrån delar av tidigare testat material förstärks 

ännu ett kvalitetskriterium, validiteten. Resultat i tidigare studier (Bamber & Iyer, 2007; Conger & 

Kanungo, 1994; Conger et al., 2000; Gibbins et al., 2010) som legat till grund för denna studie har 

bevisat god validitet vilket gör att validiteten i denna studie är god.  

Man bör vara uppmärksam på att tvärsnittsstudier innebär risk för skensamband vilket innebär att 

sambandsmåttet kan vara skilt från noll men att ett riktigt samband saknas. Genom att genomföra ett 

t-test och jämföra medelvärden har jag kunnat få en indikation på om sambandet kan anses korrekt 

eller ej. 

 

3.7 Källkritik 

 

För att läsaren ska kunna granska äktheten i studien är det av stor vikt att ha en god källhänvisning 

(Eriksson & Hultman, 2014). Jag har därför ställt upp samtliga källor i källförteckningen för att 

underlätta för läsaren och har i texten genomgående använt mig av referenssystemet APA. 

 

Jag har genomgående försökt hålla mig till originalkällor vilken enligt Bryman och Bell (2013) är 

mer betydelsefulla och gör att man undviker risken för att missförstå andras tolkningar. Majoriteten 

av mina källor består av vetenskapliga artiklar. Enligt Eriksson och Hultman (2014) är det viktigt att 

kontrollera artikelns äkthet. En vetenskaplig artikel präglas av transparens vilket har gjort det 

möjligt för mig att kontrollera om det finns parts- eller ekonomiska intressen i de artiklar jag har 

valt vilket enligt Bryman och Bell (2013) kan innebära att författaren har haft ett egenintresse. För 

att säkerställa riktigheten i artiklarna är en rekommendation från Bryman och Bell (2013) att ställa 

krav på att artiklarna är granskade av akademiska bedömare, så kallat ”peer-review”. 

För att säkerställa detta har jag kontrollerat att övervägande del av artiklarna är publicerade i 

publikationer som kan återfinnas i the Association of Business Schools Academic Journal Guide 

2015. I denna guide görs en kvalitetsbedömning av de tidsskrifter inom företagsekonomi där 

forskning publiceras (ABS, 2015). 
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3.8 Metodkritik 

 

Den metod som jag har använt för insamling av data är enkäter. Majoriteten av frågorna besvaras 

med fasta svarsalternativ vilket enligt Bryman och Bell (2013) underlättar analysarbetet och 

möjligheten att finna samband. En enkät är enligt Bryman och Bell (2013) ett bra val av metod vid 

en kvantitativ studie då den är lätt att administrera och gör det möjligt att utan tidskrävande arbete 

samla in stora mängder data. Genom att själv samla in primär data riskerar jag inte att data är 

bearbetad eller innehåller tolkningar vilket enligt Bryman och Bell (2013) är risken med sekundär 

data. Å andra sidan menar Bryman och Bell (2013) att sekundär data många gånger håller bättre 

kvalitet än den data som studenter själva samlar in.  

 

Enkäten beskrivs som en enkel metod (Bryman & Bell, 2013) trots detta finns det flera svårigheter 

med denna metod. En svårighet utgörs av formuleringen av enkäten. Bryman och Bell (2013) menar 

att det är viktigt att enkäten är relativt kort, att frågorna är enkla och tydliga samt att den inte ser för 

tät och komprimerad ut. För att säkerställa att min insamlade data håller hög kvalitet har jag därför 

använt mig av tidigare använda frågeställningar för att bygga min enkät. Jag har även försökt hålla 

den så kort som möjlighet vilket är en tuff utmaning då det finns många olika parametrar som man 

vill få ta del av. Jag vill lyfta fram kritik mot enkäten som undersökningsmetod då den ställer höga 

krav på de frågor som formulerats eftersom att inget utrymme ges för respondenterna att själva 

beskriva sina värderingar eller att utveckla sina svar. Respondenterna har inte heller möjlighet att 

ställa frågor kring enkäten vilket innebär att oklarheter kan påverka resultatet. I denna studie är det 

också en utmaning att iscensätta en realistisk påverkan av ledarskap med hjälp av en enkät. För det 

första kan ledarskapet upplevas olika av olika personer men också nivån av ledarskapet kan skilja 

sig åt.  
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4. Resultat 

 

I denna del presenteras den data som samlats in genom enkätundersökningen och data analyseras 

genom de valda analysmetoderna. 

 

4.1 Deskriptiv statistik  

 

Den enkät där respondenterna ombads att besvara frågorna med en svag ledare i åtanke 

av 40 respondenter. Nedan följer deskriptiv statistik för enkäten i tabell 1:  
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Tabell 1: Deskriptiv statistik enkät för svag ledare 

Variabler Frekvenser  Medelvärde SD   Min         Max 

Man 29 

    Kvinna 11 

    Manager 8 

    Partner 31 

    Junior/Senior 1 

    Big 4-bolag 13 

    Ej Big 4-bolag 27 

    Ålder (år) 

 

52,35 10,565 32 70 

Revisorns erfarenhet (år) 

 

26,35 10,32 9 44 

Revisorns uppdragstid (år) 

 

9,87 6,91 2 30 

Revisionsfirmans uppdragstid (år) 

 

11,83 8,58 2 30 

Klientstorlek (totala tillgångar MSEK) 

 

108 610 238 677 300 000 1 000 000 

Klientens betydelse (1-5) 

 

1,42 0,50 1 2 

Karismatiskt ledarskap (1-6) 

 

4,09 0,75 2,55 5,75 

Stridande (1-8) 

 

3,00 1,07 1 5 

Medgivande (1-8) 

 

6,76 0,71 5 8 

Kompromissande (1-8) 

 

5,69 1,33 3 8 

Utöka agendan (1-8) 

 

4,19 1,37 1,2 7 

Problemlösande (1-8) 

 

3,71 1,51 1,6 6,8 

      Definition av variabler: 

     Revisorer = klassificeras som män/kvinnor, managers/partners, Juniors/Senior och Big 4 eller ej Big 4 revisorer, 

Ålder = revisorns ålder i år, Revisorns erfarenhet = antalet år som revisorn har arbetat som revisor, Revisorns 

uppdragstid = antalet år som revisorn har haft uppdraget att revidera klienten, Revisionsfirmans uppdragstid = antalet 

år som revisonsfirman som revisorn arbetar för har haft uppdraget att revidera klienten, Klientens storlek = klientens 

storlek mätt i totala tillgångar, Klientens betydelse = den betydelse som revisorn upplever att klienten har för 

revisionsfirman, Stridande = en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den stridande strategin, 

Medgivande= en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den medgivanden strategin, Kompromissande 

= en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den kompromissande strategin, Utöka agendan = en 

komponent av beteenden i en förhandling som mäter strategin att utöka agendan, Problemlösande = en komponent av 

beteenden i en förhandling som mäter den problemlösande strategin 

     

Den demografiska profilen på urvalet för denna enkät är 72,5 % (29 st) män och 27,5 % (11 st) 

kvinnor med en medelålder på drygt 52 år med drygt 26 års erfarenhet. Erfarenheten hade relativt 

stor variation bland respondenterna där personen med minst erfarenhet har arbetat med revision i 9 

år medan personen med störst erfarenhet har arbetat som revisor i 44 år. Utav dessa var majoriteten, 

31 st, partners och 13 st arbetar på Big 4-bolag medan 27 st arbetar på andra revisionsbolag. 
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Revisorns uppdragstid var i genomsnitt knappt 10 år medan revisionsfirmans uppdragstid var i 

genomsnitt knappt 12 år. Även här var variationen relativt stor för båda variablerna från 2 år till 30 

år. Klientstorleken besvarades med stor variation och analyseras inte vidare. Klientens betydelse 

besvarades med ett medelvärde på 1,42 där värdet 1 är att klienten är mycket viktig för 

revisionsfirman och värdet 5 är inte alls viktig. 

 

Den enkät där respondenterna ombads att besvara frågorna med en stark ledare i åtanke gav 45 

respondenter. Nedan följer deskriptiv statistik för enkäten i tabell 2:  
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Tabell 2: Deskriptiv statistik enkät för stark ledare 

Variabler Frekvenser Medelvärde SD Min Max 

Man 37 

    Kvinna 8 

    Manager 13 

    Partner 30 

    Junior/Senior 2 

    Big 4-bolag 26 

    Ej Big 4-bolag 19 

    Ålder (år) 

 

53 9,916 26 78 

Revisorns erfarenhet (år) 

 

28,43 9,63 5 52 

Revisorns uppdragstid (år) 

 

10,86 7,38 1 40 

Revisionsfirmans uppdragstid (år) 15,88 14,42 1 86 

Klientstorlek (totala tillgångar MSEK) 

 

3 300 518 1 1 200 70 000 000 

Klientens betydelse (1-5) 

 

1,62 0,65 1 3 

Karismatiskt ledarskap (1-6) 

 

3,06 0,81 1,3 6 

Stridande (1-8) 

 

2,76 0,94 1,2 4,6 

Medgivande (1-8) 

 

6,36 1,30 2,8 8 

Kompromissande (1-8) 

 

5,94 1,38 1,8 8 

Utöka agendan (1-8) 

 

5,19 1,26 1,8 8 

Problemlösande (1-8) 

 

3,52 1,36 1 6,4 

      Definition av variabler: 

     Revisorer = klassificeras som män/kvinnor, managers/partners, Juniors/Senior och Big 4 eller ej Big 4 revisorer, 

Ålder = revisorns ålder i år, Revisorns erfarenhet = antalet år som revisorn har arbetat som revisor, Revisorns 

uppdragstid = antalet år som revisorn har haft uppdraget att revidera klienten, Revisionsfirmans uppdragstid = antalet 

år som revisonsfirman som revisorn arbetar för har haft uppdraget att revidera klienten, Klientens storlek = klientens 

storlek mätt i totala tillgångar, Klientens betydelse = den betydelse som revisorn upplever att klienten har för 

revisionsfirman, Stridande = en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den stridande strategin, 

Medgivande= en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den medgivanden strategin, Kompromissande 

= en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den kompromissande strategin, Utöka agendan = en 

komponent av beteenden i en förhandling som mäter strategin att utöka agendan, Problemlösande = en komponent av 

beteenden i en förhandling som mäter den problemlösande strategin. 

       

Den demografiska profilen på urvalet för denna enkät är 82,2 % (37 st) män och 17,8 % (8 st) 

kvinnor med en medelålder på 53 år med drygt 28 års erfarenhet. Erfarenheten hade även i denna 

enkät relativt stor variation bland respondenterna där personen med minst erfarenhet har arbetat 

med revision i 5 år medan personen med störst erfarenhet har arbetat som revisor i 52 år. Utav dessa 
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var majoriteten, 30 st, partners och 26 st arbetar på Big 4-bolag medan 19 st arbetar på andra 

revisionsbolag. Revisorns uppdragstid var i genomsnitt drygt 10 år medan revisionsfirmans 

uppdragstid var i genomsnitt knappt 16 år. Även här var variationen relativt stor för båda 

variablerna, revisorns uppdragstid varierade från 1 år till 40 år medan revisionsfirmans uppdragstid 

varierade från 1 år till hela 86 år. Även här besvarades klientstorleken besvarades med stor variation 

och analyseras inte vidare. Klientens betydelse besvarades med ett medelvärde på 1,62 där värdet 1 

är att klienten är mycket viktig för revisionsfirman och värdet 5 är inte alls viktig. 

 

Sammantaget visar den deskriptiva statistiken att de respondenter som haft en svag ledare i åtanke 

visar på ett lägre upplevt karismatiskt ledarskap än de som haft en stark ledare i åtanke. På en skala 

från 1 (mycket karaktäristiskt) till 6 (ej karaktäristiskt) för en karismatisk ledare är medelvärdet för 

de som haft en svag ledare i åtanke 4,09 och 3,06 för som haft en stark ledare i åtanke. Statistiken 

indikerar vidare att förhandlingsstrategierna medgivande, kompromissande och utöka agendan är de 

som är mest troliga att revisorer väljer oavsett som man har en svag eller stark ledare i åtanke. 

Sannolikheten att strategierna väljs besvarades på en skala mellan 1 (Skulle med stor sannolikhet 

använda) till 10 (Högst osannolikt). Medelvärden visar att den kompromissande strategin med 

knapp skillnad är mer trolig vid förhandling med en svag ledare. Samma riktning ges för strategin 

att utöka agendan, dock med större skillnad i medelvärden mellan respondentgrupperna, vilket ger 

en starkare indikation. Medelvärden för övriga strategier - den stridande, medgivande och 

problemlösande - indikerar på att de är mer troliga att väljas vid förhandling med en stark ledare. 

 

Vidare visar statistiken att revisorns uppdragstid skiljer sig väldigt lite åt mellan 

respondentgrupperna med medelvärden på 9,87 respektive 10,86. Att revisorerna har haft uppdraget 

i ungefär 10 år indikerar på att revisorerna och klientens CFO bör ha utvecklat en relation 

sinsemellan och känner varandra väl vilket innebär att svaren kan antas vara ordentligt 

underbyggda.  

 

Även klientens betydelse skiljer sig åt lite mellan grupperna men vad som är förvånande är att 

klienterna som respondenterna haft i åtanke värderar de som att ha relativt låg ekonomisk betydelse 

för revisionsfirman. Frågan har besvarats med de lägsta alternativen 1-2 som indikerar på att 

klienten inte alls är viktig eller endast viktig till viss del. Därför hade det varit intressant att jämföra 

detta med hur respondenterna har uppskattat klientens storlek mätt i totala tillgångar. Dessvärre 

skiljer sig svaren åt väldigt mycket och det finns en risk för att frågan har missförståtts, därav har 

jag inte gjort någon vidare analys av detta. 
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4.2 Cronbach´s alpha 

 

I tabell 3 nedan presenteras resultatet av Cronbach´s alpha för de olika variablerna: 

 

Tabell 3: Cronbach´s alpha 

Variabler Cronbach´s alpha 

Stridande 0,773 

Medgivande 0,740 

Kompromissande 0,690 

Utöka agendan 0,679 

Problemlösande 0,762 

Karismatiskt ledarskap 0,933 

  

Resultatet visar att samtliga variabler har ett Cronbach´s alpha som överstiger 0,6. 

Förhandlingsstrategierna stridande, medgivande och problemlösande har ett Cronbach´s alpha på 

över 0,7 och det karismatiska ledarskapet på drygt 0,933. Dessa mått på reliabiliteten gör att 

insamlad data i denna studie kan anses tillförlitlig. 

 

4.3 Student´s T-test 

 

För att kunna mäta skillnader mellan svaren i de olika respondentgrupperna gällande 

förhandlingsstrategier och karismatiskt ledarskap har jag jämfört respondentgruppernas 

medelvärden mot de fördefinierade värdena 0 (svagt ledarskap) och 1 (starkt ledarskap).  Jag har 

alltså jämfört hur medelvärdena skiljer sig mellan respondenterna som har haft en svag ledare i 

åtanke och de som har haft en stark ledare i åtanke. Kravet på att spridningen inom grupperna är 

densamma har visat sig uppfyllt genom att Lavene´s test visat att alla testernas sig-värde är högre än 

0,05. I tabell 4 nedan presenteras resultatet av t-testet: 
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Tabell 4: T-test 

Variabler 

Upplevt  

ledarskap Medelvärde SD df T 

Sig (2-tailed) 

(p-värde) 

Stridande 

   

76 -1,072 0,287 

 

starkt 2,7561 0,9386 

   

 

svagt 3,0000 1,0708 

   Medgivande 

   

80 -1,704 0,092 

 

starkt 6,3591 1,3044 

   

 

svagt 6,7632 0,7080 

   Kompromissande 

   

81 0,832 0,408 

 

starkt 5,9409 1,3847 

   

 

svagt 5,6923 1,3273 

   Utöka agendan 

   

80 3,415 0,001* 

 

starkt 5,1867 1,2566 

   

 

svagt 4,1946 1,3707 

   Problemlösande 

   

80 -0,606 0,547 

 

starkt 3,5182 1,3649 

   

 

svagt 3,7105 1,5108 

   Karismatiskt ledarskap 

   

69 -5,477 0,000* 

 

starkt 3,0575 0,8143 

   

 

svagt 4,0887 0,7498 

   *Signifikant vid p-värde  < 0,05 

       

Definition av variabler: 

      Stridande = en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den stridande strategin 

 Medgivande= en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den medgivanden strategin 

Kompromissande = en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den kompromissande strategin 

Utöka agendan = en komponent av beteenden i en förhandling som mäter strategin att utöka agendan 

Problemlösande = en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den problemlösande strategin 

Karismatiskt ledarskap = en komponent av beteenden som mäter karismatiskt ledarskap 

 

        

Resultatet av t-testet visar att det karismatiska ledarskapet har en signifikans på 0,000 vilket innebär 

en 100 % säkerhet på att signifikans råder och att resultatet inte beror på slumpen. Vidare innebär 

det att upplevelsen av det karismatiska ledarskapet med stor säkerhet skiljer sig åt mellan de två 

respondentgrupperna då de respondenter som haft en stark ledare i åtanke har ett medelvärde på 

3,0575 medan de som haft en svag ledare i åtanke har ett medelvärde på 4,0887. Vidare stärker 

detta att mitt antagande om att graden av karismatiskt ledarskap skiljer sig åt beroende på om 

ledaren upplevs som stark respektive svag. 
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Den förhandlingsstrategi som innebär att man utökar agendan är den enda förhandlingsstrategi som 

har en acceptabel signifikansnivå < 0,05, närmare bestämt p-värde 0,001. Detta innebär att vi med 

99 % säkerhet kan säga att den skillnad som jag har hittat i mitt slumpmässiga urval även återfinns i 

den större populationen. Medelvärden för denna strategi indikerar på att denna strategi är mindre 

trolig att användas vid förhandling med en stark ledare. Detta talar mot hypotes H5. För övriga 

förhandlingsstrategier kunde ingen statistisk signifikans visas då samtliga p-värden var > 0,05 och 

därmed finner jag inget stöd för övriga hypoteser. 

 

4.4 Logistisk regressionsanalys 

 

För att mäta hur sambandet mellan ett starkt ledarskap och olika förhandlingsstrategier har jag 

genomfört en logistisk regressionsanalys. Jag har valt att ha det starka respektive svaga ledarskapet 

som respondentgrupperna motsvarar som beroende variabel och de olika förhandlingsstrategierna, 

stridande, medgivande, kompromissande, utöka agendan, problemlösande samt information 

revisorns erfarenhet, uppdragstiden och klientens betydelse som oberoende variabler. I tabell 5 

nedan följer resultatet från den logistiska regressionen: 

 

  



41 

 

Tabell 5: Logistisk regression 

Variabler B. Koeff. Sig. 

Stridande -0,414 0,192 

Medgivande -0,367 0,315 

Kompromissande -0,126 0,692 

Utöka agendan 0,761 0,01 

Problemlösande -0,096 0,707 

Revisorns erfarenhet 0,033 0,338 

Revisorns uppdragstid -0,034 0,443 

Klientens betydelse 0,416 0,443 

*Signifikant vid p-värde <0,05 

  

   Definition av variabler: 

  Stridande = en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den stridande strategin 

Medgivande= en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den medgivanden strategin 

Kompromissande = en komponent av beteenden i en förhandling som mäter den kompromissande strategin, Utöka 

agendan = en komponent av beteenden i en förhandling som mäter strategin att utöka agendan, Problemlösande = en 

komponent av beteenden i en förhandling som mäter den problemlösande strategin, Karismatiskt ledarskap = en 

komponent av beteenden som mäter karismatiskt ledarskap, Revisorns erfarenhet = antalet år som revisorn har arbetat 

som revisor, Revisorns uppdragstid = antalet år som revisorn har haft uppdraget att revidera klienten, Klientens 

betydelse = den betydelse som revisorn upplever att klienten har för revisionsfirman. 

    

Den logistiska regressionsanalysen gav att endast förhandlingsstrategin som innebär att utöka 

agendan har en stark signifikans på 0,01. Detta är även den enda förhandlingsstrategin som visar på 

ett positivt samband (0,761) vilket innebär att ju mindre sannolikhet att strategin att utöka agendan 

används, desto starkare samband till ett upplevt starkt ledarskap. Detta resultat visar på motsatt 

samband och innebär därför att jag inte finner något stöd för hypotes H5. 

 

Övriga strategier visar på negativa samband, vilket innebär att de är mer troliga vid förhandling med 

en stark ledare, dock saknar resultaten acceptabel signifikans vilket är satt till nivån p-värde <0,05 

och därmed finner jag inget stöd för de övriga hypoteserna. 

För den kompromissande strategin innebär detta ett motsatt samband mot det jag trodde mig se i T-

testet. Detta beror på att den logistiska regressionen är flerdimensionell och därför kan sambanden 

visa sig andra i regressionen. Regressionens utfall indikerar på att sambanden är i linje med hypotes 

H2, H4 och H6 men de kan inte bekräftas eftersom det inte är signifikanta. Vidare visar 

regressionen att den stridande strategin är mer trolig vid en stark ledare vilket talar mot hypotes H3 

men även här saknar resultatet signifikans. 
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Övriga variabler utreds inte vidare då de saknar signifikans. 

Nagelkerke R Square för denna regression visar ett resultat på 0,272 vilket enligt Djurfelt och 

Barnmark (2009) då kan antas innebära att 27,2 % av den totala informationen kan föras tillbaka på 

de förklarande variablerna. Detta resultat är förhållandevis lågt och bör tas i beaktning vid tolkning 

av resultatet. 
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5. Diskussion av resultatet 

 

I detta kapitel ställs resultatet mot tidigare forskning och teorier som kan förklara resultatet och 

studiens hypoteser återkopplas. 

 

5.1 Distributiv kontra integrativ förhandlingsstrategi 

 

Utgångspunkten för denna studie var att förhandlingen är ett socialt fenomen där parterna 

kommunicerar och försöker påverka varandra för att få sina viljor igenom. Genom att utöva 

inflytande på revisorn och därmed påverka hur denne ser på parterna och förhandlingsföremålet kan 

CFOn påverka revisorns val av förhandlingsstrategi.  

 

Distributiva förhandlingsstrategier går enligt (Gibbins et al., 2000) ut på att dela upp en given kaka 

och därmed att endast en part går vinnande ur förhandlingen. Detta innebär att det egna målet står i 

fokus och att en distributiv revisor skulle innebära att klienten inte kan diskutera gemensamma 

lösningar som kan tillfredsställa båda parternas mål. Ställd inför en distributivt förhandlande revisor 

blir klienten alltså låst, såvida inte klienten kan påverka revisorns förhandlingssätt. Det faktum att 

ledarskapslitteraturen (Bass, 1985; Shamir et al., 1993) beskriver det karismatiska ledarskapets 

viktigaste egenskap som förmågan att motivera och förmå andra att bidra till gruppens 

gemensamma måluppfyllelse och därmed se förbi enskildas egoistiska motiv gör att kombinationen 

av en karismatisk ledare och en distributiv revisor inte skulle vara att föredra för klientens ledare, 

det vill säga CFOn i detta sammanhang. Det torde alltså vara i CFOns intresse att söka påverka 

revisorn att ha en så komplex och öppen förhandlingsansats som möjligt, vilket inte omfattar de 

distributiva förhandlingsstrategierna.  

 

Revisorer och klienter har visat sig bygga upp starka relationer sinsemellan vilket också kan 

påverka valet av strategier i en förhandling eftersom att det karismatiska ledarskapet då kan få 

större effekt. Tidigare forskning kring relationen mellan revisorer och klienter har visat att en nära 

och hjärtlig relation mellan parterna är mycket vanlig (Beattie et al., 2000; Fontaine & Pilote, 2012; 

Herda & Lavelle, 2013) vilket talar för att en distributiv förhandlingsstrategi är mindre trolig då 

klienter som har ett relationellt förhållande snarast förväntar sig en integrativ approach från revisorn 

eftersom den integrativa ansatsen tillåter båda parter att vinna utan att någon förlorar. Genom att 

lyfta fram egenskaper hos följarna som positiva och viktiga (Shamir et al., 1993) kan karismatiska 

ledare generera en känsla av självuppfyllelse hos följaren (Ashforth & Mael, 1989). Ledarens 
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övertygande sätt att förmedla sina visioner gör att revisorns upplever klientens målsättning som sin 

egen vilket bör göra distributiva strategier mindre attraktiva för revisorer som förhandlar med 

karismatiska CFOer. Ledarkapsrelationen vid karismatiskt ledarskap liknar dessutom den som har 

beskrivits som positiv och hjärtlig (Howell och Shamir, 2005) och karismatiskt ledarskap framkallar 

följarreaktioner såsom vördnad för och tillit till ledaren (Conger et al., 2000). Detta gör det troligt 

att revisorn förlitar sig på information som lämnats av en karismatisk ledare varför det är sannolikt 

att karismatiskt ledarskap ger klientens CFO utrymme att styra förhandlingen. En karismatisk CFO 

bör föredra en integrativ förhandling eftersom denna typ av förhandling ger ledaren en större 

repertoar av manipulationsmöjligheter, till exempel genom att blanda in andra frågor i 

förhandlingen eller genom att diskutera varför parterna skulle sätta värde på vissa utfall. 

 

Dessa argument ledde mig fram till studiens första hypotes: 

 

H1: Sannolikheten att en revisor väljer en integrativ förhandlingsstrategi är högre om CFO 

är en karismatisk ledare än om CFO inte är en karismatisk ledare.  

 

Min studie har dock inte kunnat visa på ett signifikant resultat som kan bekräfta denna hypotes. Den 

logisitiska regressionen visar att karismatiskt ledarskap har en negativ relation till sannolikheten att 

välja de integrativa strategierna. Däremot visar t-testet en väldigt svag skillnad mellan hur 

respondenterna som haft en svag respektive stark ledare i åtanke har besvarat sannolikheten i att 

dessa strategier väljs, varför jag i analysen av de integrativa strategierna inte funnit något stöd för 

hypotes H1. Sammantaget ger detta att studien inte ger stöd för hypotes H1 men inte heller ett 

signifikant resultat som kan förkasta densamma. 

 

Detta resultat är förvånande. Flera studier har visat att revisorer tenderar att identifiera sig med sina 

klienter och att denna identifikation leder till en försämrad objektivitet hos revisorerna (Bamber och 

Iyer, 2007; Stefaniak et al., 2012; Svanberg och Öhman, 2015; Bauer, 2015). Studier av revisorers 

förhandlingar med sina klienter har funnit att revisorer baserar sina val av förhandlingsapproacher 

på förväntningar om hur klienten kommer att reagera på krav och eftergifter under förhandlingen 

(Hatfield et al., 2008; Perreault och Kida, 2011; Perreault et al., 2017). Effekter av identifikation på 

revisorn torde påverka dennes bedömning på så sätt att det gör revisorn benägen att lita på CFOn 

både vad gäller de uppgifter denne lämnar och på dennes benägenhet att samverka konstruktivt i 

den kommande förhandlingen. Dessa effekter talar för att den klientidentifierade revisorn tenderar 

att välja en integrativ förhandlingsstrategi. Det karismatiska ledarskapet har visat sig vara särskilt 

effektivt när identifikation med ledaren förekommer, men har också ansetts vara ett sätt att 
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åstadkomma identifikation med ledarens organisation (van Knippenberg et al., 2004; Howell & 

Shamir, 2005). Därför kan man förvänta sig att karismatiska ledare också har identifierade följare 

och att i fallet revision borde revisorer som står i kontakt med karismatiska CFOer identifiera sig 

med dessa klientorganisationer. Med eller utan identifikation är det dock förvånande att revisorer 

inte tycks basera sina förhandlingsstrategier på om CFOn är karismatiskt ledare eller ej.  

 

Som ett sätt att kontrollera huruvida begreppet karismatiskt ledarskap är relevant i 

revisorskontexten noterar jag följande. Resultatet från min studie visar att det karismatiska 

ledarskapet är mer troligt hos en av respondenterna föreställd stark ledare än det är hos en av 

respondenterna föreställd svag ledare, vilket visar att respondenterna upplever starka och svaga 

ledare i sin dagliga förhandlingsgärning i termer av karismatiska ledare, vilket bekräftar att 

begreppet karismatisk ledare är relevant i sammanhanget.  

 

Effekterna av ledarskapet har med största sannolikhet inte givit sitt fulla utslag i denna studie då 

tidigare forskning och befintliga teorier talar för de ställda hypoteserna. Det är möjligt att 

revisorernas professionella identitet kan ha spelat en roll som hinder mot påverkan. Tidigare studier 

har visat att professionell identitet delvis kan blockera effekten på revisorers objektivitet av t ex 

klientidentifikation (Bauer, 2015; Bamber & Iyer, 2007). Därför kan en förklaring av resultatet för 

till exempel strategin att utöka agendan vara att revisorn inte vill ge en karismatisk ledare utrymmet 

att diskutera flera frågor och att denna strategi därför är mindre trolig att revisorn väljer. Alltså kan 

det inte uteslutas att professionalismen har haft större påverkan på resultatet än väntat och att 

revisorn genom sin professionella identitet har lyckats stå emot klientens värderingar och stå fast 

vid sin ståndpunkt vilket är i linje med tidigare forskning (Conger et al., 2000; Garcia-Faliéres & 

Herrbach, 2014). Denna faktor och andra omständigheter diskuteras vidare i avsnittet 

begränsningar.  

 

5.2 Distributiva strategier 

 

En karismatisk ledare är en inspirerande och övertygande talare (Conger et al., 2000) som med 

säkerhet kan argumentera för sin ståndpunkt vilket gör det svårt för revisorn att försvara sin åsikt. 

Den ömsesidiga tillit som ett relationellt förhållande baseras på (McCracken et. al., 2008) eller i än 

högre utsträckning en karismatisk ledarskapsrelation (cf. Howell och Shamir, 2005) gör att revisorn 

förlitar sig på klientens omdöme vilket är en förutsättning för att det karismatiska ledarskapet ska 

påverka revisorn. Den medgivande strategin är ett sätt för revisorn att som strategi ge efter för att 
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CFOn ska ge efter i motsvarande mån i en senare fråga (Hatfield et al., 2008) och också ett sätt att 

behålla en relation som revisorn värdesätter både personligt och ekonomiskt. H2 lyder:  

 

H2: Att revisorn väljer en medgivande förhandlingsstrategi är mer sannolikt om CFOn är en 

karismatisk ledare. 

 

T-testet visar att medelvärden för den medgivande förhandlingsstrategin är lägre för de som haft en 

svag ledare i åtanke och den multivariata logistiska regressionen visar att det finns ett negativt 

samband vilket innebär att resultatet är i linje med hypotes H2 men hypotesen kan inte accepteras.  

 

Den stridande förhandlingsstrategin anses vara den starkaste av de distributiva strategierna och 

därmed minst trolig för en revisor att välja. Eftersom denna strategi har för avsikt att ta revisorn 

vinnande ur förhandlingen kan den vara mest skadlig för relationen (Gibbins et al., 2000), då 

klienten blir den förlorande parten. Detta gav hypotes H3: 

 

H3: Att revisorn väljer en stridande förhandlingsstrategi är mindre sannolikt om CFOn är en 

karismatisk ledare. 

 

Studien antyder däremot det motsatta, att den stridande strategin är mer trolig om CFOn uppfattas 

som karismatisk. Detta kan tänkas bero på revisorns professionalism vilken gör att revisorn står fast 

vid sin ståndpunkt (Conger et al., 2000) och inte viker för CFOns åsikt och argument. Resultatet 

kan indikera på att revisorns professionalism väger tyngre än relationen till klienten vilket tidigare 

forskning visar att den professionella identifikationen kan göra i vissa situationer (Bauer, 2015). 

Studiens resultat är dock inte signifikant på denna punkt. 

 

Att det relationella förhållandet mellan revisor och klient bygger på ömsesidigt förtroende medför 

att parterna förväntar sig samarbete av varandra (Foddy et al., 2009; Perreault et al., 2017). Om 

CFOn är en karismatisk ledare finns dessutom en karismatisk relation (Howell och Shamir, 2005) 

som ytterligare förstärker revisorns benägenhet att tro på CFOn och förvänta sig en kooperativ 

hållning till de frågor som parterna måste lösa. Det relationella argumentet ger stöd för att anta att 

en kompromissande strategi skulle upplevas gynnsamt av revisorn vilket gav hypotes H4: 

 

H4: Att revisorn väljer en kompromissande förhandlingsstrategi är mer sannolikt om CFOn 

är en karismatisk ledare 
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T-testet i denna studie visar att medelvärden för de som har haft en svag ledare i åtanke är något 

lägre än för de som har haft en stark ledare i åtanke men den multivariata logistiska regressionen 

visar ett svagt negativt samband vilket innebär att valet av kompromissande strategi är mer troligt 

när CFOn uppfattas som karismatisk. Även i detta fall visar min studie att hypotesen skulle kunna 

accepteras men resultatet är inte signifikant. Kompromisser bör vara attraktivt för båda parter om 

CFOn är en karismatisk ledare eftersom båda sidor kan begränsa sina eftergifter och kompromisser 

är utfall av ett konstruktivt beteende från båda sidor. I jämförelse med de integrativa strategierna är 

trots detta kompromissen en mindre dynamisk och mindre komplex förhandlingsstrategi eftersom 

den inte har möjligheten att omdefiniera hela spelplanen för förhandlingen vilket är en möjlighet 

som en karismatisk CFO kan tänkas önska. Integrativa strategier kan därför vara att föredra för 

CFOn varför en distributiv inställning från revisorn, oavsett distributiv förhandlingsstrategi, kan 

vara i strid med CFOns ambition. Detta kan vara en förklaring till att det inte går att uppmäta någon 

positiv relation mellan revisorns val av kompromissande förhandlingsstrategi och CFOns karisma.  

 

5.3 Integrativa strategier 

 

Genom att utöka agendan kan parterna blanda in andra frågor i förhandlingen så att hela spelplanen 

förändras och parterna kan erbjuda varandra möjligheten att göra vinster som inte skulle vara 

möjliga på den första spelplanen utan att någon part behöver gå förlorande ur förhandlingen. 

Redovisningsfrågor är vanligen mycket komplicerade och involverar ett stort inslag av 

bedömningar. Dessutom är de flesta redovisningsfrågor kopplade till varandra genom att de 

påverkar antingen resultat eller ställning vilket betyder att en uppgörelse i en fråga kan kopplas till 

uppgörelser i andra frågor. Oavsett om en revisor vill det eller inte är det sannolikt att en 

karismatisk CFO kan förmå revisorn att förhandla genom att utöka agendan av frågor. Liksom för 

de andra integrativa strategierna innebär detta en fördel i arbetet med att behålla en god relation till 

klienten. Studien visar dock på ett signifikant motsatt samband för hypotes H5 som lyder: 

 

H5: Att revisorn väljer att utöka agendan som förhandlingsstrategi är mer sannolikt om 

CFOn är en karismatisk ledare. 

 

Det motsatta resultatet för H5 gör sannolikt att revisorer inte alls reagerar på klientledare som 

väntat, utan att de istället använder en mycket professionell respons genom att inte inlåta sig på en 

förhandlingsstrategi som riskerar stora eftergifter och ett komplicerat förfarande med en karismatisk 

motpart. Det kan vara så att en revisor är medveten om att motparten är en stark ledare, att revisorn 

har erfarenhet av tidigare förhandlingar med samma person och därför tar höjd för att undvika 
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problematiska utfall som kan bli resultatet av en mångbottnad förhandling med en svårbemästrad 

motståndare. Det är dessutom möjligt att min idé om att karismatiska CFOer tenderar önska sig en 

mångbottnad och flexibel förhandlingsstrategi av revisorn inte stämmer. Tidigare resultat inom 

förhandlingslitteraturen (Gibbins et al., 2010) har visat att det i många kontexter är de distributiva 

strategierna som ter sig mest hanterliga för parterna och att det är svårt att i en experimentell 

undersökning framkalla integrativa strategier eftersom dessa kräver mycket förståelse av parterna.  

 

Till sist antog jag följande hypotes för den problemlösande förhandlingsstrategin:  

 

H6: Att revisorn väljer en problemlösande förhandlingsstrategi är mer sannolikt om CFOn är 

en karismatisk ledare. 

 

Detta grundade jag på den samarbetande karaktär som en karismatisk ledare närmast förväntar sig 

från en revisor (Herda och Lavelle, 2013) och på de effekter av karismatiskt ledarskap som kan 

förväntas – förtroende för ledaren, en känsla av gemenskap eller relation, identifikation med ledaren 

som person eller dennes organisation, motivation att bidra till förverkligande av ledarens vision. 

Relaterat till det förtroende som revisorn har för klienten i en god relation är också sannolikt att 

revisorn i större utsträckning förväntar sig att klienten vill samarbeta och därför väljer samma 

strategi själv (Foddy et al., 2009). Tidigare studier av förhandling i revision har utgått från att 

parternas val av förhandlingsstrategi baseras på en bedömning av hur motparten kommer att reagera 

på krav och eftergifter (Perreault et al., 2017). I detta sammanhang bör det betyda att revisorer kan 

antas välja en problemlösande strategi när CFOn är karismatisk eftersom karismatiskt ledarskap hos 

klienten försämrar revisorns förmåga att objektivt bedöma CFOns faktiska samarbetsvilja och 

pålitlighet. Liksom för den kompromissande strategin visar resultatet att denna strategi är mer trolig 

när CFOn uppfattas som en stark ledare, dock skiljer sig medelvärdena åt mycket knappt och 

signifikans saknas så denna hypotes kan inte heller varken förkastas eller accepteras.   
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5.4 Sammanfattning av hypotesernas resultat 

 

Figur 2: Sammanfattning av hypotesernas resultat 

H1 

Sannolikheten att en revisor väljer en integrativ förhandlingsstrategi 

 är högre om CFOn är en karismatisk ledare än om CFOn inte är en 

karismatisk ledare.  Accepteras ej 

H2 

Att revisorn väljer en medgivande förhandlingsstrategi 

 är mer sannolikt om CFOn är en karismatisk ledare. Accepteras ej 

H3 

Att revisorn väljer en stridande förhandlingsstrategi 

 är mindre sannolikt om CFOn är en karismatisk ledare. Accepteras ej 

H4 

Att revisorn väljer en kompromissande förhandlingsstrategi 

 är mer sannolikt om CFOn är en karismatisk ledare. Accepteras ej 

H5 

Att revisorn väljer att utöka agendan som förhandlingsstrategi 

 är mer sannolikt om CFOn är en karismatisk ledare. Accepteras ej 

H6 

Att revisorn väljer en problemlösande förhandlingsstrategi 

 är mer sannolikt om CFOn är en karismatisk ledare. Accepteras ej 
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6. Sammanfattande slutsats 

 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats och syftet besvaras. Sedan diskuteras studiens 

bidrag och begränsningar och jag ger förslag till vidare forskning i ämnet. 

   

6.1 Studiens slutsats 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om valet av revisorns initiala förhandlingsstrategi 

påverkas av det karismatiska ledarskapet utövat av klientens CFO.   

Min studie bekräftar att begreppet karismatisk ledare är relevant i sammanhanget då det visar att 

respondenterna upplever starka och svaga ledare i sin dagliga förhandlingsgärning i termer av 

karismatiska ledare. Resultatet visar att det karismatiska ledarskapet är mer troligt hos en av 

respondenterna föreställd stark ledare än det är hos en av respondenterna föreställd svag ledare.  

Däremot kan inte min studie bekräfta att de integrativa förhandlingsstrategierna är mer troliga än de 

distributiva vid förhandling med en karismatisk ledare.  

 

Tidigare ledarskapsforskning visar att det karismatiska ledarskapet har stor påverkan på sina följare 

(van Knippenberg et al., 2004; Howell och Shamir, 2005) och tidigare förhandlingsforskning visar 

att integrativa strategier är mer troliga (Gibbins et al., 2010; Brown & Johnstone, 2009; Trotman et 

al., 2005) beroende på hur flexibel klientens position är, revisionsrisk och revisorns erfarenhet. 

Sammantaget antog jag att min studie kunde fånga upp förhandlingens sociala dimensioner och visa 

på ett samband mellan det karismatiska ledarskapet och revisorns val av integrativa 

förhandlingsstrategi. Att resultaten i min studie inte kunde stödja detta antagande kan förklaras med 

att tidigare resultat inom förhandlingslitteraturen (Gibbins et al., 2010) har visat att det i många 

kontexter är de distributiva strategierna som ter sig mest hanterliga för parterna och att det är svårt 

att i en enkätundersökning framkalla integrativa strategier eftersom dessa kräver förståelse hos 

respondenterna.  

 

Vidare var studiens syfte att undersöka vilka förhandlingsstrategier som är mest troliga val för 

revisorn i förhandling med en karismatisk ledare, de distributiva eller de integrativa. Effekterna av 

ledarskapet har med största sannolikhet inte givit sitt fulla utslag i denna studie då tidigare 

forskning och befintliga teorier talar för de ställda hypoteserna. Tidigare studier har visat att 

professionell identitet delvis kan blockera effekten på revisorers objektivitet av till exempel 

klientidentifikation (Bauer, 2015; Bamber & Iyer, 2007) vilket kan förklara att jag inte har kunnat 
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visa på att interaktiva strategier är mer troliga vid förhandling med en karismatisk ledare. Att den 

professionella identiteten har en förmåga att blockera effekten av karismatiskt ledarskap är i linje 

med tidigare forskning (Conger et al., 2000; Garcia-Faliéres & Herrbach, 2014). Min studie kan 

tyda på att revisorn genom sin professionella identitet har lyckats stå emot klientens värderingar och 

stå fast vid sin ståndpunkt i högre utsträckning än jag kunnat vänta mig. 

 

Till skillnad från tidigare studier av förhandlingar (Gibbins et al., 2010) visar min studie att den 

integrativa strategin som innebär att utöka agendan är mindre trolig om CFOn är karismatisk vilket 

talar mot argumentet att det relationella förhållandet som bygger på respekt och förståelse för 

varandras roller (Beattie et al., 2000; Fontaine & Pilote, 2012; Herda & Lavelle, 2013) skulle öppna 

upp för fler frågeställningar i förhandlingen till följd av ett karismatiskt ledarskap. Här kan 

revisorns vetskap om klientens karismatiska egenskaper ha gjort att denna strategi är för riskabel 

genom att den bjuder in klienten i förhandlingen och därmed ställer större krav på revisorns 

professionalism.  

 

Jag ställer mig ödmjuk inför studiens resultat och man bör ha den låga svarsfrekvensen i åtanke när 

man tolkar resultatet. Däremot indikerar den vad tidigare forskning funnit vara mer sannolika 

strategier vid positiva klientrelationer (Gibbins et al., 2010) - problemlösande och kompromissande, 

och jag finner här att dessa är troliga val vid förhandling med en karismatisk ledare. Därmed blir 

mitt råd till revisorer som förhandlar med karismatiska ledare att inta en samarbetande approach och 

bjuda in klientens CFO att delta i arbetet för att stärka relationen. Genom att ge CFOn en känsla av 

delaktighet kan denne uppfatta revisorn som tillmötesgående utan att revisorns objektivitet behöver 

riskeras. 

 

6.2 Bidrag 

 

Tidigare forskning (Gibbins et al., 2010; Brown & Johnstone, 2009; Trotman et al., 2005) om hur 

revisorer förhandlar med sina klienter har berört faktorer som hur flexibel klientens position är, 

revisionsrisk och revisorns erfarenhet vilka kan ses som något begränsade. De är förvisso 

betydelsefulla men de fångar inte upp förhandlingens sociala dimensioner. Som social faktor har 

ledarskapet och dess inflytande genom identifikation relationsmässigt med klienten (Howell & 

Shamir, 2005; Ashforth & Mael, 1989) visat sig ha stor effekt på revisorer och deras objektivitet 

(Svanberg & Öhman, 2015) men har inte tidigare applicerats på förhandlingsprocesen. 
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Min studie utgick från förhandlingen som ett socialt fenomen och bidrar till redovisningslitteraturen 

genom att diskutera huruvida en karismatisk CFO kan påverka revisorns val av förhandlingsansats. 

Bidraget till redovisningslitteraturen består i vetskapen om att valet av förhandlingsstrategi även 

kan få effekter på revisorns professionalitet och objektivitet och därmed påverkas även 

redovisningen. Detta eftersom att klientens utrymme i förhandlingen påverkas av CFOns 

karismatiska ledarskap. Effekterna av det karismatiska ledarskapet är redan känt i 

ledarskapslitteraturen men denna studie bidrar även till att redovisningslitteraturen kan få upp 

ögonen för detta sociala fenomen. Min studie är ensam om denna utgångspunkt men det finns goda 

skäl att förutskicka sådana effekter eftersom karismatiskt ledarskap är en form av inflytande 

(Walumbwa, Avolio & Zhu, 2008; Yukl, 1998) som visat sig effektivt såväl på individnivå som på 

gruppnivå och i en rad olika typer av verksamheter (Conger et al., 2000). Att valen skiljer sig åt 

mellan de som har en svag respektive en stark ledare i åtanke och att en stark ledare i högre grad ses 

som karismatisk gör att studien ändå är relevant för kommande forskning trots att hypoteserna inte 

kunnat accepteras. Min studie har inte givit några tydliga resultat, delvis beroende på den låga 

svarsfrekvensen och svårigheten i att iscensätta det karismatiska ledarskapet, men den ger en 

indikation på att vidare forskning med andra metoder än enkätundersökning kan vara att föredra 

vilket kan vara en viktig lärdom för andra forskare inom området.   

 

Studien kan dessutom vara av nytta för revisorer och revisionsfirmor då den är ensam i sitt slag att 

undersöka ledarskapets påverkan på just förhandlingen och att se det som ett socialt utbyte mellan 

parterna. Tidigare studier visar att relationer och identifiering med klienten kan påverka revisorn 

(van Knippenberg et al., 2004; Howell & Shamir, 2005; Svanberg & Öhman, 2015) men dessa 

aspekter kan tänkas vara svåra för revisorn själv att uppfatta då det kräver att revisorn själv vet hur 

mycket denna har påverkats av klienten. Däremot kan det vara lättare för revisorn att avgöra om 

klienten uppfattas som en stark karismatisk ledare och därmed får denna studie betydelse genom att 

ge revisorn en indikation på hur denna kan påverkas av klienten. Ökad kunskap om vilka strategier 

revisorerna kan anta och om vilka effekter de olika strategierna har på klientens CFO bidrar till att 

revisorer kan vara bättre förberedda på hur de ska hantera CFOn i förhandlingen och därmed 

minskar risken för felaktiga och materiella effekter på de finansiella rapporterna.  En sådan 

förståelse kan tänkas stärka revisorers förmåga att behålla sin objektivitet och därmed 

professionalism. 
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6.3 Begränsningar 

 

Den tvärsnittsstudie som jag genomfört i form av en enkätundersökning med två olika 

respondentgrupper och konstruktionen för att mäta det karismatiska ledarskapet förlitar sig på hur 

karisma och starkt ledarskap upplevs. Detta innebär en begränsning då jag inte har kunnat 

undersöka varför vissa revisorer upplever en högre nivå av karisma och ledarskap än andra och jag 

har därmed inte heller kunnat undersöka hur detta påverkar valet av förhandlingsstrategi. 

Instruktionen som jag gav respondenterna, att tänka på den svagaste respektive starkaste ledaren, 

har skapat utrymme för respondenternas värderingar och upplevelser vilket därmed har påverkat 

svaren. Valet av att genomföra en enkätundersökning har uteslutit möjligheten att få en djupare 

förståelse för respondenternas uppfattning om ledarskapaet vilket intervjuer kunde ha möjliggjort.  

 

Jag vill även belysa upptäckten av att professionell identifikation kan ha haft större påverkan på 

resultatet än väntat vilket gör det önskvärt att ha haft med denna faktor i undersökningen. Tidigare 

studier har visat att den professionella identifikationen delvis kan hindra effekten av 

klientidentifikationen (Conger et al., 2000; Garcia-Faliéres & Herrbach, 2014). Resultatet i min 

studie går i vissa fall emot de antaganden som jag har gjort baserat på tidigare forskning och jag är 

därför ödmjuk inför att jag kan ha underskattat effekten av revisorers identifikation med sin 

yrkesroll.  

 

Andra begränsningar i min studie utgörs av den låga svarsfrekvensenen Den stora mängden 

uteblivna svar kan tänkas bero på respondenternas vilja att svara etiskt korrekt och socialt önskvärt 

samt att jag instruerat respondenterna att tänka på den svagaste respektive starkaste ledaren vilket 

kan ses som komplicerat.  

 

Dessa begränsningar gör att man vid tolkning av studiens resultat bör iaktta försiktighet. Trots dessa 

begränsningar har jag stora förhoppningar om att mitt resultat tillsammans med vidare forskning 

inom området kan bidra till ökad förståelse för ledarskapet och andra sociala fenomens påverkan på 

revisorers agerande i förhandlingar. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Att beskriva ett ledarskap och dess effekter har i denna studie visat sig komplicerat. En mer 

experimentell studie skulle genom att mäta variabler som tillit och vördnad inför ledaren och på så 

sätt ytterligare kunna förklara den potentiella effekten som det karismatiska ledarskapet kan ha på 
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revisorers val av förhandlingsstrategi. Ett experiment skulle eventuellt bättre kunna iscensätta en 

realistisk påverkan av ledarskap än vad jag kunnat göra med en enkät.   

 

Resultat från tidigare studier av revisorers förväntningar på hur klienten reagerar på krav och 

eftergifter (Sanchez et al., 2007; Hatfield, Agoglia & Sanchez, 2008) samt effekten av klientens 

tidigare förhandlingar (Perreault, Kida & Piercey, 2017) öppnar upp för ytterligare studier kopplat 

till hur dessa effekter hänger ihop med ett karismatiskt ledarskap. En intressant vinkel på fortsatta 

studier skulle därför kunna vara att studera hur klientens faktiska val av egen förhandlingsstrategi 

påverkar revisorns val av förhandlingsstrategi. Detta skulle också kunna göras genom en 

experimentell studie vilken även skulle kunna undersöka hur karisma upplevs av olika respondenter 

och vilka beteenden som uppfattas mer karismatiska än andra.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur CFOer skulle föredra att revisorer agerar i 

förhandlingar och vilka strategier de förspråkar. På så vis kan frågan undersökas ur klientens 

perspektiv istället för som i denna studie ur revisorns perspektiv. En sådan studie skulle kunna ligga 

till grund för ytterligare råd till revisorer gällande hur de bör ta sig an en karismatisk ledare vid 

förhandling. 
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Bilaga 1 – Enkät 

 

1. Demografiska frågor 

 

1.1 Arbetar du på något av Big 4 företagen (PwC, Ernst & Young, Deloitte, KPMG)? (Ja, Nej) 

1.2 Hur gammal är du? (ange antal år) 

1.3 Kvinna eller man? (Kvinna, Man) 

1.4 Hur många års erfarenhet har du av revision? (ange antal år) 

1.5 Vilken position har du i ditt företag? (Junior/Senior, Manager, Partner) 

 

2. Klientinformation 

 

Vänligen tänk på den CFO som är den starkaste ledare du har förhandlat med, se klientens ledare 

framför dig när du besvarar nedanstående frågor med avseende på den specifika klienten. 

 

2.1 Hur många år har du reviderat denna klient? (ange antal år) 

2.2 Hur många år har ert företag reviderat denna klient? (ange antal år) 

2.3 Hur stor är din klient mätt i totala tillgångar? (antal msek) 

2.4 Hur stor ekonomisk betydelse har klienten för Ert företag? (1 = Inte alls viktig 

2 = Viktig till viss del, 3 = Viktig, 4 = Väldigt viktig) 

 

3. Karismatiskt ledarskap 

 

Vänligen tänk på den CFO som är den starkaste ledare du har förhandlat med, se klientens ledare 

framför dig när du besvarar nedanstående frågor och graderar följande påståenden. 

 

Hur karaktäristiskt är dessa olika egenskaper för den CFO du tänker på? 

Vänligen ange ditt svar mellan 1(Mycket karaktäristiskt) och 6 (Ej karaktäristiskt.) 

 

Strategisk vision och artikulation (SVA) 

3.1 Lyfter ofta upp idéer om framtida möjligheter. 

3.2 Tillhandahåller inspirerande strategi- och organisationsmål. 

3.3 Skapar kontinuerligt nya idéer för organisationens framtid. 

3.4 Följer nya möjligheter för att nå mål. 



63 

 

3.5 Uppfattar snabbt nya möjligheter i miljön (goda fysiska och sociala förhållanden) som kan 

möjliggöra framsteg för organisationens bästa. 

3.6 Kan motivera genom att formulera och understryka betydelsen av vad medlemmarna arbetar 

med. 

3.7 Är en upplyftande offentlig talare. 

 

Personlig risk (PR) 

3.8 Engagerar sig i aktiviteter som innebär en hel del självuppoffrande för att uppfylla 

organisationens mål. 

3.9 Tar stora personliga risker för organisationen. 

3.10 Gör stora personliga uppoffringar för organisationens bästa. 

 

Känslighet för miljön (KM) 

3.11 Uppfattar snabbt hinder i organisationens fysiska miljö (tekniska begränsningar, begränsade 

resurser, etc.) som kan stå i vägen för att uppnå organisationens mål. 

3.12 Uppfattar snabbt begränsningar i organisationens sociala och kulturella miljö (kulturella 

normer, bristande i gräsrotsorganisationer, etc.) som kan stå i vägen för att uppnå organisationens 

mål. 

3.13 Uppfattar begränsningar hos andra medlemmar i organisationen. 

3.14 Uppfattar och erkänner förmåga och egenskaper hos andra medlemmar i organisationen. 

 

Känslighet för medlemmars behov (KMB) 

3.15 Visar känslighet för behov och känslor för andra medlemmar i organisationen. 

3.16 Påverkar andra genom att utveckla ömsesidigt tycke och respekt. 

3.17 Uttrycker personlig omsorg för andra medlemmars behov och känslor. 

 

Okonventionellt beteende (OB) 

3.18 Använder sig av ett okonventionellt beteende för att uppnå organisationens mål. 

3.19 Använder otraditionella medel för att uppnå organisationens mål. 

3.20 Visar ofta prov på ett genuint och ärligt beteende som överraskar andra medlemmar i 

organisationen. 
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4. Förhandlingsstrategier 

 

Det oreviderade bokslut som utarbetats av redovisningspersonal visar en nettovinst på $ 

11.200.000 en förbättring med $ 900.000 (en ökning med 8,75 procent) jämfört med föregående år. 

Revisionsgruppen uppskattar att nettoresultatet överskattas med cirka $ 1.800.000 ( dvs att vinsten 

ska vara $ 9.400.000). $ 850.000 av de $ 1.800.000 är till följd av tydliga fel som klientens personal 

har begått och som måste justeras för att de finansiella rapporterna ska vara i enlighet med god 

redovisningssed. Resterande $ 950.000 består av uppskattade skillnader mellan 

lagernedskrivningar samt aktivering av räntekostnader. Var och en av dessa belopp är föremål för 

professionell bedömning, men utgör den bästa uppskattningen som revisionsgruppen skulle kunna 

göra med tanke på den information som finns tillgänglig för dem. 

 

Utifrån ovan beskrivna case, vänligen bedöm sannolikheten i att du antar respektive 

förhandlingsstrategi vid förhandling med den CFO som är den starkaste ledare du har förhandlat 

med. Vänligen ange ditt svar mellan 1 (Skulle med stor sannolikhet använda) och 8 (Högst 

osannolikt att jag skulle använda). 

 

Medgivande 

4.1 Jag skulle försöka tillfredsställa klientens förväntningar. 

4.2 Jag skulle ge med mig till klientens lösning. 

4.3 Jag skulle försöka tillgodose klientens behov. 

4.4 Jag skulle ge mitt medgivande till klientens förslag angående redovisningen. 

4.5 Jag skulle lita på klientens bedömning. 

 

Stridande 

4.6 Jag skulle argumentera för min förmåga att kvalificera klientens bokslut för att lösa denna fråga 

till min fördel. 

4.7 Jag skulle argumentera med klienten för att visa dem fördelarna med min position. 

4.8 Jag skulle använda mitt inflytande som revisor för att få min ståndpunkt accepterad av klienten. 

4.9 Jag skulle lyfta fram min kompetens inom redovisning för att påverka upplösningen till min 

fördel. 

4.10 Jag skulle stå fast vid min ursprungliga ståndpunkt. 
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Kompromissande 

4.11 skulle försöka kompromissa genom att ”ge och ta”. 

4.12 Jag skulle försöka hitta något mellanting mellan min och klientens ståndpunkt i frågan någon 

gång under processen för att lösa oenigheten med CFOn. 

4.13 Jag skulle förhandla med klienten för att nå en kompromiss. 

4.14 Jag skulle försöka tona ner skillnaderna med CFOn för att nå en kompromiss. 

4.15 Jag skulle försöka möta klienten "halvvägs" för att frågan med klienten. 

 

Utöka agendan 

4.16 Jag skulle ta upp andra frågor till diskussion med CFOn, så att jag skulle kunna kompromissa i 

andra frågor för att lösa denna fråga till min fördel. 

4.17 Jag skulle försöka hitta andra frågor att ta upp med klienten, så att jag kunde ansluta mig till 

deras önskemål samtidigt som jag når min ståndpunkt i denna fråga. 

4.18 Jag skulle ge all relevant information rörande revisionen av företaget till klienten, så att vi 

skulle kunna lösa detta problem i samband med andra frågor. 

4.19 Jag skulle arbeta med klienten för att utveckla en god förståelse för denna fråga genom andra 

relaterade frågor gällande revisionen. 

4.20 Jag skulle försöka hitta andra problem eller frågor med klienten som jag skulle kunna addera 

till diskussionen. 

 

Problemlösande 

4.21 Jag skulle försöka integrera mina idéer om hur man skulle kunna lösa problemet med CFOn 

för att för att komma fram till en ny gemensam lösning. 

4.22 Jag skulle försöka frambringa alla mina farhågor gällande den här frågan med CFOn för att nå 

en ny gemensam lösning. 

4.23 Jag skulle försöka arbeta med CFOn för att finna nya lösningar på det här problemet som 

uppfyller båda parters förväntningar. 

4.24 Jag skulle försöka att utreda frågan ytterligare med CFOn för att hitta en ny lösning som är 

godtagbar för oss båda. 

4.25 Jag skulle samarbeta med CFOn för att komma fram till en ny lösning som är godtagbar för oss 

båda. 

 

 


