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Abstract 

 

Title: The auditors objectivity in negotiation with their client – What significance does the 

relationship have? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Amanda Isacsson, Emma Tjäder 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2015- 01 

 

Aim: Earlier studies have investigated what impact the relationship between the auditor and their 

clients have on the auditor’s objectivity. There are different opinions about whether a close 

relationship harms or promote the auditors work. Furthermore there are studies that show what 

strategies the auditor (and client) tends to use in the negotiation between the two of them. On this 

basis we have chosen to study if there are any correlation between the nature of the auditor client 

relationship, the auditor’s negotiation strategy against the client and the auditor’s objectivity. 

Method: Because of our purpose to study if there is any correlation between the relationship, the 

negotiation strategies and the auditor´s objectivity we have chosen to implement a quantitative 

survey. The survey has been edited by earlier studies from Gibbins, McCracken and Salterio 

(2010), Fontaine (2011) and Bamber and Iyer (2007). The survey has been sent to approved and 

authorized auditors in Sweden and the collected data has been compiled and analyzed by statistic 

methods. 

Result & Conclusions: This study shows that there are a significant correlation between a close 

relationship, the auditor’s negotiation strategies and the auditor’s objectivity. With a close 

relationship the auditor tends to use integrative strategies, which also shows to have a negative 

impact on auditor objectivity. 

Suggestions for future research: This study shows that the relationship has impact on the 

auditor to use integrative strategies. On this basis it would be interesting to do a deeper study 

with focus on integrative strategies and auditor´s objectivity. 

Contribution of the thesis: This study can be useful for auditors if they want to study the 

relationship with their clients and the potential impact on objectivity. 

Key words: Auditor, objectivity, relational, transactional, integrative, distributive 



Sammanfattning 

 

Titel: Revisorn oberoende i förhandlingen med klienten – Vilken betydelse har relationen? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Amanda Isacsson, Emma Tjäder 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2015- 01 

 

Syfte: Tidigare har studerats huruvida den relation som föreligger mellan revisor och klient har en 

påverkan på revisorns objektivitet. Det råder skilda åsikter om huruvida en nära relation skadar eller 

främjar revisionsarbetet. Dessutom finns studier som visar vilka strategier revisor (och klient) 

tenderar att använda i förhandlingen parterna emellan. Utifrån detta har vi valt att undersöka om det 

finns samband mellan karaktären hos revisorns klientrelation, revisorns förhandlingsstrategi mot 

klienten och revisorns objektivitet.  

Metod: Då vi studerar om det finns något samband mellan karaktären på relationen, de 

förhandlingsstrategier som används och revisorns objektivitet har vi valt att genomföra en 

kvantitativ enkätundersökning. Enkäten har utformats utifrån tidigare studier av Gibbins, 

McCracken och Salterio (2010), Fontaine (2011) och Bamber och Iyer (2007). Enkäten har skickats 

ut till godkända och auktoriserade revisorer i Sverige och insamlad data har sedan sammanställts 

och analyserats med hjälp av ett antal statistiska metoder. 

Resultat & slutsats: Studien visar att det finns ett signifikant samband mellan en nära relation, de 

förhandlingsstrategier revisorn använder och revisorns objektivitet. En nära relation visar att 

revisorn tenderar att använda integrativa strategier i förhandlingen med klienten, detta visar sig 

också ha en negativ effekt på revisorns objektivitet. 

Förslag till fortsatt forskning: Studien visar att relationen har inverkan på att revisorn väljer 

integrativa strategier i förhandlingen med klienten. Därför vore det intressant att genomföra en 

vidare studie med fokus på de integrativa strategierna och revisorns objektivitet. 

Uppsatsens bidrag: Studien kan vara till nytta för revisorer om de själva vill studera relationen 

med sina klienter och hur den kan påverka objektiviteten. 

Nyckelord: Revisor, klient, objektivitet, relationell, transaktionell, integrativ, distributiv.



Förord 

Med denna uppsats kommer nu tre års studier vid Högskolan i Gävle att avslutas. Det har varit tre 

intressanta, men även mycket krävande år. I och med arbetet med denna uppsats har vi fått lära oss 

mycket, inte bara kring det valda ämnesområdet, utan också att det är viktigt att fortsätta kämpa 

även när det känns som tyngst. Vi har efter arbetet med denna uppsats lärt oss att hårt slit lönar sig 

och att vi klarar mer än vi tror. 

 

Vi vill tacka vår handledare Jan Svanberg för sitt engagemang och goda handledning, liksom för 

den peppning han gett oss i de stunder då det känts extra motigt. Vi vill även ägna ett tack till alla 

respondenter som deltagit och gjort denna studie möjlig att genomföra. 

 

Ett stort och hjärtligt tack vill vi också ge till våra nära och kära som stöttat och funnits där under 

hela denna period och som fått stå ut med både det ena och det andra. 
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1. Inledning 

I uppsatsens första del beskrivs bakgrunden till det ämne vi valt att skriva om, det förklaras även 

varför detta är ett intressant ämne att studera. Uppsatsens syfte och frågeställningar kommer att 

presenteras utifrån den problemformulering som beskrivs. 

 

1.1 Bakgrund 

Inom det företagsekonomiska området har revisionen en betydande plats. Både i vardagen och i 

våra studier stöter vi ofta på sådant som på ett eller annat sätt har en koppling till revision. De flesta 

företag har revisionsplikt och revisionen är mer styrd än vad den kanske kan verka vara. 

Revisionsbranschen är nämligen starkt reglerad och styrs av flera lagar såsom aktiebolagslagen 

(2005:551), revisorslagen (2001:883) samt årsredovisningslagen (1995:1554). Dessa lagar påvisar 

inte bara vad revision innebär, utan beskriver också hur en revisor ska arbeta för att agera i enlighet 

med yrkets profession. Revision innebär att en revisor granskar, planerar, bedömer och uttalar sig 

om bokföring, förvaltning samt årsredovisning utifrån en professionell skepsis. För en revisors 

profession krävs det enligt Revisorslag (2001:883) 19§ att denne ska utföra sitt arbete i enlighet 

med god revisionssed.  

 

Under senare tid har ett flertal kriser, med Enronskandalen i täten, uppdagats vilket har bidragit till 

att revisionsyrkets professionalitet har kommit att ifrågasättas. Inte minst i media har detta 

diskuterats och problematiserats, bland annat i tidsskriften Affärsvärlden (februari, 2002), där 

författaren menar att det främst är på grund av de tilläggstjänster i form av konsultation som 

revisionsföretagen bedriver idag som orsakar dessa skandaler och skapar en förtroendefråga för 

revisorerna. Till följd av att revisionsfirmorna utför allt fler uppdrag till sina klienter och spenderar 

mer tid med dem uppstår också en längre och tätare relation dem emellan (Citron, 2003). På grund 

av detta har även revisorns oberoende blivit alltmer omdiskuterat och lyfts fram i ljuset. Law (2008) 

menar att det är just bristen på revisorns oberoende som är en faktor bakom flera företagsskandaler 

och kollapser världen över. 

 

Enligt revisorslag (2001:883) 20 § är begrepp såsom objektiv, opartisk och självständig viktiga att 

se till för revisorn. År 2002 trädde ytterligare en lag in gällande revisorns oberoende. Enligt 

Revisorslag (2001:883) 21 § ska nämligen revisorn inför varje revisionsuppdrag ta ställning till om 

det finns några omständigheter som kan minska förtroendet för dennes objektivitet. Revisorns 

oberoende och de hot som finns mot det diskuteras mycket i litteraturen (Bamber & Iyer, 2007; 

Bartlett, 1993; Koch, Weber & Wüstemann, 2012; Richard, 2006; Umar & Anandarajan, 2004). 
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Det finns ett flertal faktorer som kan påverka oberoendet; Klienten, pengar och stress är några 

exempel på sådant (Langsted, 1999). Det tryck som klienten kan skapa i samband med en relation 

med revisorn är en mycket avgörande påverkansfaktor gällande revisorns oberoende (Bartlett, 1993; 

Langsted, 1999). Langsted (1999) påstår också lite hårt att om trovärdigheten inte finns hos 

revisorn, att han eller hon inte är objektiv, så är dennes jobb helt värdelöst och revisionen bör då 

avskaffas. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Som en följd av de skandaler som skakat finansvärlden och som ett arbete för att öka trovärdigheten 

för revisorn har många studier genomförts med hänsyn till revisorns objektivitet. En mängd olika 

faktorer och situationer som kan hota objektiviteten å ena sidan, eller främja å andra, har studerats 

på flera håll och belysts ur skilda perspektiv. Utifrån befintlig litteratur inom området har vi sett att 

mycket skrivits gällande nya tjänster, som exempelvis rådgivning, som revisionsfirmor numera 

erbjuder och genomför. Jenkins och Krawczyk (2011) är ett exempel bland flera, som påvisar den 

effekt detta kan anses ha på den relation som uppstår mellan klient och revisor och då även på 

revisorns objektivitet. Författarna hävdar att dessa tjänster skapar en relation mellan parterna som är 

alltför nära. Även andra forskare kan förstås vara av samma åsikt då de menar att det förhållande 

som uppstår mellan klient och revisor kan påverka de beslut revisorn tar och därmed också dess 

objektivitet (Arel, Brody & Pany 2005; Fontaine, 2011). Alla är dock inte av samma åsikt, George 

(2004) menar att nära relationer ger en god kännedom som i sin tur bidrar till en effektiv och 

ändamålsenlig revision.  

 

Det förhållande och den relation som uppstår mellan revisor och klient kan anta flera olika 

skepnader, som å ena sidan är nära och personlig eller å andra sidan mer distanserad och därför inte 

heller lika personlig. Dessa två sidor kan beskrivas såsom relationell samt transaktionell. Ett 

relationellt förhållande bygger på ett ömsesidigt beroende och en vilja och strävan efter att 

samarbeta (Sheth & Parvatiyar, 1995 i Fontaine, 2011). I ett transaktionellt förhållande beskrivs 

relationen enligt Morgan och Hunt (1994) däremot hållas på en armslängds avstånd och vara av mer 

renodlad finansiell karaktär. 

 

Huruvida en nära relation, det vill säga ett relationellt förhållande, kan skada revisionskvaliteten 

och revisorns objektivitet kan som tidigare nämnts ses från två håll. Då det inte är helt självklart 

vilken effekt relationen faktiskt har är det högst aktuellt att ta upp och belysa detta. Vissa hävdar att 
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relationen mellan klient och revisor inte har någon påverkan, medan andra snarare är av åsikten att 

revisorn i en nära relation med klienten lätt faller för klientens önskemål. Shafer, Ketchard och 

Morris (2004) påvisar att revisorn i en nära relation samtycker med klienten och därmed inte 

fungerar som den objektiva revisor han eller hon bör vara. Som vi nämnde tidigare är George 

(2004) av en annan uppfattning då han anser att en nära relation förbättrar kvaliteten på 

revisionstjänsten. Den motsättning som finns mellan dessa åsikter, att revisorns behov av 

kundkännedom är fundamental för att kunna utföra revisionen på bästa sätt samtidigt som det kan 

anses vara ett hot mot objektiviteten, har lett till att kritiker hävdar att det blir alltför svårt för en 

revisor att agera objektivt i en situation (Bazerman, Loewenstein & Moore 2002). 

 

Hur kan den påverkan och effekt som relationen har på parterna, framförallt på revisorn, då visa 

sig? Av ovanstående diskussion samt utifrån befintlig forskning kan vi göra oss införstådda med att 

detta främst visar sig i förhandlingen mellan parterna. Relationen mellan klient och revisor, menar 

Kleinman, Palmon och Yoon (2013), torde vara den mest problematiska i affärsvärlden. Att den, 

förutom klient och revisor, dessutom inbegriper en tredje part gör att relationen är av annat slag än 

andra affärsrelationer (CICA, 2006). Då klient- och revisorrelationen bygger på ett rättsligt 

uppdragsförhållande som ska informera tredje part om bland annat företagets finansiella ställning 

kan situationer uppstå där klient och revisor inte är ense. I sådana situationer uppstår en förhandling 

där revisorn bör agera till förmån för tredje part, medan klienten vill försvara sina siffror (Salterio, 

2012). Dessutom uppfattar vi att det, likt en hörnsten i förhandlingen, är här revisorn måste arbeta 

för att kunna bestå objektiv. Studier har visat att relationen mellan klienten och revisorn har 

inverkan på utgången av denna förhandling (Meyer m.fl., 2007; Moore m.fl., 2006 i Sahnoun & Ali 

Zarai, 2011). Det finns bevis som styrker att både klient och revisor faktiskt ändrar sitt handlande i 

förhandlingen utifrån vad den andra parten gör (Antle & Nalebuff, 1991; Bame-Aldred & Kida, 

2007). Enligt vår tolkning torde här ett relationellt förhållande respektive ett transaktionellt 

förhållande ha tydlig effekt på hur parterna agerar och vilken typ av förhandlingsstrategi de väljer 

att anta. 

 

I Gibbins m.fl. (2010) beskrivs några av de strategier som klienten respektive revisorn kan anta i 

förhandlingen. Dessa strategier kan vara av distributiv eller integrativ karaktär. Till de distributiva 

strategierna hör de strategier som kan sägas ge ett utfall som är till fördel för enbart en part. En av 

dessa distributiva strategier, den stridande, bygger på en önskan om att skapa bättre resultat för sig 

själv. Att strida för sin sak och få motparten att ändra sin uppfattning är vanligt förekommande när 

det gäller denna strategi (Pruitt & Carnevale, 1993 i Gibbins m.fl. 2010). Av distributiv karaktär är 
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dessutom den medgivande strategin som Pruitt och Carnevale (1993) i Gibbins m.fl. (2010) 

beskriver som en strategi där en part, exempelvis revisorn, ändrar sin ståndpunkt för att 

tillhandahålla mindre fördelar för sig själv, men desto mer fördelar för motparten. Som en 

blandning av dessa två, och också av distributiv karaktär, är den kompromissande strategin. Här 

försöker parterna kompromissa med varandra och målet är att förhandlingen ska ge fördel för båda 

parter (Bazerman, 1986 i Gibbins m.fl., 2010). Till de integrativa strategierna hör den utvidgande 

strategin. Vid tillämpning av denna beskrivs att nya frågor läggs till förhandlingen för att 

upplösningen av den övergripande frågan ska gynna båda parter. Enligt Lax och Sebenius (1986) 

liksom Neale och Bazerman (1991) i Gibbins m.fl. (2010) kan, genom att ett större antal frågor 

behandlas, var och en av förhandlingsparterna nå det utfall de vill i sina huvudfrågor. Slutligen, den 

problemlösande strategin som innebär en strävan efter att hitta lösningar som möter båda parters 

intressen. Klientens mål uppfylls samtidigt som revisorn position bevaras (Gibbins m.fl., 2010). 

Med dessa två strategier kan vi förstå att förhandlingen mynnar ut i ett resultat som kan antas vara 

till fördel för bägge parter. Dock är det också med dessa vi kan anta att revisorn faller för klientens 

påtryckningar och därmed riskerar sin objektivitet. Med detta i åtanke kan vi göra oss förstådda med 

att integrativa strategier också torde följa av ett relationellt förhållande. 

 

Hur ett relationellt förhållande påverkar revisorns benägenhet att välja förhandlingsstrategier finns 

enligt vår vetskap inga tidigare studier kring. En närliggande studie har emellertid gjorts av Gibbins 

m.fl. (2010) som refererar till Trotman m.fl. (2009) där det diskuteras hur det initiala strategivalet 

kan påverka längden på förhandlingen, sannolikheten för en överenskommelse, parternas relation 

och kontexten på framtida förhandlingar. Gibbins m.fl. (2010) ser alltså i sin studie uteslutande till 

den inledande förhandlingen, förförhandlingen. Vi anser därav att det kan vara av intresse att utöka 

deras perspektiv och inte fokusera vår studie på några specifika delar i förhandlingen. Gibbins m.fl. 

(2010) ser också till relationen i sin studie, likt det vi ska göra. Dock väljer vi i vår studie ett fokus 

på en nära relation, som beskrivits ovan, för att skilja oss från det fokus de har i sin studie, där de 

snarare studerar relationen ur ett hjärtligt och positivt perspektiv kontra ett kontroversiellt och 

negativt. Vår tolkning är att Gibbins m.fl. (2010) relationsperspektiv behandlar tonen på relationen i 

sig medan vårt fokus istället ligger på just den relationella aspekten. Dessutom studerar de vilken 

effekt förhandlingen kan ha på relationen mellan parterna medan vi snarare studerar detta fenomen 

utifrån det omvända, alltså hur relationen mellan klient och revisor påverkar parternas strategival.  

 

Intressant är därför att studera vilken typ av strategi revisorn tenderar att använda när det föreligger 

en nära relation med klienten. Kan revisorn ha en nära relation med klienten och samtidigt vara 
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objektiv i förhandlingen? Vi ser det angeläget att studera de effekter relationen mellan klient och 

revisor kan ha. Detta styrks också av Kleinman och Palmon (2000) som menar att det är viktigt med 

fortsatt forskning kring denna relation eftersom den blir alltmer intensiv och omfattande. 

 

 

Figur 1 Samband mellan relation, förhandling och objektivitet 

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån ovan beskrivna problemformulering är frågeställningarna som denna uppsats kommer att 

behandla: 

 

· Vilken karaktär har relationen mellan revisor och klient? 

· Hur påverkas revisorns strategier i förhandlingen med hänsyn till den relation de har? 

· Kan revisorn bibehålla ett objektivt förhållningssätt till klienten och sina 

ställningstaganden när de har en nära relation? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan karaktären hos revisorns 

klientrelation, revisorns förhandlingsstrategi mot klienten och revisorns objektivitet. 

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen bygger i huvudsak på revisorns objektivitet och några faktorer som kan ha en påverkan 

på den. Relationen och förhandlingen mellan revisor och klient kan studeras från bägge håll. I vår 
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studie kommer vi dock att fokusera uppsatsens frågor ur revisorns perspektiv. Ytterligare 

begränsningar i uppsatsen är att vi endast kommer att diskutera utifrån två typer av relationer 

(relationell och transaktionell), där vårt fokus ligger på den relationella relationen. Som avgränsning 

till studien är också att endast att revisorer i Sverige studeras. 

 

1.6 Disposition 

 

 
Figur 2 Disposition
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2. Teoretisk Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som uppsatsen bygger på. En presentation görs av 

forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsdesign liksom val av metod för vår studie. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Den forskningsfilosofi som en uppsats grundas på är också det som bestämmer vad som ska 

genomföras samt att skapa en förståelse för det som ska undersökas. Det finns fyra olika 

forskningsfilosofier att använda: positivism, realism, interprevitism samt pragmatism.  

 

Positivism 

Grundar sig på hypoteser som skapats utifrån tidigare forskning. Enligt positivismen ställs 

hypoteserna upp i ett inledande skede och testas därefter (Allwood & Erikson, 1999). Inga 

tolkningar och värderingar ska enligt denna tradition finnas, objektivitet är här av stort värde 

(Bryman & Bell 2011). Positivismen vill se till liksom stödja sig på säker kunskap (Thurén, 2007). 

  

Realism 

Enligt Allwood och Erikson (1999) utgår även denna filosofi från tidigare forskning. Det som visas 

med hjälp av våra sinnen är de egenskaper som världen besitter och därmed verkligheten. Det finns 

både naiv realism och kritisk realism. Naiv realism innebär att de egenskaper som visar sig i våra 

upplevelser av världen är de rätta. Den kunskapsteoretiska följden är att om vi genomför noggranna 

observationer, kommer vi att nå fram till sann kunskap. Kritisk realism innebär att det finns en 

yttervärld vilken inte är beroende av vår upplevelse av den. Den kunskapsteoretiska följden blir här 

att den kunskap som vi sitter på gällande världen blir bunden till de förkunskaper, kognitiva 

begränsningar och de fördomar vi har (Allwood & Erikson, 1999). 

 

Interprevitism 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan detta perspektiv beskrivas som ett alternativ till den 

positivistiska och grundas på att en strategi som ser till olikheterna mellan människor och 

naturvetenskapens studieobjekt behövs. Det är nämligen viktigt att se till människan och vad som 

utmärker och är speciellt för just människan, vilket även forskningsprocessen utgår ifrån. 

 Fenomenologin är en huvudsaklig tanketradition som föredrar en icke positivistisk ståndpunkt, 

vilken är en inriktning av filosofiskt slag som tar sig an frågor såsom hur människan ser på världen. 

Symbolisk interaktionism är enligt Bryman och Bell ett annat exempel på en tradition som 

interprevitismen grundar sig. Denna är tolkningsinriktad och de symboliska interaktionisterna 
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hävdar att samspelet görs på ett sådant sätt som bidrar till att individen tolkar symboliska 

innebörder runt omkring sig. Den innefattas även av andras handlingar, och verkar och handlar på 

basis av denna betydelse (Bryman & Bell, 2011).  

  

Pragmatism 

Denna filosofi består enligt Allwood och Erikson (1999) av en kombination av flera teorier, bland 

annat positivism och interprevitism. Dessa teorier innebär allmänt sett att ett påstående är sant i fall 

det är praktiskt användbart. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att innebörden av detta tyder på att 

om en teori är välfungerande, har den även ett sanningsvärde som är högt. 

 

I vår studie är positivismen den forskningsfilosofi som är mest tillämplig då vi utifrån tidigare 

forskning kring relation, förhandling och objektivitet har formulerat hypoteser som ska undersökas. 

På så sätt ges en uppfattning av respondenternas upplevelser utan att våra egna känslor och 

värderingar involveras, vilket enligt vår mening ger en mer sann bild av respondenternas svar då vi 

inte kan styra och påverka slutresultat. Dessutom passar den positivistiska forskningsfilosofin vår 

studie då vi söker finna ett generellt samband mellan relationen mellan klient och revisor, revisorn 

val av förhandlingstaktiker och objektivitet. 

 

2.2 Forskningsansats 

I en studie av detta slag finns det framför allt två forskningsansatser att tillämpa, deduktiv och 

induktiv ansats. 

 

En deduktiv forskningsansats utgår ifrån teori och logik för att finna orsakssamband mellan olika 

variabler (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Utifrån detta formuleras enligt Bryman och Bell 

(2011) hypoteser som därefter testas. 

 

En induktiv forskningsansats däremot, utgår enligt författarna ifrån empirisk data för att dra 

slutsatser (Hultén m.fl., 2007). Enligt Bryman och Bell (2011) är teorin här resultatet av en 

forskningsinsats, då teorin utgörs av observationer och forskning. 

   

I vår studie tillämpas en deduktiv ansats. Detta för att vi utifrån befintlig forskning och teori ställt 

upp hypoteser som ska testas för att finna ett orsakssamband, mellan i vårt fall relationen, 

förhandlingen och revisorns oberoende. 
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2.3 Forskningsdesign 

Forskningsdesign för en studie kan förklaras vara de grunder som insamling och analys av studiens 

data bygger på (Bryman & Bell, 2013). Den design som används visar hur arbetet med insamlad 

data ska gå till. När studien ska genomföras och dess syfte och frågeställningar ska besvaras finns 

det tre olika sätt att göra detta på: 

 

Ett utforskande syfte tillämpar sig för studier där målet är djupare förståelse för ett problem. 

Beskrivande syfte i sin tur, sätter istället fokus på de företeelser som studien grundas på. Slutligen 

finns det förklarande syftet som används när forskaren ska bestämma vilka variabler som relateras 

till varandra (Saunders, Lewis & Thornhill, 2008). 

 

Vår uppsats bedömer vi grundas på ett förklarande syfte, då vi avser att försöka fastställa vilka 

variabler (relation, oberoende, förhandling) som har en relation till varandra. Vi avser att undersöka 

det orsakssamband som finns mellan dessa, vilket också kan relateras till det förklarande syftet.  

 

2.4 Val av metod 

I vetenskapliga studier har vi att välja mellan kvalitativ metod och kvantitativ metod. Valet av 

metod avgörs utifrån studiens syfte och dessutom beroende på hur data samlas in liksom hur denna 

analyseras. Utifrån grunden till vår studie passar en kvantitativ metod, i enlighet med det Bryman 

och Bell (2011) skriver om att kvantitativa studier presenteras med siffror och grafer. Då vi valt att 

genomföra en enkätstudie är detta det bäst lämpade också för att den insamlade data sedan 

analyseras med hjälp av statistiska metoder. En kvalitativ studie däremot, beskriver Bryman och 

Bell, lägger mer vikt vid ord snarare än siffror och kvantifiering. Här är intervjuer en vanlig metod 

för datainsamlingen och därmed är denna metod inte särskilt lämpad för vår studie.   

 

Vid insamling och analys av data läggs, vid den kvalitativa forskningen, fokus snarare på ord än 

siffror och är allt som oftast av det induktiva slaget. Fokus läggs också mer tolkning och 

uppfattning av den sociala verkligheten hos individerna. Inom denna strategi anses den sociala 

verkligheten vara ständigt föränderlig samt att den skapas i samspelet mellan människor (Bryman & 

Bell, 2011; Hultén m.fl., 2007).  
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3. Tidigare forskning 

I detta tredje kapitel kommer vi att presentera den tidigare forskning som uppsatsen grundar sig på. 

Utifrån några viktiga begrepp kommer vi att ge läsaren en djupare inblick i hur några faktorer 

påverkas av varandra och påverkar revisorns objektivitet. De olika faktorerna kommer att 

beskrivas i relation till revisorns oberoende, för att sedan i slutet av kapitlet ställas upp i de olika 

hypoteser som studien ska utforska. 

 

3.1 Relation 

En relation beskrivs enligt Nationalencyklopedin som ett känslomässigt förhållande mellan 

personer. Den relation som försiggår mellan revisorn och dess klient är som vi tidigare nämnt dock 

inte som andra relationer och då framför allt inte som andra affärsrelationer. Fontaine (2011) och 

Herda och Lavelle (2013) menar att det är det tredjepartsförhållande som existerar i denna relation 

som skiljer den från övriga relationer. Vår uppfattning är att detta har en stark koppling till 

revisorns oberoende då det till mångt och mycket är inför denna tredje part som revisorn ska 

upplevas som oberoende. För att revisorn utåt sett ska uppfattas som oberoende måste han eller hon 

också vara oberoende, i detta fall i relationen med klienten. Utifrån tidigare studier är vår 

upplevelse att den typ av relation som existerar mellan parterna har inverkan på oberoendet. Positiv 

eller negativ är dock inte helt självklar. Det är därför viktigt att belysa och beskriva detta samband. 

 

Stort fokus har i forskningen lagts vid att studera om och hur relationen mellan klient och revisor 

påverkar revisorns oberoende (Bamber & Iyer, 2007; Langsted, 1999; Richard, 2006). Citron (2009) 

samt Langsted (1999) påvisar att de redovisningstjänster som många revisionsfirmor idag 

tillhandahåller fördjupar relationen mellan dessa parter. Kemeny (1999) i Citron (2003) ställer sig 

frågande till huruvida revisorn är kompetent nog att i sin relation till kunden agera både sakkunnigt 

och objektivt. Detta upplever vi vara särskilt viktigt att belysa om relationen fördjupas, då det enligt 

vår tolkning också kan tänkas ha en negativ effekt på revisorns oberoende. Kleinman och Palmon 

(2000) påvisar att de lagstadgade krav som finns säger att klienten ska ha pålitligt representativa 

rapporter samtidigt som revisorn, utan att äventyra oberoendet är den som ska se till att dessa krav 

följs. För att dessa lagstadgade krav, och då främst med vårt fokus på revisorns oberoende, ska 

uppnås är det viktigt att detta inte försummas av relationen mellan parterna. Att som revisor kunna 

hantera förhållandet till sin klient, menar Kleinman och Palmon (2000) inte bara är av vikt för 

revisorn själv utan även gentemot allmänheten som förlitar sig på revisorns yttrande. 
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Relationen mellan klienten och revisorn kan anta olika former. Richard (2006) beskriver att 

relationen kan vara professionell eller personlig. Han menar att en professionell relation är inbäddad 

i professionella normer. Detta behöver dock inte betyda att den inte också kan vara personlig. En 

personlig relation, anser han, kommer från ett långt arbete tillsammans där parterna känner varandra 

väl. Richard (2006) hävdar att en sådan personlig relation både kan anses vara kompletterande i 

arbetet med finansiella rapporter, samtidigt som det också kan hota förtroendet gentemot både klient 

och revisor. Vi ser här vikten av att påminnas om att en professionell relation också kan vara en 

nära relation. Vi kan anta att det för revisorn snarare handlar om att vara kompetent nog att i sitt 

arbete och bemötande hålla en professionell och oberoende ställning, särskilt om det föreligger en 

nära relation.  

 

Grönroos (1997) menar att det inte går att komma ifrån att det alltid existerar någon form av 

relation mellan två parter, i detta fall klient och revisor. Vidare menar han dock att klienten eller 

revisorn kan välja och styra hur de vill att relationen ska se ut. Utan att fastslå vad som är 

professionellt eller inte kommer vi att å ena sidan se till ett transaktionellt förhållande, som inte 

antas vara särskilt personlig, å andra sidan ett relationellt förhållande som antas vara mer nära. 

 

3.1.1 Transaktionellt förhållande 

Ett transaktionellt förhållande är dämpat och diskret och har en distinkt och tydlig början, kort 

varaktighet samt avslutas genom att uppdraget är slutfört (Morgan & Hunt, 1994). Detta är enligt 

Dwyer, Schurr och Oh (1987) även den typ av förhållande som kan beskrivas vara på en armslängds 

avstånd ifrån varandra. Med andra ord är detta förhållande inte alls särskilt personligt. Grönroos 

(1997) menar att inom det transaktionella förhållandet inte finns någon önskan om djupare relation 

utan behovet är endast affärsmässigt. 

 

3.1.2 Relationellt förhållande 

Det relationella förhållandet är ett perspektiv som grundar sig på ett ömsesidigt beroende och en 

vilja att samarbeta (Sheth & Parvatiyar, 1995 i Fontaine, 2011). Här beskrivs också relationen enligt 

Morgan och Hunt (1994) vara av ett beständigt slag där kommunikationen är högt värderat. 

 Grönroos (1997, 2000) menar att det här förhållandet ofta anses skapa ett mervärde för klienten, 

men även för revisorn som enligt författaren kan få ökade intäkter, ökad kundlojalitet och minska de 

totala kostnaderna. Vidare menar han också att den här relationen är mer personlig än det 

transaktionella förhållandet. Då det för revisorn är av yttersta vikt att genomföra ett sakligt och 
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objektivt arbete är det också intressant att studera om och hur dessa förhållanden, då framförallt det 

relationella, påverkar revisorn i sina ställningstaganden i förhandlingen mellan parterna. 

 

3.2 Förhandling 

Beattie (2000) samt Bame-Aldred och Kida (2007) menar att eftersom klient och revisor måste 

arbeta med varandra då finansiella rapporter ska framställas är det heller inte helt ovanligt att de 

ställs inför situationer där deras viljor och mål skiljer sig från varandra. Det är i sådana situationer, 

där parterna har olika preferenser som speglar olika värderingar och operationella mål, som 

förhandlingen dem emellan uppstår (Kleinman & Palmon, 2000). Själva förhandlingsprocessen i sin 

tur, menar Kleinman och Palmon (2000), drivs av förväntningar om att dessa skillnader kan lösas. 

Utgången av förhandlingen mellan revisor och klient kan sägas resultera i antingen en vinna-förlora 

situation eller en vinna-vinna situation. Gibbins m.fl. (2005) i Fontaine (2011) menar att 

förhandlingen mellan revisorn och dess klient å ena sidan grundas i en situation där parterna 

försöker övertyga varandra och som resulterar i en vinna-förlora situation. Eller å andra sidan att 

parterna försöker nå en överenskommelse som gynnar båda parter och på så vis resulterar i en 

vinna-vinna situation. Kleinman och Palmon (2000) hävdar att situationer där klientens mål inte 

stämmer överens med revisorns och en konflikt uppstår, främst motiverar klienten att försöka tona 

ned och försvaga revisorn i hopp om att få denne att ge efter för sin självständighet och sina mål till 

fördel för sig själv. Med andra ord, en vinna-förlora situation där klienten försöker gå segrande ur 

striden. För revisorn handlar det här om att bevisa både för sig själv och för andra att han eller hon 

är kompetent nog att stå emot den press som klienten utövar. Att stå emot klientens press är även 

synonymt med oberoende, hävdar Knapp (1985). Med hänseende till det anser vi att det är av 

intresse att studera hur revisorn, i förhandlingen, tar sig an detta och vilka strategier de antar för att 

nå bästa tänkbara utväg och resultat. Den strategi revisorn väljer, uppfattar vi, torde ha en effekt på 

oberoendet. 

 

Bame-Aldred och Kida (2007) menar att det finns tre olika förhandlingsstadier; för-förhandling, 

förhandling och efter-förhandling och att både revisor och klient i de olika stadierna väljer strategier 

i syfte att uppnå sina mål och agera på motståndarens strategier. I för-förhandlingsstadiet handlar 

strategierna främst om att läsa av situationen och sätta upp målen, medan strategierna för att uppnå 

dessa uppkommer i själva förhandlingsfasen. För revisorn menar Kleinman och Palmon (2000) att 

de strategier som väljs för att svara på klienttryck påverkas av hur de uppfattar konflikten som 

uppstått i förhandlingen. Det finns en mängd olika strategier som revisor respektive klient kan anta 

för att nå det utfall som önskas. Intressant är att bland andra Bame-Aldred och Kida (2007) kommit 
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fram till att klienterna tenderar att vara mer flexibla i förhandlingen än revisorn. Dock kanske inte 

detta är särskilt underligt då en revisor anlitas för att tillhandahålla objektiva och noggranna beslut 

och därmed heller inte är lika öppen för förhandling. Att revisorn inte anses lika mottagliga för 

förhandling, till skillnad från klienten, är dock inget som enligt vår mening torde innebära att 

revisorn inte utnyttjar olika strategier och försöker få förhandlingen att nå den utgång denne önskar. 

I enlighet med Bame-Aldred och Kida (2007) är det snarare så att revisorn är mindre benägen att 

använda sådana strategier som skulle kunna anses vara inkonsekventa gentemot dennes 

professionella ansvar. Därav är det också högst intressant att studera vilka strategier revisorn 

faktiskt använder. Bame-Aldred och Kida (2007) och Gibbins m.fl. (2010) beskriver bägge 

förhandlingsstrategierna, problemlösande och stridande. Den problemlösande, menar Bame-Aldred 

och Kida (2007), ger ofta ett utfall som gynnar båda parter (vinna-vinna) medan den stridande 

snarare är en strategi som handlar om en önskan om att skapa bättre resultat för sig själv. Förutom 

problemlösande å ena sidan och stridande å andra beskriver Gibbins m.fl. (2010) också tre 

mellanstrategier såsom kompromissande, medgivande och utvidgande. Av dessa kan förstås att två 

olika karaktärer av förhandlingen finns, de integrativa strategierna samt de distributiva strategierna. 

 

3.2.1 Integrativa strategier 

3.2.1.1 Problemlösande 

Den problemlösande strategin innebär att båda parters intressen ska tillgodoses, därigenom söks 

lösningar så att detta uppfylls (Gibbins, Salterio & Webb, 2001). Utifrån revisorns perspektiv 

handlar en problemlösande strategi om att finna en lösning som kan bevara hans eller hennes 

position, samtidigt som klienten ska känna sig tillfredställd med att han eller hon lyckas uppnå sitt 

mål (Gibbins m.fl., 2001; 2010). 

 

3.2.1.2 Utvidgande 

Denna strategi innebär att nya frågor läggs till förhandlingen så att upplösningen på den 

övergripande frågan gynnar båda parter. Genom att ett större antal frågor behandlas, kan varje 

förhandlingspart göra avvägningar för att nå sitt önskade utfall, i det för dem viktigaste frågorna 

(Lax & Sebenius, 1986; Neale & Bazerman, 1991 i Gibbins m.fl., 2010). 

 

3.2.2 Distributiva strategier 
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3.2.2.1 Stridande 

Denna strategi betonar vikten av att en part är villig att strida för sin sak. Han eller hon 

argumenterar för att få förhandlingen till hans eller hennes önskade utgång (Beattie, Fearnley & 

Brandt, 2004). 

 

3.2.2.2 Medgivande  

Den medgivande strategin syftar till att få den andra parten att göra medgivanden eller att motstå 

liknande stridande insatser av andra (Pruitt & Carnevale, 1993 i Gibbins m.fl., 2010). Vidare menar 

författarna att detta innebär att en part, exempelvis revisorn, ändrar sin ståndpunkt och “ger med 

sig” i för honom eller henne mindre viktiga frågor med förhoppningen om att klienten ska göra 

detsamma i en desto viktigare fråga.  

 

3.2.2.3 Kompromissande 

Bame-Aldred och Kida (2007) menar att denna strategi ofta ses som en blandning mellan stridande 

och medgivande. Här försöker parterna hitta en gemensam lösning, där båda parter ger efter på sin 

ursprungliga position och går mot ett annat önskat utfall. En kompromissande förhandling kan dock 

innebära att ingen av parterna blir helt nöjda då de trots kompromissen kan ha en negativ syn på 

utgången. Schmidt och Cross (2014) menar att det handlar om ett givande och tagande för att 

minska möjliga meningsskiljaktigheter, vilket kan orsaka en del missnöje. 

 

Gibbins m.fl. (2010) menar att de ovan beskrivna strategierna antingen är integrativa, alltså mer åt 

det problemlösande och kompromissande hållet. Alternativt distributiva och mer stridande där det 

är viktigt att uppnå egna mål och inte vara särskilt kompromissande. De integrativa strategierna; 

problemlösande och utvidgande, är de som enligt författarna anses ge ett vinna-vinna utfall medan 

de distributiva; kompromissande, stridande och medgivande, är de som istället ger ett vinna-förlora 

utfall. I sin studie fann Gibbins m.fl. (2010) att integrativa strategier, med egna mål och en god 

relation i fokus, var vanligast förekommande.  För att fördjupa detta ytterligare är det viktigast, 

anser vi, att se till om revisorn tenderar att använda en strategi som lutar mer åt det problemlösande 

hållet (integrativa) eller det mer stridande (distributiva) beroende på vilken relation han eller hon 

faktiskt har med sin klient. Vår tolkning är, i enlighet med Gibbins m.fl. (2010), att oberoendet kan 

anses vara mer hotat om revisorn tenderar att ge efter gentemot klienten i förhandlingen, det vill 

säga använda mer integrativa strategier. 
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Som diskuterats ovan måste en revisor kunna agera både sakkunnigt och objektivt i sitt arbete med 

klienten, framförallt om det föreligger en nära relation dem emellan. Enligt vår uppfattning torde en 

nära relation ha en klar inverkan på revisorns förmåga att stå emot den press som klienten sätter och 

därmed också påverka den typ av strategi som väljs. Av intresse är därför att studera huruvida 

revisorn tenderar att välja mer integrativa strategier som gynnar bägge parter. Då de integrativa 

strategierna också är de som är av mer givande karaktär är det också dem som torde ha en mer 

negativ påverkan på objektiviteten. Integrativa strategier kan sägas vara de som gynnar relationen 

mellan parterna men kanske också de som skadar revisorns objektivitet mest? 

 

3.3 Oberoende/objektivitet 

Mohamed och Habib (2013) menar att objektivitet är en hörnsten i revisionsyrkets profession. Att 

ge en objektiv och opartisk åsikt och tillhandahålla rättvisa finansiella rapporter menar dessutom 

Johnstone, Sutton och Warfield (2001) är kärnan i revisorns värde för samhället. Independence 

Standard Boards (ISB) 2000 definierar revisorns oberoende: 

 

“fri från press och andra faktorer som underminerar eller kan antas underminera en revisors 

förmåga att fatta opartiska beslut” 

 

För att vara oberoende krävs alltså att revisorn gör objektiva bedömningar i sitt revisionsarbete och 

inte samtycker med uppdragsgivarens önskemål (ISB, 2000). Att vara oberoende är dock inte helt 

lätt. Langsted (1999) hävdar att utifrån de krav som finns på revisorer och dess oberoende krävs en 

revisor “som inte är av denna värld”. Han eller hon ska ställa sig till villkorslöst oberoende inför allt 

som på ett eller annat vis kan ha inflytande på agerandet. Sahnoun och Zarai (2011) menar att 

oberoende och objektivitet är synonyma med varandra och att detta i mångt och mycket handlar om 

att stå emot press.  Därav är alla insatser i form av lagstiftning, förordningar samt professionella 

standarder direkt relaterade till uppbyggandet och skapandet av en distinkt och tydlig bild av 

revisorns oberoende (Lee, 1993 i Richard, 2006). 

 

Det finns mängder av situationer som kan sätta press på revisorn och därmed ha betydande inverkan 

på oberoendet. En viktig och brett omtalad aspekt av detta är just klienten. Enligt Langsted (1999), 

samt Bartlett (1993) kan det tryck som klienten skapar gentemot revisorn inkräkta på revisorns 

oberoende. Den makt som klienten kan ha och försöka utöva mot revisorn måste kunna hanteras av 

revisorn om han eller hon ska kunna bibehålla oberoendet. Kanske gäller detta särskilt när det 

föreligger en nära relation mellan klient och revisor, då revisorns förtrogenhet och nära bekantskap 
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med klienten enligt ISB (2000) sätter oberoendet på spel. Att revisorn har kompetens nog att stå 

emot klientens makt, med hänsyn till deras relation, är därmed av yttersta vikt sett till oberoendet. 

Utifrån det vi skrivit ovan är det också viktigt att koppla detta till den förhandling som sker, då det 

är i den som oberoendet bland annat kan hotas. 

 

Det finns enligt Langsted (1999)  ingen vetenskaplig studie som kommit fram till och kunnat bevisa 

när en person är oberoende. Att veta när en person är i ett renodlat objektivt tillstånd och 

opåverkbar av allt som en revisor kan tänkas påverkas av i uppdraget är därmed omöjligt. Det finns 

dock två typer av en revisors oberoende som är allmänt accepterat, nämligen faktisk och upplevd 

objektivitet (Shockley, 1981). Dessa två begrepp kan ses som skilda, men minst lika viktiga, 

gällande upprättandet av revisorns oberoende och integritet när det gäller dennes uppdrag (Dreiker 

Almer & Morales Olazabal, 2001 som refererar till Accounting Series Release nr. 269). 

 

3.3.1 Faktiskt oberoende 

Faktiskt oberoende avser den mentala processen för revisorn, det vill säga hans eller hennes egen 

inställning till opartiskhet och oberoende (Wolnizer, 1987). Cameran m.fl. (2005) i Mohamed och 

Habib (2013) menar i sin tur att det handlar om det sinnestillstånd som redogör för integritet, 

objektivitet och professionell bedömning. Denna typ av oberoende har en direkt koppling gentemot 

klienten då det är det som Philmore, Devonish och Alleyne (2006) menar är det egentliga tillståndet 

av oberoende mellan revisorn och dess klient. Enligt Dreike Almer och Morales Olazabal (2001)  är 

det faktiska oberoendet, att revisorn är opartisk, absolut nödvändigt för dennes validitet och 

giltighet. Om inte revisorn håller sig oberoende är kort- liksom långsiktiga negativa effekter av 

detta ett faktum. Sådant kan enligt författarna bestå i bland annat förlorade intäkter, skadat rykte 

liksom förödande rättsligt ansvar. I ljuset av dessa potentiellt negativa konsekvenser är det faktiska 

oberoende uppenbart nödvändigt för revisionsfunktionen (2001). 

 

3.3.2 Upplevt oberoende 

Upplevt oberoende beskrivs som hur oberoendet upplevs och bedöms av tredje part (Raiborn m.fl., 

2006 i Mohamed & Habib, 2013).  Enligt Bakar, Rahman, Rashid och Abdul (2005) ses detta 

oberoende även som en av hörnstenarna i revisionsteorin och revisionsseden. Även om revisorn är 

mentalt oberoende, krävs det också att revisorn ger synbara och tydliga tecken på detta till 

allmänheten. Genom att utvidga begreppet faktiskt oberoende till upplevt oberoende, försöker 
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revisorn påvisa att med tanke på dennes typ av relation till kunden, kan allmänheten lita på 

revisorns opartiskhet, professionalitet liksom bedömningskapacitet (Flint, 1988, i Richard, 2006). 

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning och utveckling av hypoteser 

Utifrån tidigare forskning har vi visat att det finns två typer av relationer, relationell respektive 

transaktionell, som förhållandet mellan revisorn och dess klient kan anta. Det relationella 

perspektivet utgör för parterna en vilja att samarbeta och få relationen att gå bortom det finansiella. 

Det finansiella spelar däremot en betydande roll i det transaktionella perspektivet där parterna 

istället vill hålla relationen på avstånd. För revisorn är det av yttersta vikt att oavsett relation bevara 

sin profession och kunna agera objektivt. Kanske är detta inte det lättaste då relationen fördjupas 

och blir mer personlig. Det har visat sig att relationen kan ha en inverkan på revisorn då denne 

tenderar att falla för klientens önskemål och påtryckningar. I arbetet som revisorn gör med de 

finansiella rapporterna kan meningsskiljaktigheter uppstå mellan klientens önskemål och revisorns 

ställningstagande. I situationer som dessa uppstår en förhandling, där parterna antar 

förhandlingsstrategier för att få förhandlingen dit de önskar. I förhandlingen kan revisorn (men även 

klienten) anta integrativa strategier; problemlösande eller utvidgande, alternativt distributiva; 

kompromissande, medgivande eller stridande. De integrativa strategierna kan förstås vara dem där 

utfallet ska gynna bägge parter. Utifrån revisorns perspektiv kan dessa strategier också vara dem 

som ger tendenser till att revisorn ”ger med sig”. Det kan tyckas vara självklart att den väg som 

väljs, alltså den strategi som antas, också bidrar till mer eller mindre objektivitet. Kanske är det så 

att strategier av det integrativa slaget väljs när förhållandet mellan parterna är mer relationellt? Om 

så är fallet, vad har det för effekt på objektiviteten? Om integrativa strategier och medgivande 

förhållningssätt följer av ett relationellt förhållande kan vi anta att de distributiva strategierna då 

istället kommer med ett transaktionellt förhållande och därmed heller inte torde ha samma skadliga 

effekt på objektivitet? 

 

Hypoteser: 

H1: Ett relationellt förhållande gör att revisorn använder integrativa strategier. 

 

H2a: Integrativa strategier har negativ effekt på revisorns objektivitet. 

 

H2b. Distributiva strategier har ingen effekt på revisorns objektivitet. 

 

Alltså: 
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H3: Ett relationellt förhållande har negativ effekt på revisorns objektivitet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Hypoteser 

 

 

Relationell/ Transaktionell 
H1: Ett relationellt förhållande gör att revisorn använder integrativa strategier. 

 

 

Integrativa 
H2a: Integrativa strategier 

har negativ effekt på 

revisorns objektivitet. 

 

 

Distributiva 
H2b. Distributiva strategier 

har ingen effekt på revisorns 

objektivitet. 

 

 

Objektivitet 
H3: Ett relationellt förhållande 

har negativ effekt på revisorns 

objektivitet. 
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4. Empirisk metod  
I detta fjärde kapitel kommer den empiriska metod som uppsatsen grundar sig på att behandlas. 

Den metod som datainsamlingen skett utifrån samt det urval som gjorts beskrivs. En 

operationalisering av enkäten utförs och begrepp som svarsfrekvens, validitet och reliabilitet 

kommer att diskuteras. De analysmetoder som använts kommer även att beskrivas. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Materialet till denna undersökning har samlats in med hjälp av en, som Saunders m.fl. (2008) 

benämner, självadministrerande enkätundersökning. Enkäten har mailats ut till respondenterna och 

efter att den blivit besvarad har svaren kommit oss tillhanda på en gång. En survey av detta slag är 

bra för den begränsade tid vi hade att tillgå för studien. Datainsamlingsperioden sträckte sig över tre 

veckor, med hänsyn till de röda dagar som inföll under denna period. För att öka svarsfrekvensen 

skickade vi även ut tre påminnelser till respondenterna. Då vi upplevde att de två sista 

påminnelserna inte genererade särskilt många fler svar, antog vi att ytterligare en påminnelse inte 

var av större betydelse att skicka och valde därför att avstå. Vi valde denna metod, med hänsyn till 

både den tid som vi hade att tillgå och för att få så stor svarsfrekvens som möjligt (Saunders 

m.fl.,2008). En surveyundersökning av detta slag kan vara en nackdel då respondenterna inte har 

möjlighet att direkt få svar på eventuella funderingar. Vi anser dock att fördelarna med en 

surveyundersökning, såsom tidsbesparing liksom att metoden främjar anonymiteten, överväger.  

 

4.2 Urval 

Urvalsunderlaget och populationen som vår undersökning riktar sig mot är auktoriserade liksom 

godkända revisorer i Sverige. Att enbart revisorer inom Sverige har valts beror till stor del på det 

tidsperspektiv vi har att tillgå för studien. De revisorer som ingår i urvalet är slumpmässigt utvalda 

från medlemsregistret hos FAR, vilket är en branschorganisation för bl.a. revisorer, konsulter och 

skatterådgivare. De godkända och auktoriserade revisorer som vårt urval bestod av var 2870 st. 

 

Urvalet genomförs i enlighet med ett icke sannolikhetsurval, kallat bekvämlighetsurval. Enligt 

Bryman och Bell (2011) består detta urval av personer som just för tillfället finns tillgängliga. 

Enkäter skickas ut till grupper, i vårt fall auktoriserade liksom godkända revisorer, där 

sannolikheten är relativt stor att många enkäter besvaras vilket innebär att svarsfrekvensen blir hög. 

Problemet med detta urval menar Bryman och Bell (2011) är att det är svårt att generalisera 

resultaten för den totala populationen då respondenterna består av de som finns tillgängliga för 
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tillfället. Dock är bekvämlighetsurval vanliga och har en betydande funktion gällande 

ämnesområden såsom ekonomi (Bryman, 1989a i Bryman & Bell, 2011). 

 

4.3 Operationalisering 

Här beskrivs de variabler som finns i studien och hur dessa mäts. En presentation av enkätfrågorna 

görs liksom en förklaring av dessa (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  I operationaliseringen vävs 

enkätfrågorna ihop med hypoteserna för att påvisa att enkäten mäter och innehåller alla relevanta 

variabler (Saunders m.fl., 2008). 

 

Vår enkät innefattar 48 frågor. Varav 17 är frågor gällande relation, 25 ser till förhandling samt 

några frågor är av demografiskt slag. Studien innehåller dessutom ett case, taget från Bamber och 

Iyer (2007), som gäller revisorns objektivitet. Frågorna gällande relation har sitt ursprung från 

Fontaine (2011) och frågorna beträffande förhandling kommer från Gibbins m.fl. (2010).  

 

4.3.1 Mätinstrument 

Enkätens bakgrundsfrågor ska, som namnet tyder på, ge bakgrundsinformation om respondenterna 

såsom exempelvis kön, ålder, utbildning och position (Ejlertsson, 2005). Dessa frågor är formade 

likt attributsfrågor, där respondenten besvarar frågor rörande sig själva och sitt yrke (Saunders m.fl., 

2008). I enkäten har respondenterna fått besvara hur gamla de är, hur länge de har arbetat med 

revision, sin position inom företaget, om de arbetar på någon av big4 företagen (PWC, KPMG, 

Deloitte, EY), samt hur stor omsättning deras största klient har.  Variabler av detta slag kan vid den 

senare analysen av insamlad data visa sig ge fina resultat och vara av vikt för studien och är därför 

bra att ha med. 

 

Ålder 

Respondenterna har fått besvara denna variabel genom en öppen fråga. Vi har valt att göra på detta 

sätt för att undvika att respondenterna hamnar mitt emellan två alternativ. 

 

Erfarenhet inom yrket 

Även denna variabel har besvarats genom en öppen fråga, så att respondenterna får svara exakt hur 

många års erfarenhet de har. 
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Big4 

Huruvida respondenterna arbetar på en big4 firma eller inte har besvarats genom en fråga med två 

alternativ, ja eller nej. 

 

Klientens omsättning 

Genom en öppen fråga har respondenterna besvarat hur stor omsättning deras klient har. 

 

Position 

Genom ett antal förvalda alternativ har respondenterna besvarat vilken position de har inom 

företaget. Vi har valt att ta med några av de vanligaste positionerna, såsom junior revisor, senior 

revisor, manager/chef, partner/delägare, inom ett företag. 

 

Enkäten 

Enkäten har 17 frågor som behandlar den relation som föreligger mellan klient och revisor. Dessa är 

tagna från en tidigare beprövad studie av Fontaine (2011). Ursprungligen bestod enkäten av 20 

frågor, vi har dock valt bort några frågor som vi anser vara snarlika med några av de övriga 

frågorna. Dessutom har frågorna översatts och formulerats om för att mäta relationen ur revisorns 

perspektiv. Höga svar tyder på en relationell relation och låga svar innebär alltså en transaktionell 

relation. Vid tolkning av resultaten behöver uppmärksammas att vissa frågor är ställda på så sätt att 

ett högt svar istället visar en transaktionell relation. Exempelvis: 

 

”Relationen med min klient kan beskrivas vara på ”en armlängds avstånd”. (Med ”armlängds 

avstånd” avses sådant arbetssätt som undviker en nära relation och förhindrar direkt påverkan från 

någon av parterna på den andra)”. 

 

Enkäten mäter alltså det relationella perspektivet. Då Fontaine (2011), utifrån ett antal kriterier, 

testat att mäta relationen ur ett endimensionellt perspektiv på detta sätt anser vi detta vara pålitligt. 

 

Utöver de 17 relationsfrågorna innehåller enkäten också 25 frågor om den förhandlingsstil som 

revisorn använder. Dessa är i helhet tagna ur Gibbins (2010) tidigare studie. Frågorna har enbart 

översatts för att passa vår studie. Förhandlingsfrågorna besvaras utifrån ett befintligt case med 25 

olika påståenden gällande strategier, där revisorn får bedöma sannolikheten för att han eller hon 

skulle använda denna strategi. Det finns 5 påståenden utifrån var och en av de fem olika 
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strategierna; problemlösande, utvidgande, kompromissande, medgivande och stridande. Enligt 

ursprungsartikeln mäts strategierna enligt följande frågor (se bilaga): 

 

Problemlösande: 10, 13, 14, 19, 25 

Utvidgande: 1, 6, 12, 18, 24 

Kompromissande: 3, 7, 15, 20, 21 

Medgivande: 2, 9, 16, 17, 21 

Stridande: 4, 5, 8, 11, 22 

*Observera att detta kanske inte blir fallet i den senare principalkomponentanalysen 

 

Caset från Bamber och Iyer (2007) som används i enkäten visar en konfliktsituation där revisorns 

objektivitet mäts utifrån svaren. Revisorn får utifrån den beskrivna situationen med sin största 

klient, angående oredovisade skulder, bedöma sannolikheten att han eller hon kommer att kräva att 

skulderna redovisas. Utifrån svaren kan sedan en bedömning av revisorns objektivitet att göras. 

 

4.4 Validitet/Reliabilitet 

4.4.1 Validitet 

Bryman och Bell (2011) menar att det är viktigt att beskriva det tillvägagångssätt som använts i 

undersökningen för att andra ska kunna replikera den, vilket är viktigt för studiens validitet. För 

validiteten är det dessutom fördelaktigt att, som vi, använda tidigare redan beprövade studier. Då vi 

inte på egen hand har konstruerat en enkät, utan istället använt oss av flera redan befintliga som 

satts ihop för att passa vårt syfte anser vi att det ökar validiteten för vår studie. Saunders m.fl. 

(2008) menar dock att när frågor översätts på det sätt som vi gjort kan vara riskabelt och ha effekt 

på validiteten då det kan vara svårt att få en ordagrann översättning. Vår upplevelse är ändock att 

detta inte bör vara något problem då vi dels gått igenom översättningarna med vår handledare. 

Dessutom har en del av enkätfrågorna (relation) jämförts med en annan grupp studenter som 

använder sig av samma material. 

 

4.4.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2011) handlar reliabilitet bl.a. om att undersökningen ska vara densamma 

om den genomförs på nytt. Likt det som skrivits ovan om att en studie ska kunna replikeras för att 

öka validiteten ökar detta också reliabiliteten. Vår studie har inte skickats ut till någon testgrupp 

innan den skickades ut till respondenterna. Vi anser dock att det inte bör vara något problem då 
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studien är utformad av, som tidigare nämnts, redan befintligt material. I studien använder vi oss 

dessutom av Cronbach’s alpha, vilket enligt Saunders m.fl. (2008) är ett mått på reliabilitet.  

 

4.5 Beroende variabler/Oberoende variabler 

Enligt Bryman och Bell (2011) ändras den beroende variabeln då en förändring sker hos den 

oberoende variabeln. Vår studie innehåller flera olika beroende och oberoende variabler som testats 

i olika steg. 

 

Revisorns förhandlingstaktiker; stridande, kompromissande, utvidgande, medgivande och 

problemlösande har vart och ett fått utgöra den beroende variabeln med relation och 

kontrollvariabler som oberoende. Detta för att visa hur de olika taktikerna (beroende variabel) 

förändras och påverkas av förändringar i de oberoende variablerna. 

 

En analys har också genomförts med revisorns objektivitet som beroende variabel. Det visar hur 

objektiviteten påverkas av förändringar i de oberoende variablerna; relation, förhandlingstaktiker 

samt kontrollvariabler. 

 

4.6 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Enkäten skickades ut till 2870 respondenter och resulterade i 149 svarande, alltså 5,19 %. Detta kan 

ses som en låg svarsfrekvens. Dock anser vi att det får anses vara helt godtagbart dels pga. 

tidsperspektivet, men också med hänsyn till att respondenterna inte bara fått en enkät, utan även av 

flera andra studenter vilket torde göra att de kanske inte svarar på alla enkäter de får. 

 

Det stora bortfallet kan vi anta dels bero på, som ovan nämnt, att revisorerna fått flertalet enkäter. 

Dessutom har vi fått ett relativt stort bortfall pga. automatiska svar som säger att revisorn är 

barnledig, på semester eller liknande, nämligen 324 st. Ett visst bortfall beror dessutom på att 

revisorerna själva ansåg att deras firma var för liten för att ge ett relevant svar eller pga. att revisorn 

sedan några år inte arbetar särskilt mycket med revision, har gått i pension eller var av åsikten att de 

hellre deltog i intervjuer. 

 

4.7 Analysmetoder 

De metoder vi valt att tillämpa i vårt arbete beskrivs nedan. 
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4.7.1 Korrelationsanalys 

För att analysera den data som samlats in och testa ställda hypoteser har vi genomfört en 

korrelationsanalys samt en regressionsanalys. Korrelationsanalysen visar enligt Saunders m.fl. 

(2008)  hur stark relationen mellan de olika variablerna är och kan anta värden från -1 till +1. -1 

innebär en perfekt negativ korrelation där variablerna rör sig åt motsatt håll. Det betyder att då en 

variabel minskar, så ökar den andra. +1 däremot, innebär perfekt positiv korrelation och då rör sig 

variablerna åt samma håll. Då en variabel i minskar, minskar även den andra vid en positiv 

korrelation. Om korrelationen är 0 innebär det att variablerna är perfekt oberoende, vilket tyder på 

att variablerna inte har någon inverkan på varandra. Saunders m.fl. (2008) menar dock att det kan 

förekomma att korrelationen mellan variablerna kan uppkomma rent slumpmässigt. Därför är det 

enligt författarna av värde att ta fram ett p-värde som kan bekräfta om det föreligger statistisk 

signifikans, för att se att det inte enbart är slumpmässigt. Om p-värdet understiger 0,05 råder det 

högst sannolikt statistisk signifikans.  

 

4.7.2 Regressionsanalys 

Då en analys av korrelationen gjorts, går vi vidare med en regressionsanalys. Denna analys 

beskriver enligt Saunders m.fl. (2008) hur starkt sambandet (styrkan) mellan de beroende och 

oberoende variablerna är, i vårt fall objektivitet, relation och förhandling. Trost (2012) menar att vi 

genom en regressionsanalys kan studera sambandet mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna och på så vis se vilken av dem som har störst inverkan på den beroende 

variabeln. I regressionsanalysen ingår dessutom det som kallas förklaringsgrad. Saunders m.fl. 

(2008) menar att detta visar hur mycket förändringar i den beroende variabeln som påverkas av de 

oberoende variablerna. Förklaringsgraden ges som ett mått mellan 0-1 där högre tal innebär högre 

förklaringsgrad. 

 

4.7.3 Cronbach’s alpha 

Som tidigare nämnts har vi använt oss av Cronbach’s alpha i studien. Detta är ett sätt att mäta 

huruvida frågorna inom samma variabel mäter samma sak. För att data ska anses vara tillförlitlig 

kan 0,8 ses som en tumregel men enligt Bryman och Bell (2013) bör måttet åtminstone överstiga 

0,6.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras liksom analyseras den data som framtagits i vår studie. Här testas även 

hypoteser med hjälp av några analysmetoder. 

 

5.1 Demografisk profil 

 

Vår undersökning har resulterat i ett antal av 149 respondenter. Nedan kommer en beskrivning av 

fördelningen rörande respondenternas bakgrund. 

 
Tabell 5.1 Beskrivande statistik för demografisk profil 
Variabler                     Frekvens Medelvärde SD Min Max 

Big4 46     

Inte Big4 95      

Junior revisor 1     

Senior revisor 39     

Manager/Chef 36     

Partner/Delägare 64     

Ålder (År)  51,53 12,15 1 77 

Erfarenhet (År)  25,43 10,20 0 52 

      

 

5.1.1 Big4/ Inte Big 4 

Studien visar att 46 respondenter arbetar på någon av Big4 företagen PWC, KPMG, Deloitte eller 

EY. 95 respondenter arbetar på något annat företag. Det är alltså ungefär det dubbla antalet 

respondenter som arbetar på något av de största företagen. Denna variabel gav ett bortfall på 8 

respondenter. 

 

5.1.2 Position 

Vad gäller variabeln position visar undersökningen att flest antal respondenter arbetar som 

partner/delägare, 64 stycken. Därefter ligger senior revisor och manager/chef ganska tätt med 39 

respektive 36 respondenter. Endast en respondent arbetar som junior revisor. Denna variabel har ett 

bortfall på 9 respondenter. 
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5.1.3 Ålder 

Medelåldern för respondenterna i denna undersökning är 51,53 år. Den äldsta deltagaren är 77 år 

medan den yngsta är svårare att utläsa då vi kan anta att min-värdet på 1 inte kan vara 

respondentens ålder. Variabeln ålder har ett bortfall på 14 respondenter. 

 

5.1.4 Erfarenhet 

Variabeln erfarenhet visar ett medelvärde på 25,43 år. Längst erfarenhet visar enligt 

undersökningen ligga på 52 år medan kortast erfarenhet är 0 år. Variabeln visar ett bortfall på 14 

respondenter. 

 

5.1.5 Klientens omsättning 

Klientens omsättning som också var en variabel tillhörande den demografiska profilen har vi valt att 

inte kommentera och redovisa. Detta pga. det stora bortfallet. Endast 22 respondenter hade svarat på 

denna fråga och vi anser inte att detta skulle ge en trovärdig bild för alla respondenter. 

 

5.2 Principalkomponentanalys, PCA 

Förhandlingsfrågorna i denna studie, 25 stycken till antalet, har genomgått en så kallad 

principalkomponentanalys för att göra den vidare statistiska analysen enklare. En 

principalkomponentanalys reducerar, i det här fallet, de 25 frågorna för att se om de mäter en eller 

flera dimensioner där frågorna laddar på och mäter någon av dessa dimensioner. Resultatet av 

denna analys visar att denna del av enkäten mäter fem dimensioner; problemlösande, stridande, 

kompromissade, medgivande och utvidgande. 
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Tabell 5.2 Principalkomponentanalys av förhandling 

Frågor Faktorladdning 

Problemlösande  

Jag skulle använda mig av “ge och ta”, så att en kompromiss skulle kunna göras med ledningen. 0.773 

Jag skulle ta med andra frågor i diskussionen, så jag skulle kunna kompromissa i andra frågor för att lösa denna 

fråga till min fördel.   

0.769 

Jag skulle försöka hitta andra frågor med ledningen, så jag kunde ansluta mig till deras önskemål samtidigt som jag 

når min ståndpunkt i denna fråga. 

0.733 

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

ledningen. 

0.675 

Jag skulle föreslå något mellanting i denna fråga någon gång under processen för att lösa oenigheter med ledningen 0.542 

Jag skulle förhandla med ledningen så att en kompromiss skulle kunna nås 0.502 

Jag skulle försöka tillfredsställa ledningens förväntningar. 0.494 

Stridande  

Jag skulle använda mitt inflytande för att få min ståndpunkt accepterad av ledningen 0.970 

Jag skulle använda mitt inflytande för att få min ståndpunkt accepterad av ledningen 0.967 

Jag skulle stå fast, för att fullfölja min position. 0.588 

Jag skulle använda min kompetens inom redovisning för att påverka upplösningen till min fördel. 0.578 

Jag skulle försöka frambringa alla mina farhågor gällande den här frågan med ledningen. 0.459 

Kompromissande*  

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

frågor. 

-0.827 

Jag skulle ge all relevant information till ledningen, så att vi skulle kunna lösa detta problem tillsammans i samband 

med andra frågor 

-0.765 

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

båda. 

-0.691 

Jag skulle försöka integrera mina idéer om hur man skulle kunna lösa problemet med ledningen för att komma fram 

till en ny gemensam lösning. 

-0.668 

Jag skulle komma med önskemål till ledningen. -0.666 

Jag skulle samarbeta med ledningen för att komma fram till en ny lösning som är godtagbar för oss båda. -0.602 

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

förväntningar. 

-0.570 

Utvidgande**  

Jag skulle göra medgivande från min position till ledningen. 0.818 

Jag skulle försöka tillgodose ledningens behov. 0.715 

Jag skulle försöka hitta andra frågor med ledningen, som jag skulle kunna lägga till i diskussionen. 0.559 

Jag skulle försöka tona ner skillnaderna med ledningen för att nå en kompromiss. 0.416 

Medgivande***  

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

min fördel. 

0.830 

Jag skulle argumentera med ledningen för att visa dem fördelarna med min position. 0.535 

*De kompromissande strategierna hör till de distributiva strategierna men kan vara ställda åt det mer integrativa hållet 

och får därför en negativ laddning. 

**Utvidgande strategi gynnar båda parter i slutändan. Därför vill vi påpeka att inte för stort fokus bör läggas vid 

begreppet medgivande under denna faktor. 
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***Båda dessa frågor, under medgivande, mäter distributiva strategier enligt ursprungsartikeln. 

 
5.3 Cronbach’s alpha 
 

I tabellen nedan presenteras resultatet av Cronbach’s alpha för de olika variablerna. 

 

Tabell 5.3 Cronbach’s alpha 

Variabel Cronbach´s 

alpha 

Relation 0,825 

Förhandlingsstilar  

Problemlösande 0,735 

Stridande 0,622 

Kompromissande 0,891 

Utvidgande 0,718 

Medgivande 0,669 

 

Tabellen visar att samtliga variabler har ett Cronbach’s alpha som överstiger 0,6 och vi kan därmed 

anse att det visar ett bra mått på reliabilitet.
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5.4 Korrelationsanalys 

För att göra korrelationsanalysen har vi använt oss av Pearsons korrelation som är det vanligaste att 

använda för analyser av detta slag. Resultatet från korrelationsanalysen redovisas i tabellen nedan. 

Analysen visar hur starkt sambandet är mellan enskilda variabler. Samtliga oberoende variabler 

testas och sätts i relation till den beroende variabeln. Om korrelationen visar på ett starkt positivt 

samband, kan det tyda på starka argument för att hypoteserna kan accepteras 

 

 Tabell 5.4 Korrelationsanalys 

Variabler Problemlö

sande 

Stridande Kompro

missande 

Utvidgand

e 

Medgivan

de 

Kundens 

omsättnin

g 

Relation Hur 

många år 

har du 

arbetet 

med 

revision? 

Arbetar du 

på något av 

big4 

företagen? 

Objektivite

t 

Problemlösande 1 -0.182* -0.182* 0.318** 0.020 -0.278 0.372** -0.106 0.029 0.289** 

Stridande  1 -0.159 -0.124 0.197* -0.312 -0.090 0.091 -0.014 0.057 

Kompromissand

e 

  1 -0.109 -0.023 0.385 -0.094 0.109 0.044 -0.052 

Utvidgande    1 -0.044 -0.296 0.370** -0.144 0.015 0.075 

Medgivande     1 0.217 -0.064 0.113 0.066 -0.032 

Kundens 

omsättning 

     1 -0.023 0.230 -0.634** 0.055 

Relation       1 -0.020 -0.043 0.176 

Hur många år 

har du arbetet 

med revision? 

       1 0.065 0.067 

Arbetar du på 

något av big4 

företagen? 

        1 0.073 

Objektivitet          1 

           

*Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån 

**Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån 

Variabler: 

Problemlösande: Denna variabel mäter den problemlösande strategin som går under de integrativa strategierna. 

Stridande: Denna variabel mäter den stridande strategin som en av de distributiva strategierna. 

Kompromissande: Se stridande. 

Utvidgande: Mäter de integrativa strategierna, se även problemlösande. 

Medgivande: Se stridande och kompromissande. 

Kundens omsättning: Denna variabel kundens omsättning. 

Relation: Denna variabel mäter det relationella förhållandet genom en endimensionell skala (se förklaring s.21). 
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Hur många år: Mäter hur många år som revisorn har arbetat med revision. 

Big4: Denna variabel mäter om revisorn arbetar på någon av Big4 företagen eller inte. 

Objektivitet: Denna variabel mäter revisorns objektivitet. 

 

Korrelationsanalysen utifrån tabellen ovan visar indikatorer på att hypotes H1 kan accepteras.  

Analysen visar att det finns ett signifikant samband mellan relationen och revisorns förhandlingsstil. 

Problemlösande och utvidgande strategi visar bägge signifikans (0,372 respektive 0,370) gentemot 

relationen som föreligger på 0,01 nivån. Bägge dessa är integrativa strategier, vilket stärker 

acceptansen av hypotesen. De distributiva förhandlingsstilarna; stridande, kompromissande och 

medgivande visar samtliga på ett negativt samband (dock ej ett signifikant negativt samband). 

 

Analysen visar ett signifikant positivt samband, på 0,01 nivån, mellan objektivitet och 

problemlösande förhandlingsstil (0,289). Vilket ger oss argument för att hypotesen H2a delvis kan 

accepteras, då den problemlösande strategin är integrativ och påverkar objektiviteten. Signifikans 

på 0,01 nivån gör att vi med 99 % säkerhet kan säga att statistisk signifikans råder och att resultatet 

därmed inte beror på slumpen. 

 

Analysen visar dessutom att signifikans finns strategierna sinsemellan. Problemlösande och 

stridande visar ett signifikant negativt samband (-0,182), på 0,05 nivån. Samma signifikans visas 

mellan problemlösande och kompromissande. Detta ger oss ytterligare argument för acceptans av 

hypoteserna, då ett negativt samband av detta slag visar att om revisorn väljer problemlösande 

(integrativ) strategi minskar den stridande (distributiv). 

 

Signifikanta positiva samband finns också mellan de olika strategierna. Exempelvis råder på 0,05 

nivån positiv signifikans mellan problemlösande och utvidgande (0,318), som bägge är integrativa 

strategier. På 0,01 nivån föreligger dessutom signifikans mellan stridande och medgivande (0,197) 

som bägge är distributiva strategier. De förhandlingsstrategier som har positivt samband gentemot 

varandra tyder på att de rör sig åt samma håll och har samma påverkan på objektivitet. 

 

5.5 Regressionsanalys 

Efter korrelationsanalysen genomfördes en regressionsanalys, där de beroende variablernas 

samband med den oberoende variabeln mäts, samt även styrkan av detta samband. Analysen har 

genomförts i flera steg med olika beroende variabler. I modell 1 har objektivitet stått som beroende 

variabel med förhandlingsstilar och relation som oberoende. I analysen ingår även några 
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kontrollvariabler. I de följande stegen har vart och ett av de olika förhandlingsstilarna fått stå som 

beroende variabel med relation som oberoende. Här har de övriga förhandlingsstilarna också fått 

ingå som kontrollvariabler tillsammans övriga kontrollvariabler. 
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Tabell 5.5 Regressionsanalys 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Beroende variablel Objektivitet Problemlösande Stridande Kompromissande Utvidgande Medgivande 

 Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig. Koeff. Sig.  Koeff.  Sig. Koeff Sig 

Variabel             

Objektivitet             

Problemlösande 1,050 0,001   -0,195 0,084 -0,183 0,116 0,145 0,182 0,049 0,671 

Stridande 0,439 0,122 -0,176 0,084   -0,181 0,101 0,029 0,781 0,185 0,087 

Kompromissande -0,021 0,939 -0,156 0,116 -0,171 0,101   -0,079 0,431 0,050 0,636 

Utvidgande -0,356 0,237 0,142 0,182 0,031 0,781 -0,091 0,431   -0,016 0,886 

Medgivande -0,067 0,810 0,043 0,671 0,182 0,087 0,052 0,636 -0,015 0,886   

Relation 0,476 0,210 0,345 0,010 -0,060 0,674 0,005 0,975 0,417 0,002 -0,043 0,763 

Kundens omsättning -0,068 0,629 -0,060 0,730 -0,055 0,601 -0,088 0,437 -0,044 0,385 0,011 0,293 

Arbetar du på någon av 

big4 företaget? 

-0,087 0,886 0,144 0,511 -0,102 0,656 0,151 0,523 0,190 0,390 0,072 0,755 

Hur många år har du 

arbetat med revision? 

0,024 0,380 -0,006 0,525 0,010 0,334 0,005 0,663 -0,017 0,076 0,018 0,086 

R2 0,194  0,211  0,115  0,080  0,215  0,084  

Adj R2 0,11 7  0,147  0,043  0,005  0,151  0,009  

F 2,529  3,282  1,593  1,062  3,371  1,127  

Sig. 0,016  0,004  0,148  0,395  0,003  0,354  

Variabler: 

Problemlösande: Denna variabel mäter den problemlösande strategin som går under de integrativa strategierna. 

Stridande: Denna variabel mäter den stridande strategin som en av de distributiva strategierna. 

Kompromissande: Se stridande. 

Utvidgande: Mäter de integrativa strategierna, se även problemlösande. 

Medgivande: Se stridande och kompromissande. 

Kundens omsättning: Denna variabel kundens omsättning. 

Relation: Denna variabel mäter det relationella förhållandet genom en endimensionell skala (se förklaring s.21). 

Hur många år: Mäter hur många år som revisorn har arbetat med revision. 

Big4: Denna variabel mäter om revisorn arbetar på någon av Big4 företagen eller inte. 

Objektivitet: Denna variabel mäter revisorns objektivitet. 

 

Utifrån den genomförda regressionsanalysen kan vi förstå genom att utläsa R
2 

i tabellen att de olika 

förhandlingsstilarna kan förklaras relativt olika av de oberoende variablerna. Både problemlösande 

och utvidgande strategi kan förklaras av strax över 20 % av de oberoende variablerna. Den 

stridande, kompromissande och medgivande strategin kan samtliga förklaras av mindre än 15 % av 

variansen. 
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Ajdusted R
2
 är ett värde som justerats utifrån de variabler som ingår i testet. Fler variabler, som 

exempelvis omsättning och erfarenhet, kan ha inverkan på resultatet varav Ajdusted R
2 

kan sägas ge 

en mer rättvisande bild. Vi kan se att det inom alla modeller föreligger ett lägre värde på denna 

variabel, varav vi kan förstå att de oberoende variablerna kan ha en påverkan på resultatet. 

 

Vidare kan vi utläsa att både den problemlösande (0,010) och den utvidgande (0,002) strategin med 

sina signifikanta resultat, p<0,05 ger belägg för acceptans av hypotesen H1. 

 

Vad gäller revisorns objektivitet kan vi utifrån tabellen utläsa att objektiviteten kan förklaras till 

19,4% av de oberoende variablerna. Av de integrativa strategierna, problemlösande och utvidgande, 

visar endast den problemlösande ett signifikant resultat (0,001) p<0,05. Då vi vill undersöka om 

integrativa strategier har negativ effekt på objektivitet ger detta ändå belägg för acceptans av 

hypotes H2a. Detta styrks också av att samtliga tre distributiva strategier inte påvisar något 

signifikant resultat på objektiviteten. Vilket också gör att hypotes H2b kan accepteras. 

 

Regressionsanalysen visar att då hypoteserna H1 och H2b kan accepteras samt att hypotes H2a 

delvis kan accepteras, kan också hypotes H3 accepteras. 

 

Regressionsanalysens resultat visar ytterligare stöd för acceptans av hypoteserna då modellerna 1, 2 

och 5 samtliga är signifikanta i sin helhet. Modellerna visar signifikans (0,016; 0,004; 0,003) för 

objektivitet och integrativa strategier (problemlösande och utvidgande).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

5.6 Resultat av hypotesprövning 

Under detta avsnitt kommer de utformade hypoteserna att sättas i relation till de statistiska analyser 

som genomförts. 

 

5.6.1 Signifikanta oberoende variabler 

Några av de oberoende variabler som testats i analyserna har visats ha signifikant påverkan på de 

olika förhandlingsstilarna samt på revisorns objektivitet. Dessa oberoende variabler presenteras 

nedan. 

 

5.6.1.1 Relation 

Den första hypotesen lyder: 
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H1: ”Ett relationellt förhållande gör att revisorn använder integrativa strategier”. 

 

I korrelationsanalysen påvisas att relationen har signifikanta samband med både problemlösande 

och utvidgande. I den fortsatta regressionsanalysen påvisas dessutom att relationen som oberoende 

variabel endast har signifikant samband på just dessa två strategier, vilka båda är integrativa. 

Analyserna ger oss därför mycket starkt stöd till att relationen gör att revisorn väljer integrativa 

strategier. 

 

Detta leder till att hypotes H1 stöds av testet. 

5.6.1.2 Integrativa strategier 

Hypotesen gällande integrativa strategier lyder: 

 

H2a: ”Integrativa strategier har negativ effekt på revisorns objektivitet”. 

 

Redan i korrelationsanalysen visades att den problemlösande strategin har ett signifikant samband 

med revisorns objektivitet. Detta styrks också av att det i regressionsanalysen påvisas ett signifikant 

resultat mellan just objektivitet och problemlösande. Trots att de båda integrativa strategierna inte 

visats ha någon signifikans, kan ändå de starka beläggen gällande den problemlösande strategin ge 

stöd för att integrativa strategier har negativ effekt på objektiviteten. Detta för att den 

problemlösande strategin är den av de båda som också är mest ”extrem”. 

 

Detta leder till att hypotes H2a delvis vinner stöd. 

5.6.1.3 Distributiva strategier 

Hypotesen för distributiva strategier lyder: 

 

H2b: ”Distributiva strategier har ingen effekt på revisorns objektivitet”. 

 

Ingen av de genomförda analyserna visar någon signifikans mellan vare sig relation och distributiva 

strategier eller distributiva strategier och objektivitet. Analyserna visar därför att distributiva 



35 

 
 
 

strategier inte har någon effekt på objektiviteten. Ingen effekt visar att revisorns objektivitet inte 

påverkas av de oberoende variablerna. 

 

Detta leder till att hypotes H2b erhåller stöd av data. 

5.6.2 Sluthypotes 

Slutlig hypotes lyder: 

 

H3: ”Ett relationellt förhållande har negativ effekt på revisorns objektivitet”. 

 

Då samtliga ovanstående hypoteser accepterats förstås också att ett samband dem emellan finns. Då 

relationen har en klar inverkan på att revisorn väljer integrativa strategier, som i sin tur har negativ 

effekt på objektiviteten kan vi också förstå att relationen därför också har negativ effekt på 

objektiviteten. 

 

Detta leder till att hypotes H3 stöds av testet. 

 

5.6.3 Sammanfattning av hypotesernas resultat 

 

H1 Ett relationellt förhållande gör att revisorn 

använder integrativa strategier 

Accepteras 

H2a Integrativa strategier har negativ effekt på 

revisorns objektivitet 

Accepteras delvis 

H2b Distributiva strategier har ingen effekt på 

revisorns objektivitet 

Accepteras 

H3 Ett relationellt förhållande har negativ effekt på 

revisorns objektivitet 

Accepteras 

Figur 4 Sammanfattning av hypotesernas resultat 
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer resultaten från studien att diskuteras utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

Studiens empiriska nytta och kritik till studien tas upp, samt förslag till fortsatt forskning kommer 

att tas visas. 

 

6.1 Diskussion av resultat och slutsats 

Flera författare påtalar vikten av revisorns objektivitet. Enligt ISB (2000) handlar objektiviteten till 

stor del om att revisorn måste göra objektiva bedömningar och inte falla för klientens 

påtryckningar. De menar dessutom att förtrogenhet och nära bekantskap med klienten sätter detta på 

spel. Förhandlingen och de strategier den innefattar kan antas bero av relationen. Resultatet av 

studien visar att revisorn pga. den nära relation som föreligger, tenderar att använda integrativa 

strategier vilket dessutom visar sig ha negativ inverkan på objektiviteten. 

 

Studiens frågeställningar besvaras utifrån det empiriska resultatet: 

 

 Vilken karaktär har relationen mellan revisor och klient? 

 

Studien ger indikation åt att revisorerna har en nära relation med sina klienter. Som tidigare visats, 

tyder låga svar på ett transaktionellt förhållande snarare än ett relationellt sådant. Då studien faktiskt 

ger signifikans vad gäller relationen kan vi förstå att revisorerna har ett relationellt förhållande till 

sina klienter på grundval av de höga svaren som givits. 

 

 Hur påverkas revisorns strategier i förhandlingen med hänsyn till den relation de har? 

 

Undersökningen visar att revisorerna tenderar att utnyttja de integrativa strategierna, framförallt en 

problemlösande sådan, i förhandlingen med klienterna. Resultatet visar signifikans på att det 

relationella förhållandet har inverkan på förhandlingsstrategierna. Då det relationella förhållandet 

visar att revisorerna väljer strategier som gynnar båda parter kan sägas att strategierna påverkas i en 

negativ riktning utifrån ett objektivt perspektiv.  

 

 Kan revisorn bibehålla ett objektivt förhållningssätt till klienten i sina ställningstaganden när 

de har en nära relation? 
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Då studien visar ett signifikant resultat mellan det relationella förhållandet och de integrativa 

förhandlingsstrategierna kan vi förmoda att det finns tydliga tendenser till att revisorerna inte kan 

bestå helt objektiv i sina ställningstaganden då en nära relation föreligger mellan revisorn och 

klienten.  

 

Det har uppvisats flertalet skilda uppfattningar kring relationens betydelse för revisorn och hans 

eller hennes objektivitet. Å ena sidan är Arel (2005), Fontaine (2011), Jenkins och Krawczyk 

(2011), som vi tidigare påvisat, av åsikten att relationen påverkar revisorns beslut. Dessutom menar 

Shafer (2004) att en nära relation gör att revisorn lättare faller för klientens påtryckningar. George 

(2004) i sin tur anser å andra sidan att en nära relation snarare ger revisorn god kännedom som 

bidrar till bättre revision. Vår studies resultat kan besvara Kemenys (1999), i Citron (2003), undran 

om revisorn är kompetent nog att agera både sakkunnigt och objektivt i relationen med klienten. 

Vårt svar är nej. Slutsatsen vi kan dra är att den nära relationen har negativa effekter på 

objektiviteten. Vårt resultat stödjer de ovan nämnda åsikterna, att relationen som råder mellan 

revisor och klient har stort inflytande över de beslut revisorn fattar. Korrelationsanalysen visar ett 

starkt signifikant samband mellan relationen och de integrativa strategierna vilket ger belägg för att 

revisorerna, när ett relationellt förhållande föreligger, tenderar att falla för klientens påtryckningar 

och därmed också brister i sin objektivitet. Det blir särskilt påtagligt i den förhandling som sker 

parterna emellan. 

 

Vår tidigare uppfattning var att det till stor del torde vara i förhandlingen som revisorn måste arbeta 

för att bevara sin position och upprätthålla den så viktiga objektiviteten. Denna uppfattning har 

stärkts då vår studie tyder på att de integrativa strategival revisorn gör har negativa effekter på 

objektiviteten. Kleinman och Palmon (2000) menar att, i situationer där parter är oense och en 

förhandling uppstått, måste revisorn kunna stå emot klientens press. Knapp (1985) hävdar att detta 

är synonymt med objektivitet vilket stärker vår uppfattning ytterligare att revisorn på grundval av 

sina strategier kan äventyra sin egen objektivitet och professionalitet. Bame-Aldred och Kida 

(2007) visade i sin studie att revisorer är mindre benägna att använda strategier som kan äventyra 

deras professionalitet. Då studiens resultat visar negativa samband mellan objektivitet och 

integrativa strategier, kan vi dra slutsatsen att det också är dessa som innehar störst risk för 

professionaliteten. Gibbins m.fl. (2010) kom i sin studie fram till att integrativa strategier med goda 

relationer i fokus var vanligast bland revisorer. Likheten och signifikanserna i vår studie gör att 

detta påstående förstärks. Då resultatet tydligt visar att revisorerna föredrar nära klientrelationer 

med integrativa strategier kan vi anta att relationen är högt prioriterad. Det är inte omöjligt att detta 
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beror på att parterna tror att ett gott samarbete och klimat också bidrar till att de kommer fram till 

gemensamma lösningar som är till fördel för bägge parter. Utifrån detta kan vi förstå att, framförallt 

revisorerna, tror att de är kompetenta nog att hantera nära klientrelationer. Av studiens resultat att 

döma kan vi dock inte se detta helt uppfyllt. Vår slutsats är att, då de integrativa strategierna är de 

där revisorn ändrar sin ståndpunkt, är det också de som har negativ effekt på objektivitet. Dessa 

strategier innefattar en önskan om ett vinna-vinna utfall, där båda parter gynnas av resultatet. För 

relationens och vidare förhandlingars skull, kanske strategier av detta slag är de bästa. För 

objektiviteten är så dock inte fallet. Då en nära relation enligt vår mening kan likställas med 

förtrogenhet och nära bekantskap med klienten, stöds ISBs (2000) påstående att detta är ett hot mot 

revisorns objektivitet. 

 

Vår studie stödjer de åsikter som exempelvis Jenkins och Krawczyk (2011) och Langsted (1999) 

har, som bägge anser att nära relationer inte är bra och till fördel för revisorns objektivitet. Det 

kanske dock inte finns några egentliga empiriska bevis på huruvida relationen också kan vara till 

hjälp för revisorn i revisionsarbetet. Dock är vi, utifrån det resultat vår studie gett, av åsikten att 

objektiviteten bör sättas i främsta rummet. Först när revisorn kan bevisa att han eller hon är 

kompetent nog att upprätthålla liksom bevara detta, trots den föreliggande relationen, kan 

relationens fördelar diskuteras. Kanske behövs det ytterligare insatser för att detta ska vara möjligt? 

 

6.2 Studiens empiriska nytta 

Av akademisk karaktär kan denna studie vara till nytta då den fördjupar och belyser andra 

dimensioner av tidigare liknande studier. Genom att sätta sig in tidigare forskning ges studenterna 

inte bara möjlighet att lära sig mer inom ett specifikt område utan de ges också stora möjligheter att 

komma på nya sätt att utreda, andra redan undersökta områden. 

 

Studien kan dessutom vara av nytta för revisorer och revisionsfirmor som vill arbeta med objektiva 

ställningstaganden och upprätthålla en yrkesprofessionalitet. Delvis på grund av de skandaler vi 

nämnde i början har detta fått stor uppmärksamhet. Genom att använda denna studie kan 

revisorerna själva se vilken effekt som den relation de har med sina klienter faktiskt har på 

objektiviteten. En bra relation med klienterna torde underlätta arbetet, men kanske är yrkets 

profession viktigare? Här kan revisorerna dra nytta av studien och studera och värdera detta hos sig 

själva. 
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6.3 Kritik 

Kritik till denna studie skulle kunna vara, trots att den utgått från en tidigare beprövad studie, att 

relationen mätts på ett annat sätt som tydligare också mäter det transaktionella förhållandet. 

 

Kanske skulle studien också kunna kompletteras med intervjuer. Några respondenter hörde av sig 

via mail och förklarade att de inte tänkte delta i studien då de ansåg att enkäter inte ger en 

nyanserad bild av verkligheten. Enkäter var det mest lämpade för denna studie av flera skäl. Kanske 

skulle den kunna fördjupas och visa ytterligare aspekter om den kompletterats med intervjuer.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie visar att relationen faktiskt har effekt på de strategier revisorn väljer och därmed också 

på dess objektivitet. Därför vore det intressant att genomföra en vidare studie som studerar mer 

specifikt vilka effekter de integrativa strategierna faktiskt har på objektivitet. Kanske går det att 

studera om de integrativa strategierna påverkar objektiviteten genom hela samarbetet mellan 

parterna eller om de i längden istället kan ha några fördelar. 

 

Det skulle också kunna vara intressant att fördjupa studien genom att belysa relationen ytterligare 

och studera om den kan ha positiva effekter på revisionen. Vår studie visar att en nära relation 

bidrar till integrativa strategier. Med utgångspunkt i detta vore det intressant att studera om 

strategierna, i en nära relation, ändras genom samarbetets gång. Kanske går det också att belysa 

eventuella skillnader mellan stora och små företag. 
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Bilaga - Enkät 

1. Relation 

Vänligen tänk på din största klient och er relation utifrån nedanstående påståenden. 

Håller inte med alls      Håller med starkt 

 
1.1 Relationen med min klient spelar en viktigare roll än revisionstjänsten. (Med relation till min klient menar vi alla 

interaktioner med din klient, inklusive affärs- och/eller icke-affärsmässiga). 

 

1.2 Relationen med min klient är bara viktig om jag är nöjd med revisionstjänsten. 

 

1. 3 Relation med min klient är bara viktig i den mån den underlättar revisionstjänsten. 

 

1.4 Det finns en mycket hög grad av förtroende mellan min klient och mig. 

 

1.5 Relationen med min klient kan beskrivas vara på ”en armlängds avstånd”. (Med armlängds avstånd avses sådant 

arbetssätt som undviker en nära relation och förhindrar direkt påverkan från någon av parterna på den andra). 

 

1.6 Relationen med min klient är "långsiktig". (Långsiktig definieras som: varaktig eller avses pågå under lång tid). 

 

1.7 Relationen med min klient består av en rad självständiga förbindelser. (Med självständiga förbindelser menas att 

de informellt är de enda, inte en del av en serie). 

  

1.8 Relation med min klient kan beskrivas som en "gemensam ansträngning". ( Med gemensam menas att vilja eller 

vara villiga att arbeta tillsammans med andra). 

 

1.9 Jag använder sällan påtryckningar för att påverka min klient. (Som ett exempel kan en revisor påverka sin klient i 

frågor om revisionsavgifter, finansiella frågor, uttalanden etc.). 

 

1.10 Vi undviker att sätta press på vår klient när det uppstår motstridiga intressen, i syfte att bevara den allmänna 

atmosfären i relationen. 

 

1.11 Min relation med min klient innefattar även icke-revisionsfrågor. (Med icke-revisionsfrågor menar vi någon 

fråga/affär/icke-affär som inte är en del av revisionstjänsten). 

 

1.12 Min klient och jag kan göra ändringar i vårt avtal om någon/några omständigheter förändras. (Med avtal menar vi 

alla överenskomna villkor, antingen formellt med en uppdragsbekräftelse, eller en informell överenskommelse som 

förstås av båda parter). 

 

1.13 Villkoren i avtalet med min klient omförhandlas inte under några omständigheter. 

 

1.14 Det råder ett givande och tagande kring detaljerna i revisionstjänsten om affärsförhållanden förändras. (Givande 

och tagande i revisionstjänsten kan vara relaterat till revisionstjänstens prissättning eller också relaterad till uttalande 

om finansiella frågor). 

 

1.15 Jag gör mer för att hjälpa min klient än min klient gör för att hjälpa mig. 

 

1.16 Kostnader och fördelar som inte är jämnt fördelade mellan min klient och mig under en viss tidsperiod kommer att 

balanseras ut med tiden. 

 

1.17 Jag övervakar min klient noga för att säkerställa att mina förväntningar uppfylls. 
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2. Gör ditt bästa att bedöma dessa revisionssituationer! 
Vänligen svara på följande revisionsfall. Vi är medvetna om att du normalt skulle kräva mer 

bakgrundsinformation. Men, för syftet med vår studie ber vi dig att svara (1) baserat på den 

begränsade informationen och (2) anta att fallen involverar din största klient. 

 

I årets revision har en tvist uppstått mellan dig och din största klients ledning angående 

väsentligheten av vissa oregistrerade skulder som du upptäckt under revisionen. Vare sig 

professionella riktlinjer eller riktlinjer på ditt företag erbjuder något definitivt svar på om det 

aktuella beloppet är materiellt. Klientens ekonomichef, som är en före detta partner med dig, anser 

att den totala mängden oregistrerade skulder är oväsentlig och menar därför är det onödigt att göra 

justeringar av redovisningen. Som revisor, hur troligt är det att du inte kommer att kräva att dessa 

skulder ska redovisas? Vänligen ange ditt svar genom att markera med ett X på en specifik punkt på 

följande skala: 
 
Mycket låg sannolikhet     Mycket hög sannolikhet 
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3. Förhandling 

Utifrån följande case, bedöm sannolikheten att du i förhandlingen med din klient skulle använda 

följande taktiker. Självfallet stämmer inte storleksordningen på följande siffror inte nödvändigtvis 

överens med din klient. 

 

De oreviderade bokslut som utarbetats av redovisningspersonalen visar en nettovinst på 11.200.000 

kr, en förbättring med 900.000 kr (en ökning med 8,75 procent) jämfört med föregående år. Du 

uppskattar att nettoresultatet överskattats med cirka 1.800.000 kr (dvs. det ska vara 9.400.000 kr). 

Av dessa 1,8 miljoner kr, är 850,000 kr uppenbarligen resultatet av fel som klienten gjort och som 

därför måste justeras för att de finansiella rapporterna ska vara i enlighet med god redovisningssed. 

Resterande 950.000 kr består av skillnader mellan din och klientens uppskattningar av beloppen för 

osäkra fordringar, lagernedskrivningar samt aktivering av räntekostnader. Beloppen är din 

professionella bedömning och är enligt dig den bästa uppskattning du kan göra. 

 
Osannolikt att jag skulle använda     Skulle sannolikt använda 

 

3.1 Jag skulle ta med andra frågor i diskussionen, så jag skulle kunna kompromissa i andra frågor för att lösa denna 

fråga till min fördel. 

 

3.2 Jag skulle försöka tillfredställa ledningens förväntningar 

 

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

 

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

min fördel 

 

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

 

3.6 Jag skulle försöka hitta andra frågor med ledningen, så jag kunde ansluta mig till deras önskemål samtidigt som jag 

når min ståndpunkt i denna fråga 

 

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

ledningen 

 

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

 

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

 

3. 10 Jag skulle samarbeta med ledningen för att komma fram till en ny lösning som är godtagbar för oss båda 

 

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

 

3.12 Jag skulle ge all relevant information till ledningen, så att vi skulle kunna lösa detta problem tillsammans i 

samband med andra frågor 

 

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

förväntningar 

 

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

båda 

 

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

 

3.16 Jag skulle försöka tillgodose ledningens behov 

 

3.17 Jag skulle göra medgivande från min position till ledningen 

 

3.18 Jag skulle försöka hitta andra frågor med ledningen, som jag skulle kunna lägga till i diskussionen 
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3.19 Jag skulle försöka frambringa alla mina farhågor gällande den här frågan med ledningen 

 

3.20 Jag skulle förslå något mellanting i denna fråga någon gång under processen för att lösa oenigheter med ledningen 

 

3.21 Jag skulle förhandla med ledningen så att en kompromiss skulle kunna nås 

 

3.22 Jag skulle stå fast, för att fullfölja min position 

 

3.23 Jag skulle komma med önskemål till ledningen 

 

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

frågor 

 

3.25 Jag skulle försöka integrera mina idéer om hur man skulle kunna lösa problemet med ledningen för att för att 

komma fram till en ny gemensam lösning
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4. Demografiska frågor 

 
4.1 Arbetar du på något av big4 företagen? 

 

Ja    Nej  

 

4.2 Hur många år är du? 

 

 

4.3 Hur många år har du arbetat med revision? 

 

 

4.4 Hur stor omsättning har din klient? 

 

 

4.5 Vilken position har du i företaget? 

 

Junior revisor    Senior revisor  Manager/Chef  Partner/Delägare 

 

 
 
 
 
 


