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Aim: Previous studies indicate different results regarding which tactic the auditor usually use in 

negotiations with the client. Therefore, this study describes factors that may affect the auditors 

choice of tactics, that not previously been explored in relation to the tactics that are examined in this 

study. More specifically, how the auditor’s self-efficacy is influenced by the transformational 

leadership in the auditing firm, and if there is a relation in the auditor’s degree of self-efficacy and 

their choice of negotiation tactics.  

Method: The essay is based on a quantitative survey, where previously tested questionnaire 

constitutes the basis. Swedish auditors have participated in the survey and respondents’ answers 

were compiled and analyzed using statistical methods.  

Result & Conclusions: The study shows a positive and significant relationship between a 

transformational leadership within the audit firm and the auditor's self-efficacy. An integrative 

negotiating tactic showed a positive relationship with self-efficacy, the problem-solving approach. 

This is related to previous studies that argue that the auditor use integrative strategies to achieve the 

trust of the client, giving rise to a mutual and long term relationship between the parties, which in 

turn benefits accountants and its management. 

Suggestions for future research: It would be interesting to explore how other forms of leadership 

affect the auditor's choice of negotiating tactics. 

Contribution of the thesis: The study is interesting for auditors, as it gives them indications on 

how their perceived self-efficacy can be influenced by the transformational leadership and which of 

the negotiating tactics that they typically uses at a certain quantity of self-efficacy. 
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Sammanfattning 

 

Titel: Revisorns val av förhandlingstaktik med klienten. Har ett transformativt ledarskap och 

självförtroende inverkan på valet?  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Patrick Fransson, Sara Eskilsson  

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: 2015- 05 

 

Syfte: Tidigare studier påvisar blandade resultat angående vilken taktik som revisorn vanligen 

använder sig av vid förhandlingen med sin klient. Därför beskriver den här uppsatsen ett par 

faktorer, vars påverkan på revisorns taktiska val tidigare inte har utforskats i relation till de fem 

taktiker som undersöks i studien. Mer specifikt, hur revisorns self-efficacy påverkas av ett 

transformativt ledarskap inom revisionsfirman samt om det finns ett samband mellan revisorns grad 

av self-efficacy och val av förhandlingstaktik.  

Metod: Uppsatsen grundas på en kvantitativ enkätundersökning, där tidigare beprövade 

frågeformulär utgör grunden. Svenska revisorer har deltagit i undersökningen och respondenternas 

svar har sammanställts samt analyserats med hjälp av ett antal statistiska metoder. 

Resultat & slutsats: Studien visar att det finns ett positivt samt signifikant samband mellan ett 

transformativt ledarskap inom revisionsföretaget och revisorns self-efficacy. Bland de taktiker som 

undersöktes, var det en integrativ förhandlingstaktik som uppvisade ett positivt samband med self-

efficacy, den problemlösande taktiken. Detta sätts i relation till tidigare studier som menar att 

revisorn använder integrativa strategier för att nå ett förtroende hos klienten, vilket ger upphov till 

en ömsesidig och långsiktig relation mellan parterna, som i sin tur gynnar revisorn samt dess 

ledning.  

Förslag till fortsatt forskning: I framtida forskning vore det intressant att undersöka hur andra 

former av ledarskap påverkar revisorns val av förhandlingstaktik. 

Uppsatsens bidrag: Studien är intressant för revisorer, eftersom det ger dem indikationer på hur 

deras upplevda self-efficacy kan påverkas av ett transformativt ledarskap och vilka 

förhandlingstaktiker som de vanligen använder sig av vid en viss kvantitet self-efficacy. 

 

Nyckelord: Revisor, transformativt ledarskap, self-efficacy, förhandlingstaktik, klient.  

 



 
 

 

Förord 

Den här uppsatsen är förmodligen det sista arbetet vi skriver vid Högskolan i Gävle och innebär ett 

avslut på det Ekonomprogram som vi har studerat under tre års tid. Det som i synnerhet får oss att 

glädjas över arbetet, är när vi tänker på den resa som vi har gjort, från att fundera alldeles för länge 

över vad vi skulle skriva om, till det arbete som vi idag kan presentera. 

 

Det arbete som har lagts ner för att kunna skriva den här studien har inneburit en givande samt 

lärorik process, som framförallt har gett oss en ökad förståelse för företagsekonomi och mer 

specificerat ämnet redovisning. Vi upplever även att vi har fått en större förståelse för olika 

statistiska analyser samt hur man behandlar statistikprogram som SPSS. Den tid som vi har lagt ner 

på vårt examensarbete har även resulterat i andra lärdomar, som hur vi bör arbeta med upplägg och 

utformning av likartade forskningsarbeten i framtiden. Med hänvisning till de föregående 

meningarna, känner vi att den här studien har utvecklat oss som individer, genom att den gett oss 

nya betydelsefulla erfarenheter och kunskaper.  

 

Vi vill tacka vår handledare Jan Svanberg, våra respondenter samt de kurskamrater som har hjälp 

oss med arbetet och således gjort vår uppsats möjlig. Utan er värdefulla samt konstruktiva feedback 

på vårt arbete, hade det varit betydlig svårare att möta de frågetecken som vi har ställts inför. 

 

 

 

Patrick Fransson och Sara Eskilsson  
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1. Inledning 

I det första kapitlet förklaras bakgrunden till uppsatsen. Bakgrunden kommer att mynna ut i en 

problemdiskussion, ett syfte och ett par frågeställningar, där det ingående förklaras vilken 

inriktning som uppsatsen kommer att ha. Avslutningsvis presenteras studiens avgränsning och hur 

uppsatsens fortsatta upplägg ser ut.  

 

1.1 Bakgrund 

Inom redovisning och revision finns det tydliga strukturer samt riktlinjer att efterfölja, exempelvis 

International Federation of Accountants (IFAC), trots det är skillnader i revisionskvaliteten ett 

omdiskuterat ämne. Tepalagul samt Lin (2015) beskriver revisionskvalitén som en sannolikhet att 

revisorn kommer att (a) avslöja en överträdelse och (b) rapportera överträdelsen. Den kvalité samt 

utformning som en finansiell rapport har, beror på utfallet ifrån de diskussioner som förekommer 

mellan revisorn och dennes klient (Hatfield, Agoglia & Sanchez, 2008). Hatfield et al. (2008) menar 

nämligen att rapporterna avspeglar resultaten ifrån revisorns överläggningar med klienten och att 

förhandlingarna i sin tur framför allt påverkas av vilken förhandlingstaktik som revisorn väljer att 

använda sig av. Att revisorns val av förhandlingstaktik har en stor inverkan på utformningen av den 

slutliga redovisningen, beror på att revisorns val av taktik i förhandlingarna utgör förutsättningarna 

för diskussionerna som förs med klienten (Gibbins, McCracken & Salterio, 2010). Revisorns val av 

förhandlingstaktik är även av stor vikt i det avseendet att det kan skapa en ömsesidig relation med 

klienten, vilken i sin tur leder till att revisorn får större acceptans och förtroende (Hollindale, Kent, 

& McNamara, 2011).  

 

I Gibbins, Salterios samt Webbs (2001) studier, framkommer det att alla 93 revisorer som ingick i 

deras undersökning, hade varit inblandade i förhandlingar med en del av sina klienter, vilket visar 

indikationer på att förhandlingar mellan revisorer samt klienter är vanligt förekommande och att 

revisorn därmed ofta tvingas till att välja förhandlingstaktik. De flesta konflikter mellan revisorer 

och klienter som leder till förhandlingar, löser sig dock utan att klienten väljer att byta 

revisionsbolag (Antle & Nalebuff, 1991). Det innebär som Gibbins et al. (2001) nämner, att någon 

av parterna alternativt båda får ge med sig och anpassa sig till den andras syn kring hur 

redovisningen bör utformas. Följaktligen borde det i sin tur medföra att den ena är bättre på att 

förhandla än den andra. Många revisionsfirmor erbjuder därför sina anställda kurser i 

förhandlingstaktik, eftersom det kan ge bättre förutsättningar inför framtida förhandlingar med 

klienter, genom att det ofta resulterar i att man kompromissar mindre som revisor (Hollindale et al., 

2011; Perreault & Kida, 2011). Dessutom är chansen för ett lyckat avtal för revisorn större, desto 

bättre förberedd denne är (Bame-Aldred & Kida, 2007). Klienten kan dock anses ha en liten fördel i 
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förhandlingarna, eftersom denne alltid kan vifta med pengar eller som Antle och Nalebuff (1991) 

säger, hota med att byta revisionsbolag för att få igenom sina influenser på revisorns arbete. Men 

oavsett vad klienten erbjuder, är det alltid revisorn som avgör hur denne ska utföra sitt arbete. 

Således tror vi att en revisors sätt av val att förhandla är av stor betydelse, eftersom det är 

nödvändigt att kunna säga nej till bra erbjudanden, för att stå upp för den revision som innebär en 

korrekt samt rättvisande bild av det granskade företagets ekonomiska ställning. Vårt antagande 

stöds av Hatfield et al. (2008) som menar att revisorns val av förhandlingstaktik är avgörande för de 

finansiella rapporterna, vilka avspeglar utfallet ifrån de diskussioner som förs mellan revisorn och 

dennes klient (Hatfield & Mullis, 2015; Gibbins et al., 2001).  

 

Med ovanstående text, är vi som kommande revisorer intresserade av att undersöka och försöka 

förstå hur revisorn ser på förhandlingssituationen, det vill säga varför revisorn agerar som denne gör 

i interaktionen med klienten. Mer specifikt vill vi öka vår förståelse för vilken taktik, som revisorn 

använder sig av vid förhandlingen med dess klient samt vad som kan tänkas påverka revisorns val 

av taktik. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det krävs en detaljerad analys av revisorns taktiska val, för att förstå vad som påverkar revisorns 

finansiella bedömningar (Gibbins & Salterio, 2000). Vetskapen om vilken taktik som revisorn 

vanligen använder sig av vid förhandlingen med klienten och varför det valet görs, skapar således 

även en större förståelse för de finansiella rapporterna (Antle & Nalebuff, 1991). En utökad 

förståelse för vilken taktik som revisorn vanligen använder sig av vid förhandlingen med en klient, 

innebär inte bara att de som tar del av de finansiella rapporterna får en bättre insikt i varför de ser ut 

som de gör, utan det ger även klienten chansen till att erhålla en större förståelse för revisorns 

aktioner vid förhandlingarna.  

 

Eftersom de finansiella rapporterna till stor del beror på de taktiker som förhandlare använder sig 

av, kan den här studiens resultat även bidra till att ge revisorer samt forskare en insikt i vilken taktik 

som vanligen används av revisorn och vad som driver dem att använda en specifik taktik (Sullivan, 

O`Connor & Burris, 2006). Det innebär att revisorer lättare kan utvärdera tidigare förhandlingar 

samt dra slutsatser kring hur de bör agera vid nästa förhandling. Eftersom dagens forskare är 

intresserade av varför revisorer använder en särskild taktik, bör det även ge dem bättre 

förutsättningar för framtida forskning (Sullivan et al., 2006).  
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Om studiens resultat dessutom påvisar att taktiker används som inte gynnar revisionen och 

revisionsfirmorna i sig, kan man tänka sig att ledarna inom revisionsbyråer funderar över resultaten 

och försöker förändra revisorernas handlingar.  

 

Revisorns taktiska val är således av stor betydelse och som revisor finns möjligheten till att använda 

sig av ett flertal olika taktiker, när det kommer till förhandlingarna med klienten (Gibbins et al., 

2010). Tidigare studier kring förhandlingstaktik påvisar blandade resultat kring vilken taktik som 

vanligen används, däribland Gibbins et al. (2010) som menar att integrativa taktiker är vanligare när 

revisorn ska förhandla med sin klient, medan Churchman (1995) anser att det är distributiva taktiker 

som tenderar att användas vid förhandlingen. Forskningen kring förhandlingstaktiker visar således 

olika slutsatser, vilket är en åsikt som delas av Hollindale et al. (2011) och vi är därför intresserade 

av att bidra samt bringa klarhet i den teori som redan finns, genom att beskriva vilken taktik som 

vår studie påvisar att revisorn normalt sätt använder sig av. Vi vill även sätta en unik prägel på vår 

studie och bidra med nya kunskaper, genom att undersöka hur ett par faktorer som enligt vår 

vetskap tidigare inte har examinerats, påverkar revisons val av taktik vid förhandlingen med 

klienten. Valet av förhandlingstaktik kan med all sannolikhet tänkas bero på flera olika faktorer, 

men vi kommer i den här studien att rikta uppmärksamheten mot det transformativa ledarskapet 

inom revisionsfirman samt revisorns self-efficacy. Det engelska ordet self-efficacy används i 

studien, eftersom det saknas en svensk översättning av begreppet. Självförtroende är det ord inom 

svenskan som är mest likt self-efficacy, men en individs självförtroende ses som ett mer generellt 

begrepp, medan self-efficacy syftar till den tro man har på sig själv att klara av en specifik uppgift 

(Bandura, 1997). Begreppet self-efficacy beskrivs mer ingående i kapitel 3.2 

 

Eftersom alla individer inom ett företag har egna intressen samt målsättningar, behöver ledaren få 

de anställda att sträva mot samma vision (Lennèer-Axelson & Thylefors, 1980). Det innebär att 

ledaren inom en revisionsfirma måste agera på ett sätt som får revisorerna att arbeta för en 

gemensam framtidsbild, vilket påminner om det transformativa ledarskapet (Strom, Sears & Kelly, 

2014). Det transformativa ledarskapet är en ledarstil som anses förändra den enskilde individens syn 

på bland annat etik, värderingar och långsiktiga mål (Wolvèn, 2000). En transformativ ledare 

utmärker sig därmed genom att de omvandlar normer och värderingar för de anställda, för att 

generera ett prestationshöjande arbete, som i sin tur engagerar sina anhängare att uppnå 

organisatoriska mål (ibid.). Egenskaper som utstrålning, inspiratör och utveckling av följarnas 

färdigheter genom coaching samt mentorskap är önskvärt hos den här formen av ledare (Burch & 

Guarana, 2014).  
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Eftersom det transformativa ledarskapet förändrar individens sätt att arbeta och får de anställda att 

se olika situationer på nya sätt (Bass, 1999), borde det kunna ha ett inflytande på vilken taktik som 

revisorn väljer att använda sig av vid förhandlingen med klienten. Den här studien kommer därför 

att beskriva hur det transformativa ledarskapet påverkar revisorns taktiska val, inkluderad en 

mellanliggande faktors inflytande, i form av revisorns self-efficacy. Self-efficacy beskrivs av 

Bandura (1982) som en persons tro i dennes förmåga att utöva kontroll över händelser. Att studien 

beskriver ett transformativt ledarskap samt self-efficacy, beror på att det transformativa ledarskapets 

huvudsak att motivera sina anhängare, även borde påverka revisorns self-efficacy och graden av 

self-efficacy anses ha en stor inverkan på individers arbetsprestationer (McNatt & Judge, 2008). 

Graden av kontroll som en enskild individ upplever sig själv ha en i en viss situation, påverkar 

dennes val av handlingar samt beteenden (Bandura, 1977; Sullivan et al., 2006). En revisors self-

efficacy är därför intressant att undersöka i relation till revisorns val av förhandlingstaktik, med 

hänsyn av att en individs agerande i en situation, beror på den tro som personen har på sig själv 

(Lunenburg, 2011). Det tror vi innebär att en revisors val av taktik vid en förhandling, skulle kunna 

skifta beroende på dennes egna upplevda self-efficacy. Dessutom vet man inom dagens forskning 

väldigt lite om hur self-efficacy påverkar förhandlingar (Sullivan et al., 2006), vilket höjer meningen 

med studiens syfte. 

 

De effekter som ett transformativt ledarskap inom revisionsbyråer samt revisorns self-efficacy 

påvisas ha i den här studien, är av värde för revisionsledarna, vilka kan se hur de två faktorernas 

inflytande påverkar revisorns taktiska val. Stevens, Bavetta samt Gist (1993) menar nämligen att det 

finns flera olika metoder för att träna upp en individs self-efficacy och ledarens sätt att styra en 

grupp kan givetvis förändras. Därför är insikten i hur olika faktorer påverkar revisorns val av 

förhandlingstaktik av stor vikt, eftersom ledaren har möjlighet att påverka slutresultatet. Ledarna 

inom revisionsfirmorna kan även studera hur deras inflytande på revisorerna, har betydelse för dess 

upplevda self-efficacy. De resultat som studien påvisar kan därför utvärderas av ledarna, vilka kan 

dra slutsatser om hur de bör agera i framtiden för att få sina revisorer att arbeta på ett sätt, som av 

dem uppfattas som bättre och därmed ökar chanserna till att uppnå organisationens långsiktiga mål. 

 

Med ovanstående reflektioner samt funderingar vill vi i den här studien dela med oss av ett unikt 

forskningsbidrag till den befintliga redovisningslitteraturen, utifrån ett förhandlingsperspektiv. Den 

föreliggande studien utgör ett exklusivt bidrag, eftersom det utifrån vår kännedom inte har forskats 

kring varken det transformativa ledarskapets inom revisionsfirman samt revisorns self-efficacys 

påverkan, på de fem taktiker som vi använder oss av i den här studien. Ur ytterligare ett perspektiv 

är studien unik, då den är först med att studera den process som syftar till hur ett transformativt 
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ledarskap inom revisionsfirman påverkar revisorns self-efficacy och hur revisorns self-efficacy i sin 

tur inverkar på dennes val av förhandlingstaktik i integrationen med klienten.  

 

1.3 Frågeställningar 

De primära frågeställningarna i den här uppsatsen är: 

         Hur påverkar ett transformativt ledarskap inom revisionsfirman revisorns self-efficacy?  

         Hur påverkar graden av revisorns self-efficacy dennes val av förhandlingstaktik med klienten? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur ett transformativt ledarskap inom revisionsfirman påverkar 

revisorers self-efficacy och hur det i sin tur influerar dess val av taktik vid förhandling med klienter. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien utgår från uppfattningar respektive erfarenheter som aktiva revisorer har om sin egen self-

efficacy samt om sina förhandlingar med klienter och det ledarskap som återfinns i den firma som 

de arbetar hos. Uppsatsen är därför begränsad enbart till revisorns perspektiv. 

 

Den elektroniska enkäten som ingår i studien skickas ut till nästan alla de revisorer vi har e-

mailadresser till och arbetet begränsas därför genom att 3 300 godkända samt auktoriserade 

revisorer kommer att ta del av den. 

 

En annan avgränsning är att revisorerna som besvarar enkäten i den här studien, enbart ska se till sin 

största klient när de besvarar frågorna om förhandlingstaktik.  Anledningen är att vi tror att deras 

val av taktik vid förhandlingarna med klienten avspeglas tydligast när kunden är stor, eftersom 

revisorn troligen lägger större vikt vid förhandlingarna.   

 

Den tidsbrist och tidspress som finns vid skrivandet av examensarbetet har också sin inverkan på 

arbetet. Det är bland annat anledningen till att vi enbart studerar revisorer inom Sverige samt endast 

använder oss av en form av insamlingsmetod, i form av elektroniska enkäter som skickas ut. 

 

1.6 Studiens fortsatta disposition  

Studiens fortsatta upplägg bygger på sex olika delar, vilka namnges och behandlas i varsitt kapitel. 

Det andra kapitlet behandlar den teoretiska metoden som arbetet utgår ifrån, vilket innebär att de 

metodval som används i studien tas upp och förklaras. I det tredje kapitlet kommer tidigare 

forskning som är relevant för den här studien att behandlas. De hypoteser som formuleras utifrån 
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den tidigare teorin, tas sedan upp i det fjärde kapitlet och får ett helt eget avsnitt i arbetet för att 

tydliggöra den bakgrund som ligger bakom utformningen av hypoteserna. Den empiriska metoden 

avhandlas sedan i det femte kapitlet, innan studiens resultat med tillhörande analys tas upp i det 

sjätte kapitlet och våra slutsatser redogörs i det avslutande sjunde kapitlet.  
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2. Teoretisk metod 

I det här kapitlet introduceras den metod som ligger till grund för uppsatsen, vilket sker genom en 

presentation av studiens forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsdesign och val av teori samt 

kvantitativ alternativt kvalitativ metod. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Vikten av att ta del av samt förstå forskningsfilosofin är av stor betydelse, eftersom den utgör 

grunden för det som ska genomföras i studien och genererar en förståelse för det som ska studeras 

(Patel & Davidson, 2003).  

 

I vår studie anser vi att positivismen är den forskningsfilosofi som är mest lämplig för oss att 

använda. Positivismen menar att vetenskapens uppgift är att förklara olika fenomen och att man ska 

eftersträva att finna lagbundenheter, det vill säga bestämda samband (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Det är precis vad vi försöker göra i vår studie, då vi letar samband genom att undersöka om ett 

transformativt ledarskap påverkar revisorns self-efficacy och hur den grad av self-efficacy som 

sedan uppmäts, i sin tur influerar revisorns val av taktik i förhandlingarna med klienten.  

 

Enligt det positivistiska synsättet struktureras forskningen upp genom att man ställer hypoteser som 

grundar sig på tidigare forskning och att man sedan genom vetenskapliga metoder undersöker dem 

med hjälp av empiri (Patel & Davidson, 2003). Det är ett upplägg som är identiskt med utförandet 

av den här studien, då tidigare vetenskaplig forskning som återfinns inom vårt forskningsområde 

används, för att bilda hypoteser som sedan med hjälp av vetenskapliga metoder undersöks mot 

empiri. 

 

Positivismen är även känd för sin reduktionism, vilken innebär att ett helhetsproblem kan delas upp 

i olika delar, vilka sedan studeras var och en för sig (Patel & Davidson, 2003). I studien använder vi 

oss av reduktionism för att studera de olika begreppen var och en för sig, genom att vi först studerar 

hur ett transformativt ledarskap påverkar revisorns self-efficacy, sedan tar vi reda på hur revisorns 

self-efficacy påverkar dennes val av förhandlingstaktik med klienten.  

 

Inom positivismen anser man att kunskap kan var objektiv och att människan enbart kan nå kunskap 

genom sina sinnen samt logiska resonemang (Eriksson & Hultman, 2014). Vi delar positivismens 

synsätt även här, eftersom vi anser att det är viktigt att vara objektiva i vår undersökning, för att 

våra tankar och intressen inte ska kunna påverka slutresultatet av den här studien. 
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För att uppnå kunskap och stärka bevis, anser positivismen att matematiska beräkningar är bra 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det är ett synsätt som påminner om upplägget i den här studien, 

vilket går ut på att dra slutsatser med hjälp av matematiska beräkningar, i form av bland annat en 

regressionsanalys. 

 

2.2 Forskningsansats 

Deduktiv och induktiv ansats är de två huvudsakliga forskningsansatserna som kan användas i den 

här studien. Den deduktiva teorin handlar om att forskare drar logiska slutsatser utifrån allmänna 

principer och redan tillgängliga teorier (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Med hjälp av den befintliga 

teorin formas hypoteser som sedan testas empiriskt (Patel & Davidson, 2003).  

 

Den induktiva teorin är en annan modell, som går ut på att man drar slutsatser och konstruerar en 

teori utifrån observationer (Bryman & Bell, 2013). Eriksson samt Hultman (2014) skriver att den 

induktiva metoden nästan aldrig grundas på samtliga möjliga observationer och därför kan man förr 

eller senare upptäcka oregelbundenheter. 

 

Vi har i den här studien valt att använda oss av deduktion som 

arbetsmodell, varvid vi kommer att följa den struktur som 

framkommer i figur 2.2. Det innebär att vi utgår ifrån redan 

befintlig teori, för att utifrån denna formera hypoteser som vi sedan 

vill undersöka. I det tredje stadiet kommer vi därför att samla in 

data kring våra hypoteser, vilken sedan ställs samman till ett resultat 

i det fjärde steget. Därefter kommer vi utifrån det vi får fram i 

resultatet välja att förkasta alternativt bekräfta de hypoteser som 

formulerades i början av vår studie och i det sista stadiet formulerar 

vi sedan om den teori som fanns innan vår undersökning, med hjälp 

av de slutsatser som vi kan dra ifrån vår studie. 

 

 

 

Figur 2.2 Deduktiv arbetsmodell      
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2.3 Forskningsdesign  

En forskningsdesign är en ram för insamling samt analys av data, vilken man använder sig av vid 

forskningsarbetet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vår studie utgör en fallstudiedesign, vilket är en forskningsdesign som ger en detaljerad samt 

ingående förklaring av ett enda fall, som är komplext och specifikt av sin natur (Bryman & Bell, 

2013). Med fallstudie syftar man vanligen till att studera en särskild plats, lokal eller person (ibid.). 

Den nyss nämnda beskrivningen av en fallstudie passar in på vår uppsats, eftersom vi vill studera 

revisorer, vilka utgör ett fall. Målsättningen är att kunna urskilja särskilda beteenden inom 

revisionsfirman, i form av hur ett transformativt ledarskap påverkar revisorns self-efficacy och hur 

den uppmätta graden av self-efficacy sedan inverkar på revisorns val av taktik i förhandlingen med 

klienten.  

 

Eriksson och Hultman (2014) menar att en fallstudie genomförs eftersom det man vill undersöka 

vanligen sammankopplas med det sammanhang man är intresserad av. Det vi vill granska har en 

tydlig koppling till den kontext vi är intresserade av, då vi studerar hur ett par faktorer, ett 

transformativt ledarskap inom revisionsföretaget samt revisorns self-efficacy påverkar dennes val av 

taktik vid förhandlingen med klienten. Förhandlingstaktik utgör således den centrala delen av vårt 

arbete och är ett vanligt begrepp inom revisionsforskningen.  

 

Eriksson samt Hultman (2014) menar att fördelarna med fallstudier bland annat är att de svarar på 

frågor som konstrueras med hur samt varför och tenderar att resultera i att det uppstår nya frågor, 

begrepp samt hypoteser genom forskningens gång. Deras åsikter ger oss en indikation på att vi har 

valt att använda oss av rätt forskningsdesign, med tanke på att de frågeställningar som vi har 

formulerat i uppsatsen, syftar till att ge svar på frågan hur olika faktorer påverkar varandra.  

 

2.4 Val av metod 

Enligt Patel och Davidson (2003) kommer metodvalet att avspeglas i forskningsarbetet, genom att 

det påverkar hur man hanterar den information som samlas in, det vill säga hur man genererar, 

behandlar och undersöker den. Det finns två olika forskningsstrategier att använda sig av i arbetet 

vid val av metod, nämligen kvantitativ metod samt kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden 

innebär att man utför mätningar samt använder sig av bearbetnings- och analysmetoder vid 

insamlingen av data (Patel & Davidson, 2003). Strukturerade intervjuer samt enkäter är vanliga 

verktyg för att testa om teorier som konstruerats stämmer och resultatet förtydligas i 

forskningsarbetet genom exempelvis förklaringar av statistiska samband samt hypoteser (Bryman & 
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Bell, 2013). Den kvalitativa metoden fokuserar istället på att tolka samt förstå enskilda fall (Bryman 

& Bell, 2013), genom att man använder sig av mjuk data, vilket exempelvis innebär kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2003).   

 

Bryman samt Bell (2013) menar att det kan finnas fördelar med att kombinera de båda metoderna 

och nämner bland annat att man kan bekräfta det kvalitativa resultatet med hjälp av det kvantitativa. 

Deras synsätt delas av Yin (2007), som menar att även om det inte är avsiktligt att blanda de 

kvantitativa och kvalitativa metoderna med varandra i sin egen forskning, är risken stor att det blir 

så ändå. Yin (2007) förklarar att det beror på att man oavsiktligt tar idéer ifrån de båda metoderna, 

för att de tillsammans ger den bästa bilden av verkligheten, genom att de kompletterar varandra på 

ett bra sätt. Anledningen är att de utgår ifrån olika ontologiska ståndpunkter samt synsätt på 

kunskap (Bryman & Bell, 2013). 

 

Valet av forskningsmetod faller i vår undersökning på den kvantitativa metoden, då vår tanke med 

arbetet är att formulera hypoteser som kontrolleras med hjälp av enkätformulär, vilka skickas ut till 

revisorer. Resultatet kommer sedan att mätas och förhoppningsvis ge tydliga statistiska samband. 
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3. Tidigare forskning 

I det tredje kapitlet presenteras den tidigare forskning som uppsatsen grundar sig på. Utifrån några 

viktiga begrepp introduceras läsaren i två faktorer, det transformativa ledarskapet och self-

efficacy. En presentation och förklararing ges även av begreppet förhandlingstaktik samt de fem 

olika taktikerna som revisorn kan använda sig av vid förhandlingar. Den tidigare forskningen som 

beskrivs i det här kapitlet, lägger sedan grunden för de hypoteser som tas upp i det fjärde kapitlet. 

Det innebär bland annat att sambandet mellan det transformativa ledarskapet, self-efficacy samt 

förhandlingstaktikerna kommer att förklaras i det fjärde kapitlet, både i skrift och med hjälp av 

figur 4.2. 

 

3.1 Transformativt ledarskap 

Benämningen av ett transformativt ledarskap syftar på en process som förändrar och transformerar 

individen (Wolvèn, 2000). Tidigare forskning påvisar ett tydligt mönster i form av en positiv 

relation mellan det transformativa ledarskapet samt dess följares beteenden, attityder och 

prestationer (Walumbwa & Hartnell, 2011). En ledare som agerar med ett transformativt ledarskap 

vill skapa värderingar och normer, som förstärker de anställdas engagemang, samhörighetskänsla 

samt motivation (Wolvèn, 2000). En transformativ ledare kan beskrivas som högpresterande och 

främjar medarbetarskap, kreativ flexibilitet samt laganda (Bass, 1999). Burns (1978, refererad i 

Wolven, 2000) förklarar att syftet med ledarskapet är att öka de leddas medvetenhet om vikten av 

att nå gemensamma behov och specifika syften, istället för att individerna ska koncentrera sig på 

personliga intressen. Uppfattningen delas av Strom et al. (2014), som menar att ledaren sett ur en 

team-synvinkel ska bidra med stimulans respektive inspiration, för att få de anställda att avstå deras 

personliga drivkrafter samt egenintressen, för att istället arbeta för organisationens vinning och 

därigenom uppnå ett kollektivt mål för företaget. 

 

3.1.1 Det transformativa ledarskapets hörnstenar  

Det transformativa ledarskapet kan delas in i fyra olika dimensioner, där varje del utgör varsin 

hörnsten av ledarskapet och benämns; idealiserat inflytande, inspirerande samt motiverande, 

intellektuell stimulans och individualiserat (Judge & Piccolo, 2004; Burch & Guarana, 2014). 

 

Strom et al. (2014) förklarar det idealiserade inflytandet som att det för med sig respekt, beundran 

och förtroende hos de anställda för ledaren, vilket resulterar i att de vill agera efter dennes riktlinjer. 

Ledaren ställer höga krav på prestanda och visar beslutsamhet samt självförtroende (Burch & 

Guarana, 2014). Bass (1999) förklarar att anhängare vill identifiera sig med den här formen av 



19 

 

ledarskap. 

 

Den andra dimensionen som inspirerar och motiverar, handlar om ett ledarskap som innebär att 

anhängarna blir engagerade samt delaktiga i gemensamma visioner, vilket ofta sker genom att 

ledaren använder sig av symboler och känslomässiga vädjanden (Wolven, 2000). Strom et al. 

(2014) menar att ledaren frambringar en bild för medarbetarna i form av en meningsfull, 

entusiastisk och optimistisk framtidsvision. 

 

Intellektuell stimulans visas när ledaren hjälper och utmanar sina anhängare att bli mer innovativa 

samt kreativa (Strom et al., 2014). Ayman, Korabik och Morris (2009) förklarar beteendet av 

intellektuell stimulans som ett sätt att uppmuntra sina anhängare att utforska alternativ till deras 

antaganden, vilket tros vara ett sätt för ledarna att visa intresse för de underordnades utveckling.  

 

Den individualiserade dimensionen handlar om att ledaren försöker att lyssna och agera genom 

mentorskap samt effektiv kommunikation (Strom et al., 2014). Individualiserad behandling visas 

när ledare uppmärksammar de utvecklingsbehov anhängare önskar och behöver, genom stöttning 

samt coachning, ledarna delegerar uppdrag som möjligheter för tillväxt (Bass, 1999). Det handlar 

om att ledaren ska visa respekt, förtroende och bry sig om de anställda, för att därigenom generera 

en god självkänsla hos medarbetarna (Hoffmeister, Gibbons, Johnson, Cigularov, Chen & 

Rosencrance, 2014). 

  

3.2 Self-efficacy 

McNatt och Judge (2008) definierar self-efficacy som människans syn på sin egen förmåga att 

organisera samt genomföra handlingar, som krävs för att uppnå prestationsnivåer. Handlingar styrs 

av mänskliga egenskaper, där man utöver sin kontroll kan åstadkomma förändring genom 

tankeprocesser, motivation och åtgärder (Wood & Bandura, 1989). Genom sina handlingar får man 

bevis på sin egen kapacitet och människan kan utifrån det bedöma sin nivå på upplevd self-efficacy 

(ibid.). Den grad av self-efficacy som en individ upplever sig själv inneha, påverkar dennes val av 

handlingar samt beteenden (Bandura, 1977; Bandura, 1982) och är ett betraktelsesätt som ligger till 

grund för den målformuleringsteori om motivation, som Locke samt Latham (1990, refererad i 

Lunenburg, 2011) utvecklade. Deras teori betonar vikten av relationen mellan mål och resultat samt 

handlar om att individens prestation i en viss situation, påverkas av såväl dennes förmåga av att 

utföra handlingen och individens självupplevda self-efficacy (ibid.). Effekterna av en hög self-

efficacy i denna målinriktade teori, ger individen ett syfte och riktning som stimulerar insatsen samt 

ger klarhet i vad de förväntar av sig själva (Early & Lituchy, 1991).  
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En person som har hög self-efficacy sätter högre personliga mål och lägger således ner mer tid samt 

engagemang i olika slags uppgifter, vilket kan resultera i en förhöjd self-efficacy eftersom personen 

upplever stora framgångar (Bandura, 1986). Motsatsen gäller individer med låg self-efficacy, vilka 

istället sätter blygsamma personliga mål och därför tar avstånd till utmaningar utanför sin kontroll, 

något som i sin tur kan reducera dennes self-efficacy, eftersom individen aldrig upplever framgångar 

(ibid.). Seijts & Latham (2001) konstaterade därför i sin forskning att människor bör fokusera på 

uppgifter som anses vara komplexa, då det ökar deras engagemang och efterföljande förmågor. 

Lunenburg (2011) förklarar att utmanande mål mobiliserar energi och leder till högre insatser, vilket 

får människor att prestera för att uppnå önskad prestationsnivå.  

 

Människors föreställningar om deras self-efficacy kan utvecklas genom fyra huvudsakliga källor, 

vilka benämns och beskrivs nedan (Bandura, 1989). 

 

3.2.1 Kunskap och erfarenheter  

De framgångar som en individ har relateras ofta till ens personliga effektivitet och tron på sin 

kunskap (Bandura, 1989). Om man bara upplever framgångar, förväntar sig individen snabba 

resultat samt tycker att det är lätt att avleda motgångar och har lättare att behålla sin starka känsla av 

effektivitet, vilket genererar ett högt self-efficacy (O’Connor & Arnold, 2001). Motsatsen i form av 

återkommande motgångar kan få till följd att människan blir ineffektiv och generar ett lågt self-

efficacy (ibid.). Individen tror att sina erfarenheter samt sin kompetens är otillräcklig och blir 

avskräckt när sin personliga prestanda understiger förväntningarna (ibid.). Wood samt Bandura 

(1989) menar att svårigheten när en individ tvivlar på sin self-efficacy, är när och om individen 

kommer att få tillbaka sin nivå av self-efficacy. Graden av en individs upplevda self-efficacy är hos 

vissa snabbt återställd, medan andra förlorar tron på sin förmåga under en längre tid (ibid.). För att 

återigen höja ens self-efficacy, menar Wood samt Bandura (1989) att det är viktigt för människan att 

komma över hinder och få känna att man lyckas, för då kommer känslan av ens self-efficacy att 

höjas. 

 

Vidare förklarar tidigare forskning vikten av överordnarens ansvar i att tillhandahålla uppgifter på 

ett tydligt och koncist sätt, för att försäkra sig om att underordnaren bedömt uppgiften på ett korrekt 

sätt (Stajkovic & Luthans, 1998). Vid avsaknaden av tydliga instruktioner kan nämligen individen 

felaktigt uppleva att denne har misslyckats med uppgiften, även om så inte är fallet och därmed kan 

den upplevda self-efficacyn sjunka (ibid.). 
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3.2.2 Modellering 

Wood samt Bandura (1989) förklarar modellering som ett sätt att jämföra sig med människor som 

har liknande kunskaper och därmed höja sin tro på sin kapacitet att behärska jämförbara aktiviteter. 

Modellering kan även handla om att man jämför sig med skickliga individer, vilka innehar den 

kompetens man eftersträvar (ibid.). Genom att studera hur andra individer behandlar olika 

situationer, kan man inspireras av varandra och utbyta erfarenheter (Gist & Mitchell, 1992). 

Modellering kan även vara psykologiskt effektfullt, då människor som upplever svårigheter i ett 

visst läge, fortsätter uppgiften eftersom de jämför sig med andra individer som har klarat av samma 

situation (ibid.). 

 

Early samt Lituchy (1991) menar att modellering är en bra metod att använda sig av inom 

organisationer och kan vara en metod för att reducera den oro som finns kring att individers behov 

av fortbildning, inte tas i anspråk som det bör. Deras åsikt grundar sig i att företag vanligen anses 

sträva efter att nå resultat och mål, vilket innebär att de anställda måste kunna attrahera kunderna 

med sin kunskap här och nu, eftersom de annars riskerar att bli ersatta (ibid.). Modellering kan vara 

lösningen på problemet enligt Early samt Lituchy (1991), vilka menar att om de anställda ser hur 

andra arbetar inom samma yrke och jämför sig med dessa, kan de finna bättre eller nyare 

arbetsmetoder att använda sig av. Ett förbättrat arbetssätt kan i sin tur innebära framgångar för den 

anställda, vilket påverkar den upplevda self-efficacyn, vilket i slutändan även gynnar verksamheten 

(ibid.). Att hjälpa medarbetarna att utveckla sina färdigheter genom modellering är till fördel, då 

man kan erbjuda hög kompetens till sina kunder samtidigt som de anställda får 

utvecklingsmöjligheter, som generar i att de upplever högre self-efficacy (Early och Lituchy (1991). 

 

3.2.3 Verbala och sociala övertygelser 

Genom att stärka individers tro om att de har vad som krävs för att lyckas, kan det övertyga 

människan att denne behärskar givna aktiviteter och därigenom genererar det i en högre nivå av 

self-efficacy (Wood & Bandura, 1989). I den mån social övertygelse innebär en positiv effekt, kan 

det främja kompetensutveckling och känsla av effektivitet (ibid.). Människor som övertalas om att 

de saknar förmåga, tenderar istället att undvika utmanande aktiviteter och ser färre möjligheter till 

hur ett problem kan lösas (Wood & Bandura, 1989). Genom bromsande aktiviteter och bristande 

motivation, skapar det misstro av ens egen kapacitet (ibid.).  

 

Att ge feedback är en form av social faktor, vilken kan påverka en individs upplevda self-efficacy 

(Lunenburg, 2011). Genom att återkoppla en människas insats till de upplevda resultaten av en 

prestation, får denne reda på hur väl individens arbete bidrar till målen och en förståelse för vilka 
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justeringar som krävs för att förbättra prestationen ytterligare (ibid.). Enligt Iskandar, Sari, Mohd-

Sanusi samt Anugerah (2012), har feedback formellt uttryckts som den mest prestationshöjande 

effekt, som följare kan få från sina överordnade. 

 

3.2.4 Individens fysiska välmående 

Wood samt Bandura (1989) förklarar betydelsen av ett fysiskt välmående hos individen, då det 

påverkar dess emotioner och upplevda self-efficacy. Människor som upplever sig själva effektiva, är 

sannolikt mer tillfreds med sin situation och energidrivande i sitt arbete, medan individer som 

tvivlar, betraktar sin situation som krävande (ibid.). Wood samt Bandura (1989) förklarar även att 

en persons self-efficacy påverkas av hur omgivningen upplever individen. Exempelvis kan en 

individ som uppvisar trötthet, värk samt smärtor, tolkas av omgivning som fysiskt svag och får 

personen insikt i de andras uppfattning, kan dennes self-efficacy sjunka (ibid.). Enligt Wood och 

Bandura (1989) kan människor förbättra sin fysiska status genom att minska sin stressnivå eller 

ändra sina dysfunktionella, kroppsliga arbetsuppgifter.  

 

3.3 Förhandlingstaktik 

Begreppet förhandling kan definieras som en process där man strävar efter att ett antal beslut ska 

fattas i en konkurrensutsatt situation (Bazerman & Lewicki, 1985). Det innebär att en förhandling 

utförs mellan två eller flera parter, vilka innehar olika intressen och där man i slutet eventuellt fattar 

ett gemensamt beslut som påverkar bådas välfärd (Sahnoun & Zarai, 2009; Kimmel, Pruitt, 

Magenau, Konar-Goldband & Carnevale, 1980). Den överenskommelse som nås mellan parterna 

kan bero på vilken strategi som revisorn använder sig av i sina förhandlingar och revisorns taktiker 

delas vanligen in i två grupper, antingen anses de vara integrerade eller distributiva (Chang, Cheng 

& Trotman, 2013). Den integrerade förhandlingstaktiken betyder att förhandlingen leder till att båda 

parterna vinner eller åtminstone inte förlorar på utfallet av överenskommelsen (Gibbins et al., 

2010). Integrerade förhandlingar innebär ofta öppna samt systematiska diskussioner, vilka syftar till 

att försöka förstå den andra partens situation och därigenom uppnå positiva resultat, utan att 

framkalla konflikter med förhandlingspartnern och på så sätt skapa sig ett förtroende hos motparten 

(Trotman, Wright & Wright, 2005; Meiners & Boster, 2012). Motsatsen till den integrerade 

strategin är den distributiva, som betyder att det finns en vinnare och en förlorare i det avtal som nås 

mellan de inblandade parterna (Kersten, 2001; Gibbins et al., 2010). Trotman et al. (2005) menar att 

distributiva taktiker betonar skillnader mellan förhandlingsparterna och behovet av att vinna 

förhandlingen. Att de inblandade i förhandlingarna använder sig av hot och undanhåller information 

för den andra parten, är vanligt förekommande inom den distributiva taktiken, vilket tenderar att 

öka konflikter mellan parter samt leda till ett dödläge i förhandlingen (ibid.).  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Zarai%2C%20M.A.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Zarai%2C%20M.A.%22%7C%7Csl~~rl','');
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Även om Churchman (1995) och en stor del av tidigare forskning fastställer att den distributiva 

taktiken är den som vanligtvis förekommer vid förhandlingar, är forskningsresultaten delade, då 

exempelvis Goodwin (2002) samt Gibbins et al. (2010) är av den motsatta uppfattningen. 

 

Inom den integrerade förhandlingstaktiken återfinns enligt Schmidt samt Cross (2014) två olika 

taktiker, som heter problemlösande och utvidgande, medan det under den distributiva inriktningen 

beskrivs tre taktiker som kallas för stridande, medgivande och kompromissande.  

 

Förhandlingstaktik: Problemlösande 

Carnevale och Pruitt (1992) beskriver problemlösande som en taktik där man i 

förhandlingssituationen söker efter en lösning, som uppfyller behoven som finns hos båda parterna.  

 

Förhandlingstaktik: Utvidgande 

Taktiken utvidgande innebär att man adderar nya problem till förhandlingarna, för att därigenom se 

till att båda parterna vinner på utfallet av den slutgiltiga överenskommelsen (Gibbins et al., 2010). 

 

Förhandlingstaktik: Stridande 

Stridande som taktik syftar till att få den andra parten att ge efter i förhandlingarna eller åtminstone 

se till att denne inte accepterar liknande erbjudanden ifrån andra parter, genom att direkt samt 

kraftfullt övertala den andra parten att acceptera ens intressen, med hjälp av exempelvis hot, 

övertalning och manipulation (Lindzey, Gilbert & Fiske, 1998). 

 

Förhandlingstaktik: Medgivande 

Medgivande förklaras av Gibbins et al. (2010) som en strategi, vilken handlar om att man ger upp 

och ändrar sitt primära ställningstagande i förhandlingarna, genom att man reducerar sin egen nytta 

och således tillfredsställer en större del av den andre partens intressen. 

 

Förhandlingstaktik: Kompromissande 

Taktiken kompromissande ses ofta som en blandning mellan strategierna stridande samt 

medgivande och går ut på att man försöker hitta en medelväg, där båda parterna tvingas att ge upp 

sina önskemål, för att komma fram till en gemensam lösning (Gibbins et al., 2010). Utfallet får dock 

inte resultera i två nöjda parter, eftersom det är en distributiv taktik, där någon måste förlora på den 

slutgiltiga uppgörelsen (ibid.). Det innebär att när taktiken kompromissande används, kommer 

antingen den ena eller båda parterna att vara missnöjda med slutresultatet (ibid.).    
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4. Hypoteser 

I den här delen av arbetet kommer hypoteser att formuleras samt förklaras utifrån den teoretiska 

grund som beskrevs i det tredje kapitlet. Hypotesernas relationer till varandra beskrivs förutom i 

kapitlets text, även med hjälp av figur 4.2. Hypoteserna kommer sedan att besvaras och utgöra 

grunden i den empiri som tas upp i det sjätte kapitlet.  

 

4.1 Hypotesernas bakgrund 

För att öka förståelsen för hur omvärlden fungerar och mer specifikt i den här situationen, revisorns 

arbete, är syftet med den här uppsatsen att komma fram till hur en transformativ ledare inom 

revisionsfirman kan påverka en revisors self-efficacy samt hur graden av revisorns self-efficacy 

sedan har en inverkan på valet av dennes förhandlingstaktik, som används i diskussionerna med 

klienten. Ett bra sätt för att förklara den omvärlden vi lever i, är att anta hur saker fungerar i 

verkligheten och sedan testa om dessa antaganden är realistiska samt sannolika, vilket är precis på 

det sätt som hypoteser fungerar (Backman, 2008). Därför är avsikten med den här studien att 

kontrollera syftet, genom att ställa hypoteser som grundar sig i själva syftet. Hypoteserna i den här 

studien delas följaktligen in i två olika avsnitt, där det första fokuserar på den del av syftet som 

handlar om att ta reda på hur ett transformativt ledarskap inom revisionsfirman påverkar revisorns 

self-efficacy. Det andra avsnittet med hypoteser används således för att undersöka resterande del av 

syftet, vilket handlar om att ta reda på hur revisorns self-efficacy sedan påverkar valet av dennes 

förhandlingstaktik med klienten.   

 

4.1.2 Transformativt ledarskap – Self-efficacy  

Arbetets första hypotes har formulerats utifrån vår tro, att ett transformativt ledarskap inom 

revisionsfirman påverkar revisorns self-efficacy. Den teori som tas upp i vårt tredje kapitel, tyder på 

att ett transformativt ledarskap kan höja revisorns self-efficacy. Wolvèn (2000) beskriver 

exempelvis att ett transformativt ledarskap kan höja en persons drivkraft och Wood samt Bandura 

(1989) menar att en förhöjd motivation kan resultera i att den enskilde individens self-efficacy ökar. 

Walumbwa samt Hartnell (2011) i sin tur, anser att det transformativa ledarskapet kan påverka den 

leddes prestationsförmåga och O’Connor samt Arnold (2001) menar att framgångar i form av bra 

prestationer kan höja en människas self-efficacy. De två nyss nämnda meningarna är ett par exempel 

på att det transformativa ledarskapet transformerar en individs engagemang samt prestationer och 

de två faktorerna anses även vara två starkt bidragande saker som kan påverka en människas self-

efficacy. Därför tycker vi att det tyder på att det sannolikt finns en koppling mellan det 
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transformativa ledarskapet samt revisorns self-efficacy, vilket vi vill undersöka genom vår första 

hypotes.  

 

H1: Ett transformativt ledarskap inom revisionsfirman har ett positivt samband med revisorns self-

efficacy 

 

4.1.3 Förhandlingstaktiker – Self-efficacy  

I det andra avsnittet återfinns fem olika hypoteser, vilka används för att besvara den del av syftet, 

som handlar om att beskriva hur revisorns self-efficacy påverkar valet av dennes förhandlingstaktik 

med klienten. Motivet till formuleringen av hypoteserna, bygger bland annat på Banduras (1977) 

påstående om att individens upplevda self-efficacy, påverkar dennes val av handlingar och 

beteenden. Följaktligen anser vi att en persons upplevda self-efficacy, borde vara avgörande för 

dennes val av förhandlingstaktik i diskussionen med klienten. I hypoteserna utgår vi ifrån fem olika 

förhandlingstaktiker som utgör integrativa samt distributiva taktiker och vanligen används vid 

förhandlingar, enligt Schmidt och Cross (2014). De integrativa taktikerna består av problemlösande 

och utvidgande, medan de distributiva taktikerna utgörs av stridande, medgivande samt 

kompromissande (ibid.). För att få reda på om någon av taktikerna har ett samband med revisorns 

self-efficacy, ställs hypoteser nedanför, vilka utgår ifrån att revisorns self-efficacy har ett positivt 

samband med dennes val av förhandlingstaktik.  

 

H2: Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den problemlösande taktiken 

 

H3: Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den utvidgande taktiken 

 

H4: Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den stridande taktiken 

 

H5: Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den medgivande taktiken 

 

H6: Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den kompromissande taktiken 
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4.2 Hypoteserna i en bild 

För att utöka förståelsen för hur de olika hypoteserna hänger samman, kan man studera figur 4.2, 

vilken bör läsas uppifrån och ner. Bilden utgår ifrån att det råder ett transformativt ledarskap inom 

revisionsfirman och att det i sin tur påverkar revisorns self-efficacy. Den grad av self-efficacy som 

revisorn upplever, antas sedan resultera i att denne använder sig av en specifik taktik. Studien utgår 

ifrån att det finns fem olika förhandlingstaktiker, som revisorn kan använda sig av i sina 

förhandlingar med klienten. Hypotesernas uppgift är därför att påvisa vilka av dessa fem taktiker 

som har ett positivt samband med revisorns self-efficacy. 

 

 

 

 

 

 

                 De två integrerade taktikerna                       De tre distributiva taktikerna 

Figur 4.2 Hypotesutformning  
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5. Empirisk metod 

I det femte kapitlet presenteras uppsatsens empiriska metod. Det innebär att datainsamlingsmetod 

samt populations- och urvalsområde presenteras. Därefter diskuteras studiens operationalisering, 

reliabilitet, validitet samt beroende och oberoende variabler. Avslutningsvis behandlas 

svarsfrekvens respektive bortfallsanalys och de analysmetoder som har använts i studien.  

 

5.1 Datainsamlingsmetod  

Eriksson samt Hultman (2014) beskriver primära källor som en typ av förstahandsuppgifter, vilka 

exempelvis kan utgöras av brev, mätningsuppgifter, inspelningar och enkäter. Vårt val av att samla 

in primärdata har baserats på webbenkäter med nästan enbart uteslutande stängda frågor, vilka 

främst återges på en sjugradig skala. Det här är ett bra alternativ för insamling av data enligt Patel 

och Davidson (2003), som menar att strukturerade enkäter med svar som återges på skalor, är en bra 

metod för att erhålla mätbara resultat som lämpar sig för en kvantitativ analys. Valet av 

insamlingsmetod beror dock till stor del på att enkäter som skickas ut till olika e-mailadresser, är ett 

enkelt sätt för att nå ut till så många revisorer som möjligt. Det ger även möjligheten för de som tar 

emot vår enkätundersökning, att besvara den när de själva känner att de har tid för att göra det, 

vilket är en fördel med den här formen av insamlingsmetod (Dahmström, 2005). Eftersom den här 

uppsatsen skrivs under en relativt kort tidsperiod, är valet av webbenkäter bra för vår del, då de inte 

är lika tidskrävande som om man exempelvis skulle göra ett personligt besök hos revisorerna eller 

ta kontakt med dem via telefon. Det innebär att vi får mer tid över för att sätta oss in i det valda 

ämnesområdet samt fokusera på och arbeta med studiens innehåll. Negativt med vårt val av 

insamlingsmetod, är naturligtvis att man inte får en personlig kontakt med våra respondenter. Det 

kan innebära ett reducerat engagemang hos de som erhåller enkäterna, eftersom det blir svårare för 

oss att skapa en förståelse för den enkät som vi har sammanställt samt det syfte som vi har med den 

här studien. För att motivera de personer som tar del av enkäten att besvara den, finns det enligt 

Patel och Davidson (2003) enbart ett sätt att gå tillväga på, nämligen att skicka ut ett missiv, vilket 

vi också har gjort (se bilaga 4). Den korta tidsperioden som arbetet skulle skrivas på, var också 

anledningen till att vi inte valde att använda oss av flera olika metoder för insamling av data, då vi 

inte tror oss hade kunnat utföra två eller fler insamlingsmetoder samtidigt på ett bra sätt med hög 

kvalité. 

 

Vår insamlingsmetod i form av webbenkäter, har inneburit att 3 300 godkända samt auktoriserade 

revisorer runt om i Sverige har tagit del av enkäten och respondenternas svar kommer att utgöra 

studiens primärdata. Enkäten har sänts ut via ett internetbaserat enkätverktyg, där vi har registrerat 

de potentiella respondenternas e-mailadresser och skickat ett missiv med en tillhörande länk, som 
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respondenterna klickar sig vidare till för att genomföra enkäten. Systemet har kontroll på vilka e-

mailadresser som har besvarat enkäten och motsatt vilka som inte har gjort det, till de sistnämnda 

skickas påminnelser om vår önskan att de ska delta samt bidra till undersökningen. Trots denna 

kontroll har vi inte tillgång till att se enskilda svar, utan allting behandlas konfidentiellt i enlighet 

med Patel och Davidsons (2003) synpunkter, om att enkäter där respondenterna får vara anonyma, 

minskar ett eventuellt bortfall. 

 

Vidare använder vi oss främst av vetenskapliga artiklar som sekundkällor för att samla in data, men 

även av en del litteratur som berör vårt valda ämnesområde, för att vi ska kunna skapa oss en grund 

att utgå ifrån. Att använda sig av tidigare forskning är av väsentlig betydelse, för att man bland 

annat ska kunna formulera en vetenskaplig problemställning i sitt arbete som är meningsfull samt 

forskningsbar, men även för att man ska kunna förstå vilka brister samt luckor som finns i tidigare 

forskning och för att man ska få insikt i hur tidigare forskning kring ämnet har utformats (Backman, 

2008). De sekundärkällor vi använder oss av utgör dock enbart ett komplement till de primära 

källorna i arbetet och används för att öka trovärdigheten i de påståenden som förekommer i den här 

uppsatsen, med anledning av att primärkällor ofta anses vara mer trovärdiga än sekundärkällor 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Anledningen är att en sekundärkälla baseras 

på primärdata och därför utgör en återberättning av vad andra har sagt eller upplevt (Bryman & 

Bell, 2013). Det innebär att fakta i sekundärkällan kan vara förvrängd, eftersom man är beroende av 

en tolkning av den ursprungliga texten (ibid.) 

 

5.2 Population och urval 

Urvalsunderlaget utgår ifrån en population med godkända samt auktoriserade revisorer i Sverige. 

Vår enkät skickades ut till ungefär 91 procent av den totala populationen, som utgjordes av 3 300 

revisorer 

(http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/statistik/lopande/2015/statistik_1503

02.pdf). Vi valde ett relativt stort urval med tanke på att uppsatsen genomförs under vårterminen, då 

revisorerna är inne i sin mest hektiska arbetsperiod under året och vi förväntade oss således att vi 

skulle kunna få ett stort bortfall.  

 

Bryman samt Bell (2013) beskriver olika former av urval och i vår studie använder vi oss av en 

variant av icke-sannolikhetsurval, som de kallar för bekvämlighetsurval. Detta speglar det urval 

som för tillfället råkar finns tillgängliga för att besvara enkäten och är en urvalsform som är vanlig 

vid forskning inom ämnesområden som ekonomi (ibid.). I vårt fall handlar det om att vår 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/statistik/lopande/2015/statistik_150302.pdf
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/statistik/lopande/2015/statistik_150302.pdf
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handledare råkar ha tillgång till en del e-mailadresser som revisorer inom Sverige använder sig av 

och vi har använt oss av en del av dessa, för att nå ut till eventuella respondenter.  

 

Som vi nämnde ovan, skickar vi ut enkäter till revisorer som vi är medvetna om har en hektisk 

arbetsperiod under tiden för utskicken, därmed får vi ha överseende med bortfall och tacksamma för 

de respondenter som har en stund över för att besvara våra frågor. Det blir svårare att generalisera 

ett slutgiltigt resultat när man använder sig av bekvämlighetsurval, eftersom det enbart vänder sig 

till en begränsad andel av det totala urvalet, men det kan ändå bidra till att göra kopplingar mellan 

tidigare resultat och framtida forskning (Bryman & Bell, 2013). Faktorer såsom begränsad budget, 

varierad kunskapskultur och urvalsstorlek är exempel som påverkar huruvida en generaliserbarhet 

kan göras (ibid.).  

 

5.3 Operationalisering av studiens enkät  

Operationalisering innebär den process där vi utformar de begrepp vi är intresserade av (Bryman & 

Bell, 2013) och ser till att dessa utgör mätbara variabler (Dahmström, 2005). Det gör vi för att 

uppnå en god validitet, som är avgörande för våra förutsättningar att erbjuda trovärdiga slutsatser 

(Esaiasson et al., 2012).   

 

Enkäten är utformad i fyra delar; demografiska frågor, ledarskap, self-efficacy och 

förhandlingstaktik. Samtliga delar diskuteras och förklaras mer ingående nedan i det här avsnittet. 

Enkäten består av både öppna och slutna frågor. Öppna frågor innebär att respondenten inte har 

några svarsalternativ utan får svara fritt (Bryman & Bell, 2013). Vi har endast valt att ha öppna 

frågor i den demografiska delen. Slutna frågor innebär att respondenten får besvara frågan utifrån 

givna svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013), vilket vi har använt oss av i övervägande del av 

enkäten. Anledning är att stängda frågor oftast anses enklast att besvara och underlättar den kodning 

av variabler samt analys som utförs i ett senare skede av forskningen (Dahmström, 2005).  

 

5.3.1 Demografiska frågor 

Enkätens första del innehåller demografiska frågor (se bilaga 1). Respondenten ger personlig 

information om kön, ålder, antal år som revisor, antal år hos nuvarande arbetsgivare, om man 

arbetar på något av företagen Big4 (KPMG, E&Y, Deloitte, PwC), vilken typ av auktorisation man 

har (godkänd/auktoriserad) samt vilken omsättning sin största klient har. Bakgrundsfrågorna berör 

inte vårt syfte med arbetet, men kan ge en viss intressant information om vilka som har besvarat 

våra enkäter. Dessutom kan de demografiska frågorna vara till hjälp när vi sammanställer resultatet, 
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då de kan förklara eventuella mönster som framträder och kan användas vid exempelvis 

regressionsanalysen för att reducera risken för skevhet (Sundell, 2012).  

 

Kön 

Variabeln kön har fixerats genom två svarsalternativ, kvinna respektive man. De två 

svarsalternativen har kodats för kvantitativ inmatning, där siffran ett används för kvinnor och en 

tvåa återges för de som har svarat att de är män.  

 

Ålder 

Respondenten har fått besvara denna variabel som en öppen fråga, vilken besvaras i kvantitativ 

form.  

 

Antal år som revisor 

Variabeln har besvarats som en öppen fråga, där respondenten har angett sin arbetserfarenhet i 

exakta år.  

 

Antal år hos nuvarande arbetsgivare 

Även denna variabel har besvarats som en öppen fråga.  

 

Big4 

Respondenterna har fått besvara om de tillhör något av företagen i Big4 (KPMG, E&Y, Deloitte, 

PwC) eller inte. Svarsalternativen var ja eller nej och ett ja har kodats med en etta, medan ett nej 

som svarsalternativ har kodats som en två, vilket möjliggör en kvantitativ inmatning av svaren i ett 

statistikprogram.   

 

Auktorisation 

Genom fixerade svarsalternativ i form av auktoriserad respektive godkänd revisor, har respondenten 

fått besvara sin titel. Vid kvantitativ inmatning av svaren i ett statistikprogram, kodades 

svarsalternativet auktoriserad revisor som en etta och godkänd revisor som en två.    

 

Klientens omsättning 

Genom en öppen fråga har respondenten fått besvara vilken omsättning sin största klient har. Svaret 

angavs i miljoner kronor. Valet av öppen fråga var given eftersom vi antog att svaren kunde skilja 

sig avsevärt.  
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5.3.2 Ledarskap 

Vår första del av enkäten som utgör icke-demografiska frågor, handlar om ledarskap (se bilaga 1) 

och de enkätfrågor som används utgår ifrån en tidigare beprövad studie av Podsakoff, MacKenzie, 

Moorman samt Fetter (1990). Det bör vara en fördel att använda existerande frågor i studien, då 

tidigare forskare förhoppningsvis har bedömt dess validitet och reliabilitet, vilket gör att frågorna 

förmodligen är av bra kvalitet (Bryman & Bell, 2013). Respondenterna har besvarat frågorna utifrån 

en sjugradig skala, där skala ett innebär; instämmer inte alls, och skala sju; instämmer till fullo.  

 

5.3.3 Self-efficacy 

Respondenten har utifrån åtta frågor fått bedöma sin egen self-efficacy (se bilaga 2). Frågorna utgår 

ifrån olika påståenden och situationer, där man utifrån en sjugradig skala anger var på skalan man 

anser sig själv befinna sig. En etta som svarsalternativ tyder på låg self-efficacy och ju högre på 

skalan man placerar sig, desto högre är ens self-efficacy. De frågor som ställs angående revisorns 

self-efficacy utgår ifrån tidigare studier (Quiñones, 1995; O’Connor & Arnold, 2001; 

http://userpage.fu-berlin.de/~health/swedish.htm). 

 

5.3.4 Förhandlingstaktik 

Frågorna om förhandlingstaktik (se bilaga 3) utgår även de ifrån en tidigare beprövad studie, som 

Gibbins et al. (2010) gjort. Denna del består av 25 frågor som vi har översatt från engelska till 

svenska, för att anpassa till vår studie. Frågorna besvaras genom att respondenten utgår ifrån ett fall, 

vilket är inspirerat ifrån Bamber samt Iyers (2007) studie och ligger till grund för den inledningstext 

som utgör förutsättningarna för de kommande frågeställningarna. Fallet som respondenten har 

utgått ifrån, berör deras största klient och bygger på en konfliktsituation där kostnader redovisas 

felaktigt, dessutom förekommer det fordringar som rubbar en rättvisande finansiell bild i relation till 

god redovisningssed. Svaren som anges av respondenten, påvisar sedan hur stor sannolikheten är att 

denne använder sig av någon av de fem olika taktikerna, som studien utgår ifrån. De olika 

taktikerna som vi studerar, utgår ifrån de som benämns av Gibbins et al. (2010) och samtliga 25 

frågor i vår enkät grundar sig i en av följande specifika taktiker; problemlösande, utvidgande, 

stridande, medgivande samt kompromissande. De 25 frågor som ingår i enkätdelen om 

förhandlingstaktik, kan fördelas inom de olika taktikerna enligt tabell 5.3.4 (Gibbins et al., 2010). 

 

Tabell 5.3.4 Uppdelning av förhandlingstaktiksfrågor 

Förhandlingstaktik Frågor 

Problemlösande 10, 13, 14, 19, 25 
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Utvidgande 1, 6, 12, 18, 24 

Stridande 4, 5, 8, 11, 22 

Medgivande 2, 9, 16, 17, 23 

Kompromissande 3, 7, 15, 20, 21 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Nedan behandlas studiens validitet samt reliabilitet, vilket är två begrepp som användas för att 

kontrollera om studien kan anses giltig samt tillförlitlig. 

 

5.4.1 Validitet 

Validitet refererar till i vilken utsträckning som resultaten är korrekta och reflekterar det 

bakomliggande syftet med undersökningen (Depoy & Gitlin, 1999). Bryman och Bell (2013) 

beskriver mer ingående validitet, som en överensstämmelse mellan de slutsatser som genererats från 

forskning och det verkliga resultatet, om det hänger ihop eller inte. Med en enklare definiering av 

validitet, kan man sammanfatta Depoy samt Gitlin (1999) och Bryman respektive Bells (2013) 

förklaringar, genom att säga att det handlar om att försäkra sig om att man verkligen mäter det man 

avser att mäta (Dahmström, 2005). Det innebär att vi i vår studie måste omvandla de teoretiska 

begrepp som vi vill undersöka genom vårt syfte, till mätbara variabler (Esaiasson et al., 2012). Att 

utföra en operationalisering, är ett sätt för att översätta omätbara begrepp till något konkret samt 

mätbart (Sohlberg & Sohlberg, 2014). Därför utför vi en operationalisering i vår studie, vilken 

beskrevs i kapitel 5.3 och handlar om att de ord som vi vill undersöka, formeras till siffror för att 

utgöra mätbara variabler. De svar som återges på frågorna i vår enkät, anges även på skalor, för att 

vi ska få möjlighet att kunna mäta de olika begreppen.   

 

Dahmström (2005) menar att mätfel i stort sett kan grundas utifrån fyra olika omständigheter. Den 

första syftar till felaktigheter i mätinstrumentet och innebär i vårt fall att de frågor som formuleras 

inte mäter det de är avsedda att mäta (ibid.). Det andra motivet till varför mätfel uppstår, är fel vad 

gäller mätmetoden, vilket betyder att respondenten upplever oklarheter när denne besvarar enkäten 

(ibid.). För att undvika dessa två fallgropar, använder vi oss av redan beprövade forskningsfrågor. 

Det behöver inte resultera i att validiteten blir god, men eftersom frågorna som används har 

förekommit i flertalet tidigare studier, kan vi tänka oss att frågorna redan har granskats samt 

diskuterats i forskarsamhället och därför är bra utformade. Förutom att vi själva uppfattar frågorna 

som bra formulerade, har vi heller inte hittat några negativa kommentarer kring dessa frågor, när vi 

har studerat befintlig teori. Frågorna har engelsk karaktär, vilket innebär att vi har fått översätta de 

till det svenska språket med noggrannhet, för att få frågorna identiska med ursprungsunderlaget. 

Dock påpekar Esaiasson et al. (2012) att det räcker med att byta ut ett ord mot ett annat för att näst 
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intill likalydande frågor kan ge upphov till olika resultat, vilket kan ses som en risk vid översättning 

från ett språk till ett annat. Vi har efter vår översättning granskat frågorna med vår handledare, som 

godkänt våra enkätfrågor för utskick. 

 

Intervjuaren är enligt Dahmström (2005) den tredje faktorn som kan orsaka mätfel och det innebär 

att den som ställer frågorna till svarspersonen har ett inflytande. Det betyder att respondenten 

känner sig tvungen att besvara frågorna utefter hur denne tror att frågeställaren vill att man ska 

svara (ibid.). Det undviks lättast genom att anonymitetskyddande åtgärder används, vilket vi har 

försökt att göra genom att i följebrevet berätta för de som erhåller enkäterna, att undersökningen är 

helt konfidentiell (ibid.).      

 

Avslutningsvis kan mätfel även bero på att respondenterna avsiktligt besvarar frågor felaktigt, vilket 

kan ha sin grund i att individen inte bryr sig om enkäten eller att denne inte vet vad han eller hon 

vill svara (Dahmström, 2005). Det här felet är svårt att kringgå, eftersom vi inte vet hur de som har 

besvarat vår enkät har tänkt när de fyllt i den. Vi har dock försökt att undvika den här formen av 

mätfel, genom att ställa enkla samt tydliga frågor, som gör det lättare för respondenterna att ha en 

åsikt i frågan. En inspektion av de svar vi har fått in har även utförts, vilket innebär att vi har gått 

igenom svaren för att kontrollera att inga konstiga mönster eller liknande återfinns, vilket skulle 

kunna indikera på att svaren medvetet angetts felaktigt. För att förtydliga vad vi menar med 

konstiga mönster, kan vi tänka oss en respondent som exempelvis har en svarsföljd som lyder; 

1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4 och så vidare, vilket vi tror tyder på en enkät som har besvarats oseriöst. 

 

5.4.2 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) förklarar reliabilitet som en form av tillförlitlighet. Om vår studie skulle 

genomföras på nytt, bör vårt resultat generera i ett liknande resultat som den första studien och om 

annat påvisas, beror resultatet på slumpmässiga eller tillfälliga betingelser, vilket betyder att 

reliabiliteten är låg (ibid.). Vi är därför intresserade av ifall de mått vi använder är stabila eller inte. 

Med tanke på att de enkätfrågor och skalor som används i studien är beprövade i tidigare forskning, 

kan vi anse att det borde medföra en högre grad av tillförlitlighet. För säkerhets skull kommer vi 

dock att utföra ett test med hjälp av Cronbachs alpha, vilket används för att kontrollera att de 

variabler som ingår i vår analys är pålitliga samt konsekventa. 

 

5.5 Beroende variabel/Oberoende variabel 

En beroende variabel är effekten av en oberoende variabel, då den sistnämnda sägs utöva en kausal 

påverkan på den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2013). Resultatet av variationen i en beroende 
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variabel kan därför förklaras genom att man undersöker variationen i den oberoende variabeln 

(Esaiasson et al., 2012). Relaterar vi detta till våra ställda hypoteser, är den oberoende variabeln i 

hypotes ett, ett transformativt ledarskap, medan den beroende variabeln är revisorns self-efficacy, 

eftersom vi vill undersöka om den påvisar en effekt av ledarskapet.  

Övriga hypoteser i studien är ställda på ett sätt som ska spegla hur revisorns upplevda self-efficacy 

påverkar dennes val av förhandlingstaktik. Self-efficacy blir i de fallen den oberoende variabeln och 

de olika förhandlingstaktikerna är beroende variabler. Förhandlingstaktikerna är problemlösande, 

utvidgande, stridande, medgivande och kompromissande. I vår analys kommer vi komplettera med 

ytterligare två oberoende variabler, vilka kallas för kontrollvariabler (Esaiasson et al., 2012). Syftet 

med kontrollvariabler är att undvika skevhet vid en analys och innebär att oberoende variabler läggs 

till i analysen för att felaktiga slutsatser inte ska dras mellan den oberoende samt beroende variabeln 

(ibid.). Kontrollvariablerna vi kommer att använda oss av har valts ut slumpmässigt och är 

demografiska variabler; antal erfarenhetsår och antal år på nuvarande arbetsplats. 

 

5.6 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Det var 107 personer, 3,24 procent av hela urvalet, som svarade på enkäten vi skickade ut och som 

studien bygger på. Av dessa valde vi att reducera underlaget till att enbart använda oss av 98 av de 

inkomna enkäterna, med anledning av att nio respondenter hade valt att avstå att besvara flertalet av 

de frågor som vi anser är relevanta för studien. Bland de 98 enkäter som vi har valt att utgå ifrån, 

fanns de som inte besvarade en del av de demografiska frågorna och därför varierar den 

svarsfrekvens som beskrivs i det sjätte kapitlet. Förklaringen till att vi inte tog bort enkäter som 

saknade svar på de demografiska frågorna ifrån vår analys, beror på att dessa svar inte har någon 

betydelse för syftet med svår studie. De demografiska frågorna är främst med för att ge en 

ungefärlig bild av vilka som har besvarat vår enkät och för att exempelvis undvika skevhet vid 

regressionsanalysen. 

 

Vi hade även ett fåtal individer som valde att avstå ifrån att besvara någon enstaka fråga i vår enkät, 

vilken hade betydelse för vårt syfte, men vi valde att inte sortera bort de enkäter där enbart ett svar 

bland alla frågor saknades. Anledningen, som även kan relateras till varför vi inte tog bort de 

enkäter där det saknades svar på den demografiska delen, är att om man tar bort de respondenter 

som inte har besvarat en enda fråga i enkäten, reduceras datamaterialet som analyseras kraftigt och 

det hade således kunnat påverka vårt slutresultat. Vi tänker oss att desto färre respondenter som man 

utgår ifrån, desto större är risken för en felaktig bild av verkligheten, genom att de svar som 

används kanske inte representerar den generella uppfattningen som revisorer har. Vi valde därför att 

använda oss av även dessa enkäter, men för att detta inte skulle komma att påverka vår analys samt 
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vårt slutresultat, såg vi till att obesvarade frågor blev ”missing values” i programmet SPSS. Det 

innebär att de obesvarade frågorna inte påverkar våra analyser och därmed heller inte studiens 

slutsats. 

 

Urvalet som var 3 300 revisorer har alltså genererat ett stort bortfall, vilket vi främst relaterar till 

den tidpunkt då enkäterna sändes ut, då utskicket inföll under revisorernas mest hektiska 

arbetsperiod. Men vi tror att en väldigt stor anledning till vårt bortfall även kan förklaras av att vi 

var många individer ifrån Högskolan i Gävle, som valde att skicka ut relativt liknande enkäter till 

samma personer. Det kan därför mycket väl ha varit så att en del av de som tog del av enkäten, 

kände att de redan hade besvarat den eller en liknande och därför valde att avstå från vår 

undersökning. I ett försök att minska bortfallet har vi sänt ut påminnelser, vilket Bryman och Bell 

(2013) anser är av stor vikt.  

 

Mangiones (1995, refererad i Bryman & Bell, 2013) klassifikation av låg svarsfrekvens är att ett 

bortfall på mer än 50 procent inte är acceptabelt av flera forskare. Trots det påståendet förklarar 

Bryman samt Bell (2013) vikten av att inse och vara medveten om vad följderna respektive 

begränsningarna av en låg svarsfrekvens innebär. Därför bortser vi ifrån den låga svarsfrekvens som 

vår enkät genererade i och vi väljer att analysera utfallet, eftersom vi tror att tidsperioden är 

avgörande för bortfallen.  

 

5.7 Analysmetoder 

Utöver de variabler som förekommer i den demografiska delen av enkäten, består vår analys av 55 

variabler, indelade i rubriker om ledarskap, self-efficacy och förhandlingstaktik. Vi kommer 

inledningsvis att utföra en PCA (Principal Components Analysis) på samtliga variabler. PCA, som 

även kan kallas för faktoranalys, används vid multipla indikatormått för att reducera antalet 

variabler som ska studeras, vilket därmed underlättar den vidare analysen (Bryman & Bell, 2013). 

Syftet med analysen är därför att finna ett mönster i datamaterialet, vilket resulterar i att variabler 

som anses ha ett samband till varandra kan sammanfattas till en komponent, vilken på egen hand 

förklarar de ingående variablerna (Esaiasson et al., 2012; Sundell, 2011). De 25 variablerna som 

handlar om förhandlingstaktik kommer vi att dela in i fem olika komponenter, det vill säga i de fem 

taktiker som vi nämner i teorin; problemlösande, utvidgande, stridande, medgivande och 

kompromissande. För frågorna som berör transformativt ledarskap kommer vi att ta fram en 

gemensam komponent, vilket vi dessutom gör med de åtta frågor som behandlar self-efficacy.  
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Vid vår principalkomponentanalys använder vi oss enbart av de värden som överstiger 0,5 och 

således påvisar höga komponentladdningar (J.Svanberg, personlig kommunikation, 14 april 2015). 

Det beror på att vi vill vara säkra på att vi verkligen hänför en viss variabel till den komponent som 

den hör ihop med. Dessutom tar vi bort de variabler som påvisar komponentladdningar som 

överstiger 0,4 på flera komponenter (J.Svanberg, personlig kommunikation, 14 april). Anledningen 

är att en sådan variabel inte kan anses tillhöra en given komponent (ibid.). 

 

Det bör tilläggas att innan vi gör en PCA av de olika variablerna som ingår i det transformativa 

ledarskapet, kommer vi att vända på de svar som har återgetts på fråga 15 samt 21. Anledningen är 

att de övriga 20 frågorna som ingår i delen om ett transformativt ledarskap, är ställda så att en sjua 

på svarsskalan innebär att det förekommer ett transformativt ledarskap inom revisionsfirman, 

medan en etta på skalan därmed innebär att ett sådant ledarskap inte alls förekommer. På fråga 15 

samt 21 är det istället tvärtom och en sjua indikerar därför att det inte råder ett transformativt 

ledarskap inom revisionsföretaget, samtidigt som en etta därmed betyder att man har en 

transformativ ledare inom revisionsfirman. Därför har vi spegelvänt svaren på dessa två frågor, 

genom att de svar som var en sjua blev en etta, en sexa blev en två och så vidare. Vi har även vänt 

på de svar som angetts kring fråga 23 i förhandlingstaktiken, då även denna fråga var vänd åt 

motsatt håll jämfört med de övriga fyra frågorna, som utgjorde taktiken medgivande.     

 

Avslutningsvis antecknar vi de komponentladdningar som framställs med hjälp av vår PCA och 

dessa laddningar påvisar hur starkt sambandet är för den enskilda variabeln, till den ovanstående 

komponenten (Bryman & Bell, 2013).  

 

Alla våra analyser som ingår i den här studien, genomförs med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

 

5.7.1 Cronbachs alpha 

Cronbachs alpha är ett mått som mäter den interna reliabiliteten mellan de variabler som ingår i 

undersökningen och det värde som uppmäts kan variera mellan noll samt ett (Bryman & Bell, 

2013). Ju högre alpha-värdet är, desto högre interkorrelationer och desto starkare skäl till att tro på 

att undersökningens olika komponenter faktiskt mäter samma underliggande endimensionella 

begrepp (Esaiasson et al., 2012). Gränsen för vad som anses som en acceptabel alpha-nivå 

diskuteras i Bryman samt Bells (2013) litteratur och 0,8 anses vara det värde man bör uppnå för att 

ha en acceptabel nivå på den interna reliabiliteten, dock kan en lägre siffra som 0,7 också anses som 

godtagbar.  Vår handledare menar i sin tur att alpha-värdet är godtagbart så länge det överstiger 0,6 

(J.Svanberg, personlig kommunikation, 31 Mars 2015). 
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5.7.2 Korrelationsanalys 

Vi kommer att göra en korrelationsanalys i den här studien, vilken utförs för att se hur stark 

relationen är mellan två olika variabler (De Veaux, Velleman & Bock, 2011). Värdena för analysen 

hamnar alltid mellan minus ett och plus ett, där minus ett indikerar på ett extremt negativ samband 

och plus ett indikerar på ett perfekt positivt samband (ibid.). Detta innebär att en negativ korrelation 

tyder på att variablerna rör sig åt motsatt håll och en positiv korrelation innebär att variablerna rör 

sig åt samma håll (De Veaux, Velleman & Bock, 2014). Korrelationsmått nära noll tyder på att 

variablerna inte har någon inverkan på varandra, vilket gör de oberoende (Esaiasson et al., 2012). I 

samband med korrelationsanalysen tar vi hänsyn till signifikansnivån, p-värdet, vilket visar 

sannolikheten för att slumpen skulle kunna ge upphov till sambandet som uppvisas (ibid.). Enligt 

Bryman samt Bell (2013) är den högsta tillåtna signifikansnivån i samhällsvetenskapen 0,05, för att 

bekräfta huruvida ett samband är statistiskt signifikant eller inte och det är även den gräns som vi 

kommer att använd oss av i den här studien. 

 

5.7.3 Regressionsanalys 

Eftersom studien studerar fler än två variabler utförs en multipel regressionsanalys. Multipel 

regression används för att predicera effekterna som oberoende variabler har på en beroende variabel 

(DePoy & Gitlin, 1999). Oberoende variabler förs tillsammans med beroende variabeln in i en 

ekvation i regressionsanalysen och analysen resulterar i att vi får kännedom om hur mycket av 

variationen i den beroende variabeln, som kan hänföras till respektive oberoende variabel (ibid.).  

 

Vi kommer att utföra en regressionsanalys som undersöker styrkan i sambandet mellan en 

oberoende och en beroende variabel (De Veaux et al., 2014). Styrkan beskrivs med ett mått som 

heter R
2
, förklaringsgrad, vilket anger hur stor procentdel av variationen i data som förklaras av 

regressionsmodellen (ibid.). Värdet som uppmäts ligger mellan noll och ett, ju närmare ett desto 

mindre är avvikelserna mellan observerade och förväntade värden på den beroende variabeln 

(Esaiasson et al., 2012). Data från undersökningar visar ofta ett ganska svagt samband, varvid en 

förklaringsgrad på 30 procent eller ibland lägre, kans anses som tillräckliga bevis för en användbar 

regression (De Veaux et al., 2014). Vår handledare menar att om förklaringsgraden är fem procent 

är det lågt, överstiger den tio procent är det relativt bra, 15 procent är bra och värden över 20 

procent är i vårt fall väldigt bra (J.Svanberg, personlig kommunikation, 21 april 2015). 
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Justerad förklaringsgrad, Adj R
2
 i tabellen, visar styrkan av sambandet i en modell, justerat för 

antalet variabler i en modell (De Veaux, 2014). Det innebär att måttet förklarar andelen variation av 

enbart de oberoende variablerna, som faktiskt påverkar den beroende variabeln (ibid.).  

 

Bryman samt Bell (2013) förklarar F-värdet som ett värde, där graden av förklarad varians i relation 

till graden av felvarians uttrycks.  

 

I analysen framgår slutligen signifikansvärdet, vilket är ett mått som indikerar sannolikheten för att 

resultatet som fås ifrån respondenterna, beror på slumpen eller verkligen kan generaliseras till den 

population som resultatet utgår ifrån (Bryman & Bell, 2013). I samhällsvetenskapen brukar den 

accepterade signifikansnivån vara 0,05 och om värdet understiger 0,05 är resultatet statistiskt 

signifikant (ibid.). Vi kommer att utgå ifrån den här signifikansnivån i vår analys.  

 

De värden som vi är intresserade av i första hand och som ligger till grund för vår bedömning av 

hypoteserna är förklaringsgraden samt signifikansvärdet.  

 

De flesta anser att regressionsanalysen är den mest flexibla samt kraftfulla tekniken att använda sig 

av när något ska analyseras och i den finns även chansen att använda sig av kontrollvariabler, vilket 

är ett måste för att inte dra felaktiga slutsatser om huvudsambandet som man vill studera (Esaiasson 

et al., 2012; Sundell, 2012). Därför kommer vi att utgå ifrån regressionsanalysen när vi bedömer 

våra hypoteser och inte korrelationsanalysen. Dessutom påvisar regressionsanalysen 

orsakssamband, vilket är vad vi söker efter i våra hypoteser, medan korrelationsanalysen visar 

relationen mellan ett par variabler (De Veaux et al., 2011).  
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6. Resultat  

I kapitel sex presenteras samt analyseras data som har samlats in med hjälp av de elektroniska 

enkäter som har besvarats i vår undersökning. Dataunderlaget kommer även att granskas och 

justeras, för att möjliggöra en slutlig analys av materialet. De hypoteser som har formulerats 

tidigare i studien kommer att testas, för att därefter förkastas eller bekräftas. 

 

6.1 Demografisk profil av respondenterna 

Undersökningen resulterade i 98 respondenter, som vi utgår ifrån vid vår analys. I följande avsnitt 

redogörs fördelningen av respektive variabel ur den demografiska profilen. Likt vi beskrev i 

studiens del om svarsfrekvens och bortfallsanalys, punkt 5.6, vill vi återigen påminna om att de 

svarsfrekvenser som förekommer bland de demografiska frågorna nedan skiljer sig åt. Förklaringen 

återfinns i att det bland de 98 enkäter som vi har valt att utgå ifrån, förekom respondenter som valde 

att inte besvara en del av de demografiska frågorna. Anledningen till att vi inte tar bort 

respondenters enkäter där det saknas svar på de demografiska frågorna, för att få samma 

svarsfrekvenser på alla frågor, beror på att det hade reducerat de data som granskas kraftigt. Det 

hade varit en felaktig handling av oss, med tanke på att dessa frågor inte är av betydelse för vårt 

syfte. Men framförallt hade det resulterat i att data som vi utgår ifrån när vi bedömer våra hypoteser 

hade minskat och det skulle således kunna påverka vårt slutresultat. Vi tänker oss att ett mindre 

dataunderlag hade ökat risken för en snedvriden bild av verkligheten, genom att de svar vi använt 

oss av inte hade representerat den generella uppfattningen som revisorer har på våra frågor. De 

demografiska frågorna är istället med för att i första hand ge en approximativ bild av vilka som har 

besvarat vår enkät och används i regressionsanalysen för att undvika skevhet. 

 

6.1.1 Presentation av de besvarade enkäternas demografi 

I tabell 6.1.1 ser vi att genomsnittspersonen som har besvarat vår enkät kan beskrivas som en man i 

52-års ålder, som är auktoriserad revisor och har arbetat ungefär 18 år på sin nuvarande arbetsplats 

samt totalt 24 år inom revisionsyrket. Personen i fråga arbetar sannolikt även inom ett av de fyra 

största revisionsbolagen och har en största klient som omsätter ungefär 185 MKR per år. I de olika 

avsnitten som ingår i det här kapitlet nedan, går det att läsa en mer utförlig förklaring av varje 

attribut som har granskats genom våra demografiska frågor.  
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Tabell 6.1.1 Demografisk data 

 Frekvens Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Män 77      

Kvinnor 20      

Arbetar inom Big 4 52      

Arbetar inte inom Big 4 45      

Auktoriserad revisor 70      

Godkänd revisor 26      

Ålder  30 73 51,9 53,5 10 

År som revisor  1 50 23,7 25 9,5 

År på arbetsplatsen  1 42 17,9 16,5 10,3 

Största klient*  9 50 000 1 228,2 185 5 862,1 

*Summan anges i MKR 

* Medelvärden samt standardavvikelser är avrundade till en decimal  

 

6.1.2 Kön 

Vid den statistiska analysen representerades kvinnor av en etta och män av en två. Medelvärdet 

uppmättes till ungefär 1,8, något som tyder på att de flesta som besvarade vår undersökning var 

män. Att majoriteten av respondenterna var män, bekräftas även av medianen som är en tvåa. En 

respondent valde att inte ange sitt kön, vilket innebär att bortfallet utgjordes av en person.     

 

Tabell 6.1.2 : Respondenternas fördelning mellan könen 

 Frekvens Kvinnor Män Medelvärde Median 

Kön 97 20 77 1,8 2 

 

6.1.3 Ålder 

De som har besvarat vår enkät är 30-73 år gamla. Medelåldern samt medianen ger en relativt 

likvärdig indikation på hur gamla respondenterna var, då medelåldern uppmättes till 52 år och 

medianen blev 53,5 år. Standardavvikelsen tyder på att de uppmätta värdena i undersökningen av 

ålder avviker med tio år ifrån medelvärdet, vilket betyder att åldern hos respondenterna är aningen 

utspridd och inte enbart ligger runt 52 år. Bland respondenterna fanns ett bortfall om två individer, 

vilka valde att inte fylla i hur gamla de var. 

 

Tabell 6.1.3 : Åldersfördelning på respondenterna 

 Frekvens Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Ålder 96 30 73 51,9 53,5 10 
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6.1.4 Antal arbetade år som revisor  

Arbetserfarenheten hos de personer vi undersökte, sträckte sig ifrån ett år till maximalt 50 år. 

Eftersom spridningen är relativt stor med en standardavvikelse om 9,5 år, valde vi att utöver 

medelvärdet även att analysera medianen. Men som vi ser i tabellen är det ingen större skillnad 

mellan de två olika värdena, då medelvärdet ger ungefär 24 års erfarenhet inom revisionsyrket, 

medan medianen resulterade i 25 år. Bortfallet bestod i en person som valde att inte fylla i hur 

många år denne hade arbetat som revisor.  

 

Tabell 6.1.4 : Respondenternas arbetslivserfarenhet som revisor 

 Frekvens Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

År som revisor 97 1 50 23,7 25 9,5 

 

6.1.5 Antal arbetade år hos den nuvarande arbetsgivaren 

Vad gäller antalet år som revisorerna har arbetat hos sin nuvarande arbetsgivare, varierar svaren 

mellan ett och 42 år. Eftersom skillnaden mellan det lägsta svaret kring antalet arbetande år hos sin 

nuvarande revisor samt det högsta skiljer sig relativt kraftigt och en standardavvikelse på ungefär 

tio år ifrån medelvärdet uppmättes, valde vi även här att analysera medianvärdet, för att se om det 

tydligt differentierade sig ifrån medelvärdet. Medelvärdet blev nästan 18 år och värdet för medianen 

16,5 år, vilket enligt vår mening inte påvisar någon signifikant skillnad. Bland enkäterna fann vi 

fyra personer som inte besvarade frågan och dessa utgjorde således bortfallet.    

 

Tabell 6.1.5 : Antal arbetade år hos nuvarande arbetsgivare 

 Frekvens Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

År på arbetsplatsen  94 1 42 17,9 16,5 10,3 

 

6.1.6 Arbetsplats 

Respondenterna fick besvara en fråga angående om de arbetar hos någon av de fyra största 

internationella revisionsfirmorna. När svaren skulle analyseras motsvarade ett ”ja-svar” en etta och 

ett ”nej-svar” en tvåa, vilket således innebär att lika många ja- som nej-svar skulle ge ett 

medelvärde på 1,5. Medelvärdet i vårt fall är nära 1,5, vilket alltså tyder på att ungefär hälften 

jobbar inom ett av de fyra största revisionsbolagen. Medelvärdet avrundat till två decimaler 

uppmättes dock till 1,46, vilket indikerar på att något fler av respondenterna arbetar på något av de 

fyra största revisionsföretagen. Att fler personer som har besvarat enkäten arbetar på något av de 

fyra största revisionsföretagen stöds även av medianvärdet, som är en etta. Bevis för att fler av 

respondenterna arbetar hos en av de fyra största firmorna, påvisas även av att 52 av individerna 
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svarade ja på frågan, jämfört med de 45 personer som svarade nej. Bortfallet i den här frågan bestod 

av en person. 

 

Tabell 6.1.6 : Big4 

 Frekvens Ja Nej Medelvärde Median 

Big 4 97 52 45 1,46 1 

 

6.1.7 Auktorisation  

En av frågorna i enkäten som besvarades, behandlade huruvida revisorn var en auktoriserad eller 

godkänd revisor. För att analysera den här frågan i ett statistiskt program, omvandlade vi svaren så 

att auktoriserad revisor motsvarades av en etta i systemet och en tvåa stod därför för godkänd 

revisor. Statistiken visar att det var betydligt fler av de som besvarade enkäten som var 

auktoriserande än godkända revisor, då medelvärdet var 1,3 och således närmare minimumsvaret 

som var ett, än maximumsvaret som var två. Att fler var auktoriserade revisorer stöds även av att 

medianen var en etta. Standardavvikelsen påvisar i sin tur att de olika svaren som återges på frågan 

normalt sett avviker ungefär 0,4 ifrån medelvärdet. Två respondenter besvarade inte den här frågan 

och dessa utgör bortfallet, som förklarar varför analysen enbart gjordes på 96 svar.  

 

Tabell 6.1.7 : Respondenternas auktorisation 

 Frekvens Auktoriserad revisor Godkänd revisor Medelvärde Median Standardavvikelse 

Auktorisation 96 70 26 1,3 1 0,4 

 

6.1.8 Största klient 

På frågan om vad respondenternas största klient omsätter per år, blev det lägsta svaret 9 MKR, 

medan det högsta visade sig vara 50 000 MKR. Medelvärde för revisorernas största klients 

omsättning per år är ungefär 1 228 MKR. Eftersom spridningen kring vad den största klienten 

omsätter varierar kraftigt, studerar vi även värdet för medianen, vilket uppgår till 185 MKR. 

Medianen tycker vi påvisar en mer rättvisande bild kring vad revisorernas största klient omsätter, då 

medelvärdet i det här fallet höjs på grund av att några väldigt höga värden fanns med bland svaren. 

Som vi ser i tabell 6.1.8, är det enbart 74 personer som har besvarat frågan, vilket vi tror beror på att 

frågan kan upplevas som känslig att besvara. Bortfallet utgörs således av 24 besvarade enkäter. 

 

Tabell 6.1.8 : Respondenternas största klient 

 Frekvens Minimum Maximum Medelvärde Median Standardavvikelse 

Största klient* 74 9 50 000 1 228,2 185 5 862,1 

*Summan anges i MKR  
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6.2 Dataanalysens förutsättningar 

Innan vi utförde dataanalysen av det material som har samlats in genom de elektroniska enkäterna 

som vi skickade ut, behövde en del av de svar som angetts i undersökningen justeras för att kunna 

analyseras korrekt. Vi såg exempelvis till så att alla svaren kunde omvandlas till data som är 

godtagbar i ett statistikprogram, vilket innebär att vi omvandlade alla svarsalternativ som angavs i 

ord till siffror. Vi kontrollerade även att de svar som angetts var rimliga och därmed inte utgjorde 

ett slarvfel av respondenten, som sedan hade kunnat påverka vår analys. Med slarvfel menar vi 

exempelvis om en revisor har svarat att dess största klient omsätter 5 000 000, på en fråga som ska 

besvaras i MKR, för då misstänker vi att respondenten inte har läst i vilken form vi vill ha dennes 

svar. 

 

Eftersom den enkät som ingår i den här studien består av en mängd olika påståenden, återfinns det 

även ett stort antal varierande variabler i studien. För att reducera kvantiteten variabler, utfördes 

därför en principalkomponentanalys. Med hjälp av den här analysen underlättas den fortsatta 

analysen, genom att de olika variablerna sammanställs till en mindre kvantitet linjära kombinationer 

(Sundell, 2011). Det innebär i vårt fall att de olika delarna med frågor i enkätundersökningen 

sammanställs till sju olika komponenter. I enkäten återfinns exempelvis åtta påståenden som 

utgjorde frågor kring revisorernas self-efficacy, alla dessa har slagits ihop till en komponent. De 

frågor i vår undersökning som handlade om det transformativa ledarskapet har i sin tur slagits 

samman till en komponent och avslutningsvis blev förhandlingsfrågorna indelade i fem 

komponenter, en för respektive förhandlingstaktik.  

 

Alla frågor i enkäten som sammanställdes i de olika komponenterna, fick efter vår genomförda 

principalkomponentanalys en komponentladdning, vilken påvisar hur starkt sambandet är till den 

komponent som frågan ingår i. För att minska skevheten i det fortsatta analysarbetet, tog vi bort de 

komponenter som innehöll låga komponentladdningar samt de komponenter som uppvisade höga 

laddningar på flertalet faktorer. 

 

6.3 Principalkomponentanalys (PCA)  

Den kommande dataanalysen i den här studien bygger på data som vi har tagit fram med hjälp av 

principalkomponentanalysen och presenteras nedan i detta kapitel, i form av de olika framtagna 

komponenterna samt deras laddning i relation till de olika faktorerna.  

 

För att en fråga inte skulle tas bort ur analysen, var den tvungen att påvisa en hög 

komponentladdning till en komponent. Det innebar att vi vid vår principalkomponentanalys, enbart 
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använde oss av de värden som översteg 0,5 och således påvisade höga komponentladdningar 

(J.Svanberg, personlig kommunikation, 14 april 2015). Ett annat krav för att en enskild fråga inte 

skulle uteslutas ur analysen, var att den inte fick ladda på flera komponenter, eftersom den därmed 

inte kunde anses tillhöra en särskild komponent (ibid.). Det medförde att vi tog bort de variabler 

som påvisade komponentladdningar som översteg 0,4 på flera komponenter (ibid.). 

 

Komponenternas laddningar kan vara både positiva och negativa, vilket tabell 6.3.1, 6.3.2 samt 

6.3.3 påvisar. Att alla variabler inom en komponent är negativa, tyder på att de hänger ihop och rör 

sig åt samma håll, precis som alla positiva variabler inom en komponent hör samman med varandra 

(Sundell, 2011). En negativ komponentladdning betyder att den enskilda variabeln har en negativ 

relation till dem bakomliggande faktorn och motsatt innebär en positiv komponentladdning att 

variabeln har en positiv samhörighet med komponenten (Puranen, Näman, Wrobel, & Ewerdahl, 

2006). 

 

6.3.1 PCA Transformativt ledarskap  

Av alla 22 påståenden som användes i vår enkät om det transformativ ledarskapet, är 18 av dem 

kvar under en och samma komponent. Komponenten förklarar på egen hand 61 procent av 

variansen, som förekommer i hela data-setet av påståendena. Det innebär att variationen i varje 

enskild fråga som ingår i den här komponenten, till stor del överlappar med variansen i de övriga 

frågorna, vilket i sin tur betyder att varje fråga har en stark relation till resterande data (Sundell, 

2011).  

 

Tabell 6.3.1 : PCA Transformativt ledarskap 

Komponent 1 - Transformativt ledarskap Komponentladdning 

Söker alltid nya möjligheter för enheten/institutionen/organisationen 0,828 

Målar en intressant bild av framtiden för vår grupp 0,869 

Inspirerar andra med sina planer för framtiden 0,858 

Får andra att engagera sig i hans/hennes planer för framtiden 0,860 

Leder genom att "göra" snarare än att bara "berätta" 0,688 

Är en bra förebild 0,856 

Föregår med gott exempel 0,858 

Främjar samarbete mellan arbetsgrupper 0,811 

Uppmuntrar medarbetare att vara lagspelare 0,849 

Får gruppen att sträva mot samma mål 0,864 

Skapar en laganda bland sina medarbetare 0,848 
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Visar att han/hon förväntar sig mycket av mig 0,624 

Har försett mig med nya sätt att se på saker som jag tidigare upplevt som 

invecklade och svåra 

0,617 

Visar respekt för mina personliga känslor 0,805 

Har idéer som har tvingat mig att ompröva några av mina egna idéer som jag 

aldrig har ifrågasatt förut 

0,520 

Utmanar mig att tänka på gamla problem på nya sätt 0,619 

Beter sig på ett sätt som tillgodoser mina personliga behov 0,806 

Har en klar uppfattning om vart vi är på väg 0,722 

 

6.3.2 PCA Self-efficacy  

Alla åtta frågor som ställdes i enkäten kring self-efficacy lämpar sig för en analys. Det beror på att 

frågorna har en stark relation till varandra, genom att variationen i en fråga överlappar med 

variationen i en annan (Sundell, 2011). Vi valde att statistikprogrammet SPSS skulle sammanställa 

de åtta frågorna i en komponent, eftersom vi ville studera self-efficacy i sin helhet och inte dela upp 

det i olika delar på något vis, vilket hade blivit fallet om vi använt oss av mer än en komponent. Vår 

komponent förklarar ungefär 54 procent av variansen, vilket vi anser är godtagbart eftersom den 

således förklarar mer än hälften av den variation som förekommer i hela data-setet och enligt vår 

handledare (J.Svanberg, personlig kommunikation, 16 april 2015) var det en tillfredsställande 

varians. Den komponent vi fick fram uppvisade starka laddningar på samtliga frågor och vi behövde 

därför inte utföra några justeringar i form av att ta bort någon fråga. 

 

Tabell 6.3.2 : PCA Self-efficacy  

Komponent 1 - Self-efficacy Komponentladdning 

Jag lyckas alltid lösa svåra konflikter med klienter, bara jag anstränger mig 

tillräckligt. 

0,769 

Även om någon motarbetar mig i en diskussion hittar jag alltid vägar för att få 

motparten att acceptera min ståndpunkt. 

0,566 

Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och jag förverkligar 

mina mål. 

0,652 

Jag vet alltid hur jag ska argumentera i oväntade diskussioner. 0,632 

Min förmåga gör att jag känner mig lugn även när jag ställs inför svåra 

meningsskiljaktigheter med klienter. 

0,826 

Vad som än händer, klarar jag alltid en argumentation med klienter. 0,850 

Jag kan alltid hitta en lösning oavsett vilka motsättningar jag ställs inför från  

mina klienter. 

0,687 
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Även om/när klienters ställningstaganden ställer mig inför nya utmaningar  

vet jag hur jag skall ta mig an dem. 

0,826 

 

6.3.3 PCA Förhandlingstaktik 

Vi valde att SPSS skulle använda sig av fem komponenter för att sammanfatta de 25 frågorna som 

berörde förhandlingstaktik, med anledning av att frågorna tillhör fem olika förhandlingstaktiker, för 

vilka vi ville få fram en komponent vardera. Vi tog bort tio frågor från analysen, med anledning av 

att de inte uppvisade höga laddningar på någon komponent alternativt laddade relativt högt på flera 

komponenter och således inte påvisade ett tydligt samband till en särskild komponent. Den varians 

som beskrivs av de fem komponenterna tillsammans, uppgår till ungefär 68 procent.   

Frågornas fördelning under de olika komponenterna, är i likhet med den fördelning som illustreras i 

tabell 5.3.4. 

 

Tabell 6.3.3 : PCA Förhandlingstaktiker 

Komponent 1 – Kompromissande Komponentladdning 

Jag skulle försöka hitta något mellanting mellan min och ledningens 

ståndpunkt för att lösa problemet med ledningen 

-0,714 

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

kompromiss 

-0,752 

Jag skulle föreslå något mellanting i denna fråga någon gång under 

processen för att lösa oenigheter med ledningen 

-0,588 

Komponent 2 - Problemlösande  

Jag skulle samarbeta med ledningen för att komma fram till en ny  

lösning som är godtagbar för oss båda 

0,726 

Jag skulle försöka arbeta med ledningen för att finna nya  

lösningar på det här problemet som uppfyller båda parters förväntningar 

0,787 

Jag skulle försöka att utreda frågan ytterligare med ledningen för 

att hitta en ny lösning som är godtagbar för oss båda 

0,642 

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 

0,628 

Komponent 3 - Utvidgande  

Jag skulle ta med andra frågor i diskussionen, så jag skulle kunna 

kompromissa i andra frågor för att lösa denna fråga till min fördel. 

0,717 

Jag skulle försöka hitta andra frågor med ledningen, som jag skulle kunna 

lägga till i diskussionen 

0,850 
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Komponent 4 - Medgivande  

Jag skulle försöka tillfredsställa ledningens förväntningar 0,789 

Jag skulle försöka tillgodose ledningens önskemål 0,830 

Jag skulle försöka tillgodose ledningens behov 0,669 

Komponent 5 - Stridande  

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

position 

0,672 

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

ledningen 

0,821 

Jag skulle stå fast, för att fullfölja min position 0,654 

 

6.4 Cronbachs alpha 

Cronbachs alpha används enligt Bryman samt Bell (2013) för att beräkna den interna reliabiliteten, 

vilket innebär att man tar reda på om de indikatorer som utgör en komponent i vår PCA, är pålitliga 

och konsekventa. Det betyder att man undersöker om de svar som respondenterna har gett på en 

enskild fråga, kan relateras till de svar som de har avgett på de andra frågorna i en given komponent 

(ibid.). Det värde som fås fram med hjälp av Cronbachs alpha, ligger någonstans mellan noll och ett 

(ibid.). Vad som är en acceptabel nivå för Cronbachs alpha är aningen oklart och varierar mellan 

olika forskningsarbeten, men värdet bör enligt vår handledare inte understiga 0,6 (J.Svanberg, 

personlig kommunikation, 31 Mars 2015) 

 

Värdena som uppmättes för det tranformativa ledarskapet samt self-efficacy i testet av Cronbachs 

alpha, uppvisar en hög inre reliabilitet, medan de fem taktikernas värden är något lägre, men 

fortfarande över den gräns som dras vid 0,6.  Alla värden kan därför anses tillförlitliga när det 

kommer till den inre reliabiliteten. 

 

Tabell 6.4 : Cronbachs alpha  

Faktor Cronbachs alpha 

Transformativt ledarskap 0,960 

Self-efficacy 0,866 

Problemlösande 0,736 

Utvidgande 0,654 

Stridande 0,626 

Medgivande 0,771 

Kompromissande 0,723 
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6.5 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys utfördes för att granska sambanden mellan olika variabler som ingår i studien. 

Det är två värden som beskrivs i tabell 6.5, dels Pearsons korrelation, som indikerar hur styrkan är i 

förhållandet mellan två olika givna variabler (De Veaux et al., 2011). Dessutom förekommer ett 

signifikansvärde, vilket påvisar om ett samband är trovärdigt eller enbart tenderar att bero på 

tillfälligheter (ibid.). I tabell 6.5 återfinns vår korrelationsmatrix, vilken påvisar de samband som 

finns mellan de sju primära variabler som används för att besvara syftet i den här studien, nämligen 

det transformativa ledarskapet, self-efficacy samt förhandlingstaktikerna, problemlösande, 

utvidgande, stridande, medgivande och kompromissande. Eftersom vi i regressionsanalysen 

inkluderar variablerna erfarenhetsår samt antal år hos nuvarande revisor som kontrollvariabler, 

väljer vi att skriva med dem även i korrelationsanalysen. 

 

Tabell 6.5 Korrelationsmatrix 

 Mätvärden A B C D E F G H I 

A) Transformativt 

 ledarskap 

    Persons Correlation  

    Sig. (2-tailed) 

1         

B) Self-efficacy     Persons Correlation  

    Sig. (2-tailed) 

0,348** 

0,007 

1        

C) Problemlösande     Persons Correlation   

    Sig. (2-tailed) 

0,256* 

0,038 

0,182 

0,149 

1       

D) Utvidgande     Persons Correlation 

    Sig. (2-tailed) 

-0,092 

0,486 

-0,226 

0,085 

-0,136 

0,245 

1      

E) Stridande     Persons Correlation 

    Sig. (2-tailed) 

0,234 

0,059 

0,293* 

0,019 

0,056 

0,617 

-0,110 

0,348 

1     

F) Medgivande     Persons Correlation 

    Sig. (2-tailed) 

-0,06 

0,630 

-0,131 

0,301 

0,106 

0,343 

0,272* 

0,018 

-0,139 

0,214 

1    

G) Kompromissande     Persons Correlation 

    Sig. (2-tailed) 

0,014 

0,912 

0,055 

0,675 

-0,222* 

0,05 

-0,190 

0,104 

0,237* 

0,035 

-0,348** 

0,002 

1   

H) Erfarenhetsår     Persons Correlation  

    Sig. (2-tailed) 

0,04 

0,734 

0,282* 

0,016 

-0,094 

0,402 

-0,020 

0,869 

0,101 

0,369 

-0,171 

0,126 

0,289* 

0,01 

1  

I) Arbetsplatsår     Persons Correlation  

    Sig. (2-tailed) 

-0,038 

0,749 

0,063 

0,604 

0,129 

0,257 

0,047 

0,694 

-0,110 

0,336 

0,095 

0,405 

0,094 

0,421 

0,611** 

0,000 

1 

*Korrelationen är signifikant vid en nivå om 0,05 

** Korrelationen är signifikant vid en nivå om 0,01 

 

Vid en granskning av tabell 6.5, kan vi konstatera att det finns två signifikanser som berör studiens 

syfte. Dels finns det ett positivt samt tydligt samband mellan ett transformativt ledarskap inom 

revisionsfirman och revisorns self-efficacy, då korrelationen är 0,348 och signifikansen är 0,007. 

Sedan är det en av de fem taktikerna som har ett signifikant samband med self-efficacy och det är 
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det är den stridande taktiken, vilken tyder på att det finns ett positivt samband. Den stridande 

taktiken påvisar en signifikans om 0,019 och korrelationen är 0,293. 

 

Övriga statistiska samband som uppvisas i korrelationsananalysen diskuters inte vidare, med 

anledningen av att de inte berör studiens syfte.  

 

6.6 Regressionsanalys 

Regressionsanalysen har utförts genom att vi har granskat förhållandet mellan en beroende variabel 

respektive en oberoende variabel, genom att ta reda på om det finns ett samband mellan dessa två 

och hur starkt sambandet är. Outliers har tagits bort ur de data vi ville analysera, för att undvika 

skevhet i analysen. Vi har uppfört sex olika modeller, där den första modellen utgår ifrån self-

efficacy som beroende variabel och där det transformativa ledarskapet har satts som oberoende. Vi 

har även valt att ha med två kontrollvariabler i modellerna, vilka utgörs av antal erfarenhetsår samt 

antal arbetsår hos nuvarande arbetsgivare. Kontrollvariablerna behålls genomgående i hela 

regressionsanalysen, för att undvika skevhet i vår analys. Övriga fem modeller utgår ifrån de 

förhandlingstaktiker som vi valt att studera och dessa blir i vår regressionsanalys beroende 

variabler, vilka alla sätts i relation till self-efficacy, som utgör den oberoende variabeln.  

 

Tabell 6.6 Multipel regressionsanalys 

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

Beroende variabel Self-efficacy Problemlösande Utvidgande Stridande Medgivande Kompromissande 

 Koeff Sig Koeff Sig Koeff Sig Koeff Sig Koeff Sig Koeff Sig 

Oberoende Variabel             

Transformativt  

ledarskap 

0,265 0,004           

Self-efficacy   0,505 0,009 -0,311 0,086 0,246 0,131 -0,012 0,943 -0,060 0,736 

Erfarenhet, antal år 0,033 0,006 -0,062 0,003 0,005 0,803 0,020 0,252 -0,050 0,007 0,040 0,037 

Nuvarande 

arbetsplats, år 

-0,140 0,158 0,044 0,007 0,005 0,736 -0,013 0,373 0,035 0,019 -0,006 0,717 

             

R
2 0,246  0,192  0,062  0,086  0,144  0,105  

Adj R
2 0,204  0,151  0,009  0,038  0,100  0,056  

F 5,779  4,608  1,176  1,783  3,255  2,146  

Sig 0,002  0,006  0,328  0,161  0,028  0,105  

 

Den första modellen i regressionsanalysen syftar till att undersöka hur self-efficacy påverkas av ett 

transformativt ledarskap. Modellen har en förklaringsgrad på 24,6 procent och är statistiskt 
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signifikant, eftersom värdet 0,002 understiger p-värdet <0,05. Ur tabell 6.6 kan vi utläsa att det 

finns en signifikans om 0,004 och att koefficienten mäts upp till 0,265, när det gäller förhållandet 

mellan ett transformativt ledarskap samt self-efficacy, vilket således påvisar ett positivt samband 

mellan dessa två variabler och därför ger oss stöd för H1.  

 

Den andra modellen analyserar hur förhandlingstaktiken problemlösande har ett samband med self-

efficacy. Modellens förklaringsgrad är 19,2 procent och är statistiskt signifikant, vilket vi utläser 

genom modellens signifikansnivå som är 0,006. Samtliga oberoende variabler är statistiskt 

signifikanta och vi kan se att self-efficacy har en signifikans om 0,009 samt en koefficient på 0,505 i 

relation till förhandlingstaktiken problemlösande, vilket tyder på att det finns ett positivt samband 

mellan dessa två variabler. Detta ger oss följaktligen stöd för hypotes H2 

 

I den tredje modellen utgör förhandlingstaktiken utvidgande den beroende variabeln och modellens 

samband kan förklaras till 6,2 procent. Det påvisas ingen statistiskt signifikans i modellen, eftersom 

den uppmätta signifikansnivån om 0,328 överskrider p-värdet <0,05.  

 

I modell fyra kan vi utläsa hur sambandet mellan den beroende variabeln stridande och self-efficacy 

ser ut. Förklaringsgraden för modellen uppgår till 8,6 procent och vidare konstaterar vi att 

sambandet för modellen inte är statistiskt signifikant, då värdet 0,161, överstiger gränsvärdet på 

0,05. Ingen av de oberoende variablerna påvisar någon statistiskt signifikans i modellen. 

 

Modell fem analyserar hur förhandlingstaktiken medgivande har ett samband med self-efficacy och 

dess förklaringsgrad uppgår till 14,4 procent. Sambandet i modellen är statistiskt signifikant, då 

dess signifikansnivå är 0,028. Av de tre oberoende variablerna som ingår, uppvisar antal års 

erfarenhet och antal år på nuvarande arbetsplats signifikans. Den oberoende variabeln som vi 

undersöker, self-efficacy, påvisar däremot ingen signifikans, då dess signifikansnivå ligger på 0,943.  

 

I den sjätte modellen har vi analyserat om förhandlingstaktiken kompromissande har ett samband 

med self-efficacy. Modellen indikerar dock att det inte finns något samband mellan dessa två 

variabler och modellen i sen helhet är inte heller signifikant, då signifikansnivån uppmäter 0,105. 

Förklaringsgraden för modellen är 10,5 procent.  
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6.7 Resultat av hypotesprövning 

Det resultat som har erhållits genom vår regressionsanalys kommer att sättas i förhållande till samt 

jämföras med de hypoteser som vi formulerade i uppsatsen fjärde kapitel.  

 

6.7.1 Transformativt ledarskap – Self-efficacy  

Den första hypotesen är ställd utifrån att ett transformativt ledarskap påverkar revisorns self-

efficacy.  

 

H1: Ett transformativt ledarskap inom revisionsfirman har ett positivt samband revisorns self-

efficacy 

 

Vår regressionsanalys visar att ett transformativt ledarskap har ett signifikant positivt samband med 

self-efficacy, med en koefficient om 0,265. Det tolkar vi som att en enhet mer av ett transformativt 

ledarskap, ökar self-efficacy med 0,265 enheter. Med detta som underlag accepterar vi H1, som 

innebär att ett transformativt ledarskap ökar revisorns self-efficacy.  

 

6.7.2 Förhandlingstaktiker – Self-efficacy  

Nedan bedömer vi respektive förhandlingstaktik i relation till self-efficacy som en oberoende 

variabel, utefter vad vårt resultat ifrån regressionsanalysen påvisar. 

 

Förhandlingstaktik: Problemlösande 

H2: Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den problemlösande taktiken 

 

Värt att notera är att förhandlingstaktiken problemlösande inte påvisar något samband till self-

efficacy i korrelationsanalysen, medan det är den taktik som visar högst signifikans av de taktiker vi 

undersöker i regressionsanalysen. Förklaringen återfinns i att korrelationen enbart ger en indikation 

på hur sambandet mellan två variabler ser ut (Esaiasson et al., 2012). Det är först när man sätter 

self-efficacy som en oberoende variabel i relation till problemlösande som beroende variabel, i 

kombination med kontrollvariabler, som man kan undersöka orsakssambandet och undvika 

eventuell skevhet i analysen (ibid.). Regressionsanalysen visar att self-efficacy har ett positivt 

samband med problemlösning i form av en signifikansnivå på 0,009 samt en koefficient på 0,505. 

Vi kan utifrån detta tolka resultatet som att när en enhet self-efficacy sätts till, ökar den 

problemlösande förhandlingstaktiken med 0,505 enheter. Det leder till att hypotes H2 accepteras. 

 

Förhandlingstaktik: Utvidgande 
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H3: Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den utvidgande taktiken 

Den utvidgande förhandlingstaktiken visar inget statistiskt samband med den oberoende variabeln 

self-efficacy i regressionsanalysen. Vi finner därmed inget statistiskt stöd för hypotesen och vi väljer 

därför att förkasta den. 

 

Förhandlingstaktik: Stridande 

H4: Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den stridande taktiken 

 

Den sjätte modellen i regressionsanalysen påvisar ingen statistisk signifikans för modellen i sin 

helhet och det förekommer inte heller någon signifikans mellan self-efficacy samt taktiken 

stridande. Visserligen tyder korrelationsanalysen på att det finns ett samband mellan self-efficacy 

och taktiken stridande, men när man använder kontrollvariabler i regressionsanalysen återfinns 

inget samband, vilket tyder på skevhet i korrelationsanalysen (Esaiasson et al., 2012). Det innebär 

att det saknas empiriskt stöd för att self-efficacy har någon påverkan på taktiken stridande och vi 

förkastar därmed hypotes H4. 

 

Förhandlingstaktik: Medgivande 

H5: Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den medgivande taktiken 

 

Den femte modellen i regressionsanalysen visar ett starkt signifikant samband mellan den beroende 

variabeln self-efficacy och de oberoende variablerna. Dock är det kontrollvariablerna som är 

signifikanta i modellen och taktiken medgivande påvisar inte någon signifikans alls i relation till 

self-efficacy. Det leder till att vi förkastar den hypotes som benämns H5. 

 

Förhandlingstaktik: Kompromissande 

H6: Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den kompromissande taktiken 

 

Revisorns self-efficacy har inte kunnat påvisas ha någon påverkan på förhandlingstaktiken 

kompromissande, detta då regressionsanalysen inte visar något statistiskt samband mellan de båda 

variablerna. Vi saknar därför belägg för att kunna acceptera H6 och därmed förkastas även denna 

hypotes.  

 

6.7.3 Sammanfattning av hypotesernas resultat 

Tabell 6.7.3: Resultat av hypotestester 
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H1
 

Ett transformativt ledarskap inom revisionsfirman har ett positivt samband 

revisorns self-efficacy
 

Accepteras 

H2
 

Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den problemlösande 

taktiken 

Accepteras 

H3
 

Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den utvidgande taktiken
 

Förkastas 

H4
 

Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den stridande taktiken Förkastas 

H5
 

Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den medgivande taktiken Förkastas 

H6
 

Revisorns self-efficacy har ett positivt samband med den kompromissande 

taktiken 

Förkastas 
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7. Slutsats 

I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat och dess empiriska nytta. Kritiska reflektioner 

kring uppsatsen ges samt förslag till framtida forskning presenteras. 

 

7.1 Diskussion kring resultat och slutsats 

I början av studien formulerade vi ett par frågeställningar vilka besvaras nedan med hjälp av det vi 

har kommit fram till i vår undersökning:   

 

        Vår första frågeställning syftade till att ge svar på hur ett transformativt ledarskap inom 

revisionsfirman påverkar revisorns self-efficacy. Vi kan med hjälp av studiens resultat konstatera att 

ett transformativt ledarskap har ett positivt samband med revisorns self-efficacy. Med tanke på att 

svarsfrekvensen i studien är relativt lågt, kan resultatet anses begränsat för att dra några större 

slutsatser. Dock finner vi stöd för vårt resultat i en tidigare studie av Walumbwa samt Hartnell 

(2011), vars studie baseras på ett större antal respondenter (526 stycken) och som också fann ett 

positivt samband mellan ett transformativt ledarskap samt self-efficacy. Resultatet tyder alltså på att 

en ledare som skapar värderingar samt normer för att förstärka anställdas engagemang, 

samhörighetskänsla och motivation, bidrar till att revisorn ökar sin förmåga att organisera samt 

genomföra handlingar för att prestera.  Detta stimulerar revisorns insatser och ger klarhet samt 

bekräftelse i vad denne själv samt ledningen förväntar sig av dem (Early & Lituchy, 1991). 

 

Vårt resultat stödjer den teori som Lunenburg (2011) lyfter fram i sin forskning, i form av att en 

individs agerande i situationer beror på den tro som personen i fråga har på sig själv och det kan vi 

relatera till det transformativa ledarskapets individualiserade dimension. Strom et al. (2014) 

förklarar den dimensionen som att ledaren försöker lyssna samt agera utifrån ett mentorskap och 

effektiv kommunikation. Detta genom att uppmärksamma anhängarens (revisorns) 

utvecklingsbehov, agera coachande och med stöttning, som genererar i tillväxt både för individen 

själv samt organisationen som helhet (ibid.). Vi kan utifrån den nyss nämnda befintliga teorin samt 

den här studiens resultat, konstatera att vi knyter an till tidigare forskning och bekräftar att ett 

transformativt ledarskap inom revisionsfirman har en påverkan på revisorns självupplevda self-

efficacy. 

 

       Vår andra frågeställning handlade om att vi ville undersöka huruvida graden av revisorns self-

efficacy, påverkar dennes val av förhandlingstaktik med klienten. Bland de fem taktiker vi använde 

oss av i studien var det enbart en av dem som var signifikant med self-efficacy. Revisorns self-

efficacy påvisade närmare bestämt ett positivt samband med förhandlingstaktiken som handlar om 
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problemlösande. Det innebär att när revisorns self-efficacy ökar, är det mer troligt att denne 

använder sig av problemlösande som förhandlingstaktik i de diskussioner som förs med klienten. 

Taktiken problemlösande handlar om att komma fram till en lösning som är gynnsam för båda 

parterna (Gibbins et al., 2010). Vi tror att problemlösande som taktik får revisorn att tvingas se ur 

olika synvinklar, eftersom taktiken går ut på att finna en lösning som uppfyller både revisorns samt 

klientens behov. Det innebär att kreativiteten sätts på prov och därigenom kan stimulera revisorns 

tankesätt samt motivation, vilket kan gå utöver dennes vanliga kontroll (Early & Lituchy, 1991). 

Detta beteende förklarade Wood samt Bandura (1989) som en individs bevis på sin egen kapacitet 

och bedömning av sin självupplevda self-efficacy.  

 

Trotman et al. (2005) beskriver i sin tur taktiken problemlösande som att det innebär öppna samt 

systematiska diskussioner, där man syftar till att försöka förstå den andra partens situation och 

utifrån det uppnå positiva resultat utan att skapa konflikter, för att på så sätt skapa sig ett förtroende 

hos motparten. Med tanke på att en revisor ofta arbetar med återkommande klienter, tror vi det är 

önskvärt att skapa sig ett förtroende hos klienterna, generera långsiktiga kontakter samt frambringa 

ett ömsesidigt kontaktnät mellan klient, revisor och dess ledning, varvid vårt utfall av 

förhandlingstaktiken problemlösande känns ganska naturligt. Vi tror att revisorns val av taktiken 

problemlösande beror på att denne vill skapa ett förtroende hos sin klient och det skulle i så fall 

kunna relateras till det resultat som Hollindale et al. (2011) kommer fram till. De menar nämligen 

att revisorns val av förhandlingstaktik är av stor vikt, då det kan skapa en ömsesidig relation med 

klienten, vilken i sin tur leder till att revisorn får större acceptans och förtroende (ibid.). 

 

Bland de övriga fyra taktikerna, utvidgande, stridande, medgivande och kompromissande, fann vi 

inget samband i relation till revisorns self-efficacy. Det innebär sammanfattningsvis att resultatet av 

vår studie påvisar att det enbart är en integrerad taktik som påverkas av revisorns self-efficacy. 

Studiens resultat tyder på att ju högre revisorns self-efficacy är, desto troligare är det att denne 

använder sig av den problemlösande taktiken, vilket vi kan relatera till Gibbins et al. (2010) 

forskning, som visar att revisorn föredrar integrativa framför distributiva strategier. 

 

 

Sammanfattningsvis erbjuder studien forskningsvärlden ett unikt bidrag, då den framlägger bevis 

för en process som tidigare aldrig har konstaterats. Processen handlar om att ett transformativt 

ledarskap inom revisionsfirman ökar revisorns self-efficacy och att desto högre grad av self-efficacy 

som revisorn har, ju större är chansen att denne använder sig av taktiken problemlösande vid 

förhandlingar med klienten. Vi vill dock vara noga med att påpeka att man bör ha i åtanke att 
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svarsfrekvensen i vår undersökning var låg och att det därför inte kan dras några större generella 

slutsatser ifrån den här studien, även om den med all sannolikhet kan bidra till att styrka tidigare 

respektive kommande forskning inom ämnesområdet. 

 

7.2 Studiens empiriska nytta 

Utifrån den här studien kan det utläsas att det föreligger ett samband mellan ett transformativt 

ledarskap inom revisionsfirman och self-efficacy. Det sambandet bekräftar vi utifrån de empiriska 

bevis som vår undersökning har gett oss och vårt resultat stödjer den forskning som tidigare har 

bedrivits inom det aktuella området, av exempelvis Walumbwa samt Hartnell (2011).  Det innebär i 

praktiken att ledare kan använda sig av den här studiens resultat, genom att de får ett medvetande 

om att de kan använda ett transformativt ledarskap, för att styra revisorernas upplevda self-efficacy. 

Följaktligen betyder det även att ledare som vill att deras revisorer ska använda sig av taktiken 

problemlösande, exempelvis för att de vill skapa en god relation med klienten, får en insikt i att de 

kan arbeta med revisorns self-efficacy, för att öka sannolikheten för att revisorn väljer just den 

taktiken. 

 

Eftersom vår studie konstaterar att förhandlingstaktiken problemlösande vanligen används av 

revisorn, när denne har en hög grad av self-efficacy, bör finansiella rapporter i dessa fall ses som en 

konstruktion, vilken innehåller både revisorns och klientens önskemål. Det innebär även att klienten 

får insikt i att revisorn verkligen tar hänsyn till klienten, eftersom denne söker efter en lösning som 

passar båda parterna. Att revisorn tenderar att använda sig av taktiken problemlösande, kan även 

vara en varningssignal för denne, då risken är stor att klienten tillåts ha en allt för stor inverkan på 

de finansiella rapporterna, vilket skulle kunna rubba en rättvis bild av företagets ekonomiska 

ställning.  

 

Sammanfattningsvis påvisar studien att det transformativa ledarskapet inom revisionsfirman samt 

revisorns self-efficacy, är två faktorer som driver revisorn till att använda sig av den integrativa 

taktiken problemlösande, en kännedom som enligt Sullivan et al. (2006) är av stort värde för dagens 

forskning. Inom forskarsamhället är man nämligen intresserade av att få en utökad förståelse för 

vilka faktorer som har en inverkan på revisorns val av förhandlingstaktik och reda ut vilken taktik 

som verkligen används, med tanke på att tidigare forskning påvisar olika resultat (ibid.; Hollindale 

et al., 2011). 
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7.3 Kritik till studien 

Det är svårt att dra en generell slutsats av den här studien, eftersom svarsfrekvensen var låg. Vårt 

utskick skedde under revisorernas mest hektiska arbetsperiod och sedan var vi för många individer 

som valde att skicka ut våra enkäter till samma personer. Dock är detta inget vi kan styra över, då 

årstiden var given och de revisorer man kan vända sig till för liknande undersökningar är 

begränsade.  

 

Man hade även kunnat ändra insamlingsmetod från enkäter till exempelvis personliga besök, för att 

öka engagemanget och viljan hos de revisorer som tar del av enkäten. För vi tror att det med all 

sannolikhet var en del individer som valde att slänga vår enkät så fort den dök upp i inkorgen, 

personer som vi vid ett personligt besök kanske hade kunnat övertala till att besvara våra frågor. 

Vid tillgång till mer tid hade vi definitivt använt oss av personliga besök, då det förmodligen även 

hade gett oss en viss insyn i deras arbete, vilket hade varit intressant. Men återigen är tiden ett 

problem, då vi vid personliga besök inte tror oss ha erhållit lika många svar som vi nu fick, eftersom 

det tar betydligt mer tid att besöka varje revisor.   

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi tycker att man skulle kunna utföra en snarlik forskning som den vi har gjort, men att man då 

använder sig av ett större urval, för att få en större svarsfrekvens och därigenom dra slutsatser med 

större säkerhet. För att öka urvalet skulle man kunna vända sig till revisorer i andra länder, eftersom 

upplägget i vår studie inte på något vis är begränsad till Sverige som land.  

En annan tanke är att man skulle kunna byta ut det transformativa ledarskapet mot en annan form av 

ledarskap, som kan tänka sig påverka revisorns self-efficacy.  

 

Vi finner det även intressant att undersöka andra faktorer som skulle kunna påverka vilken 

förhandlingstaktik som revisorn väljer att agera utifrån. Det skulle förslagsvis kunna vara att man 

granskar hur andra former av ledarskapsstilar inom revisionsfirman, påverkar vilken 

förhandlingstaktik som revisorn väljer att använda sig utav. Exempelvis kan man studera 

skillnaderna i hur en demokratisk kontra auktoritär ledare påverkar valet av förhandlingstaktik. 

En annan faktor som kan vara av intresse för kommande studier, är att forska kring hur ledningens 

målsättningar påverkar vilken taktik som revisorn föredrar att använda sig av.  

 

Vår studie påvisar att den problemlösande förhandlingstaktiken är den med starkast samband till 

self-efficacy, men innebär det här taktikvalet att revisorn tillmötesgår klientens önskemål samt viljor 

framför sina egna och ledningens? Vi tänker oss att det mycket väl kan vara så, eftersom taktiken 
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problemlösande innebär att man söker efter en lösning, som uppfyller båda parternas behov. Det 

innebär följaktligen att taktiken problemlösande kan komma att rubba revisorns oberoende samt 

objektivitet och därmed även de finansiella rapporternas kvalité, ett scenario som vore intressant att 

forska kring i framtida studier. 
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Bilaga 2 : Enkätens andra del – Self-efficacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
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