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Förord 
Först och främst vill vi framföra ett tack till vår handledare Jan Svanberg som funnits där under 
arbetets gång och bidragit med konstruktiv kritik. Speciellt vill vi tacka alla respondenter som tagit 
av sin dyrbara tid för att medverka i vår studie. Det är tack vare er och ert deltagande som denna 
studie kunnat möjliggöras. Slutligen vill vi framföra ett stort tack till nära och kära som hjälpt till 
med ovärderlig input och stöttat oss under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
Titel: Förhandlingar mellan revisor och klient - En studie om hur relationen påverkar val av 
förhandlingstaktik 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Sandra-Olivia Mendel och Annika Tebus 
 
Handledare: Jan Svanberg 
 
Datum: 2016 - januari 
 
Syfte: Studiens syfte är att studera relationen mellan revisorer och deras klienter och huruvida 
relationen kan definieras som proaktiv eller som reaktiv, och utifrån detta avgöra om typ av 
relation påverkar revisorns val av förhandlingstaktik när meningsskiljaktigheter mellan de båda 
parterna uppstår. 
 
Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod där data samlats in via semistrukturerade 
intervjuer. Vid insamlandet har delar av intervjuguiden givits en kvantitativ karaktär för att 
tydliggöra revisorernas taktikval. Såväl analysen som presentationen av resultatet har skett 
uppdelat i två delar. Inledningsvis presenteras klassificeringen av relationen och därefter redo-
görs val av förhandlingstaktik. 
 
Resultat & slutsats: Resultatet visar att revisorer upplever förhandlingar vara en ovanlig 
företeelse. Vi fann dock en distinkt skillnad i de taktiker som tillämpades beroende på relation. I 
båda relationerna var den problemlösande taktiken främst förekommande. I den proaktiva 
relationen använde sig revisorn dessutom av den kompromissande taktiken medan revisorn i den 
reaktiva använde sig av den stridande taktiken. Studien indikerar därmed att val av förhandlings-
taktik är beroende av relation. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Fortsatta studier bör inkludera klienten och dennes syn på såväl 
relationer som förhandlingar. Vi rekommenderar även att de taktiker som studeras bör 
kompletteras och/eller omarbetas för att anpassas till de lagar och regler som gäller i Sverige. En 
fördjupning angående huruvida förhandlingar över huvud taget förekommer finner vi vara av 
intresse, då revisorer i vår studie ansåg detta tillhöra ovanligheten. 
 
Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar till en ökad förståelse för hur relationen är en avgörande 
faktor för den förhandlingstaktik som tillämpas av revisorer, och bidrar därmed till en större 
medvetenhet till varför förhandlingar tar en viss form. Studien spekulerar även kring flertalet 
anledningar till varför förhandlingar visat sig förekomma mer sällan än i tidigare publicerad 
forskning, och bidrar därmed till uppslag för fortsatta studier inom ämnet. 
 
Nyckelord: Revisor, klient, relation, förhandling, oberoende 
  



 

 

Abstract  
Title: Auditor-client negotiations - A study about how the relationship influences the use of 
negotiation tactics 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Sandra-Olivia Mendel and Annika Tebus 
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Date: 2016 - January 
 
Aim: The aim of this study is to examine the auditor-client relationship and if the relationship can 
be classified as being proactive or reactive. From this we aim to determine whether the type of 
relationship influences the auditor’s choice of negotiation tactics as conflicts arise between the 
auditor and the client. 
 
Method: This study has been conducted using a qualitative method and data has been collected 
through semi-structured interviews. Parts of the interview-guide have been given a quantitative 
character in order to clarify the auditor’s’ choice of tactics. Both the analysis and the result have 
been presented in two sections, where the first section addresses the relationship and the second 
section addresses the choice of negotiation tactic. 
 
Result & Conclusion: The result indicates that auditors find negotiations a rare occurrence. We 
found a distinctive difference in the tactics used dependent on the auditor-client relationship. In 
both relationships we saw the problem-solving tactic being the most commonly used. Within the 
proactive relationship the compromising tactic was widely used, while in the reactive relationship 
the contending tactic was more commonly seen. 
 
Suggestions for future research: We suggest that further studies include the client and the client’s 
view of the auditor-client relationship and negotiations. We also believe that the tactics studied 
should be adjusted in order to suit the laws and regulations present in Sweden. In addition, we 
believe further studies should incorporate whether negotiations are, indeed, as rare as the auditors in 
this study have led us to believe. 
 
Contribution of the thesis: This study contributes to a deeper understanding regarding how the 
relationship plays a role when it comes to which tactic the auditor chooses to use, and thus 
contributes to a greater awareness of why negotiations take a certain form. The study also 
speculates on several reasons as to why negotiations are less frequent than previous research has 
shown. It therefore leads the way into further studies within this subject. 
 
Key words: Auditor, client, relationship, negotiation, independence 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en presentation av bakgrunden till studien. Därefter förs en problem-

diskussion som mynnar ut i de frågeställningar studien behandlar samt syftet med denna studie. 

Kapitlet avslutas därefter med en överblick av rapportens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Vi ämnar studera relationen mellan revisorer och deras klienter och utifrån detta avgöra huruvida 

revisorers val av förhandlingstaktik är beroende av hur relationen mellan dessa båda parter ser ut. 

För att få en större inblick i de ramar som omger revisionsyrket, och således sätter gränser för hur 

revisor och klient tillåts förhålla sig till varandra samt hur förhandlingar genomförs, anser vi att det 

krävs en större inblick i de lagar och regler som tillämpas av revisorer. En revisor är skyldig att 

följa de lagar och förordningar som råder när denne utför ett bolags revision (Revisorsnämnden u. å. 

a). I första hand tillämpas revisorslagen (2001:883) och förordningen om revisorer (1995:665). 

Utöver dessa tillkommer bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) och aktiebolagslagen (2005:551), 

då även aktiebolag utför revisionsuppdrag (Revisorsnämnden u.å. b). Revisorn har ansvar för att 

noggrant granska bolagets årsredovisning, bokföring och förvaltningsrevision samt uttala sig om 

granskningen som genomförts utifrån sin yrkesprofession (Revisorsnämnden u.å. a). En revisor ska 

vara objektiv, opartisk samt självständig i sin ståndpunkt när denne utför ett uppdrag enligt, 

revisorslagen (2001:883) 20 §. Enligt revisorslagen (2001:883) 19 § ska en revisor se till att 

redovisningen sker enligt god redovisningssed. 

 

Samtliga medlemmar i FAR är dessutom skyldiga att följa FARs yrkesetiska regler (FAR, 2013a). 

Dessa regler återfinns i International Ethics Standards Board for Accountants (IESBAs) etikkod 

samt EtikR 1 och gäller samtliga uppdrag av varierande slag (FAR, 2013a). Inom dessa regler 

framkommer bl.a. att revisorn ska uppträda professionellt samt iaktta god yrkessed (EtikR 1, 2015). 

Vidare skriver FAR (2013b) att det finns regler för hur revisionsuppdrag ska utföras, International 

Standards on Auditing (ISA), vilka anpassats till förhållanden i Sverige då ISA främst är skriven för 

den internationella miljön (FAR, 2013b). När det gäller relationen mellan revisor och klient 

behandlas detta i ISA 260, vilken belyser revisorns skyldighet att vid revidering av den finansiella 

rapporten kommunicera med styrelsen som ansvarar för företagets styrning (ISA 260). I denna 

standard framkommer vikten av att det finns en effektiv tvåvägskommunikation mellan revisorn och 

styrelsen vid revidering av den finansiella rapporten (ISA 260). 
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En god relation mellan revisorn och klienten möjliggör för revisorn att på nära håll kunna iaktta och 

skapa sig en förståelse av företagets verksamhet samt enklare bli varse om felaktigheter i 

redovisningen (Hatherly, 2009). Det är enligt författaren en av anledningarna till att en god relation 

kan vara av väsentligt värde för revisorn. Förutsättningarna för en god relation inkluderar att det 

finns både tillit och respekt mellan parterna, två egenskaper som däremot visat sig ha en negativ 

påverkan på oberoendet (Beattie, Fearnley & Brandt, 2000). Vidare anser Fraser och Pong (2009) 

att i de fall revisorn fäster en överordnad vikt vid att upprätthålla oberoendet kan detta i sin tur leda 

till att dialogerna mellan revisorn och klienten försämras och upplevs bristfälliga och ytliga. Om 

revisorn utifrån skilda omständigheter anser att förtroendet ifrågasätts kring opartiskhet och själv-

ständighet är revisorn skyldig att enligt revisorslagen (2001:883) 21 § frånsäga sig uppdraget. 

 

Relationen mellan revisorn och klienten har visat sig påverka fler faktorer än oberoendet under 

revisionsprocessen, däribland förhandlingar (Gibbins, McCracken, & Salterio, 2007). Den första 

studien rörande revisorers konflikthantering publicerades år 1991, och sedan dess har forskning 

kring revisorers förhandlingsstilar och dess påverkan genomförts allt mer frekvent (Salterio, 2012). 

År 1996 påbörjade Gibbins, Salterio och deras medforskande kollegor omfattande studier om 

auditor-client management-förhandlingar (”AMC-negotiations”). Fram till dess var den generella 

uppfattningen att revisorn inte skulle ha något som helst inflytande över de finansiella rapporter 

som framställdes och att dessa finansiella rapporter därför inte kunde vara resultatet av ett 

samarbete mellan revisorn och klienten (Salterio, 2012). Både forskning som bedrivits innan år 

1996 (Antle & Nalebuff, 1991, se Salterio, 2012) och därefter motbevisar detta och pekar snarare på 

att flertalet revisorer förhandlar med sin klient och därigenom påverkar innehållet i de finansiella 

rapporterna (Gibbins, Salterio & Webb, 2001). 

 

Förhandlingsprocessen kan i sin tur te sig olika beroende på relationen mellan revisorn och klienten, 

och Bame-Aldred och Kida (2007) menar på att det finns skillnader i hur revisorer kommer fram till 

beslut vid förhandlingar samt vilka taktiker de väljer att nyttja för att nå dessa beslut. McCracken, 

Salterio och Gibbins (2008) visar på att den form relationen antar mellan en revisor och dennes 

klient påverkar just valet av den taktik revisorn tillämpar för att nå dit denne vill. Genom att korrekt 

kunna uppfatta den relation revisorn har till sin klient, och utifrån detta strategiskt framföra sin 

ståndpunkt, kan revisorn försäkra sig om att den information som återges i de finansiella 

rapporterna återspeglar företagets ekonomiska verklighet (Bame-Aldred & Kida, 2007). Samtidigt, 

genom att välja rätt taktik, kan revisorn säkerställa att oberoendet upprätthålls eftersom det i första 

hand är det en revisor anställs för; att objektivt bedöma de finansiella rapporterna och se till att 

dessa är så korrekt återgivna som möjligt (Bame-Aldred & Kida, 2007). 
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1.2 Problemdiskussion 
Relationen mellan revisorn och klienten är utmärkande eftersom den till skillnad från många andra 

relationer måste anpassas till lagar och föreskrifter (Kleinman & Palmon, 2000). Utöver detta står 

revisorn inför utmaningen att se till att de räkenskaper som presenteras framställs på det objektiva 

sätt som lagarna föreskriver, samtidigt som denne försöker upprätthålla en fungerande relation med 

sin klient (Sanchez, Agoglia & Hatfield, 2007; Hatfield & Mullis, 2015). Kleinman och Palmon 

(2000) beskriver just detta förhållande som ironiskt då revisorn ställs inför ett dilemma när den 

reviderade informationen som sedan presenteras till en tredje part riskerar att framställa klienten i 

dålig dager. Detta kan få en negativ påverkan på relationen eftersom revisorn i sin tur är anställd av 

klienten (Kleinman & Palmon, 2000).  

 

McCracken et. al. (2008) har undersökt hur revisorns och klientens roll, samt relationen dem 

emellan, påverkar de förhandlingar som uppstår. I denna studie menar författarna att den roll som 

antas av klienten bestämmer inte bara vilken roll revisorn antar, utan även den typ av relation som 

uppstår mellan klienten och revisorn. I detta avseende är det klienten som till största del påverkar 

relationens natur. Två distinkta roller har observerats i McCrackens et. al. studie, en proaktiv roll 

och en reaktiv roll. I den proaktiva rollen överlägger klienten med revisorn under arbetets gång och 

tar upp de problem som dyker upp relativt omgående. I den reaktiva rollen väntar klienten med att 

adressera de problem som finns tills det är dags att sammanställa årets räkenskaper, eller till och 

med senare. Genom sina handlingar antar klienten alltså en specifik roll, som även har en inverkan 

på den roll revisorn tar i förhållande till klienten. Författarna menar att utifrån de roller som antas av 

revisorn respektive klienten, skapas den typ av relation som kan observeras emellan de båda 

parterna, d.v.s. antingen en proaktiv relation eller en reaktiv relation. Typ av relation tros därefter ha 

inverkan på hur förhandlingsprocessen mellan revisorn och klienten ter sig. 

 

I Gibbins et. al. (2001) forskning har det framkommit att 67 % av verksamma revisorer förhandlar 

med mer än 50 % av sina klienter, och att dessa förhandlingar har en stor betydelse när det kommer 

till att påverka den finansiella information som till slut presenteras (Goodwin, 2002; Bame-Aldred 

& Kida, 2007). Det är med andra ord inte endast revisorn och klienten som finner det vara av vikt 

att nå en överenskommelse, utan även andra externa intressenter som t.ex. har ett ekonomiskt 

intresse i företaget i fråga (Trotman, Wright & Wright, 2005; Mohamed & Habib, 2013). Revisorns 

roll är i slutändan att se till att årsredovisningar och revisioner är korrekta och objektiva (Rennie, 

Kopp & Lemon, 2014). Samtidigt, om revisorn insisterar för mycket på att få igenom sina 

föreslagna ändringar kan relationen mellan revisorn och klienten påverkas negativt (Rennie et. al., 

2014). Det kan därför anses ligga i revisorns intresse att försöka bedriva förhandlingar så att denne 
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kan säkerställa att en sanningsenlig finansiell rapport presenteras, samtidigt som klienten känner sig 

tillfredsställd med revisorn (Beattie et. al., 2000). För att undvika att förlora klienten eller framställa 

revisionsfirman revisorn tillhör negativt ligger det på revisorn att kunna förhandla på ett effektivt 

sätt (Trotman et. al., 2005). Revisionen blir därmed en komplex uppgift, som det är upp till revisorn 

att finna lösningen på (Beattie, Fearnley & Brandt, 2004). 

 

Tidigare forskning har antagit att revisorer använder sig av samma strategier vid förhandlingar som 

är allmänt förekommande i förhandlingar mellan två parter (Gibbins, McCracken & Salterio 2010). 

Vidare beskriver författarna två olika strategier som är vanliga under förhandlingar, distributiva och 

integrativa, tillsammans med tillhörande taktiker. Den distributiva strategin innefattar taktikerna 

stridande (“contending strategy”), medgivande (“conceding strategy”) och kompromissande 

(“compromising strategy”). Den stridande taktiken innebär att revisorn hotar klienten med att skriva 

en missgynnande revisionsberättelse, s.k. “qualified opinion”. Den medgivande taktiken innebär att 

den ena parten ger efter i förhandlingen och accepterar färre fördelar, medan den kompromissande 

taktiken innebär att båda parter möts halvvägs. Inom den integrativa strategin återfinns taktikerna 

problemlösande (“problem solving”) och utöka agendan (“expand the agenda”). Med den 

problemlösande taktiken försöker den ene parten komma underfund med den andre partens under-

liggande intressen och därigenom finna nya lösningar så att dessa intressen kan tillfredsställas. 

Gibbins et. al. avslutar med att förklara utöka agendan-taktiken, där revisorn tillför nya problem till 

förhandlingen i hopp om att kunna nå en överenskommelse i den övergripande frågan. Vilken taktik 

revisorn väljer påverkas av flera faktorer, däribland relationen mellan revisorn och klienten (Beattie, 

Fearnley & Brandt, 2001). I slutändan påverkar relationen alltså inte bara hur förhandlingen 

genomförs, utan även de beslut som revisorn fattar (Meyer, Rigsby & Boone, 2006). Vidare har 

Perreault och Kida (2011) identifierat s.k. argumentationstekniker som revisorer tillämpar 

oberoende av relation i hopp om att övertyga klienten att ge efter för revisors önskningar. Dessa är 

hot om att skriva en oren revisionsberättelse, varna för att en kvalitetskontroll kommer att genom-

föras, framföra åsikter från någon annan som är kunnig inom området och slutligen, beskriva hur 

andra företag har gått tillväga i liknande situationer (Perreaukt & Kida, 2011). 

 

Med hänsyn till de problem som kantar relationen mellan revisorer och klienter, i deras strävan efter 

att nå en överenskommelse, föds tanken att revisorn medvetet väljer vissa taktiker för att handskas 

med klienten och de meningsskiljaktigheter som uppstår, speciellt i förhandlingsstadiet. Det har 

visat sig att revisorns bedömning av flertalet faktorer, däribland förväntningarna på relationen, 

påverkar revisorns taktikval (Brown-Liburd & Wright, 2011). Huruvida revisorn och klienten har en 

proaktiv eller reaktiv relation kan därför väntas ha inflytande över just valet av taktik från revisorns 
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sida, dels eftersom förväntningarna klienten har på revisorn skiljer sig mellan dessa, men även 

eftersom förhandlingarna i reaktiva relationer förväntas vara desto mer komplicerade (McCracken 

et. al., 2008). Det finns därför ett intresse av att närmare undersöka om det finns ett eventuellt 

samband (figur 1) mellan relation och val av förhandlingstaktik, vilket i sin tur påverkar själva 

förhandlingen. 

 

 

 
Figur 1: Samband mellan relation, taktik och förhandling (egen bild) 
 

Med denna studie ämnar vi bidra med en större inblick i hur relationen mellan revisorn och dennes 

klient påverkar de val revisorn gör när denne ställs inför en förhandlingssituation. Tidigare 

forskning (Gibbins et. al., 2010) har endast studerat vilka taktiker som är främst förekommande 

bland revisorer utan att se närmare på specifika faktorer som påverkar just revisorns val av taktik. 

Vi ämnar därför dra paralleller mellan typ av relation och de förhandlingstaktiker som tillämpas, i 

hopp om att belysa detta samband och därmed visa på att val av taktik faktiskt kan vara beroende av 

specifika faktorer, i detta fall relationen. Med belägg för detta samband vill vi öka förståelsen kring 

hur relationen har ett inflytande på förhandlingsprocessen och därigenom de beslut som fattas till 

följd av dessa förhandlingar, något vi anser vara ett viktigt bidrag till befintlig redovisnings-

litteratur, praktiker och lagstiftare. 

 

1.3 Frågeställningar 
Baserat på problematiken kring förhandlingar och hur relationen mellan revisor och klient påverkar 

denna, ämnar vi att besvara frågorna: 

• Kan relationen mellan revisorn och klienten liknas vid en proaktiv relation eller en reaktiv 

relation? 

• Väljer en revisor i en proaktiv relation en annan taktik vid förhandling, än en revisor i en 

reaktiv relation? 

 

Relation Förhandling Taktik 
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1.4 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka relationen mellan revisor och klient, i hopp om att avgöra huruvida 

relationen kan liknas vid en proaktiv respektive reaktiv relation, och utifrån detta fastställa om de 

taktiker som revisorer använder sig av under förhandlingar med sina klienter skiljer sig åt beroende 

på relationens natur. 

 
1.5 Disposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I detta avsnitt sker analysen av det empirimaterial som presenterades i 
föregående kapitel genom att empirimaterialet ställs mot den teoretiska 
referensram som tidigare bearbetats fram. 

I detta kapitel presenteras det empirimaterial som samlats in via de 
intervjuer som hållits. Här presenteras respondenternas syn på förhandling, 
relationen mellan respondenten och klienten klassificeras, taktiker inom 
den proaktiva relationen och den reaktiva relationen redogörs för samt de 
argumentationstekniker som tillämpats återges. 
 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som studien grundar 
sig på. Här redogörs för teorier som utarbetats från tidigare forskning, om 
såväl hur relationen mellan revisorn och klienten kan te sig och hur detta 
påverkar revisorns oberoende, som teorier kring förhandling och hur 
förhandlingsprocessen påverkas av relationen mellan de båda parterna. 

I detta avsnitt redogörs studiens metod genom en närmare beskrivning av 
forskningsfilosofi, forskningsansats, forskningsmetod, datainsamlings-
metod, urval, kvalitetskriterier, metodkritik och slutligen med en 
genomgång av de etiska aspekterna kring metodvalet. 

Detta kapitel inleds med en presentation av bakgrunden till studien. 
Därefter förs en problemdiskussion som mynnar ut i de frågeställningar 
studien behandlar samt syftet med denna studie. Kapitlet avslutas därefter 
med en överblick av rapportens disposition. 

1. Inledning 

2. Metod 

3.Teoretisk 
referensram 

4. Empiri 

5. Analys 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats och en diskussion förs kring 
det resultat som framförs. Tankar lyfts kring hur väl studiens syfte har 
uppfyllts tillsammans med vad som anses vara studiens bidrag. Även 
förslag till fortsatta studier lämnas. 

6. Slutsats 
och 

diskussion 
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2. Metod 
I detta avsnitt redogörs studiens metod genom en närmare beskrivning av forskningsfilosofi, 

forskningsansats, forskningsmetod, datainsamlingsmetod, urval, kvalitetskriterier, metodkritik och 

slutligen med en genomgång av de etiska aspekterna kring metodvalet. 

 

2.1 Forskningsfilosofi 
Inom vetenskapsteorin återfinns två filosofiska huvudinriktningar; positivism och hermeneutik 

(Thurén, 2007). Enligt Thurén förlitar sig positivismen på att absolut kunskap kan uppnås, och att 

denna erhålls främst med hjälp av det som går att iaktta med våra sinnen och det som kan räknas ut 

med hjälp av logik. För att kunna räkna ut något med logik är insamlandet av kvantifierbar data att 

föredra, eftersom kvantitativ data är enklare att säkerställa statistiskt och därmed underlättar 

generalisering av resultatet (Thurén, 2007). Hermeneutiken antar däremot en tolkande ansats, 

accepterar att det förekommer relativa tankegångar (Thurén, 2007) och strävar efter att skapa 

förståelse framför förklaringar (Bryman & Bell, 2013). Den hermeneutiska inriktningen kommer 

därmed till sin rätt när det handlar om att förstå människor, deras handlingar och resultatet av dessa 

handlingar (Thurén, 2007). 

 

Beskrivningen av den hermeneutiska forskningsfilosofin kan på flera sätt liknas vid målet med vår 

egen studie, eftersom vårt syfte med studien är att tolka en viss situation, skapa oss en förståelse för 

hur något förhåller sig samt försöka förklara och ge uttryck för det vi kommer fram till. Detta då vi 

ämnar undersöka relationen mellan revisorer och deras klienter, samt skapa en förståelse för hur 

denna relation kan se ut, för att därefter studera hur relationen påverkar människors, i detta fall 

revisorers, handlingar i förhandlingssituationer. Vår uppgift blir därmed att tolka huruvida det finns 

ett samband mellan relationen och de förhandlingstaktiker som revisorn väljer, med vetskapen om 

att hermeneutiken utgår från att människan är intentionell, d.v.s. att hennes handlingar inte orsakas 

utanför hennes kontroll utan påverkas av faktorer såväl utifrån som inifrån henne själv (Starrin & 

Svensson, 1994). Vidare är det inom hermeneutiken forskarens uppgift att försöka förstå och tolka 

människors handlingar med hjälp av vad som föranleder de (Starrin & Svensson, 1994). Detta 

stämmer väl överens med den forskningsfilosofi vi antagit under vår studie för att kunna nå målet 

med att avgöra om revisorers handlingar när det kommer till val av förhandlingstaktiker påverkas 

utifrån faktorn hur revisorn upplever relationen till klienten. 
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2.2 Forskningsansats 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två forskningsansatser att välja emellan som utgångspunkt 

i en forskningsprocess. Det innebär att forskaren behöver ta ställning till på vilket sätt området ska 

närmas; utifrån ett empiriskt eller ett teoretiskt synsätt. Det synsätt som antas påverkar om forskaren 

tillämpar ett induktivt eller ett deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013). Ett induktivt 

angreppssätt är vanligare inom den kvalitativa forskningen, och den teori som presenteras baseras 

på det som framkommit i observationer (Bryman & Bell, 2013). Ett deduktivt angreppssätt utgår 

däremot från teorin och har som mål att dra logiska slutsatser genom att identifiera samband mellan 

olika variabler (Eriksson & Hultman, 2014) och används ofta inom den kvantitativa forskningen 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Allt eftersom studien fortskred och vi som författare fick chans att fördjupa oss i befintlig forskning 

fann vi studier som beskrev val av förhandlingstaktik utifrån en positiv och negativ relation, som vi 

ansåg i många avseenden kunde liknas vid proaktiv respektive reaktiv relation. Vi valde således att 

tillämpa en deduktiv ansats, då tidigare forskning ingav vissa indikationer på det resultat vi kunde 

förvänta oss. Detta har även gjort det möjligt för oss att jämföra studiens resultat, då vi dragit 

paralleller mellan befintlig teori och det som framkommit i vår studie. Slutsatsen vi ämnar 

presentera baseras på de observationer som gjorts i samband med datainsamlingen och vi kommer 

att utgå från vår insamlade data, analysera denna och presentera ett empiriskt material som kommer 

att ligga till grund för våra slutsatser. Vi förväntar oss därmed att den slutsats som presenteras 

kommer att beskriva hur relationen mellan revisorn och klienten kan se ut, samt ge en vägledning 

kring hur denna relation påverkar revisorns val av taktik under förhandlingar. 

 

2.3 Forskningsmetod 
Inom den vetenskapliga forskningen förekommer två forskningsstrategier; den kvantitativa metoden 

och den kvalitativa metoden (Bryman & Bell, 2013). Den kvantitativa metoden är inriktad på att 

samla in och analysera numerisk data och antar oftast ett deduktivt angreppssätt på teori och 

praktik, medan den kvalitativa metoden fokuserar på ord och tar sig an teori och praktik med ett 

angreppssätt som är induktivt (Bryman & Bell, 2013). Vanligtvis förknippas den kvantitativa 

metoden med ett positivistiskt synsätt och den kvalitativa metoden med ett förhållningssätt som är 

tolkningsinriktat, med andra ord hermeneutiskt (Thurén, 2007). Enligt Thurén (2007, s. 94) är ett 

tolkningsinriktat förhållningssätt användbart för att få bättre förståelse för hur en människa ”tänker, 

känner och upplever” verkligheten. Eftersom vårt främsta syfte med studien är att tolka och skapa 

en förståelse för hur relationen mellan revisorn och klienten påverkar val av taktik vid för-

handlingar, blir valet för denna studie en kvalitativ forskningsmetod. Vi förväntar oss att en 
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kvalitativ metod ska kunna bidra med en bättre inblick i hur våra respondenter upplever sin relation 

med klienten och hur de går tillväga i förhandlingar för att på bästa sätt nå en lösning. För att få en 

komplett bild av relationen och förhandlingsprocessen tror vi att respondenterna måste få en 

möjlighet att tala fritt och utveckla sina svar, något vi upplever är svårt att uppnå med endast en 

kvantitativ metod, där risken för att misslyckas med att samla in all den information som behövs är 

större (Bryman & Bell, 2013). När det handlar om att skapa förståelse är den kvalitativa metoden 

överlägsen (Jacobsen, 2002). Bryman och Bells (2013) disposition för den kvalitativa forsknings-

processen (figur 2) överensstämmer väl med hur vi har bedrivit denna studie och har tjänat som en 

översiktlig guide vid vårt forskningsförfarande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                         Figur 2: Forskningsprocess med kvalitativ metod (efter Bryman & Bell, 2013) 
 

För att skapa en större tillförlitlighet till vår insamlade data har vi valt att i vår tredje del av 

intervjuguiden använda en metod som i större utsträckning kan liknas vid den kvantitativa. Med 

detta förfarande hoppas vi försäkra oss om att vi inte missförstått det vi observerat under 

intervjuerna. Trots den mer kvantitativa karaktären på del 3 har den bedrivits i samband med 

intervjuerna och respondenterna har således fått en chans att utveckla sina svar i anslutning till att 

de tydliggjort vilka taktiker de använt sig av vid förhandlingar, något vi upplever har bidragit till att 

vi anskaffat oss en större förståelse för respondenternas syn på förhandlingar och förhandlings-

taktiker. 

1. Generella frågeställningar 

2. Val av relevanta platser och 
 undersökningspersoner 

3.  Insamling av data 

4.  Tolkning av data 

5a. Specificering av 
 frågeställningarna 

6. Rapport om resultat och  
 slutsatser 

5b. Insamling av ytterligare 
 data 

5.  Begreppsligt och teoretiskt 
 arbete 
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2.4 Datainsamlingsmetod 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om relationen mellan revisorer och deras klienter kan 

liknas vid en proaktiv eller en reaktiv relation och utifrån denna relation studera vilken taktik 

revisorn väljer att tillämpa vid en förhandling med klienten. Detta för att kunna avgöra huruvida det 

finns ett samband mellan typ av relation och val av taktik. I vår studie kommer vi endast använda 

oss av primärdata som vi själva samlar in genom kvalitativa, personliga intervjuer. Fördelen med 

personliga intervjuer är enligt Eriksson och Hultman (2014) att de oklarheter som kan uppstå vid en 

fråga enklare kan förtydligas under intervjuns gång, samt att bortfallet av respondenter blir mindre. 

Dessutom skriver Eriksson och Hultman att respondenten ges möjligheten att lämna mer ut-

tömmande svar på frågorna samtidigt som vi får tillfälle att iaktta respondenternas reaktion, och att 

kunna observera reaktionen och deras kroppsspråk ökar förutsättningarna för att tolka intervju-

materialet på rätt sätt.  

 

Vi finner det mest lämpligt att, med studiens syfte i åtanke, använda oss av semistrukturerade 

intervjuer, då vi inte vill begränsa respondenterna i deras svar på våra intervjufrågor, utan låta dem 

få tala fritt. Bryman och Bell (2013) beskriver en semistrukturerad intervju som en öppen intervju 

där respondenten uppmanas till att svara fritt på de frågor som ställs, samtidigt som intervjuaren ser 

till att intervjun hålls inom det tema som ämnas undersökas. Dessutom menar de att en semi-

strukturerad intervju är att föredra då det finns ett tydligt tema eller område för studien. Detta 

stämmer väl överens med vår studie, då vi har ett tydligt fokus på vad vi vill uppnå med studien, 

vad den innefattar, samt hur vi ämnar analysera den data vi samlar in. Bryman och Bell fortsätter 

med att förklara att en intervjuguide, vilken består av frågor som belyser de teman studien fokuserar 

på, är ett sätt för forskare att försäkra sig om att de teman studien ämnar undersöka berörs i sin 

helhet. För att försäkra oss om att vi inte går miste om det som studien strävar efter att belysa 

kommer vi, utifrån Bryman och Bells rekommendationer, att använda oss av en intervjuguide i 

samband med genomförandet av våra intervjuer. 
 

2.4.1 Intervjuguide 

Enligt Bryman och Bell (2013) är en intervjuguide detsamma som en minneslista på det som ska 

beröras i samband med intervjun. Här är det av stor betydelse att forskaren, utifrån de frågor som 

ställs, får möjlighet att bli medveten om hur respondenterna upplever sin situation och sociala 

verklighet samt att forskaren är flexibel när respektive intervju genomförs (Bryman & Bell, 2013). 

Det är av stor vikt att frågorna i intervjuguiden har fokus på och innefattar det området eller det 

tema som studien är uppbyggd kring (Bryman & Bell, 2013). Vid utformandet av en intervjuguide 
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finns det flera saker som Bryman och Bell (2013) lyfter till beaktning, bl.a. att strukturera ordningen 

av frågorna, att intervjufrågorna är formulerade så att de svarar mot forskningens problemställning, 

att forskaren använder ett lättförståeligt språk, att inte använda ledande frågor samt att ta upp frågor 

som berör bakgrundsfakta av respondenten. Med detta som utgångspunkt blev vårt val att dela upp 

vår intervjuguide (bilaga 1) i tre delar, utöver den inledande delen.  

 

Då studiens syfte är att skapa en förståelse för vilken relation revisorn har till sin klient samt vilka 

taktiker revisorn väljer att använda vid förhandling har frågor valts ut med beaktning på detta mål. 

Den inledande delen består av frågor kring respondentens bakgrund, d.v.s. yrkeserfarenhet och 

erfarenhet av förhandlingar samt längden på relationen med klienten. I första delen ber vi 

respondenten beskriva ett fall där det uppstått meningsskiljaktigheter. Frågorna i den första delen är 

hämtade från McCrackens et. al. (2008) forskning kring hur roller antas och relationer formas 

mellan revisorer och deras klienter, och består av öppna frågor som enligt McCracken et. al. ska 

uppmana intervjuobjektet att fritt berätta om det den finner vara av vikt i ämnet. I den andra delen 

ber vi respondenten fördjupa sina tankar kring problemet i fråga. Även dessa är hämtade från 

McCrackens et. al. studie och baseras enligt dem på tidigare undersökningar kring förhandlings-

processen mellan revisor och klient. De här frågorna ställdes endast i de fall de inte blivit besvarade 

i första delen. I sista och tredje delen låter vi respondenten ta ställning till vilka påståenden som 

stämmer överens med deras handlingar under förhandlingen med klienten i fråga. Denna del baseras 

på Gibbins et. al. (2010) forskning om vilken taktik revisorer helst tillämpar, och ämnar hjälpa oss 

dra paralleller mellan den relation vi ansåg revisorn ha med sin klient och den taktik som 

tillämpades under förhandlingen. 
 

2.4.2 Intervjuförfarande 

Jacobsen (2002) anser det vara av värde att välja en naturlig plats för intervjun för att respondenten 

ska känna sig bekväm och mer avslappnad i dialogen och därigenom undvika att intervjuns innehåll 

påverkas. Med detta i åtanke har vi valt att utföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser. Att 

informera om studiens syfte och avsikt har varit en självklarhet då vi finner medhåll i det som 

Jacobsen (2002, s. 165) skriver; ”människor har rätt att kräva att få veta vad den information de 

ger ska användas till”. Eftersom våra intervjufrågor kretsar kring att respondenten beskriver en 

specifik situation som uppstått i dennes yrke såg vi betydenheten i att lämna ut intervjufrågorna 

innan besöket, för att ge respondenterna en möjlighet att förbereda sig inför den kommande 

intervjun genom att bekanta sig med frågorna i förväg. 
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Då vi ansåg det vara av vikt för oss att kunna koncentrera oss på respondenten vid intervjun, föll 

valet naturligt på att spela in intervjuerna i den mån vi fick medgivande från respondenten, samt att 

föra sporadiska anteckningar under intervjun. Enligt Jacobsen (2002) underlättar det att spela in 

intervjuerna för att kunna ha ögonkontakt med respondenten under intervjun. Däremot menar 

Jacobsen att där finns vissa nackdelar med att spela in intervjuer och förlita sig helt på detta, t.ex. att 

bandet eller batterierna tar slut, och menar att det därför är viktigt att vara väl hemmastadd med den 

tekniska utrustningen som används. Andra nackdelar kan vara att intervjuaren glömmer bort att 

anteckna och förlitar sig på bandspelaren eller att respondenten känner sig obekväm i situationen 

(Jacobsen, 2002). Detta är en av anledningarna till att vi var noga med att fråga respondenten om 

dennes medgivande till inspelningen, samt tydliggöra att respondenten tillåts vara anonym i under-

sökningen, så att denne skulle känna sig bekväm med att öppna sig och tala fritt.  

 

Under själva intervjun bör intervjuaren inta en lyssnande ställning för att ge respondenten möjlighet 

att ge sin syn på det som efterfrågas (Jacobsen, 2002). Detta har vi haft i åtanke under intervjuerna 

med respondenterna, samtidigt som vi försökt bekräfta det de säger med nickningar och 

instämmanden. Jacobsen (2002) anser att det är viktigt att vara skärpt för att inte gå miste om 

intressant information, och vid de tillfällen när intervjuaren inte förstår eller något är extra 

intressant är det därför viktigt att be respondenten att utveckla svaret. Detta har vi försökt säker-

ställa genom att ställa följdfrågor av icke-ledande karaktär, så att vi verkligen fått svar på det vi är 

ute efter utifrån respondentens syn på ämnet. Dessutom, för att inte gå miste om något i intervjun, 

har vi i slutet av intervjun frågat om respondenten har något mer att tillföra studien, vilket Jacobsen 

(2002) menar uppmanar respondenten att inte undanhålla information som kan vara av intresse. Vi 

har även varit noga med att inte stänga av inspelningen för tidigt eftersom Bryman och Bell (2013) 

påpekar att användbar information framkommer ofta när respondenten upplever att intervjun har 

avslutats. Transkriberingen av intervjuerna har skett i nära anslutning till intervjuerna, medan vi 

fortfarande haft dem färskt i minnet, och därefter har det transkriberade materialet återkopplats till 

respondenterna för att kunna bekräfta att vi har tolkat och förstått dem rätt. 

 

2.5 Urval 
Jacobsen (2002) skriver att data inhämtat via intervjuer ofta är omfattande och tidskrävande att 

bearbeta. Därför rekommenderas forskare att sätta en övre gräns för antalet intervjuer, som 

säkerställer att all data kommer att kunna bearbetas inom tidsramen som satts upp för studien 

(Jacobsen, 2002). Vidare skriver Jacobsen (2002, s. 196) att målet inte är ”att säga något om det 

generella och typiska, utan snarare om det unika och speciella”. Med detta menar Jacobsen att 
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fokus vid studier med få respondenter snarare ligger på att skapa förståelse för hur just dessa 

upplever situationen, framför att kunna generalisera slutsatser.  

 

Enligt Jacobsen (2002) finns vissa steg att begrunda på vid urvalet av respondenter, t.ex. vilka som 

ska undersökas och hur denna population kan delas upp i undergrupper samt vilka kriterier 

forskaren ska sätta upp kring urvalet av respondenter. Då vi ämnar undersöka revisorers syn på 

relationen och hur det påverkar förhandlingar föll det naturligt att vårt urval skulle utgöras av 

revisorer. Eftersom vi inser att intervjuerna kommer att ta mycket tid i anspråk är vårt mål att 

intervjua tio respondenter i vår närmiljö, vilket kan räknas som ett bekvämlighetsurval (Bryman & 

Bell, 2013). Detta eftersom vi anser att det är av värde att vi båda är med vid alla intervjutillfällen, 

vilket även Bryman och Bell anser kan skapa en mer avslappnad situation, men även minska risken 

för att intervjun blir ofullständig då en kan fokusera på genomförandet av intervjun och den andra 

på att säkerställa att samtliga frågor berörs. Vid val av antalet respondenter har vi tagit hänsyn till 

vårt syfte samt den tidsbegränsning som föreligger vår studie. Då vårt syfte är att skapa en ökad 

förståelse för relationer och förhandlingar och inte att dra några generella slutsatser har fokus inte 

legat på ett intervjua ett högt antal respondenter. Valet av antal respondenter har därmed i första 

hand grundat sig på den tidsmässiga aspekten, och strävan efter att ge oss själva tillräckligt med tid 

för transkribering och möjliggöra en grundlig analys av insamlad data, för att kunna presentera en 

så sanningsenlig bild som möjligt av hur respondenterna i vår studie upplever sin situation.  

 

Nedan följer en kort sammanfattning över de revisorer som medverkat i denna studie (tabell 1). Här 

tydliggörs hur länge respektive revisor har varit verksam inom revisionsyrket, samt hur länge 

respektive revisor varit påskrivande och därigenom haft huvudansvaret över att lösa de menings-

skiljaktigheter som kan uppstå mellan revisorn och dennes klient. 
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Respondent Erfarenhet som revisor (år) Erfarenhet av förhandlingar (år) 

Revisor A 32 27 

Revisor B 10 5 

Revisor C 35 35 

Revisor D 25 20 

Revisor E 8 6 

Revisor F 13 8 

Revisor G 15 10 

Revisor H 27 23 

Revisor I 24 24 

Revisor J 16 15 
Tabell 1: Förteckning av respondenter 

 

2.6 Dataanalys 
Kvalitativ data saknar, till skillnad från kvantitativ data, specifika regler kring hur det insamlade 

materialet ska analyseras (Bryman & Bell, 2013). Ett första steg i att analysera data av kvalitativ 

karaktär är vanligtvis att sortera det ofta omfattande materialet (Widerberg, 2002). Detta sker främst 

genom en s.k. tematisk analys vilket kan liknas vid en viss typ av kodning (Bryman & Bell, 2013). 

Syftet med vår datainsamling var att besvara främst två frågor; hur ser relationen ut mellan revisor 

och klient, och vilka taktiker tillämpas av revisorn under förhandlingar. Initialt koncentrerade vi oss 

på att avgöra huruvida relationen mellan revisorn och klienten kunde benämnas som proaktiv eller 

reaktiv. Då den största anledningen med de öppna frågorna var att kunna urskilja typ av relation 

läste vi båda igenom de första delarna av respektive intervju flera gånger och lyfte det som är 

typiskt för att beskriva respektive relation, d.v.s. hur ofta revisorn har kontakt med klienten under 

årets gång och om frågan som låg till förhandling lyftes av klienten i förväg eller uppdagades först 

under själva revisionsprocessen. Utifrån detta fattade vi sedan beslut kring om relationen kunde 

beskrivas som proaktiv eller reaktiv. Vi antecknade även citat som direkt kunde hänvisas till 

beskrivningen av förhandlingsprocessen och använde sedan dessa när de olika taktikerna, till-

sammans med revisorns val av taktik, skulle beskrivas och motiveras.  

 

Vi gick därefter över till att analysera revisorernas svar i den tredje delen, där revisorn ombads 

besvara huruvida en viss taktik stämde in på hur denne gick tillväga under förhandlingen. Denna del 
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kan till viss del liknas vid en kvantitativ metod, och data sammanställdes således genom att vi i en 

tabell sammanförde hur ofta revisorn använde sig av en viss taktik utifrån vilken relation vi 

identifierat existerar mellan de båda parterna. Hur många gånger respektive taktik valdes av 

revisorerna inom respektive relation slogs ihop och jämfördes med totala antalet valda taktiker, 

fördelat på revisorer i proaktiv relation och revisorer i reaktiv relation. På detta sätt kunde en 

procentsats av tillämpad taktik räknas fram för respektive relation, och utifrån detta kunde vi dra 

slutsatser genom att studera huruvida revisorer i en proaktiv relation använde andra taktiker än 

revisorer i en reaktiv relation, och vise versa. 

 

2.7 Kvalitetskriterier 
Bryman och Bell (2013) förespråkar tre kriterier som bör tillämpas vid bedömningen av kvaliteten 

på ett vetenskapligt arbete. Dessa är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Reliabilitet, berättar de, 

berör huruvida resultatet av en undersökning skulle bli detsamma om undersökningen upprepas, 

eller om den är baserad på slumpmässiga företeelser. Författarna fortsätter med att tydliggöra att i 

den kvalitativa studien innebär reliabiliteten främst att ett mått är stabilt och återger det som ämnas 

mätas. Replikerbarhet, menar de, fokuserar på huruvida en studie är möjlig att återupprepa, och 

förutsätter att tillvägagångssättet i den studie som ämnas replikeras är detaljerat beskrivet. Vidare 

förklarar Bryman och Bell att validitet är knutet till bedömning av hur de slutsatser som gjorts 

hänger ihop med undersökningen som bedrivits. Slutligen tydliggör Bryman och Bell att för 

kvalitativ forskning brukar reliabilitet och validitet utgöra de viktigaste kriterierna. 

 

Vid bedömning av reliabilitet tas hänsyn till såväl extern som intern reliabilitet (Bryman & Bell, 

2013). Den externa reliabiliteten fokuserar på hur väl studien kan replikeras, något som i just de 

kvalitativa studierna kan vara svårt att uppnå (Bryman & Bell, 2013). Vi anser att Bryman och Bell 

har rätt i denna fråga och upplever att resultatet av vår studie till viss del är beroende på såväl 

respondenterna som deltagit som vårt eget inflytande på den sociala dynamiken under intervjun, och 

därefter de tolkningar vi har gjort under dataanalysen. Den interna reliabiliteten påverkas när det är 

fler än en forskare som genomför undersökningen (Bryman & Bell, 2013), något som stämmer i 

vårt fall. Författarna menar på att den interna reliabiliteten äventyras när forskarna som bedriver 

studien har olika syn på vad som framkommer under insamlingen av data. Detta har vi försökt 

förebygga genom att i nära anslutning till intervjuerna som gjorts reflektera och diskutera det som 

framkommit för att försäkra oss om att vi uppfattat det som framförts av respondenten något så när 

lika. 
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Den interna validiteten behandlar hur väl de observationer forskare gjort stämmer överens med den 

teori som framställs som resultat av observationerna (Bryman & Bell, 2013). Vi ser de 

begränsningar som finns kring vår egen forskning och har därför inte som mål att bidra med nya 

teorier, utan ämnar snarare undersöka och fördjupa förståelsen kring relationer och deras påverkan 

på förhandlingar mellan revisorer och deras klienter. Däremot har vi lagt stor vikt på att presentera 

de observationer som gjorts på ett så sanningsenligt sätt som möjligt. Den externa validiteten avgör 

huruvida resultatet från en forskning kan generaliseras till en större population (Bryman & Bell, 

2013). Återigen är den begränsade omfattningen av vår studie en avgörande faktor till huruvida 

resultatet kan generaliseras. Vi ser att detta inte blir möjligt, främst på grund av att de respondenter 

som deltagit är för få till antalet, något som är ett vanligt förekommande problem vid kvalitativa 

forskningar (Bryman & Bell, 2013). 

 

Då åsikterna kring huruvida reliabilitet och validitet är applicerbara kriterier på kvalitativ forskning 

har alternativa kvalitetskriterier tagits fram, främst av Lincoln och Guba (1985; 1995) (Bryman & 

Bell, 2013). Dessa benämns trovärdighet och äkthet, där trovärdigheten består av fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Då trovärdighetkriterierna är de vi anser 

vara applicerbara på vår studie är det dessa vi kommer att fokusera på. Bryman och Bell (2013) 

beskriver tillförlitlighet som motsvarigheten till intern validitet och innebär att forskningen bedrivits 

på ett sätt som överenstämmer med de regler som finns uppsatta samt att resultatet av studien 

återkopplas till de respondenter som medverkat. För att förstärka tillförlitligheten har vi således 

tillämpat respondentvalidering och på sådant sätt säkerställt att vi tolkat och förstått medverkande 

revisorer på ett korrekt sätt. Överförbarhet behandlar huruvida resultatet av studien kan överföras 

till andra grupper, vilket Bryman och Bell förklarar är svårt att uppnå vid kvalitativa studier. Som 

tydliggjort tidigare är vårt resultat beroende av såväl inflytandet från oss själva som medverkande 

respondenter, och överförbarhet blir således svårt att uppnå. Då detta ofta är fallet vid kvalitativa 

studier uppmanar Geertz (1973, se Bryman & Bell, 2013) forskare att istället sträva efter att uppnå 

en djupare förståelse för det som ämnas studeras, vilket även är vårt mål med denna studie. 

Pålitlighet uppnås genom en tydlig redogörelse av samtliga steg inom forskningsprocessen (Bryman 

& Bell, 2013), och detta är främst vad vårt metodkapitel ämnar att göra i hopp om att de som tar del 

av denna studie kan göra en rättvis bedömning över hur pass pålitlig studien vi genomfört är. I 

anslutning till detta har vi även valt att inkludera flertalet citat i såväl empirin som analysen, för att 

läsaren ska ha en chans att bilda sig egen egen uppfattning om det som framförts av medverkande 

respondenter och således vad studiens resultat vilar på. Konfirmering innefattar främst att forskaren 

försöker säkerställa att denne handlat i god tro. Detta upplever vi är uppfyllt med denna studie då vi 
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framfört de begränsningar som föreligger en studie på denna nivå, samt vilka etiska aspekter vi har 

förbehållt oss till. 

 

2.8 Metodkritik 
Hermeneutik som forskningsfilosofi öppnar upp för ett antal felmarginaler då det som framkommer 

under undersökningen och presenteras i studien påverkas av bl.a. värderingar, förförståelse och 

kontexten studien är bedriven i (Thurén, 2007). Dessutom, eftersom hermeneutiken är en tolknings-

baserad ansats, ökar risken för feltolkningar (Thurén, 2007). Vi upplever att detta kan motverkas 

genom att respondenterna får ta del av det transkriberade materialet från intervjuerna och på så sätt 

ges respondenterna möjligheten att bekräfta att materialet återspeglar deras syn, för att minska 

risken för att feltolkningar skett från vår sida. 

 

Urvalet i vår studie kan upplevas smalt, med endast tio medverkande respondenter. Vårt främsta 

syfte har dock inte varit att generalisera det resultat som presenteras, utan att tolka och skapa en 

förståelse för hur förhandlingar kan påverkas av relationen mellan revisorn och dennes klient. Vi 

instämmer därmed i vad Bryman och Bell (2013, s. 417) skriver; att det i kvalitativa studier kan visa 

sig vara besvärligt att generalisera resultatet ”utöver den situation i vilken de producerats”. Även 

om vi i vårt resultat finner indikationer på att förhandlingsprocessen påverkas av hur relationen ser 

ut mellan revisorn och klienten, kan vi inte påstå att det är så det ser ut i allmänhet. För att kunna 

generalisera i en större utsträckning ser vi att det finns ett behov av fler medverkande respondenter. 

Det är främst två faktorer som bidragit till det faktum att vi trots detta gjort denna begränsning. Dels 

har vi tagit hänsyn till tidsaspekten och säkerställt att vi givit oss själva tillräckligt med tid för att 

såväl genomföra, som transkribera, tolka och analysera intervjuunderlaget som samlats in, något 

som bör tas i beaktning enligt Jacobsen (2002) när valet kring antalet respondenter görs. Dessutom 

har vi upplevt det vara en utmaning att finna revisorer som ansett sig ha tillräckligt med tid för att 

medverka i studier av detta slag. Vi bestämde oss därför i ett tidigt skede att målet med tio 

respondenter verkade rimligt utifrån våra förutsättningar. 

 

Något som framkom allt eftersom intervjuerna genomfördes var att ett antal frågor kunde 

preciserats bättre, och att större hänsyn borde ha tagits till skillnader mellan revision i USA och 

revision i Sverige, eftersom vissa frågor i intervjuguiden upplevdes irrelevanta allt eftersom 

intervjuerna fortskred. Detta gick tydligt att avläsa hos respondenten när en sådan fråga ställdes. 

Likväl fann vi ordet förhandling ha en negativ klang bland revisorer. Vi inledde därför varje 

intervju med att diskutera ordet förhandling och revisorernas syn på detta. I samtliga fall framkom 

det att revisorerna inte ansåg sig förhandla med sina klienter utan revisorerna upplevde snarare att 
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de förde diskussioner med sina klienter. Trots det att revisorerna sällan såg sig förhandla med 

klienten upplevde vi att deras beskrivningar av de diskussioner som uppstått kunde liknas vid 

förhandlingar, och vi kunde därmed fortskrida med studien. För att underlätta intervjuförfarandet 

använde vi dock ordet “diskussion” återkommande under intervjuförfarandet och fann att 

revisorerna enklare kunde besvara de frågorna som ställdes med det som utgångspunkt. Detta är en 

av fördelarna med en kvalitativ studie och personliga intervjuer, att det finns utrymme till att under 

intervjuns gång förtydliga oklarheter och reda ut frågetecken (Eriksson & Hultman, 2014). 

 

Vi är även medvetna om det ensidiga perspektiv som presenteras i vår studie, baserat på att 

intervjuer endast skett med revisorer och därmed är deras synvinkel den enda som framkommer. Vi 

utesluter därmed möjligheten att anskaffa oss en fullständig förståelse för relationen mellan revisor 

och klient, samt hur det påverkar förhandlingen. Målet med studien är däremot att undersöka hur 

revisorn väljer taktik utifrån hur denne ser på relationen, och inte utifrån hur klienten upplever 

relationen, även om vi inser att uppfattningen mellan de båda parterna kan skilja sig åt. Vi ser 

ändock inte detta utgöra ett hinder utan anser att det som presenteras är riktigt utifrån revisorns 

uppfattning. Däremot har det, som omnämnt tidigare, uppstått komplikationer när den amerikanska 

forskningen ska appliceras på undersökningar kring förhandlingar mellan svenska revisorer och 

deras klienter. Vi tror att detta beror på att Sveriges lagstiftning skiljer sig från, i detta fall, den 

amerikanska. Detta innebär att vissa av de taktiker och strategier som det forskats om i amerikanska 

studier ej blir aktuella för revisorer i Sverige och att ramarna för hur relationen kan te sig ser olika 

ut. 

 

För att stärka reliabiliteten i undersökningsmaterialet har vi varit noggranna med att data-

insamlingen skett på så likartat sätt som möjligt. Då vi valt att använda, för oss, icke sedan tidigare 

kända respondenter i denna studie anser vi att validiteten i undersökningen inte äventyrats, eftersom 

respondenterna inte haft behov av att anpassa sina svar för vår skull. Detta har förstärkts genom att 

samtliga respondenter erbjudits att vara anonyma. Vidare har vi tagit hänsyn till validiteten genom 

att vara tydliga med studiens syfte. Enligt Jacobsen (2002, s 168) är det av värde att vara just tydliga 

med informationen kring studien och dess syfte för att skapa tillit och möjlighet till ”att uppnå en 

öppen informationsutväxling”. 

 

2.9 Etiska aspekter 
De etiska aspekterna kring vetenskaplig forskning brukar främst innefatta tankar kring hur de 

individer som studeras bör behandlas, samt vilka aktiviteter en forskare bör undvika tillsammans 

med studieobjekten (Bryman & Bell, 2013). Vidare preciserar Bryman och Bell att de etiska 
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aspekterna bör tas hänsyn till utifrån informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

 

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om undersökningens syfte (Bryman 

& Bell, 2013). Vi upplever att respondenterna som deltagit i vår studie har blivit väl informerade 

om syftet med vår studie, dels genom det förberedande brev som gått ut i förväg till samtliga 

respondenter, och dels att vi i början av intervjun presenterat syftet med vår studie närmare. Detta 

ska dock ske med visst förbehåll, så att respondenten inte riskerar att anpassa svaren till det den tror 

forskaren vill höra (Jacobsen, 2002). Vidare upplever vi även att samtyckeskravet är uppfyllt, som 

innebär att medverkan i studien ska ske frivilligt och med vetskapen om att medverkan kan avslutas 

om respondenten så önskar (Bryman & Bell, 2013). Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

innebär att uppgifter om de som medverkar i undersökningen hanteras på ett konfidentiellt sätt 

(Bryman & Bell, 2013). Detta innebär bl.a. att den information som presenteras i en undersökning 

inte får presenteras på ett sådant sätt att respondenten riskerar att identifieras (Jacobsen, 2002). 

Detta är något vi i allra största mån försökt att ta hänsyn till vid presentationen av respondenterna 

och det empiriska materialet, och hållit hänvisningarna till respektive respondent så generella som 

möjligt. Nyttjandekravet innebär att den data som samlats in endast får användas till under-

sökningen, medan falska förespeglingar innebär att vilseledande information ej får lämnas till 

respondenterna (Bryman & Bell, 2013), vilket vi har förbehållit oss till. 

 

Ett sista krav som tas upp av såväl Bryman och Bell (2013) som Jacobsen (2002) är presentationen 

av riktig data. Med detta menar Jacobsen (2002, s. 488) att “vi ska i den utsträckning det är möjligt 

försöka återge resultat fullständigt och i rätt sammanhang”. Vi har inga intentioner att presentera 

data som ej är riktig eller på något sätt manipulera det resultat vi erhållit, samtidigt som vi är 

medvetna om det subjektiva som omfattar en hermeneutisk ansats (Jacobsen, 2002) och att 

tolkningar, såväl respondentens som våra egna, i viss utsträckning kommer att påverka det som 

presenteras. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som studien grundar sig på. Här redogörs för 

teorier som utarbetats från tidigare forskning, om såväl hur relationen mellan revisorn och klienten 

kan te sig och hur detta påverkar revisorns oberoende, som teorier kring förhandling och hur 

förhandlingsprocessen påverkas av relationen mellan de båda parterna. 

 

3.1 Relationen mellan revisor och klient 
En ökad förståelse för hur relationen mellan revisorn och klienten kan se ut anser vi vara avgörande 

för att besvara vårt syfte, som är att undersöka hur denna relation påverkar förhandlingar. Gibbins 

et. al. (2010) menar att just relationen har en viktig roll i förhandlingssammanhang och, tillsammans 

med andra faktorer, påverkar resultatet av förhandlingen. En god relation till klienten kan t.ex. 

medföra att revisorn enklare kan upptäcka felaktigheter i redovisningen, eftersom revisorn får 

möjlighet att på nära håll iaktta klientens verksamhet och på så sätt bilda sig en djupgående 

uppfattning kring den finansiella rapporten (Hatherly, 2009; Hellman, 2011). Även om det i flera 

avseenden finns ett värde för revisorn i att ha en nära relation med sina klienter går det inte att 

komma ifrån risken att en för nära relation har en negativ påverkan på kvaliteten på revisionen och 

revisorns objektivitet (Hellman, 2011; Arel, Brody & Pany, 2005; Ball, Tyler & Wells, 2015; 

Beattie et. al., 2001). En utmaning för revisorn blir därmed att upprätthålla en väl fungerande 

relation till klienten och samtidigt försäkra sig om att förbli oberoende i sin bedömning (Fontaine & 

Pilote, 2012; Hatherly, 2009). I tidigare forskning (McCracken et. al., 2008) har det framkommit att 

klienten upplever det vara revisorn som bär huvudansvaret för att relationen är god mellan de båda 

parterna, vilket innebär att revisorn bör hantera sin relation med klienten noggrant och med 

eftertanke (De Ruyter & Wetzels, 1999). 

 

Relationen mellan revisor och klient kan anta flera olika skepnader (Kleinman & Palmon, 2000; 

McCracken et. al., 2008). Två relationstyper som Gibbins et. al. (2010) identifierat utifrån tidigare 

forskning (Beattie et. al., 2001; Beattie et. al., 2004; McCracken et. al., 2008) är den positiva och 

hjärtliga relationen samt den negativa och omstridda relationen. I de positiva relationerna har 

revisorn en uppskattad roll som rådgivare och vägledare vid utförandet av de finansiella rapporterna 

(McCracken et. al., 2008). Gibbins et. al. (2010) menar att relationer där revisorn och klienten 

ömsesidigt respekterar varandra samt sätter värde på och välkomnar varandras förslag vanligtvis 

förekommer vid löpande förhandlingar. Även Beattie et. al. (2000) är inne på att den ömsesidiga 

respekten för varandra, och att revisorn och klienten har förståelse för varandras roller i processen, 

är av värde då det har inverkan på att relationen mellan revisor och klient fungerar väl. Det har visat 
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sig vara en fördel att båda parter arbetar mot ett gemensamt mål och att revisorn har en hjärtlig 

relation med klienten även när intensiteten i diskussionerna ökar, för att enklare kunna lösa de 

problem som uppstår (Hellman, 2011). Den negativa och omtvistade relationen innebär att revisorn 

antar en ”polisroll” för att se till att ledningen följer upp de ändringar som revisorn föreslagit ska 

göras i den finansiella rapporten (McCracken et. al., 2008). I denna relation respekteras inte 

revisorn av ekonomichefen i samma utsträckning som i den positiva relationen (Beattie et. al., 2001, 

se Gibbins et. al., 2010) och parternas mål är att först och främst tillgodose sina egna intressen 

(Poitras, Bowen & Byrne, 2003; Pruitt & Carnevale, 1993, se Gibbins et. al., 2010). 

 

McCracken et. al. (2008) har i sin studie identifierat ytterligare två typer av relationer som kan 

uppstå mellan revisor och klient. I denna studie har de visat att det främst är klienten som påverkar 

vilken typ av relation som uppstår genom att denne tilldelar revisorn en viss roll. Denna roll kan 

enligt författarna benämnas som antingen proaktiv eller reaktiv. Författarna anser att beroende på 

vilken roll som tilldelas revisorn, och därmed den relation som uppstår mellan revisorn och 

klienten, har det en stor inverkan på den framtida relationen. Författarna hävdar att om revisorn t.ex. 

antar en proaktiv relation när ekonomichefen efterfrågar en reaktiv relation finns det risk för att 

revisorn byts ut mot någon annan revisor som bättre motsvarar klientens förväntningar. 
 

3.1.1 Proaktiv relation 

McCracken et. al. (2008) beskriver en proaktiv relation, vilken kan liknas vid den positiva och 

hjärtliga relationen, som att den omfattas av ett gott samarbete mellan revisor och klient då klienten 

löpande under året tar upp de frågor som behöver diskuteras för att det inte ska bli några 

överraskningar vid revisionen. I detta förhållande anser författarna att revisorn antar en sakkunnig 

roll och att dennes råd är värdefulla för klienten som ser vikten av att i ett tidigt skede få ta del av 

revisorns tankar kring redovisningen. Vidare påpekar författarna att klienten i denna typ av relation 

finner det vara av stor vikt att den finansiella rapporten klarar granskningen och är utan felaktig-

heter, vilket även anses vara revisorns mål.   
 

3.1.2 Reaktiv relation 

Enligt McCracken et. al. (2008) kan en reaktiv relation i flera avseenden liknas vid den negativa och 

omstridda relationen. I den reaktiva relationen får revisorn ta del av de problem som uppstår i efter-

hand, d.v.s. att revisorn informeras om problemen först efter det att transaktionerna gjorts eller att 

redovisningsfrågorna tas upp till diskussion först efter årsskiftet, vilket begränsar revisorns 

möjlighet att påverka den finansiella rapporten. Vidare beskriver författarna att besluten i denna 
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relation ofta sker utan att klienten samrått med revisorn i förväg, samtidigt som klienten gärna håller 

inne på information som kan vara av värde för revisorn, vilket försvårar för revisorn att upptäcka 

felaktigheter i rapporteringen i tid. Författarna anser att revisorn i denna relation har mindre 

möjlighet att vara med och påverka den finansiella rapporten, mer än att se till att företaget följer de 

standarder som krävs. 
 

3.1.3 Relation och oberoende 

I samband med vår litteraturstudie fann vi indikationer på att relationen inte endast har en inverkan 

på förhandlingsförfarandet utan även kan påverka oberoendet (t.ex. Hatherly, 2009; Hellman, 

2006). Således ser vi en mening i att titta närmare på relation och oberoende samt vilka lagar och 

regler som säkerställer att oberoendet upprätthålls, trots den risk som enligt Hatherly främst en nära 

relation till klienten kan innebära. Det finns flertalet regleringar och standarder, bl.a. ISA 260, som 

innehåller stadgar som ställer krav på kommunikationen mellan revisorn och styrelsen (ISA 260, p. 

1 & 4) och därmed berör relationen mellan revisor och klient. Där framkommer att revisorn och 

styrelsen är skyldiga att utarbeta en konstruktiv arbetsrelation, och utöver denna relation är det av 

stor vikt att revisorn upprätthåller sitt oberoende samt sin objektivitet (ISA 260, p. 4). I denna 

konstruktiva relation ska det finnas möjlighet för revisorn att inhämta information som är av 

betydelse för att kunna utföra revisionen, samtidigt som styrelsen är skyldiga att tillhandahålla 

denna information (ISA 260, p. 4 & 9). En för nära relation kan i sin tur hota revisorns oberoende 

samt försämra kvaliteten på revisionen (Hellman, 2011; Knechel, 2007; McCracken et. al., 2008; 

Ye, Carson, & Simnett, 2011). För att motverka denna risk ställer FARs yrkesetiska regler krav på 

revisorn, och tydliggör att denne ska handla opartiskt samt självständigt i ett bestyrkandeuppdrag 

(EtikR 1, 2015). 

 

Det presenteras fem specifika faktorer i revisorslagen 21 § (2001:883) som kan påverka revisorns 

opartiskhet samt självständighet. Det första är egenintressehotet som handlar om att revisorn eller 

en person i dennes närhet har ett indirekt eller direkt ekonomiskt intresse i verksamheten som 

revideras (EtikR 1, 2015). Det andra hotet benämns av EtikR 1 som självgranskningshotet, vilket 

omfattar de fall där revisorn vid tidigare tillfälle givit råd kring det finansiella uppdraget som ska 

revideras och därmed, i ett visst avseende, granskar sina egna bidrag till den finansiella rapporten. 

Partställningshotet är det tredje hotet och innebär att revisorn i en rättslig eller ekonomisk fråga 

tagit ställning för eller emot klientens ståndpunkt (EtikR 1, 2015). Det fjärde hotet enligt EtikR 1 är 

vänskapshotet som berör revisorn och den nära relation som innehas med klienten eller en person i 

dennes ledning. I detta fall menar FAR (2011) att det kan innebära att revisorn på grund av en nära 
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relation med sin klient ställer sig välvillig till dennes intressen. Femte hotet utgörs av skrämselhotet 

som innebär att revisorn kan utsättas för påtryckningar eller hot från klienten som är ämnade för att 

åsamka revisorn obehag (EtikR 1, 2015). Oavsett är revisorn skyldig att vid ett bestyrkande uppdrag 

iaktta god redovisningssed samt följa de standarder och rekommendationer som finns kring god 

redovisningssed (EtikR 1, 2015). Det innebär att revisorns handlande samt uppträdande ska grunda 

sig på ett gott omdöme (EtikR 1, 2015). 

 

3.2 Förhandling mellan revisor och klient 
För att besvara vår frågeställning huruvida relationen mellan en revisor och dennes klient påverkar 

förhandlingar behöver vi redogöra för den teori som finns kring hur förhandlingar mellan revisor 

och klient tar form och genomförs. Förhandling definieras av Murnighan och Bazerman (1990) som 

en situation där två (eller fler) parter med skilda preferenser ämnar fatta beslut tillsammans som i 

sin tur påverkar bådas intressen. Beattie, Fearnley och Hines (2011) tillför ytterligare en dimension 

till definitionen av förhandling, nämligen att besluten ska fattas utan inflytande från en extern part. 

Förhandlingar mellan revisor och klient är inte ovanliga, som omnämnt tidigare finns det studier 

(Gibbins et. al., 2001) som visar att två tredjedelar av verksamma revisorer förhandlar med mer än 

hälften av sina klienter. Bame-Aldred och Kida (2007) menar att detta inte är förvånande, då 

revisorn förväntas arbeta tillsammans med klienten vid framtagandet av finansiella rapporter, och 

att meningsskiljaktigheter kommer att uppstå förr eller senare på grund av de medverkande 

parternas skilda mål och värderingar. Trotman, Wright och Wright (2009) menar dessutom på att 

förhandlingar mellan revisorer och deras klienter har stor påverkan på kvaliteten av de finansiella 

rapporterna, medan Gibbins et. al (2001) tydliggör att revisorer ser förhandlingar som en normal del 

av deras yrke och att förhandlingarna är viktiga för såväl revisorn som klienten.  

 

 

Tidigare undersökningar har visat att vikten av att bibehålla en fungerande relation under och efter 

förhandling ofta pressar revisorn till att anpassa sig efter klientens önskningar i samband med att 

meningsskiljaktigheter uppstår (Rennie et. al., 2014). Ett strategiskt angreppsätt från revisorns sida 

kan minska risken för att behöva ge med sig för klientens påtryckningar, samtidigt som det kan 

påverka klienten att på ett mer samarbetsvilligt sätt acceptera revisorns ställning och föreslagna 

ändringar (Sanchez et. al., 2007). Det finns flera studier (t.ex. Trotman et. al., 2005; Sanchez et. al., 

2007; Hatfield, Agoglia & Sanchez, 2008) kring hur revisorer kan gå tillväga för att försäkra sig om 

att förhandlingarna slutar i ett, för revisorn, tillfredsställande beslut (Brown-Liburd & Wright, 

2011). Gibbins et. al. (2010) utgår i sin studie från att förhandlingar mellan revisorer och deras 

klienter kan beskrivas utifrån allmän förhandlingsteori, och författarna beskriver därför de strategier 
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och taktiker som revisorer tillämpar med avstamp i denna teori. Strategierna som Gibbins et. 

al.  studie, men även många andra (Barry & Friedman, 1998; De Dreu, Weingart & Kwon, 2000; 

Thompson, Peterson & Brodt, 1996) utgår från, benämns antingen som distributiva strategier eller 

integrativa strategier. Inom respektive strategi återfinns flertalet olika taktiker som vi kommer att gå 

närmare in på nedan. Taktiker av detta slag används för att med olika medel övertala motstående 

part att acceptera den andres ställning, och på så sätt försäkra sig om att i första hand ens egna mål 

med förhandlingen uppfylls (Bame-Aldred & Kida, 2007). Vilken taktik som i sin tur väljs påverkas 

därefter, enligt McCracken et. al. (2008), av hur revisorn upplever relationen med klienten. Utöver 

taktikerna som har studerats av Gibbins et. al. (2010) kan revisorer tillämpa s.k. argumentations-

tekniker (Perreault & Kida, 2011) för att klienten ska acceptera revisorns föreslagna ändringar. 

Dessa innefattar hot om att skriva en oren revisionsberättelse, varna för att en kvalitetskontroll 

kommer att genomföras, framföra åsikter från någon annan som är kunnig inom området samt 

beskriva hur andra företag har gått tillväga i liknande situationer (Perreault & Kida, 2011). Det är 

just i vilken utsträckning revisorn tillämpar respektive taktik utifrån om relationen kan kategoriseras 

som proaktiv eller reaktiv, samt vilken argumentationsteknik som är vanligast förekommande, som 

vi ämnar undersöka. 
 

3.2.1 Distributiva strategier och taktiker 

Distributiva strategier kännetecknas av tävlingslystenhet, där varje part konkurrerar om en viss 

resurs (Thompson et. al., 1996). Parternas intressen är oftast negativt korrelerade, så att ju mer den 

ene partens ståndpunkt ökar i favör desto mindre blir den andre partens vinst (Barry & Friedman, 

1998). Denna typ av strategi slutar tämligen ofta antingen med en part som vinnare och den andre 

som förlorare eller med båda parter som förlorare (Gibbins et. al., 2010). Gibbins et. al. beskriver 

tre taktiker som förkommer inom den distributiva strategin; stridande (“contending strategy”), 

medgivande (“conceding strategy”) och kompromissande (“compromising strategy”). 

 

Stridande 

Den stridande taktiken går ut på att få den motstående parten att göra eftergifter (Gibbins et. al., 

2010; Hollindale, Kent & McNamara, 2011; Brown & Johnstone, 2009). Hot, såsom att skriva en 

missgynnande revisionsberättelse, är vanliga från revisorns sida (Gibbins et. al., 2010; Brown & 

Wright, 2008), likväl att försöka övertyga klienten att ändra sig genom att förklara den enorma 

betydelsen av redovisningsbeslut (Beattie et. al., 2004). 
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Medgivande 

Enligt Gibbins et. al. (2010) innebär den medgivande taktiken att revisorn ändrar sin ställning och 

till viss del ger med sig i frågan som är uppe till förhandling. Författarna hävdar att detta ofta sker i 

samband med att revisorn lyfter nya frågor till förhandling som denne anser vara av mindre vikt och 

därför kan ge med sig i, i hopp om att klienten ska ge med sig i de större och desto viktigare 

frågorna. 

 

Kompromissande 

Denna taktik anser Gibbins et. al. (2010) kan ses som ett mellanting av den medgivande taktiken 

och den stridande taktiken. Vidare påpekar de att genom att kompromissa väntas båda parter till viss 

del ge med sig och därigenom mötas halvvägs. Författarna hävdar att på så sätt uppfylls målet med 

förhandlingen, men risken är att ingendera utav parterna blir nöjda med utfallet. 
 

3.2.2 Integrativa strategier och taktiker 

Integrativa strategier ämnar att med sina tillhörande taktiker finna tillvägagångssätt som möjliggör 

för båda parter att vinna på förhandlingen (Gibbins et. al., 2010). Detta sker genom taktiker som 

antingen uppmanar till att avvägningar sker mellan olika problem som ska lösas, eller att revisorn 

och klienten tillsammans hittar en lösning på problemet i fråga (Gibbins et. al., 2010). I många fall 

är ett extensivt informationsutbyte en förutsättning för att en gemensam lösning ska kunna nås 

(Thompson et. al., 1996; Barry & Friedman, 1998) och de integrativa taktikerna underlättar 

därigenom sökandet efter ett beslut som båda parter kan gå nöjda ur (Thompson et. al., 1996). 

Rubin, Pruitt och Kim (1994, se De Dreu et. al., 2000) menar att integrativa utfall öppnar upp för att 

resurser används på ett optimalt sätt, skapar tillfredsställelse hos samtliga förhandlande parter, 

stärker relationen mellan dessa och minskar risken för att framtida konflikter ska uppstå. Beersma 

och De Dreu (2002) ser ännu en fördel med integrativa utfall; det har en positiv påverkan på 

organisationen som helhet. Gibbins et. al. (2010) nämner två taktiker som kan beskrivas som 

integrativa; problemlösande (“problem solving”) och utöka agendan (“expand the agenda”). 

 

Problemlösande 

Gibbins et. al. (2010) beskriver denna taktik som att den baseras på en ökad förståelse för båda 

parters intressen och utifrån detta söks det nya lösningar på problemet i fråga. Författarna menar att 

det från revisorns sida innebär att hitta en lösning som säkerställer att dennes mål uppfylls, 

samtidigt som klienten upplever att han eller hon gått vinnande ur förhandlingen. 
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Utöka agendan 

Enligt Gibbins et. al. (2010) innefattar denna strategi att nya problem tas upp under förhandlingen 

så att lösningen på den övergripande frågan upplevs fördelaktig av båda parter. Vidare anser de att 

genom att tillföra nya problem som kräver en lösning öppnar revisorn upp för möjligheten att göra 

avvägningar mellan problemen, och därifrån kan revisorn lägga sig i vissa beslut och få igenom 

andra, i hopp om att det underliggande problemet till slut löses till dennes fördel. 
 

3.2.3 Argumentationstekniker 

Perreault och Kida (2011) har i sin undersökning om förhandlingar mellan revisorer och klienter 

undersökt fyra argumentationstekniker som de anser vara vanligt förekommande. De påpekar att 

dessa baseras på att förhandlingar vanligtvis uppstår när revisorer föreslår ändringar som klienten 

anser kan skada denne genom att t.ex. den redovisade inkomsten sänks, och att revisorer i dessa fall 

använder sig av specifika argument för att klienten ska gå med på de föreslagna eftergifterna. 

Författarna kallar även dessa argument för övertalningstekniker, eftersom det i slutändan handlar 

om att revisorn försöker övertala klienten och få över denne på sin sida. De argumentationstekniker 

som studerats närmare i Perreault och Kidas studie inkluderar; hot om att skriva en oren 

revisionsberättelse, varna för att en kvalitetskontroll kommer att genomföras, framföra åsikter från 

någon annan som är kunnig inom området och sist, beskriva hur andra företag har gått tillväga i 

liknande situationer. 

 

Hot om att skriva en oren revisionsberättelse 

Perreault och Kida (2011) menar att denna teknik kan visa sig lönsam eftersom en oren 

revisionsberättelse inte tas emot särskilt väl på de finansiella marknaderna, och därför har klienten 

ett intresse av att undvika att en sådan framställs. Det finns enligt författarna dock en risk i att 

klienten uppfattar revisorn som onödigt aggressiv, vilket i sin tur har en negativ påverkan på 

klientens syn på revisorn och kan därmed vara skadligt för deras relation. Författarna menar på att 

fall har observerats där klienten gärna byter revisor när hoten blir för påtagliga eller, i klientens 

ögon, obefogade. 

 

Varna för en kvalitetskontroll 

Enligt Perreault och Kida (2011) baseras denna teknik på vetskapen att om hot om att skriva en oren 

revisionsberättelse kan få revisorn att framstå som aggressiv och omedgörlig, kan en varning om att 

någon annan än revisorn ska genomföra en kvalitetskontroll bevara en god relation mellan revisorn 

och klienten. De menar på att det då inte blir den påskrivande revisorn som upplevs hotfull, utan 
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istället blir det den revisor som genomför kvalitetskontrollen som kommer att upplevas som den 

onda parten, då det istället blir denne som kommer att rekommendera att en oren revisionsberättelse 

skrivs om inte klienten går med på revisorns föreslagna ändringar.    

 

Framföra åsikter från någon annan kunnig inom området 

Denna teknik innebär enligt Perreault och Kida (2011) att den påskrivande revisorn rådfrågar en 

annan revisor, som stödjer påskrivande revisorns ståndpunkt. Detta kan enligt dem leda till att den 

påskrivande revisorns ståndpunkt förstärks, men det kan även leda till att klienten känner sig 

manipulerad. Författarna menar att klienten kan uppleva den påskrivande revisorn och den revisor 

som rådfrågats, som till synes ska lämna oberoende råd, som partiska, vilket inträffar främst när de 

båda revisorerna är verksamma inom samma firma. 

 

Beskriva hur andra företag har gått tillväga 

Denna teknik är en av de vanligast förekommande, eftersom den baseras på social bekräftelse, och 

att individer ofta söker att förnimma sig om hur andra parter har hanterat liknande situationer för att 

rättfärdiga sina egna handlingar (Cialdini, 1993, se Perreault & Kida, 2011). Revisorer kan därför 

använda denna teknik för att bekräfta att deras ståndpunkt är den mest föredragna och samtidigt 

uppmanar detta till en diskussion mellan klient och revisor, något som förknippas ha en mer positiv 

påverkan på relationen än t.ex. hot av olika slag (Perreault & Kida, 2011). 

 

3.3 Sambandet mellan relation och förhandling 
Vi anser det vara av intresse att kunna dra paralleller till hur väl vårt resultat stämmer in på befintlig 

teori i ämnet. Det finns ingen enhetlig forskning som utgår ifrån proaktiv och reaktiv relation och 

sambandet mellan just dessa relationer och förhandlingar. Däremot finns det forskning som utgår 

från en positiv respektive negativ relation, som till viss del kan liknas vid respektive relation i vår 

undersökning, och hur detta påverkar förhandlingar. Teorin som presenteras nedan ämnar ändå ge 

en inblick i vad som framkommit i tidigare forskning berörande hur olika typer av relationer 

påverkar förhandlingar.  

 

McCracken et. al. (2008) har kommit fram till att den taktik som kommer att väljas av revisorn till 

stor del påverkas av hur denne upplever relationen till klienten. Gibbins et. al. (2010) har i sin 

undersökning visat på att i de fall där klienten upplevs positiv och tillmötesgående, vilket 

återspeglas i den proaktiva relationen (McCracken et. al., 2008), väljer revisorn den kompro-

missande taktiken och i allt större utsträckning den medgivande taktiken, och visar sig inte vara 

främmande till att gå med på eftergifter (Gibbins et. al., 2010). Om klienten däremot upplevs som 
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låst i sin ståndpunkt, något som ofta uppkommer i den reaktiva relationen (McCracken et. al., 

2008), väljer denne främst en mix av den integrativa taktiken utöka agendan och den distributiva 

taktiken stridande. Desto ovanligare är den kompromissande taktiken och den medgivande taktiken, 

eftersom revisorn till en större grad motsätter sig att gå med på eftergifter (Gibbins et. al., 2010). 

 

När det kommer till val av argumentationstekniker har studien av Perreault och Kida (2011) ej tagit 

hänsyn till hur den befintliga relationen påverkar val av teknik, utan snarare hur relationen kommer 

att påverkas i framtiden utifrån revisorns handlingar. Den teknik som enligt författarna visade sig 

vara mest givande var hot om att skriva en oren revisionsberättelse. De visar dock på att det 

framkom att denna teknik, tillsammans med den mindre framgångsrika tekniken att varna om 

kvalitetskontroll, hade en negativ inverkan på den fortsatta relationen. Att beskriva hur andra 

företag handlat i liknande situationer menar författarna visade sig vara effektivt och hade, 

tillsammans med åsikter från en extern part, en positiv inverkan på den framtida relationen. Överlag 

observerade författarna att en mer samarbetsvillig inställning från revisorn gentemot klienten hade 

en gynnsam effekt på förhandlingen. 

 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Tidigare studier (McCracken et. al., 2008; Gibbins et. al., 2010; Bame-Aldred & Kida, 2007) visar 

att relationen är en påverkande faktor till hur förhandlingar mellan revisorer och klienter bedrivs. I 

den teoretiska referensram vi presenterat har vi främst koncentrerat oss på två typer av relationer, 

den proaktiva relationen och den reaktiva relationen från McCrackens et al. (2008) studie, som i sin 

tur kan liknas vid den positiva relationen och den negativa relationen som presenterats i Gibbins et. 

al. (2010) forskning. Då Gibbins et. al. studie visat att den positiva relationen och den negativa 

relationen påverkar de förhandlingar som uppstår mellan revisor och klient har vi, utifrån Gibbins 

et. al. slutsatser, valt att presentera teori kring hur den proaktiva och reaktiva relationen kan ha en 

inverkan på revisorns val av förhandlingstaktik, i enlighet med vad vår studie ämnar undersöka. Då 

vi kunnat dra paralleller mellan typ av relation och val av förhandlingstaktik, kan vi se att relationen 

har en indirekt påverkan på förhandlingar och de beslut som fattas till följd av detta, beroende på 

vilken förhandlingstaktik som tillämpas av revisorn. Relationen har även visat sig ha en inverkan på 

oberoendet, som i sin tur påverkar i vilken utsträckning revisorn förväntar sig förhandla med 

klienten och således påverkar även oberoendet själva förhandlingsprocessen. Vidare har vi 

presenterat teori om att revisorer förväntas att, under förhandlingens gång och oberoende av 

relation, använda sig av olika argumentationstekniker för att övertala klienten, vilket i sin tur 

påverkar den framtida relationen. Sambandet mellan de faktorer som direkt eller indirekt förväntas 

påverka förhandlingar mellan revisorer och deras klienter presenteras nedan (figur 3): 
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      Figur 3: Sammanfattning teoretisk referensram (egen figur) 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras det empirimaterial som samlats in via de intervjuer som hållits. Här 

presenteras respondenternas syn på förhandling, relationen mellan respondenten och klienten 

klassificeras, förhandlingstaktiker inom den proaktiva relationen och den reaktiva relationen 

redogörs för samt de argumentationstekniker som tillämpats återges. 

 

4.1 Introduktion till empirin 
Det empiriska material som presenteras nedan baseras på intervjuer med tio revisorer från sex olika 

revisionsbolag av varierande storlek. I empirin ämnar vi presentera den relation som uppstått mellan 

revisorerna och deras klienter samt hur detta i sin tur påverkar de förhandlingar som förväntats 

uppstå mellan de båda parterna. Empirin bygger således vidare på de komponenter som presenterats 

i den teoretiska referensramen, som i sin tur framställts med målet att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Till följd av vad som i ett tidigt skede framkom under datainsamlingen har vi valt 

att inledningsvis presentera revisorernas syn på förhandlingar, då det visat sig att denna skiljer sig 

avsevärt från vad som framkommit i tidigare forskning. Vi upplever att det är av vikt att läsaren har 

detta i åtanke vid fortsatt läsning. Därefter sker en övergång till en närmare presentation av 

relationen och vilken typ av relation som observerats mellan medverkande revisorer och deras 

klienter. Vidare fortsätter empirin med att tydliggöra de val av förhandlingstaktiker som gjorts av 

medverkande revisorer, utifrån om relationen klassificerats som proaktiv eller reaktiv. Vi har även 

valt att presentera de argumentationstekniker som revisorer främst tillämpar, då det i samtliga 

intervjuer framkom att en eller flera argumentationstekniker användes kontinuerligt av med-

verkande revisorer. Samtliga avsnitt som beskrivs ligger till grund för att syftet med studien skall 

uppfyllas, d.v.s. att skapa en förståelse kring vilken relation som förekommer mellan revisorn och 

klienten, samt utifrån denna relation tydliggöra vilken förhandlingstaktik revisorn väljer att 

använda. 

 

4.2 Revisorernas syn på förhandlingar 
De revisorer som medverkat i vår studie är uteslutande överens om att förhandlingar i 

revisionssammanhang är en ovanlig företeelse, och tydliggör att de meningsskiljaktigheter som 

uppstår med klienten snarare löses genom diskussioner. Dessa diskussioner grundar sig ofta på en 

frågeställning eller ett problem som uppstått mellan revisorn och klienten. Revisor A beskriver detta 

som att storleken på det fel som återfinns är avgörande för vad denne kan acceptera eller ej, och att 

det ofta finns en bestämd uppfattning från revisorns sida som gör att denne inte förhandlar med 

klienten utan endast presenterar sin argumentation. Revisor E påpekar att revisorer hellre ser sig 
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själva som konsulter, med lagar och regler att förhålla sig till. Vidare menar Revisor E att denna 

diskussion till viss del kan liknas vid en förhandling, men att det snarare är att betrakta som att det 

mellan revisorn och klienten uppstår en diskussions- och konsultationsrelation. 

 

Det visar sig att diskussioner främst uppstår när revisorn har anmärkningar på klientens finansiella 

rapport, då revisorn inte kan acceptera den finansiella rapporten som den ser ut vid reviderings-

tillfället. De flesta revisorer i vår undersökning framstår som bestämda i sin ståndpunkt vid dessa 

tillfällen. De står fast vid sin uppfattning, har en tydlig bild av vad som är rätt och fel, delvis 

eftersom det finns lagar och regler att förhålla sig till, och argumenterar för detta när de presenterar 

sitt ställningstagande för klienten. Detta leder i de flesta fall till att klienten ändrar sin finansiella 

rapport utan större invändningar. Revisorerna visar sig således vara överens om att klienten gärna 

ändrar sin rapport i samråd med revisorn. De menar på att klienten är lyhörd och utan större 

invändningar tar åt sig av de råd revisorn lämnar, och ser detta som en bidragande faktor till att 

förhandlingar sällan eller aldrig uppstår. Revisor B beskriver just detta: 

 

Klienten förlitar sig till vår expertis, vår kunskap och vår kompetens. De besitter inte den kunskapen 

själva. Om man ska uppnå en hög kompetens på en ekonomifunktion ska vi titta på de väldigt stora 

bolagen innan de har folk som har den kunskapen och kompetensen. Företag förlitar sig väldigt 

mycket till revisorn, däremot kan de ha en egen uppfattning. 

 

Även i de fall det uppstår en större meningsskiljaktighet där klienten visar sig ovillig till att ändra 

den finansiella rapporten står revisorn på sig, och så länge revisorn kan understödja sitt resonemang 

med fakta så upplever revisorerna att relationen inte tar skada. Detta till trots att de diskussioner 

som emellanåt uppstår kan te sig livliga och i ett första skede långt från lösningsbara. 

 

De flesta diskussioner har visat sig uppstå i samband med värderingsfrågor, och berör tolkningen av 

hur en post, allt oftast lager och kundfordringar, bör värderas. Vid frågor kring kundfordringar 

menar revisorerna i vår undersökning att det är en utmaning för de att fullt avgöra huruvida klienten 

kommer att få betalt av en kund eftersom revisorn inte har personlig kännedom av kunden i fråga. I 

dessa fall grundar revisorn sitt ställningstagande på fakta och siffror medan klienten hellre går på 

känsla, vilket är anledningen till att en diskussion uppstår. Klienten framhåller att denne litar på sin 

kund och att betalningen kommer att ske, medan revisorn menar att klienten behöver motivera och 

bevisa att detta är ett logiskt antagande. I detta skede väger revisorn frågan fram och tillbaka för att 

finna en balans mellan klientens tro och revisorns uppfattning, för att säkerställa att den slutliga 

rapporten återspeglar en rättvisande bild av klientens verksamhet. Det faller således på klienten att 
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motbevisa revisorn för att denne ska kunna acceptera klientens ställning. På liknande sätt uppstår 

diskussioner kring lager, och främst huruvida lagret kan anses kurant eller ej. Revisorn ser återigen 

på fakta och siffror, som kanske visar att en produkt inte sålt på en längre tid och därmed kan anses 

inkurant. Klienten kan i dessa fall ha en så pass stor tilltro till sin egen produkt att en diskussion blir 

oundviklig. I de intervjuer vi genomfört är det den här typen av värderingsfrågor samtliga revisorer 

utgått från när de beskrivit en situation där en meningsskiljaktighet uppstått, vilket indikerar att det 

är de tolkningsbaserade frågorna som oftast ger upphov till diskussioner mellan revisorer och deras 

klienter. 

 

Vidare menar revisorerna att även om de värdesätter en god relation med sin klient får detta aldrig 

vara en bidragande faktor till att ett visst beslut fattas. De delar uppfattningen att relationen aldrig 

får äventyra revisorns uppdrag vid revideringen utan revisorns huvudmål är att den finansiella 

rapporten håller sig inom de ramar för vad revisorn kan acceptera utifrån sina förhållningsregler och 

rådande lagstiftning. Detta kan i diskussionssammanhang vara svårt att urskilja, eftersom 

revisorerna dessutom menar att diskussionerna kantas av ett givande och tagande, och att revisorn 

helst har löpande kontakt med klienten och kan därmed arbeta tillsammans med denne för att ge en 

rättvisande bild av företagets verksamhet och ställning. Med detta menar de att även om en revisor 

är väl insatt i lagar och liknande är det klienten som bäst känner sitt företag, och detta faktum är vad 

som i många fall är anledningen till att diskussioner uppstår. Revisorerna visar sig således inte vara 

omöjliga när det kommer till att ändra sitt ställningstagande utan tar klientens syn på frågan i 

beaktning vid det slutgiltiga beslutet. Detta sammanfattas av Revisor E: 

 

Jag tror att det viktigaste att förstå i detta sammanhang är att revisorer eftersträvar en kundrelation 

där vi hela tiden har löpande diskussioner under året och där klienten kontaktar oss när de har frågor 

eller problem. För det mesta ser vi inte det som förhandlingar utan vi ser det som diskussioner. Att 

man tillsammans kommer fram till bra saker, där man både tar med sig vad lagen säger och det vi 

måste förlita oss på men även att klienten kan ha kunskap om den här frågan och då försöker man 

någonstans mötas så att det blir en så rättvisande bild som möjligt av företagets ställning. Det tror 

jag är det viktigaste att vi revisorer försöker vara lyhörda och har löpande bra kommunikation med 

klienten, men mer som diskussion. Detta gäller såklart främst värderingsposter, för när det är saker 

som verkligen kan vara rätt eller fel, eller att lagen säger något visst, kan vi inte ha en diskussion på 

samma sätt. Vi har ändå en diskussion om varför de tycker som de gör, men vi framför också att vi 

har det svart på vitt, att så här får de inte göra. Det viktigaste är ändå att vi inte ser det som en för-

handling, utan att man för en diskussion där man försöker hitta en lösning för hur företaget ska gå 

vidare och hur det ska bli en rättvisande bild av företagets ställning, utifrån de regler som finns. För 

oss är det viktigt att företagen inte ser oss som en motståndare på nått sätt och att vi endast är där för 
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att bevaka regler utan mer som ett bollplank, en resurs för de kunskaper som företaget inte besitter 

själva. Att man kan hjälpa dem med de frågor de inte har koll på. Vi vill inte se oss som ett 

nödvändigt ont utan mer som en samarbetspartner. Det är det viktigaste för oss egentligen. 

 

Flera revisorer påpekar detta om och om igen, att deras uppgift inte är att tala om för klienten hur 

något ska vara utan istället ämnar leda klienten i rätt riktning, samtidigt som det i många fall är vad 

revisorerna tror att klienten vill ha ut av deras relation. Lagar och regler gör att revisorerna är 

begränsande i hur mycket de kan vika sig i specifika frågor, men revisorerna visar sig aldrig vara 

sena att ta till sig klientens argument och studera de bevis klienten lägger fram innan de fattar sitt 

slutgiltiga beslut kring vad som är deras ståndpunkt. Däremot, när revisorerna väl har bestämt sig 

för vad de anser är rimligt finns det inget utrymme för förhandlingar, eller som de väljer att 

benämna det, diskussioner. I de fall klienten ändå vägrar att ge efter utifrån revisorns krav påpekar 

samtliga revisorer att de som en sista utväg tvingas skriva en oren revisionsberättelse eller avsäger 

sig uppdraget, även om det sällan går så långt. Revisor A beskriver detta och menar att ”när jag 

hittar något som jag tycker är en för stor felaktighet och kunden mot förmodan säger att den inte 

vill ändra på det, då upplyser jag kunden om att jag måste skriva det i min revisionsberättelse”. 

Förhandlingar och diskussioner sker då tillsynes på revisorns villkor, och i slutändan handlar det om 

att klienten ska finna sig i revisorns beslut, ta konsekvenserna av att motsätta sig eller på eget 

initiativ bryta med revisorn i fråga och anställa en ny. 

 

4.3 Klassificering av relationen mellan revisor och klient 
Enligt McCracken et. al. (2008) kan relationen mellan revisor och klient beskrivas antingen som 

proaktiv eller reaktiv. Författarna framför att det i den proaktiva relationen förekommer löpande 

kontakt mellan revisor och klient, och de problem som dyker upp under årets gång tas upp till 

diskussion i god tid innan revideringsperioden. I den reaktiva relationen finner de däremot att 

revisorerna tar del av de problem som uppstår desto senare, oftast i samband med revideringen, 

vilket begränsar revisorns möjlighet att föreslå ändringar i klientens finansiella rapport. Revisorerna 

i vår undersökning är överens om att de upplever relationen till sina klienter som god med ömse-

sidig respekt. Dock har vi kunnat göra distinktioner i huruvida relationen vidare kan beskrivas som 

proaktiv eller reaktiv och har funnit att sju av revisorerna kunde anses ha en proaktiv relation medan 

de tre återstående revisorerna upplevdes ha en reaktiv relation med sin klient. Fördelningen ser ut 

som följer (tabell 2): 
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Revisor A B C D E F G H I J 

Proaktiv relation  ✖ ✖ ✖   ✖ ✖ ✖ ✖ 

Reaktiv relation ✖    ✖ ✖     

 
Tabell 2: Förteckning över den relation respektive revisor har med sin klient 
 

4.3.1 Proaktiv relation 

Vid klassificeringen av revisorer som befinner sig i en proaktiv relation med sin klient har vi tagit 

hänsyn till huruvida revisorn upplever sig ha en löpande kontakt med klienten under årets gång 

samt huruvida klienten på eget initiativ tar upp vad de uppfattar vara problematiskt i sina 

räkenskaper. I de fall revisorn har beskrivit en relation som innefattar dessa två kriterier har vi 

tillskrivit relationen mellan revisorn och klienten som proaktiv, vilket skedde i sju fall av tio. 

Samtliga revisorer inom den proaktiva relationen upplever relationen till klienten som god och 

beskriver den som öppen, där båda parter arbetar tillsammans med olika problemfrågor för att nå ett 

gemensamt mål. Revisor J poängterar att klienten oftast lyssnar på revisorn och att denne inte 

behöver visa sig auktoritär för att påverka klienten, utan problem löses genom att båda parter möts 

och diskuterar de meningsskiljaktigheter som uppstår. Revisorn förklarar inledningsvis vad denne 

baserar sin ståndpunkt på, men motsätter sig inte att klienten lika väl kan övertyga revisorn åt andra 

hållet. Revisorerna värdesätter den ömsesidiga respekten som de menar grundar sig på öppenhet, 

där relationen kantas av ett givande och tagande och bygger på att det finns tillit för varandra. 

Revisorerna visar sig vara medvetna om att klienten oftast har kännedom om sin verksamhet och 

den bransch de tillhör som revisorn själv saknar, och därför är klienten den som är mest lämpad för 

att göra en bedömning av sin verksamhet. Samtidigt poängterar revisorerna att revisorn är den som 

har kunskap om de rådande lagar, regler och riktlinjer som en revisor måste ta hänsyn till och 

framföra till klienten. Revisorerna strävar därmed efter att möta klienten och komma fram till en så 

bra lösning som möjligt, för båda parter. Därför är det som revisorerna förespråkar, att relationen 

baseras på respekt för varandras kompetens samt att båda parter är lyhörda för varandras åsikter. 

Revisor D exemplifierar detta: 

 

Jag kan mina regler men de kan ju sin verksamhet. Därför känner jag att det måste finnas respekt på 

bägge håll, och har man inte den respekten så tappar man förtroendet. Då kanske de säger att ”du ska 

inte komma här och tro att du kan vår verksamhet, vi har varit här i hur många år som helst och vi 

kan den här branschen”. Samtidigt kan inte de min spelplan och därför måste man ha respekt åt båda 
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sidor. Innan man möts kommer de få fundera och jag får fundera, sedan framför vi argument under 

en period och så brukar det landa på ett eller annat sätt. 

 

När den befintliga respekten eller förtroendet brister försvårar det att ha en fortsatt relation med sin 

klient och Revisor G menar att en relation där klienten inte tror på, lyssnar till eller bryr sig om vad 

revisorn säger (och vise versa) skulle med all säkerhet leda till att relationen avslutas. Revisor D 

menar dock att diskussionerna bör betraktas som en process, där frågeställningarna och lösningarna 

på dessa måste mogna fram. För revisorn gäller det då att finna en överenskommelse som båda 

parter kan känna sig bekväma i och som återger en så rättvisande bild av företaget som möjligt, för 

att sedan fortsätta med frågeställningen i nästkommande period för att komma ännu närmare en 

rättvis lösning. Revisorn menar således att lösningen ständigt måste befinna sig inom ramen för vad 

denne kan acceptera utifrån rådande lagstiftning men att arbetet med att hitta rätt inom denna ram 

kan vara en långtgående process. Processen bör dras igång omedelbart som problemet uppdagas och 

i den initiala fasen är det vanligtvis revisorn som redogör för sin ställning, bakgrunden till denna, 

vad som kan anses vara positivt och negativt, vilka alternativ som finns och vad revisorn upplever 

bör göras för att sedan låta klienten fundera över hur den ställer sig till det som revisorn presenterat. 

Klienten väntas därefter återkomma och presentera sin syn på problemet och understödja detta med 

fakta. En förutsättning blir därmed att såväl revisorn som klienten är öppna och delar med sig av 

den information som är nödvändig för att frågan ska kunna behandlas på ett professionellt sätt. 

 

Det som revisorerna framhåller som mest positivt med en löpande kontakt är att revisorn kan ge 

klienten möjligheten att ventilera sina funderingar och få stöd under årets gång, så att räkenskaperna 

blir rätt från början och att en lösning kan nås i god tid innan revideringen förväntas ske. Detta 

menar revisorerna underlättar deras arbete väsentligt eftersom det blir färre felaktigheter att belysa 

efter att revideringsprocessen väl inletts. 
 

4.3.2 Reaktiv relation 

Vid bedömningen av huruvida en relation kunde benämnas som reaktiv tog vi i beaktning av-

saknaden av löpande kontakt och att problemen uppdagades först vid starten av revideringen av den 

finansiella rapporten. I vår undersökning stämde detta med tre av tio revisorer. I dessa relationer 

framgick det att klienten inte valt att kontakta revisorn under årets gång samt att problemet som 

berördes under intervjun uppdagats först efter att revideringen påbörjats, och att det således var 

revisorn själv som upptäckte felaktigheten. Revisorerna antyder dock att detta tillhör ovanligheten 

och att en löpande kontakt är desto vanligare i revisionssammanhang, men i dessa tre fall förehöll 

sig avsaknaden av löpande kontakt påtaglig. Det berodde på att företagen stängde sina processer 
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fort och hade korta rapporteringstider alternativt snabba bokslut. Revisorerna menar att i dessa fall 

finns det ingen möjlighet tidsmässigt att försöka lösa problemet gemensamt med klienten, utan 

felaktigheten påtalas och klienten måste ta ställning till hur denne vill hantera detta. I de fall 

klienten väljer att inte åtgärda problemet är det upp till revisorn att avgöra om det rör sig om en så 

pass stor felaktighet att revisorn tvingas göra en anmärkning i den finansiella rapporten eller om 

revisorn anser det ligga inom väsentlighetsgränsen och därför kan avvakta och hantera problemet i 

nästkommande period. Revisorerna i den reaktiva relationen är dock överens om att det finns ett 

begränsat förhandlingsutrymme i denna typ av relationer, vilket beskrivs av Revisor A närmare: 

 

Det kan uppstå situationer som är olyckliga som man ser väldigt sent och då ställs man inför ett 

faktum och återigen gäller den här ledstjärnan, att är det så allvarligt fel att jag måste notera det så 

finns där inget förhandlingsutrymme. 

 

Vi ser således att problem som uppdagas sent i revideringsprocessen tvingar revisorn att fatta beslut 

fort, och utan att ha den insikten i problemet som en längre tidsram kan erbjuda. 

 

4.4 Taktiker inom den proaktiva relationen 
I vår sammanställning av föreslagna taktiker, utifrån vilka punkter som fick medhåll från tillfrågade 

revisorer, visar det sig att i 37 % av fallen tillämpade revisorerna taktiken problemlösning. Detta 

blir således den mest använda taktiken inom den proaktiva relationen. Problemlösningstaktiken 

innebär att såväl revisorn och klienten går nöjda ur förhandlingen, ofta till följd av att revisorn och 

klienten samarbetat för att nå en lösning (Gibbins et. al., 2010). Revisor B menar på att det ultimata 

utfallet i varje diskussion är just att komma fram till en lösning som båda parter känner sig bekväma 

med, medan Revisor D tydliggör att en av anledningarna till att samarbeta med klienten är att det 

kan finnas olika vägar att gå för att uppnå samma mål. I vår undersökning fann vi endast en revisor, 

Revisor I, som ställde sig tveksam till problemlösningstaktiken, som förespråkar en öppen kom-

munikation där de båda parter förväntas att dela med sig av så mycket som möjligt av den 

information som finns tillgänglig (Gibbins et. al., 2010). Denna revisor är av tron att ”man kan inte 

stoppa mängder av information i halsen på klienten, då begriper de inte, det är precis som man 

säger: man måste prata med bönder på bönders vis”. 

 

Den näst vanligaste taktiken som användes i den proaktiva relationen var kompromisstaktiken med 

29 %, som i korta drag innebär att revisorn och klienten möts halvvägs i förhandlingen (Gibbins et. 

al., 2010). Samtliga revisorer inom den proaktiva relationen upplevde att de vid ett tillfälle eller 

flera kompromissat med sin klient. Revisorerna som tillämpar denna taktik är överens om att det 
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initialt handlar om att begrunda ett problem och som revisor besluta om detta kan accepteras eller 

inte, utifrån hur det ser ut nu. Därefter påbörjas en diskussion med utgångspunkt i vad revisorn 

anser vara en rimlig lösning. I denna diskussion släpper båda parter något på sin ståndpunkt och 

möts istället från olika håll, och därigenom finner en väg som är acceptabel utifrån bådas synsätt. 

Revisorerna menar på att det inte alltid finns en lösning som är helt rätt, och att det då gäller att 

lösningen åtminstone återfinns inom de gränser för vad en revisor kan acceptera. Flertalet revisorer 

poängterar just att kompromissen aldrig får te sig orimlig utifrån de lagar och regler som revisorn 

måste förhålla sig till, utan att överenskommelsen måste nås inom rimliga gränser. Revisor J 

tydliggör detta och säger “kompromissen kan inte ske under vilka omständigheter som helst, den 

måste ligga inom ramen”. 

 

På tredje plats finner vi den stridande strategin, med 18 %. Med denna taktik försöker revisorn 

påverka klienten att gå med på eftergifter genom hot eller att hävda sig själv i sin yrkesposition 

(Gibbins et. al., 2010). Revisorerna som fann sig använda denna taktik menar på att det är viktigt 

som revisor att visa sig stark och stå på sig, för att inte bli överkörd när en diskussion uppstår. De 

gånger klienten vägrar att ge med sig framför flertalet av revisorerna att konsekvensen blir en oren 

revisionsberättelse. Revisor J beskriver en situation med sin klient: 

 

I det här fallet så var kunden flyendes förbannad när vi träffades för att jag inte ville godta hans 

ståndpunkt. Det handlade om ett varulager som var gammalt. De hade inte sålt någonting av det på 

tio år. Det var tufft, där gav jag mig inte heller och eftersom de inte ändrade fick man skriva det i 

revisionsberättelsen istället. 

 

De revisorer som inte fann sig själva i en stridande position förklarar att de inte ger sig in i en 

diskussion bara för att vinna, utan ser det snarare som ett problem som på bästa möjliga sätt måste 

lösas så att samtliga parter i slutändan känner sig nöjda. De menar att det inte bara handlar om att 

presentera sina egna synpunkter utan att revisorn även måste vara öppen för att ta emot klientens 

åsikter, och därigenom försöka finna en lösning som är rimlig. De återkommer till att det är klienten 

som har bäst inblick i sitt företag och den bransch de är verksamma i och revisorn måste därför vara 

lyhörd för att få en insikt i hur klienten har kommit fram till sin ståndpunkt och om detta ter sig vara 

ett logiskt resonemang som revisorn kan acceptera. Speciellt viktigt blir det när det rör sig om 

tolkningar. Revisor B menar på att revisorn måste förhålla sig inom sina väsentlighetstal och så 

länge detta sker kan revisorn vara nöjd med utfallet. I slutändan handlar det om klientens 

argumentation och motbevisning, och huruvida beslutet är riktigt utifrån revisorns lagar och regler. 
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På den näst sista platsen återfinns medgivandetaktiken, med 10 %. Medgivandetaktiken handlar till 

största del om att gå med på eftergifter och ge med sig inför klientens påtryckningar (Gibbins et. al., 

2010). Endast tre av de sju revisorerna inom den proaktiva relationen använde sig av denna taktik. 

De revisorer som känner igen sig i medgivandetaktiken poängterar att diskussioner handlar om ett 

givande och tagande. Speciellt när det rör sig om värderingsfrågor där svaret inte är svart på vitt 

utan gränserna för vad som är rätt och fel är något flytande. I dessa fall ser revisorerna inget hinder i 

att gå klienten till mötes, så länge den finansiella rapporten ändock ger en rättvisande bild av 

företaget. Revisor J och H tar detta i beaktning och menar på att revisorn aldrig kan bortse från de 

krav som ställs på denne, och att göra detta kan te sig direkt farligt inom revisionsyrket. 

 

Minst förekommande var utöka agenda-taktiken på 6 %. Denna taktik innebär att revisorn lyfter nya 

problem under förhandlingen i hopp om att göra en avvägning i dessa för att nå sitt mål i den 

övergripande frågan (Gibbins et. al., 2010). I endast två fall hade denna taktik förekommit. Revisor 

G beskriver förfarandet som följer: 

 

Man har kanske en fråga som man kanske måste lösa så har man kanske två som inte är så viktiga 

som man tar med sig just av den anledningen att vara tillmötesgående mot kunden, ”då kan vi ta bort 

den frågan och den frågan så löser vi det”. 

 

De flesta revisorer i vår undersökning delar dock uppfattningen om att de problemfrågor som 

uppstår bör behandlas var för sig. I en diskussion ser revisorerna helst att problemfrågorna avverkas 

successivt, med en problemfråga som lyfts till förhandling åt gången. 

 

Nedan sammanfattas fördelningen av taktiker inom den proaktiva relationen (figur 4): 
 



 

 
 

39 

Figur 4: Fördelning av taktiker inom den proaktiva relationen 

 

4.5 Taktiker inom den reaktiva relationen 
I de reaktiva relationerna var taktikerna problemlösning samt stridande vanligast, med respektive  

45 %. För revisorer som tillämpade den problemlösande taktiken rörde det sig främst om att ställa 

frågor till klienten. De menade på att utan bakgrund till varför räkenskaperna ser ut som de gör och 

utan klientens tankar kring en viss post blir arbetet med att skapa sig en komplett bild av klienten 

och dennes finansiella rapporter försvårat. Dessutom ansågs det viktigt för relationen att vara lyhörd 

och lyssna på varandra. Revisorer som inte använde sig av denna taktik hade dock en annan syn på 

förfarandet med att lösa problemfrågor och menar på att även om de försöker samarbeta så är inte 

detta alltid ett alternativ. Istället gäller det att se på vad som är rätt och vad som är fel och utgå från 

det, även om det innebär att revisorn riskerar att förlora klienten. Dessa revisorer sätter desto större 

tilltro till den stridande taktiken, och syftar till att i de fall klienten inte viker sig för revisorns 

förslag tvingas revisorn meddela klienten att konsekvensen blir en oren revisionsberättelse. 

Revisorerna klargör att företag, speciellt de större med flera intressenter, oftast vill undvika att en 

revisionsberättelse som äventyrar verksamhetens anseende skrivs. De tillför även att en sådan 

situation sällan uppstår, eftersom revisorn har en stark ställning i klientens ögon. Revisor E 

tydliggör dock att trots meningsskiljaktigheter och ett ibland hårt angreppssätt har revisorerna 

klientens bästa i åtanke, och är aldrig ute efter att åsamka någon skada. Revisor E förklarar: 
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Man vill att det ska gå väl för företaget. Det blir såklart en effektiv och bra revision om allting 

fungerar bra i den interna kontrollen och redovisningen. Man vill verkligen att allt ska fungera väl 

och att de ändrar de fel vi identifierar, men man kommer inte alltid överens. 

 

De vanligaste taktikerna efter den problemlösande och den stridande blev utöka agendan-taktiken 

och medgivandetaktiken, med 5 % vardera. Det fanns dock endast en respondent i den reaktiva 

relationen som fann sig använt respektive taktik. Kompromisstaktiken förekom inte alls. En 

anledning till detta är som Revisor A säger ”ingen kompromiss, utan att man fattar rätt beslut”. 

 

Fördelningen av taktikerna i de reaktiva relationerna sammanfattas nedan (figur 5): 

 
Figur 5: Fördelning av taktiker inom den reaktiva relationen 

 

4.6 Argumentationstekniker 
Perreault och Kida (2011) har funnit fyra vanliga argumentationstekniker som används av revisorer 

under förhandling; hot om att skriva en oren revisionsberättelse, varna för att en kvalitetskontroll 

kommer att genomföras, framföra åsikter från någon annan som är kunnig inom området samt 

beskriva hur andra företag har gått tillväga i liknande situationer. Sammantaget nämndes det i 

samtliga intervjuer med revisorerna någon av argumentationsteknikerna, förutom varningen om 

kvalitetskontroll. Allra vanligast fann vi hot om att skriva en oren revisionsberättelse och att 

framföra åsikter från någon annan inom området. Flertalet revisorer framhöll att i de fall en 

överenskommelse inte kan nås, eller att klienten inte rättar till vad som uppfattas av revisorn som 
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felaktigheter i räkenskaperna, leder det oundvikligen till en oren revisionsberättelse. Revisor A 

menar att: 

 

Det finns inget förhandlingsutrymme utan hittar jag en felaktighet som jag tycker är tillräckligt stor 

och kunden mot förmodan säger att ”det vill jag inte ändra på”. Ja, då upplyser jag kunden att då 

måste jag skriva det i min revisionsberättelse. 

 

Perreault och Kida (2011) tydliggör att en av anledningarna till att klienter gärna undviker orena 

revisionsberättelser beror på den negativa inverkan detta har på externa intressenter. Denna bild 

delas av revisorerna som påpekar just att en oren revisionsberättelse har ett negativt inflytande på 

t.ex. klientens relation med banker, leverantörer och liknande. 

 

Lika vanligt som hot om att skriva en oren revisionsberättelse var att rådfråga någon annan kunnig 

inom området och framföra dennes åsikt. Detta framhålls som speciellt vanligt i situationer med 

värderings- eller bedömningsfrågor, hur erfaren revisorn än är. Det första steget, förklarar revisor A, 

är vanligtvis att bygga upp sin argumentation kring lagrum och liknande och därefter rådfråga t.ex. 

en kollega eller skattejurist, beroende på vad för sorts fråga som ligger till grund för förhandlingen. 

Vid de tillfällen revisorerna upplever att de behöver ytterligare stöd vänder sig dessa vanligtvis 

utanför den egna byrån. Detta menar Perreault och Kida (2011) kan vara fördelaktigt eftersom 

klienten kan uppfatta råd från revisorns interna kollegor som partiska. 

 

Mindre vanligt, men inte helt ovidkommande, var att framföra hur andra företag har handlat i 

liknande situationer. Revisor B exemplifierar detta: 

 

Vi går mycket kurser och det händer att man visar klienten kursmaterialet och visar lite olika 

exempel på hur andra företag har hanterat liknande situationer. Det handlar mycket om att man inte 

vill uppfinna hjulet på nytt. Sen har de ofta ett bolag som de följer och som de ser upp till. Då kan vi 

berätta att ”ja, de har gjort så här” och då är det lättare att få med dem. 

 

En revisor berättar att det har funnits tillfällen då klienten på eget initiativ tagit reda på hur andra 

företag har hanterat liknande situationer, antingen för att försäkra sig om att revisorns åsikter är 

rättfärdiga eller för att förstärka sin egen ståndpunkt. Återigen påpekar revisorerna att det faller på 

klienten att lägga fram de bevis som ligger till grund för klientens ståndpunkter, och om 

bevismaterialet är starkt nog är inte revisorn främmande för att fatta beslut utifrån dessa som kanske 

inte är helt i enlighet med revisorns första ställningstagande.  
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5. Analys 
I detta avsnitt sker analysen av det empirimaterial som presenterades i föregående kapitel genom 

att empirimaterialet ställs mot den teoretiska referensram som tidigare bearbetats fram. I kapitlet 

analyseras inledningsvis förhandlingar i allmänhet. Därefter analyseras den proaktiva och den 

reaktiva relationen för att sedan ställas mot varandra. Vidare analyseras de olika taktiker som 

revisorn väljer beroende på relation till klienten, för att därefter presentera en jämförelse mellan 

taktiker inom respektive relation. Slutligen analyseras de två främst förekommande argumen-

tationsteknikerna som revisorerna i denna studie tillämpade. 

 

5.1 Introduktion till analysen 
I analysen ämnar vi jämföra det empiriska material som presenteras med vad som framkommit i 

tidigare forskning, dels för att tydliggöra de skillnader och likheter som observerats men även för att 

urskilja denna studies bidrag. Presentationen av analysen följer det upplägg som introduceras i 

empirin, d.v.s. avstamp görs i medverkande revisorers syn på förhandlingar där en närmare analys 

av bidragande faktorer till varför förhandlingar tillhör ovanligheten sker. Därefter presenteras en 

ingående analys av proaktiv respektive reaktiv relation, hur och varför relationstyp påverkar val av 

förhandlingstaktik samt en kort analys görs av de argumentationstekniker vi funnit vanligast 

förekommande, tillsammans med deras inverkan på förhandlingsprocessen. Analysen bidrar därmed 

till en djupare förståelse för hur revisorer upplever relationen till klienten samt vad som styr 

revisorernas val av taktik. 

 

5.2 Analys av förhandlingar 
Murnighan och Bazerman (1990) förklarar förhandlingar ur perspektivet att två parter, utifrån skilda 

preferenser, fattar ett beslut vilket påverkar båda parters intresse. När det kommer till förhandlingar 

i revisionssammanhang visar Gibbins et. al. (2001) studie att förhandlingar är vanligt före-

kommande, då två tredjedelar av de medverkande revisorerna förhandlade med minst hälften av 

sina klienter. Vår studie visar motsatsen, att förhandlingar är ovanliga eller aldrig förekommande. 

Revisorerna i vår undersökning är tydliga med, redan vid första skedet av intervjun, att de inte ser 

sig själva förhandla med klienten utan snarare bedriver diskussioner med dem i hopp om att nå en 

lösning. Diskussionens mål, menar de, är att landa i ett beslut som visar en rättvisande bild av 

företaget i fråga utifrån rådande lagar och regler. 

 

Hur det kommer sig att förhandlingar har visat sig ovanliga, i motsats till befintlig teori, är 

problematiskt för oss att till fullo besvara eftersom studiens fokus inte ligger kring huruvida 



 

 
 

43 

förhandlingar sker mellan revisor och klient eller ej, utan hur de förhandlingar som uppstår bedrivs 

beroende på relation. För en komplett bild av själva förhandlingsförekomsten ser vi att det krävs 

mer extensiva studier. Trots detta har vi sett indikationer på vad bristen på förhandlingar till viss del 

kan bero på. 

 

Först och främst framför flertalet revisorer att förhandlingar, i ordets rätta bemärkelse, kan tänkas 

vara mer vanliga i större företag. Respondenterna i vår studie har visat sig främst arbeta med mindre 

eller medelstora företag, där det oftast saknas en väl insatt ekonomiansvarig eller liknande som har 

den kompetensen som krävs för att driva en förhandling med en revisor. Revisor E beskriver detta: 

 

Jag skulle vilja säga att många mindre företag utan en ekonomifunktion har större behov av oss 

revisorer kompetensmässigt. Där har väl vi lättare att påverka deras beslut och hur de i slutändan gör 

för att de förlitar sig väldigt mycket på vår kompetens. Väldigt stora bolag där mer komplexa 

frågeställningar kan uppstå besitter väldigt mycket kompetens själva och då krävs det en 

ekonomifunktion som har högre utbildning eller kunskap inom vissa områden. Då har de en starkare 

uppfattning själva om vad som är rätt och fel. 

 

Revisorerna menar dessutom att klienter i mindre företag är mer benägna att i ett tidigare skede vika 

sig för revisorns föreslagna ändringar just eftersom de inte har den kunskap som krävs för att stå på 

sig i frågan som ligger uppe till förhandling. Revisorerna poängterar att deras klienter är måna om 

att göra rätt för sig, och inser att revisorn är den som har den största insikten i hur detta kan ske. Det 

finns därför en respekt för revisorn från klientens sida som gör att denne gärna lyssnar och anpassar 

sig till revisorns synpunkter. 

 

En andra anledning kan tänkas vara den svenska lagstiftningen som revisorer i vår studie måste 

förhålla sig till. Vi är inte tillräckligt insatta i den amerikanska lagstiftningen och om den faktiskt 

skiljer sig avsevärt från den svenska, men flertalet revisorer påpekar att lagar och regler sätter 

gränser för vad de kan acceptera och inte acceptera i en finansiell rapport. Således begränsas 

förhandlingsutrymmet till vad som är acceptabelt enligt rådande lagstiftning. Revisorerna nämner 

bl.a. ISA, som handlar om att upprätthålla en god relation med sin klient. Utöver detta finns t.ex. 

EtikR 1 att ta hänsyn till, som säger att revisorn är skyldig att iaktta god redovisningssed samt 

uppträda professionellt. 

 

Detta utesluter dock inte det faktum att meningsskiljaktigheter uppstår som leder till diskussioner, 

som vi i vissa fall anser kan liknas vid förhandlingar. Dessa förhandlingar kommer dock, med 
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utgångspunkt i vad som framkommit i vår studie, alltid sluta med att beslutet hamnar inom ramen 

för vad revisorn anser uppfyller dennes obligation. Således kan förhandlingar bara ske i den mån 

klienten accepterar ett förslag från revisorn som enligt denne återger en rättvisande bild, samtidigt 

som revisorn är beredd att skifta sin ståndpunkt så länge den faller inom revisorns 

förhandlingsutrymme. Konsekvensen av att klienten inte vill acceptera revisorns ställningstagande 

leder uteslutande till att revisorn avger en oren revisionsberättelse eller avsäger sig uppdraget. 

Samtidigt menar revisorerna att för att kunna säkerställa att en så rättvisande bild som möjligt 

framställs, måste revisorn ta hänsyn till klientens kännedom om sin verksamhet och dennes tankar 

kring det underlag som presenteras för revisorn. Diskussionerna ter sig då mer som ett samarbete 

där revisorn och klienten strävar efter att tillsammans finna en lösning som båda parter kan känna 

sig tillfredsställda med och som tagits fram med god redovisningssed i åtanke. Revisor E poängterar 

att det är av vikt att arbeta tillsammans med klienten: 

 

Man försöker att tillsammans komma fram till bra saker, man tar med sig vad lagen säger vilket är 

det vi måste förlita oss på. Men vi tar även reda på om klienten har någon ytterligare kunskap i 

frågan, och så försöker man någonstans mötas så att det blir en så rättvisande bild som möjligt av 

företagets ställning. Det tror jag är det viktigaste, att vi revisorer försöker vara lyhörda och har 

löpande bra kommunikation med kunden, men det är mer som en diskussion än en förhandling. 

Revisorer eftersträvar en kundrelation där vi hela tiden har löpande diskussioner under året och där 

klienten kontaktar oss när de har frågor eller problem. 

 

Detta pekar på att en dialog mellan revisor och klient är viktig, likväl som att vara lyhörd för 

varandras åsikter. Vi anser att de meningsskiljaktigheter som uppstår kan vara positiva, då det 

tvingar revisorn och klienten att vända ut och in på det problem som de står inför, och därmed se det 

ur en ny synvinkel från såväl revisorns sida som klientens sida. Detta möjliggör att nya, och kanske 

t.o.m. bättre, lösningar kan växa fram som återger företagets ställning ännu mer korrekt än tidigare. 

Ingen revisor i vår undersökning har visat sig vara främmande för att klienten kan skifta revisorns 

ställning, så länge klienten kan presentera tillräckligt med bevis för vad de grundar sin ståndpunkt 

på och motivera väl varför de tycker annorlunda än revisorn. När det kommer till mindre klienter 

och hur diskussioner ter sig med dessa berättar Revisor E att ”de förlitar sig till vår expertis, vår 

kunskap och kompetens. De sitter inte alls med den kunskapen själva. Företagen förlitar sig väldigt 

mycket till revisorn, däremot kan de ha en egen uppfattning”. 

 

Såväl Gibbins et. al. (2001) som Bame-Aldred och Kida (2007) menar att förhandlingar uppstår 

eftersom revisorn och klienten måste arbeta tillsammans för att framställa den finansiella rapporten, 
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och meningsskiljaktigheter är därmed oundvikliga. Revisorerna i vår undersökning motsätter sig 

detta och menar på att revisorn enligt lag inte kan bli för inblandad i fastställandet av de finansiella 

rapporterna eftersom detta aktualiserar självgranskningshotet, som innebär att revisorn inte får göra 

en bedömning på något den själv tagit fram eftersom det i slutändan innebär att denne granskar sitt 

eget arbete (EtikR 1, 2015). Detta tror vi är ytterligare en anledning till att förhandlingar inte 

uppstår i den mån som amerikansk forskning har visat (t.ex Gibbins et. al., 2001; Salterio, 2012). Vi 

anser att risken mellan att göra bidrag till den finansiella rapporten och undvika att själv-

granskningshotet blir aktuellt är en svår balans för revisorn att upprätthålla, och därför undviker 

revisorn situationer där detta hot aktualiseras. Med detta säger vi inte att revisorn inte indirekt 

påverkar de finansiella rapporterna. Vi menar på att om klienten viker sig för revisorns 

invändningar så har detta ett inflytande på den finansiella rapporten, revisorn är dock återhållsam 

med att tala om exakt hur något ska vara utan påpekar att det är klientens ansvar att ta fram bevis 

och argumentera för sin ställning tills denna hamnar inom ramen för vad revisorn kan acceptera. I 

de fall en överenskommelse inte kan nås ser revisorerna två alternativ, antingen avge en oren 

revisionsberättelse eller avsluta relationen. Detta anser vi pekar på att revisorernas yrkesstolthet och 

strävan efter professionalism väger tyngre än risken att påverkas av sin klient till den mån att 

revisorn inte kan stå för vad denne skriver under. Med detta i åtanke finner vi det inte förvånande 

att förhandlingar kan förekomma så pass sällan som revisorerna fått oss att tro i samband med 

denna studie.  

 

5.3 Analys av relationen 

5.3.1 Analys av proaktiv relation 

I McCrackens et. al. (2008) tidigare forskning har det identifierats två relationstyper, den positiva 

och hjärtliga relationen samt den negativa och omstridda relationen. Vi anser att den positiva 

relationen kan liknas vid den proaktiva relationen, där revisorn antar en rådgivande och vägledande 

roll när de finansiella rapporterna fastställs. Författarna beskriver denna relation som att den präglas 

utav ömsesidig respekt från båda parter och att de är lyhörda för varandras åsikter och förslag. 

Enligt Beattie et. al. (2000) bygger respekten på att revisor och klient förstår varandras roll i 

processen och att den har betydelse för hur relationen utvecklas. Flertalet revisorer nämner att 

respekten är en avgörande faktor för att relationen ska fungera väl, och att utan respekt riskerar 

revisorn och klienten att mista förtroendet för varandra. Vi anser att det för revisorn gäller att vara 

öppen och lyhörd, visa respekt för klienten och dennes kunskap om sin egen verksamhet, samt 

undvika att angripa problem utifrån att revisorn tror sig veta bäst. Likväl anser vi att klienten måste 

förstå och visa respekt för revisorns kunskaper inom sitt yrke. Vi finner även att lyhördheten som 



 

 
 

46 

förekommer mellan revisor och klient hjälper både revisorn och klienten att få en förståelse för den 

andres ställningstagande i den problemfråga som diskuteras. Precis som Hellman (2011) beskriver 

är det viktigt att båda parter arbetar mot ett gemensamt mål genom hela processen, vilket vi 

upplever att revisorn och klienten gör när de för en dialog i hopp om att komma fram till nya 

lösningar tillsammans. Revisor H berättar att ordet ”fel” undviks i allra största mån, och att det 

istället gäller att kontinuerligt ställa frågor om hur klienten tänkt kring ett visst problem, dels för att 

revisorn ska få större kännedom om det som presenterats men även för att klienten ska ifrågasätta 

sitt eget ställningstagande och verkligen fundera på om det som presenteras återspeglar en 

rättvisande bild av företaget. En liknande situation beskrivs av Revisor G: 

 

Egentligen så är det långt att dra det när man säger att det bara finns rätt eller fel, men någonstans i 

grunden gäller det att det antingen är tillräckligt rätt eller fel. Klienten kan berätta att ”så här och så 

här är det” och då kan jag tänka ”ja, men det är kanske inte helt omöjligt”. Då återgår man till 

klienten och ber klienten bevisa att det den påstår är rätt. Jag kan berätta för klienten att något är 

konstigt, eller att något är svårt för mig att acceptera. I detta fall gjorde klienten till slut en kalkyl 

med motivering och jag fick då ett revisionsbevis som jag kunde ta ställning till. Där kommer min 

bedömning in och då frågar jag mig ”är detta rimligt utifrån den verklighet jag känner till?”. I det här 

fallet tyckte jag det och kunde acceptera klientens argumentation. 

 

Denna beskrivning av en förhandlingssituation anser vi återspeglar den proaktiva relationen väl. 

Frågan löstes genom en löpande diskussion där turerna fram och tillbaka blev många innan revisorn 

och klienten kom i mål och kunde enas i ett beslut som de båda kände sig tillfreds med. 

Diskussionen togs upp i god tid innan revideringen vilket säkerställde att det fanns gott om tid att 

diskutera problemet och således undvika att det uppdagas först vid revisionstillfället. Detta är något 

revisorerna har visat sig eftersträva, löpande diskussioner där problemfrågor kan lösas över tid och 

med god framförhållning. 
 

5.3.2 Analys av reaktiv relation 

Vidare beskriver McCracken et. al. (2008) den negativa och omstridda relationen vilken vi väljer att 

likna vid den reaktiva relationen. I denna relation menar författarna att revisorn antar en ”polisroll” 

då dennes uppgift blir att se till att klienten följer de regleringar och standarder som finns. I denna 

relation anser författarna att revisorn är den som sist får vetskap om problemet, vilket innebär att 

revisorn får begränsad möjlighet att vara med och påverka den finansiella rapporten. Detta eftersom 

att besluten som tas inte sker i samråd med revisorn och att revisorn inte får tillräckligt med 

information från klienten, vilket försvårar för revisorn att upptäcka fel i rapporteringen i tid. I vår 
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studie fann vi att tre av de tio revisorerna hade en reaktiv relation med sin klient. Detta ansåg vi 

främst berodde på att klienterna hade korta rapporteringstider eller stängde sina processer fort. I 

dessa situationer måste beslut fattas omgående eftersom problemen uppdagas så pass sent i 

revideringen, vilket vi finner problematiskt eftersom revisorn och klienten i dessa fall ej hinner föra 

en ingående diskussion kring problemfrågan. Just att problemen framkommer först vid 

revideringen, och att klienten således inte tar upp dessa på eget initiativ ser vi som en anledning till 

att en reaktiv relation uppstår mellan revisorn och klienten. 

 

I den reaktiva relationen ser vi att revisorerna anser det problematiskt att i ett så sent skede behöva 

ta ställning till vad som faller inom ramarna för vad de kan acceptera. Vi ser att revisorns beslut 

fattas i stort sett utan hänsyn till klientens tankar om problemet då revisorns fokus skiftar till att 

endast säkerställa att klienten följer de lagar och regler som finns uppsatta, och klienten därmed kan 

antingen acceptera och ändra sin rapportering eller sätta sig emot revisorns invändningar. Återigen 

leder en motsättning till att revisorn skriver en oren revisionsberättelse eller avsäger sig uppdraget, 

om inte klienten avslutar relationen först. 

 

Enligt ISA 260, p. 4 och 9 ska revisorn få möjlighet att hämta in betydelsefull information av 

styrelsen samtidigt som det är styrelsens skyldighet att lämna ut sådan. Vi upplever dock att det kan 

bli en utmaning för revisorer i reaktiva relationer att samla in den information de behöver eftersom 

de beslut som ska tas måste fattas inom en begränsad tidsram. Som ett resultat av detta ser vi att 

revisorer i en reaktiv relation är desto mer låsta i sitt ställningstagande, eftersom det inte finns 

utrymme tidsmässigt för klienten att framföra en ingående presentation av sina synpunkter. Detta 

anser vi vara en anledning till att revisorer i den reaktiva relationen ofta poängterar att det viktigaste 

för dem är att upprätthålla oberoende och göra en bedömning som de kan känna sig tillfreds med, 

något som Revisor A är inne på när han säger att ”jag är oberoende som revisor och jag måste ha 

min ställning och mitt ansvar att tänka på, mitt ansvar är att uttala mig om det är någonting som är 

fel”. Här ser vi tydligt att revisorerna värdesätter att fullfölja sitt ansvar och att de utifrån sin 

yrkesprofession är tydliga med vad de kan acceptera eller ej. Samtidigt poängterar samtliga 

revisorer i den reaktiva relationen att det finns en ömsesidig respekt mellan revisor och klient, och 

att klienten därför i de flesta fall inte motsätter sig revisorns föreslagna ändringar. 
 

5.3.3 Proaktiv relation kontra reaktiv relation 

Även om det i vår studie framkommer att den proaktiva relationen är något vanligare än den 

reaktiva relationen, upplever vi att alla revisorerna har en önskan om att ha en god och fungerande 
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relation med sina klienter. Dessutom finner vi, oavsett relation, att revisorerna vill att relationen ska 

präglas utav ömsesidig respekt. I tidigare forskning visar dock McCracken et. al. (2008) på att det 

främst är i de proaktiva relationerna som det förekommer ömsesidig respekt mellan parterna. Vi 

anser däremot att det i vår studie framkommit att det inte spelar någon större roll om det före-

kommer en proaktiv eller reaktiv relation, utan respekt är något som eftersträvas utav samtliga 

revisorer och något de alla värdesätter högt. Vidare menar revisorerna att en relation där respekten 

är obefintlig inte kan leda till ett bra samarbete och innebär ofta att relationen måste avslutas. 

 

Den största skillnaden mellan de båda relationerna utgörs av den löpande kontakten mellan revisor 

och klient, vilket förekommer allt oftare i den proaktiva relationen. I denna relation antar revisorn 

en mer rådgivande roll och samtliga parter är lyhörda för den andres åsikter och förslag 

(McCracken et. al., 2008), något vi ser stämmer utifrån vår egen studie. Detta menar Revisor C är 

vad som oftast eftersträvas även från klientens sida, och Revisor E, som funnit sig själv i en reaktiv 

relation är av samma åsikt: ”revisorer eftersträvar en kundrelation där vi hela tiden har löpande 

diskussioner under året och där klienten kontaktar oss när de har frågor eller problem”. Således 

anser vi att samtliga revisorer eftersträvar en proaktiv relation, men finner sig själva i en reaktiv 

relation endast när klienten valt att inte lyfta problem löpande som uppstått under årets gång. En 

annan anledning till att relationen förblir reaktiv anser vi vara att klienten är envis och tror sig veta 

bäst, något vi ser förekommer främst när revisorn reviderar större bolag, vilket varit typiskt för de 

reaktiva relationerna. Revisor E beskriver detta: 

 

Det är klart att det ofta kan bli livliga diskussioner när företaget verkligen har en känsla för 

någonting. Det är så svårt att försvara på det sättet och förklara sin känsla hur man tror på sin kund, 

så det blir livliga diskussioner. I slutändan kändes det ändå så att de förstod vår ståndpunkt och vi 

menade liksom på att vi förstår att ni tänker så här men vi kan bara se de här fakta och de här fakta 

indikerar någonting som vi tycker då, att ni borde skriva ner den här fordran. 

 

Detta uttalande är i enlighet med den uppfattning vi har fått av reaktiva relationer jämfört med 

proaktiva relationer. Vi ser att diskussionerna i de reaktiva relationerna antar en mer livlig karaktär 

och det är svårare att nå ett beslut som säkerställer att alla parter är nöjda med utfallet. Detta ser vi 

inte inträffar i samma utsträckning i den proaktiva relationen. 
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5.4 Analys av taktiker 

5.4.1 Analys av taktiker inom den proaktiva relationen 

Gibbins et. al. (2010) har i sina studier identifierat två taktiker som är vanligt förekommande i de 

fall revisorn har en positiv relation med klienten; den medgivande taktiken och den kompro-

missande taktiken. Då vi upplever att den positiva relationen i flera avseenden stämmer in på 

beskrivningen av den proaktiva relationen antar vi att samma taktiker som tillämpas i positiva 

relationer även förväntas tillämpas i proaktiva relationer. Gibbins et. al. menar att ju mer relationen 

kan liknas vid en positiv relation, med ömsesidig respekt och löpande kontakt, desto troligare är det 

att revisorn går med på eftergifter eller försöker mötas halvvägs med klienten. I vår undersökning 

finner vi däremot att taktiken som förespråkar eftergifter, d.v.s. den medgivande taktiken, är 

sällsynt. Flertalet revisorer är tydliga med att eftergifter endast får ske inom tillåtna ramar och att 

strävan efter att tillfredsställa klienten är begränsad till de lagar och regler revisorer måste 

förbehålla sig till. Revisor I och Revisor J poängterar att även om en revisor försöker tillfredsställa 

klientens önskningar sker det endast i den mån det faller inom vad som är acceptabelt enligt lagen 

och menar på att regelverket alltid måste efterföljas. Vi ser att just de lagar och regler som kantar 

revisionsyrket är en av anledningarna till att eftergifter tillhör ovanligheten. Flertalet revisorer 

påpekar att de fastställer väsentlighetstal som alla beslut måste hålla sig inom och att oberoendet 

aldrig får äventyras. 

 

Samma lagar och regler som vi upplever sätter gränserna för i vilken utsträckning revisorerna kan 

gå med på eftergifter sätter även gränserna för den kompromissande taktiken, som såväl Gibbins et. 

al. (2010) som vi fann var vanlig i de positiva, och därmed även de proaktiva, relationerna. Återigen 

kan, enligt revisorerna som vi intervjuat, kompromisser endast ske inom uppsatta ramar. Vi 

upplever därmed att revisorerna är väl insatta i de krav som ställs på en revisor, och principfasta när 

det kommer till hur mycket de kan rucka på sin ståndpunkt. Det är som Revisor C beskriver det: 

 

Om man tycker att de argument som klienten kommer med är så pass bra och så pass starka så det 

kan vara rätt som klienten säger, så att visst kan det kallas en form av kompromiss. Att man tycker 

att de har så pass mycket på fötterna. Men det blir ju inga regelrätta förhandlingar på det sättet att 

man kommer fram att då tar vi det någonstans på mitten. Så blir det inte. Utan man säger ok det du 

säger verkar rimligt vi accepterar det då skriver man oftast i sina egna anteckningar hur diskussionen 

varit och hur den gått till och så. 
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I vår undersökning framkom problemlösningstaktiken som vanligast förekommande inom den 

proaktiva relationen. Detta finner vi återspeglar det faktum att förhandlingar uppstår betydligt mer 

sällan än vad som framkommer i forskningslitteraturen (se t.ex. Salterio, 2012). Flera revisorer ser 

problemlösningstaktiken som en process där revisorn ställer riktade frågor som ska uppmana 

klienten att lägga fram de revisionsbevis som krävs för att revisorn ska kunna godkänna klientens 

förslag. Revisor H förklarar att det just handlar om att ställa rätt frågor till klienten, och att ju mer 

frågor som ställs desto lättare är det att skapa sig en förståelse för klientens ståndpunkt samtidigt 

som klienten tvingas fundera på om deras ställningstagande verkligen är rättfärdigat. Revisor H 

menar att frågorna kan användas i hopp om att ”polletten ska falla ner” hos klienten och att klienten 

därmed själv kommer till insikt om att dennes argumentation inte håller. 

 

Som omnämnt tidigare strävar revisorerna i många fall efter en konsultationsroll och är inte ute 

efter att hävda sig själva som revisorer. Revisorerna vi intervjuat förespråkar alla den tvåvägs-

kommunikation som tas upp i ISA 260. Detta anser vi är en av anledningarna till att den stridande 

taktiken inte är speciellt vanlig, utan används i första hand som en sista utväg. Även om flera 

revisorer håller med om att de är beslutsamma i att upprätthålla sin ståndpunkt är de inte främmande 

för att ändra sig om klienten kan bevisa varför revisorn borde ge med sig, det är snarare som 

Revisor D beskriver det: 

 

Nej, det är inte så utan jag ser min ståndpunkt eller min fundering i det sen är det inte säkert att den 

är rätt utan den kan jag ändra allt eftersom de kommer med argument som jag tycker är rimliga. Min 

ståndpunkt är ju här men den kan ändras på det hållet eller på det hållet. När vi börjar diskutera 

tycker jag att de borde skriva ner ännu mer. 

 

I samtliga fall upplever dock revisorerna i den proaktiva relationen att klienten lyssnar, respekterar 

och tar till sig revisorernas invändningar utan större problem. Vi anser att detta även är en av 

orsakerna till att utöka agendan-taktiken är den minst använda bland revisorerna i vår undersökning. 

Om klienten lyssnar och tar till sig revisorns förslag finns det ingen anledning för revisorn att 

försöka påverka förhandlingen, eller diskussionen som revisorerna föredrar att kalla det, genom att 

lägga till ytterligare problemfrågor. Utöka agendan-taktiken blir därmed ovidkommande i för-

handlingssammanhang 
 

5.4.2 Analys av taktiker inom den reaktiva relationen 

Enligt Gibbins et. al. (2010) är de vanligaste taktikerna inom de negativa relationerna, som vi ser 

kan liknas vid de reaktiva relationerna, utöka agendan och stridande. Vi finner, precis som Gibbins 
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et. al. (2010), den stridande taktiken som mest förekommande till följd av att klienten oftast är låst i 

sin ståndpunkt, vilket vi tolkar är anledningen till att revisorn behöver vara fast beslutsam för att 

påverka klienten till sin fördel. Det bottnar i stort sett i det Revisor E säger: “i slutändan är det så 

att om man inte kan förhandla, är det ändå så att tycker de en sak och vi en viss sak, är det upp till 

oss”, vilket stödjs av samtliga revisorer inom den reaktiva relationen. 

 

Allt mindre förekommande finner vi utöka agendan-taktiken, som däremot Gibbins et. al. (2010) 

benämnde som ytterst vanlig. Revisor E delar med sig av sina tankar kring att ta med nya problem 

till förhandlingen: 

 

Ofta försöker jag undvika att man kommer in på andra problemfrågor, utan fokuserar på en fråga åt 

gången. Att kunden har förståelse för problemet är jätteviktigt, men vi brukar försöka hålla oss till en 

fråga åt gången så att man får fram sitt budskap och inte svävar ut för mycket. 

  

Däremot är Revisor E tydlig med att poängtera att utöka agendan-taktiken kan förekomma, även om 

den i detta fall inte gjorde det. Vi finner därmed belägg för att revisorer föredrar att beröra en fråga i 

taget, något vi tror beror på att revisorerna inte vill ha flera lösa trådar att behandla utan istället 

strävar efter att beta av problem för problem, försäkra sig om att respektive problemfråga står i 

fokus, och på så sätt säkerställa att en så bra lösning som möjligt nås. Detta understödjs av Revisor 

A som poängterar att en problemfråga hanteras åt gången tills en lösning på denna nåtts, innan nästa 

fråga tas upp till diskussion. 

 

Enligt Gibbins et. al. (2010) är såväl den medgivande taktiken och den kompromissande taktiken 

ovanlig i den negativa relationen. Även vår undersökning pekar på att så är fallet när det kommer 

till den reaktiva relationen. Väldigt få revisorer använde sig av medgivandetaktiken och var 

främmande för att gå med på eftergifter. Även om revisorerna i många fall poängterade att målet är 

att ha en nöjd klient som känner sig tillfredsställd, så sker detta aldrig på bekostnad av vad revisorn 

anser vara en rättvis och sanningsenlig bedömning. Revisorerna är tydliga med att de i första hand 

måste ta hänsyn till de krav som ställs på dem som revisorer, och i andra hand kan ta klientens 

behov i beaktning. Detta anser vi återigen beror på att revisorerna har tydliga lagar och regler att 

förhålla sig till, och därmed ställer krav på sig själva för hur de ska genomföra revisionen för att 

återspegla dessa. Samtliga revisorer är dock tydliga med att de lyssnar och tar till sig klientens 

motargument i de frågor som uppstår. Revisor F exemplifierar detta: 
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Man lägger fram fakta, vad är det som gäller, sen får vi lyssna på dem. Det kan ibland vara att vi inte 

har all fakta som egentligen finns och presenterar de då en massa ny information. Det är väl det man 

ska ta med sig att vara lyhörd samtidigt som man måste hålla sig till sin egen integritet och ta sin 

egen ställning. För det är det som är det viktiga. 

 

Detta visar på att revisorerna är väl medvetna om den problematik som kantar relationer mellan just 

revisorer och deras klienter (Kleinman & Palmon, 2000) och hur det kan påverka revisorns 

huvuduppgift, att göra en oberoende granskning och bedömning av sina klienters räkenskaper 

(Revisorsnämnden u.å. a). Vi ser i våra intervjuer att alla de beslut som fattas baseras på att 

granskningen och bedömningen ska uppfylla de krav som finns i lagar och regler och att revisorer 

hela tiden har detta i bakhuvudet under förhandlingar med sin klient; hur envis klienten än är så får 

revisorn aldrig gå med på något som kan ifrågasättas ur ett lagligt och etiskt perspektiv. Detta blir 

således även en av anledningarna till att den kompromissande taktiken ter sig ovanlig i de reaktiva 

relationerna. Ytterligare en anledning uppger revisorerna vara att de inte upplevde att det fanns 

utrymme till en kompromiss. Detta var antingen p.g.a. att felet som uppdagades var så pass stort att 

revisorn helt enkelt inte kunde gå med på ett mellanting, alternativt att det tidsmässigt inte fanns 

möjlighet att försöka hitta en gemensam lösning. Detta anser vi vara en bidragande faktor till att 

revisorerna i de reaktiva relationerna inte var sena att påpeka att skulle det i slutändan bli så att 

klienten inte gav med sig skulle revisorn skriva en oren revisionsberättelse eller avsluta relationen 

med klienten. Anledningen till detta tror vi vara att en lösning måste kommas fram till relativt 

omgående, utan risk för att revisorn går med på något som den finner vara felaktigt eller är utanför 

de ramar av vad revisorn kan och får acceptera. 

 

Den taktik som inte lyfts av Gibbins et. al. (2010) när det kommer till taktiker användbara i negativa 

relationer, men som däremot vi finner delar plats med den stridande taktiken, är problemlösnings-

taktiken. Problemlösningstaktiken i den reaktiva relationen består främst av att revisorn delger sina 

tankar och krav kring det problem som måste lösas, och därefter kan klienten ta ställning till 

huruvida den finner revisorns förslag lämpliga. Revisor E beskriver detta förfarande som att ”vi 

försökte beakta deras kännedom i det vägda i problemställningen men sen tyckte vi ändå att vår 

fakta var tyngre än deras känsla”. Det blir därmed inte en långtgående förhandlingssituation eller 

diskussion, även om revisorn lyssnar på vad klienten har att säga. Är revisorn beslutsam i sin 

ståndpunkt kommer problemlösningstaktiken sluta i att problemet blir löst till revisorns fördel 
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5.4.3 Taktiker inom den proaktiva kontra den reaktiva relationen 

 

 
Figur 6: Jämförelse mellan taktiker beroende på relation 
 

Som omnämnt tidigare har Gibbins et. al. (2010) funnit distinkta skillnader när det kommer till 

vilken taktik som förväntas användas i en positiv respektive negativ relation, något som vi anser kan 

liknas vid en proaktiv respektive reaktiv relation. Vi förväntade oss därmed att dessa skillnader 

skulle framträda även i vår undersökning, vilket till viss del blev fallet (se figur 5). Fördelningen 

mellan utöka agendan-taktiken, problemlösningstaktiken och medgivandetaktiken är relativt jämn i 

de båda relationerna. Vi observerade däremot större skillnader mellan i vilken utsträckning den 

stridande taktiken användes i den proaktiva relationen kontra den reaktiva relationen. Likaså fann vi 

identifierbara skillnader i användningen av den kompromissande taktiken inom respektive relation. 

Utifrån tidigare teori torde de största skillnaderna uppdagats mellan den medgivande och kompro-

missande taktiken i den proaktiva relationen och utöka agendan-taktiken och stridande taktiken i 

den reaktiva relationen (Gibbins et. al., 2010). Befintlig teori stämmer därmed till den delen att 

kompromisser är vanligare i proaktiva relationer, medan den stridande taktiken är vanligare i 

reaktiva relationer. Värt att observera är även det faktum att den problemlösande taktiken är den 

som främst används inom de båda relationerna. Anledningen till detta tror vi är att förhandlingar, 

som det definieras i litteraturen (se Murnighan & Bazerman, 1990), upplevdes ovanliga inom såväl 

den proaktiva som den reaktiva relationen. Samtliga revisorer var tydliga med att poängtera att det i 

viss mån kan uppstå diskussioner, men som sällan eller aldrig leder till regelrätta förhandlingar, 

vilket Revisor A tydliggör i sitt uttalande: ”det är oftast inte en förhandling så utan det blir mer en 

diskussion då man tar upp ett problem”. Vi anser detta, att förhandlingar upplevs som sällsynta 

bland revisorerna och diskussioner desto vanligare, vara den främsta orsaken till att den 

problemlösande taktiken känns väl igen inom de båda relationerna. 
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Att den stridande taktiken visade sig framstående i den reaktiva relationen tror vi, i enlighet med 

befintlig teori, beror på att klienten är envisare i sin ståndpunkt, och revisorn därmed måste vara 

desto mer bestämd om att rätt beslut fattas (Gibbins et. al., 2010). Vi tror även att det beror på att 

problem som uppdagas sent i revisionen måste lösas inom en stramare tidsram, vilket lämnar lite 

utrymme för långa diskussioner och det därmed kräver att revisorn får igenom sin ståndpunkt. För 

klienten innebär detta att denne antingen måste acceptera revisorns föreslagna ändringar eller möta 

konsekvenserna, som enligt revisorerna blir en oren revisionsberättelse. Att skriva en oren 

revisionsberättelse är ett typiskt hot i den stridande taktiken (Gibbins et. al., 2010), och även den 

mest förekommande argumentationstekniken i såväl den proaktiva relationen som den reaktiva 

relationen. I den proaktiva relationen fann vi att hotet om oren revisionsberättelse allt mer sällan 

verbaliserades, men det var ändock enligt revisorerna alltid ett alternativ att använda sig av om en 

lösning inte skulle gå att nå, som Revisor I beskriver det: “hamnar man i en situation att de vägrar 

så får man skriva oren revisionsberättelse, men där har jag aldrig hamnat”. Detta återgår till vår 

uppfattning om att revisorer i den proaktiva relationen har mer tid till att tillsammans med klienten 

nå en lösning som kan tillfredsställa båda parter. 

 

Vi fann, som omnämnt tidigare, den kompromissande taktiken betydligt vanligare i den proaktiva 

relationen än i den reaktiva relationen där den inte förekom alls, i enlighet med rådande teori 

(Gibbins et. al., 2010). Vi är av tron att detta beror på att revisorerna i den reaktiva relationen har ett 

större intresse av att visa sig bestämd i sin fråga än revisorer i den proaktiva relationen. Vi såg att de 

revisorer som befann sig i den reaktiva relationen upplevde de problem som uppdagades sent i 

revisionen som så pass stora att utrymmet för kompromisser var begränsat. Om detta kan ha berott 

på att revisorn inte hade tid att fullt sätta sig in i problemet och be om de bevis som krävdes från 

klienten för att kunna acceptera klientens ståndpunkt eller om problemet faktiskt var så stort att en 

kompromiss var omöjlig kan vi endast spekulera i. 

 

Att utöka agendan-taktiken är ovanlig i de båda relationerna finner vi inte förvånande. Samtliga 

revisorer är överens om att problem löses bäst genom att avverka dem en och en, även om 

revisorerna kunde se att det fanns en möjlighet för denna taktik att fungera i vissa situationer. Vi 

delar deras bild av att det blir ett överflöd av information och kan ge ett spretigt intryck i 

diskussionerna, och det därmed blir problematiskt för klienten att förstå revisorns invändningar fullt 

ut. Lika föga förvånande finner vi att den medgivande taktiken är ovanlig bland revisorer i båda 

relationer. För att revisorer ska kunna upprätthålla sitt oberoende och producera en objektiv 

revisionsberättelse är deras ramar för hur mycket de kan ge med sig i diskussioner begränsade. 

Flertalet revisorer framhåller att deras yrkesprofession och de lagar och etiska föreskrifter som 
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kantar denna är det viktigaste för revisorerna, så pass att majoriteten inte är främmande för att 

avsluta en relation som riskerar att sätta detta på spel. 

 

I vår undersökning framkom det även att två argumentationstekniker användes flitigt av samtliga 

revisorer, oberoende av relation. Som omnämnt tidigare kunde samtliga revisorer tänka sig att ta till 

tekniken hot om att skriva en oren revisionsberättelse, även om den aktualiserades oftare i de 

reaktiva relationerna. Den andra argumentationstekniken som framkom tydligt var att rådfråga 

någon annan kunnig inom området. Samtliga revisorer framförde att hjälp tas av kollegor 

regelbundet, främst inom den egna byrån. Vi tror dels detta beror på att revisionen i många fall är 

tolkningsbaserad och att det därmed finns en osäkerhet i exakt vart gränserna går och att det därför 

kan verka konfirmerande för den påskrivande revisorn att ventilera sina osäkerheter med en annan 

part. Att sedan framföra den andre partens åsikter till klienten, i den mån de överensstämmer med 

revisorns egen ståndpunkt, kan påverka klienten att anta det presenterade förslaget enklare med 

vetskapen om att det inte endast är den påskrivande revisorns uppfattning att så bör ske. Som 

Revisor I påpekade kan det i vissa fall få motsatt effekt, klienten kan uppfatta den rådfrågade 

revisorn som subjektiv om denne tillhör samma byrå som den påskrivande revisorn. Detta 

upplevdes dock sällan som ett problem, utan vägdes upp av det faktum som även revisor J är inne 

på: “man är aldrig fullärd som revisor”. Med detta i åtanke ser vi hur det ter sig ovärderligt för 

revisorer att diskutera de problem som uppträder sinsemellan och därigenom förstärka sin egen 

ställning eller få uppslag till nya lösningar. 
 



 

 
 

56 

6. Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats och en diskussion förs kring det resultat som framförs. 

Såväl slutsatsen som diskussionen grundas på kunskap erhållen från tidigare forskning och på det 

empirimaterial som presenterats. Tankar lyfts kring hur väl studiens syfte har uppfyllts tillsammans 

med vad som anses vara studiens bidrag. Även förslag till fortsatta studier lämnas. 

 

6.1 Resultat och slutsats 
Syftet med denna studie har varit att studera relationen mellan revisorer och klienter för att fastställa 

huruvida relationen kan karaktäriseras som proaktiv eller reaktiv, och därefter avgöra om 

relationens natur har en inverkan på den förhandlingstaktik revisorer tillämpar vid förhandlingar.  

 

Om relationen kan karaktäriseras som antingen proaktiv eller reaktiv beror främst på den löpande 

kontakten mellan revisorn och klienten under årets gång, samt om de problem som klienten möter 

lyfts på klientens initiativ eller om dessa uppdagas först i samband med att revisorn utför 

revideringen (McCracken et. al., 2008). Således menar McCracken et. al. att det är klienten som styr 

relationens karaktär eftersom den uteslutande baseras på klientens handlingar. Detta fann vi 

överensstämmer med vårt resultat, då medverkande revisorer visade sig föredra en proaktiv relation, 

men ändock hamnade i en reaktiv relation om detta var vad klienten efterfrågade. 

 

Utifrån tidigare forskning av Gibbins et. al. (2010) förväntade vi oss att revisorer som fann sig i en 

proaktiv relation i en bredare utsträckning skulle använda sig av den kompromissande taktiken samt 

den medgivande taktiken, medan revisorer i en reaktiv relation allt oftare skulle tillämpa den 

stridande taktiken och utöka agendan-taktiken. Även vi kunde observera en distinkt skillnad mellan 

relationstyp och val av taktik, men vårt resultat skiljer sig på flera punkter från tidigare forskning. 

Vi fann att i båda relationer var den problemlösande taktiken vanligt förekommande. Utöver detta 

tillämpade revisorer i den proaktiva relationen den kompromissande taktiken medan revisorer i den 

reaktiva relationen observerades anta den stridande taktiken, i enlighet med tidigare forskning. 

Däremot fann vi den medgivande taktiken och utöka agendan-taktiken vara ovanliga i båda typer av 

relationer, vilket i sin tur strider mot tidigare forskning. Vi tror att detta främst beror på att den 

forskning som bedrivits inom ämnet skett på den amerikanska marknaden, och skillnader i lagar och 

regler har en inverkan på i vilken utsträckning en viss taktik kan tillämpas.  

 

Vidare fann vi under studiens gång två argumentationstekniker som var framstående och valde 

således att inkludera dessa i studien. Dessa inkluderar hot om att skriva oren revisionsberättelse 
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samt rådfråga en kollega. Vidare kan vi dra slutsatsen att val av övertalningsteknik är oberoende av 

relationstyp, i enlighet med tidigare forskning (Perreault & Kida, 2011), då samtliga av de revisorer 

som medverkat i vår studie använt den ena eller båda teknikerna i förhandlingssammanhang.  

 

Något som framkom tidigt under studiens gång, redan i samband med intervjuförfarandet, var att 

förhandlingar upplevdes vara en ovanlig företeelse bland revisorer. Detta talar emot tidigare 

forskning bedriven av Gibbins et. al. (2001) som menade på att två tredjedelar av verksamma 

revisorer förhandlar med mer än hälften av sina klienter. Revisorerna som medverkade i vår studie 

är däremot överens om att förhandlingar tillhör ovanligheten, och menar på att de få konflikter som 

uppstår löses genom diskussioner. Huruvida förhandlingar förekommer eller ej visar sig således 

vara oberoende av relationen. Den främsta anledningen till att förhandlingar visat sig vara så pass 

ovanliga i vår studie tror vi vara de rådande lagar och regler som revisorer måste förhålla sig till, 

något som även klienterna har förståelse för enligt de revisorer som har medverkat i studien. Trots 

detta kunde studien fortskrida då de diskussioner som ändock uppstår mellan revisorer och deras 

klienter i många fall kan liknas vid förhandlingar. 

 

Då vi kunnat studera och karaktärisera relationen mellan revisorn och dennes klient utifrån 

revisorns synsätt, och därefter observera hur förhandlingstaktiker skiljer sig åt beroende på relation, 

finner vi vårt syfte vara besvarat. Studiens bidrag som helhet är därigenom uppfyllt. Slutsatsen av 

det resultat (figur 7) vi erhållit är således att relationen har en inverkan på den förhandlingstaktik 

revisorn tillämpar. Vad vi inte kunnat förutse är det faktum att förhandlingar framstod som ovanligt 

förekommande, något vi finner varit en anmärkningsvärd observation som således berikat studien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figur 7: Studiens resultat (egen bild) 
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6.2 Egna bidrag 
Vi anser att det teoretiska bidraget består av en ökad förståelse för hur relationen mellan revisorn 

och dennes klient uppkommer och kan beskrivas, samt hur relationens karaktär påverkar val av 

förhandlingstaktik. Värt att poängtera i samband med att det teoretiska bidraget presenteras är att 

generalisering av denna studie bör ske med visst förbehåll, främst med anledning av det låga antalet 

medverkande respondenter. Fokus med denna studie har därför varit att skapa en förståelse i 

enlighet med en hermeneutisk forskningsfilosofi, genom en presentation av hur respondenterna som 

medverkat i just vår studie upplever relationer och förhandlingar med sina klienter. Vårt teoretiska 

bidrag, i jämförelse med tidigare forskning (t.ex. McCracken et. al., 2008; Gibbins et. al., 2010), 

skiljer sig på flertalet punkter och kompletterar därmed den befintliga forskningen med nya 

upptäckter. Detta gäller främst vid val av förhandlingstaktik, där det framkom att samtliga 

respondenter i första hand valde den problemlösande taktiken, något som inte observerats i tidigare 

studier. Då vår studie inte fördjupat sig i vad dessa skillnader beror på har vi endast kunnat 

spekulera i frågan. Vi ser ändå att denna studie ger intressanta förslag på varför skillnader uppstår. 

Under studiens gång framkom det även att revisorer upplever att förhandlingar mellan revisorer och 

klienter tillhör ovanligheten. Då denna uppfattning delades av samtliga respondenter ser vi även 

denna observation som ett teoretiskt bidrag, även om det krävs en mer extensiv forskning i ämnet 

för att skapa en bättre bild av varför förhandlingar upplevs som så pass ovanliga.  

 

Det praktiska bidraget med denna studie riktar sig främst till verksamma revisorer. Under studiens 

gång har vi upplevt att revisorer är omedvetna om de val som sker när det kommer till förhandlings-

taktiker. Genom att belysa det samband som finns mellan de förhandlingstaktiker som tillämpas och 

typ av relation ser vi att denna studie bidrar med en större insikt till varför revisorer väljer olika 

tillvägagångssätt med olika klienter. Insikten om att relationen har en inverkan på hur förhandlingen 

ter sig bidrar till att revisorer kan göra medvetna val i framtiden som baseras på klientkännedom 

och relationen till klienten. Studien väcker en tankeprocess hos revisorn där denne får en större 

förståelse för varför denne handlar som den gör och på så sätt bidrar till att handlingarna på ett 

bättre sätt anpassas till respektive klient och situation. Således kan revisorn bedriva förhandlingar 

effektivare än idag och allt snabbare nå lösningar på de problem revisorerna och deras klienter ställs 

inför. 

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Vårt mål med denna studie har varit att endast studera revisorer och deras bild av relationer och 

förhandlingar, och anser att denna ensidighet bör tas i beaktning vid bedömningen av den externa 

validiteten. För att skapa en bättre inblick i hur relationer skapas och upplevs kan fortsatta studier 
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inom ämnet därför tjäna på att inkludera såväl revisorn som dennes klient. Att inkludera en annan 

part i forskningen, i detta fall klienten, kan även bidra till en ökad förståelse kring förhandlingar 

samt valet av förhandlingstaktik. Vidare föreslår vi att fortsatta studier om just förhandlingstaktiker 

bör anpassas till rådande lagar i det land där forskningen genomförs, för att försäkra sig om att de 

förhandlingstaktiker som inkluderas i studien är relevanta för den egna forskningen. 

 

Vi ser gärna att fördjupande forskning sker med beaktning på förhandlingar, och huruvida dessa är 

så pass ovanliga som de respondenter som medverkat i vår studie indikerat, och vad detta i sådana 

fall kan bero på. I vårt analysavsnitt lämnar vi, vad vi anser vara, intressanta uppslag till sådana 

anledningar som förslagsvis kommande forskning kan fortsätta att utveckla. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Inledande frågor 

Hur många års yrkeserfarenhet har du som revisor? 
Hur många års erfarenhet av förhandlingar har du? 
Hur långt tillbaka sträcker sig relationen med just denna klient vars förhandlingssituation vi 
kommer utgå från? 
 

Del 1: 

1.  Beskriv processen med att fastställa finansiella rapporterna tillsammans med klienten. Vi är 
intresserade av situationer där en mätning, värdering eller liknande försvårade processen 
eftersom det fanns meningsskiljaktigheter mellan dig och klienten. 

2.  För att kunna göra intervjun konkret, var snäll och beskriv ett specifikt sådant fall. Beskriv 
problemet och hur era tankar på problemet skilde sig åt från klientens. 

3.  Berätta hur problemet uppstod och sedan löstes, om ni kom fram till en lösning i huvud taget. 
 

Del 2: 

4.  Skulle du kunna utveckla dina kommentarer kring problemet i fråga genom att besvara några 
frågor om problemet? Dessa frågor ämnar att triangulera situationen du befann dig i, och vi är 
endast ute efter dina egna erfarenheter. 

a.  Hur och varför uppstod problemet? Fanns det mer än ett problem ni behandlade 
under samma förhandling? 

b.  Varför var detta ett problem? 
c.  Hur var din syn på problemet? Varför? Vad påverkade din syn? 
d.  Vad var klientens syn på problemet? Varför tror du han/hon hade denna syn? Vad 

påverkade hans/hennes syn? 
e.  Vems intresse påverkades av den föreslagna förändringen på den finansiella 

rapporten? 
f.   Fanns det flera tänkbara och accepterade utfall eller endast två alternativ? 
g.  Fanns det ett försök till kompromiss? 
h.  Eftersöktes nya, alternativa utfall? 
i.   Kände du dig tillfreds med att den slutgiltiga finansiella rapporten återspeglade den 

ekonomiska verkligheten för företaget i fråga? 
5.  Vilket tillvägagångssätt använde du dig av för att övertyga klienten att din position var 

rättfärdigad? 
6.  Vilka argument eller övertalningar använde klienten sig av för att försöka påverka dig att 

acceptera dennes position? 
7.  Vilka andra parter var involverade i problemet och hur påverkade dessa att problemet löstes? 
8.  Beskriv din relation med klienten och dennes företag.  
9.  Något mer du vill tillägga? 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide, forts. 

Del 3: 

Vilka av följande påståenden stämmer in på ditt tillvägagångssätt i förhandlingen med klienten i 
fråga?  
 
1.  Jag tog med nya problem till förhandlingen, så att jag kunde göra avvägningar i andra frågor i 

hopp om att lösa det övergripande problemet till min fördel.  
2.  Jag försökte tillfredsställa de förväntningar företaget hade på mig. 
3.  Jag använde mig av att ge och ta i hopp om att nå en kompromiss.  
4.  Jag använde mig av möjligheten att kunna ta upp problemet på årsmötet för att nå en lösning 

som gynnade mig. 
5.  Jag argumenterade med klienten för att visa de min meriterade ställning. 
6.  Jag letade fram andra problem hos företaget, så jag kunde tillfredsställa deras önskningar 

samtidigt som min ställning i den övergripande problemfrågan stärktes. 
7.  Jag försökte mötas någonstans halvvägs. 
8.  Jag försökte använda mig av mitt inflytande för att min ställning skulle bli accepterad av 

företaget. 
9.  Jag försökte tillfredsställa företagets önskningar. 
10.  Jag försökte samarbeta med klienten för att komma fram till en ny lösning som passade oss 

båda. 
11.  Jag använde mig av min expertis inom bokföring för att påverka en lösning till min fördel. 
12.  Jag presenterade all relevant information för klienten så att vi kunde lösa problemet 

tillsammans samtidigt som man adresserar andra problemfrågor. 
13.  Jag försökte arbeta tillsammans med klienten för att hitta nya lösningar på problemet som levde 

upp till båda parters förväntningar. 
14.  Jag försökte undersöka problemet närmare med klienten för att hitta en ny lösning som passar 

oss båda. 
15.  Jag försökte tona ner våra meningsskiljaktigheter för att nå en kompromiss.  
16.  Jag försökte tillfredsställa klientens behov. 
17.  Jag gick med på eftergifter.  
18.  Jag letade upp andra problem som jag la till till förhandlingen.  
19.  Jag försökte ta upp alla mina tankar och lägga alla korten på bordet som berörde problemet för 

att nå en så bra lösning som möjligt.  
20.  Jag föreslog en lösning som gjorde att vi möttes halvvägs någon gång under förhandlingen för 

att lösa meningsskiljaktigheten.  
21.  Jag förhandlade med klienten tills vi nådde en kompromiss.  
22.  Jag var beslutsam i strävan efter att nå en lösning utifrån min ståndpunkt.  
23.  Jag gav med mig utifrån klientens önskningar.  
24.  Jag försökte arbeta med klienten för att utveckla en riktig förståelse för detta problem samtidigt 

som vi adresserade andra problemfrågor. 
25.  Jag försökte integrera mina idéer kring hur problemet kunde lösas med klientens idéer för att 

tillsammans komma fram till en lösning.  
 

 

 

 

 


