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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Revisorns identifikation med klienten respektive professionen – Hur påverkas valet av 

förhandlingsstrategi? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Jannicke Berghold och Vanessa Do Pilar Lemos 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2016 - Januari   

 

Syfte: Revisorers val av förhandlingsstrategi vid meningsskiljaktigheter med klienten angående 

rapporteringsmål, har visat sig få betydande konsekvenser på de slutliga reviderade 

rapporterna. Då intressenter till de reviderade företagen till stor del baserar sina 

investeringsbeslut på dessa rapporter är det av stor vikt att revisorn inte påverkas av den 

enskilda klienten vid förhandling. Social Identity Theory menar att individer identifierar sig 

med flertalet sociala grupper, vilka ibland besitter avsevärt skilda intressen och värderingar. 

Forskare menar att individen är mer eller mindre benägen att följa dessa beroende på hur stark 

denna identifikation är. Vidare föreslår ny forskning på området att individens beslutsfattande 

framförallt är beroende av vilken av dessa identiteter som är framträdande i individens sinne 

vid beslutsögonblicket. Vi ämnar med denna studie undersöka hur revisorns identifikation med 

klienten påverkar hur denne beter sig vid en förhandling med klienten, samt huruvida denna 

effekt förändras när professionsidentiteten är framträdande. 

 

 

Metod: Denna studie har genomförts genom att primärdata samlats in via en experimentell 

enkätundersökning. Urvalspopulationen bestod av 3600 auktoriserade och godkända revisorer i 

Sverige. Svarsdata har samlats in med hjälp av enkätprogrammet SUNET-survey, för att sedan 

sammanställas och analyseras i statistikprogrammet SPSS statistics.  

 

 

Resultat & slutsats: Studien visade att en stark klientidentifikation bidrog till att revisorn 

ansåg sig mer sannolik att använda sig av en förhandlingsstrategi som var inställsam mot 

klienten, gentemot när klientidentifikationen var svag. Vidare såg vi att när 

professionsidentiteten gjordes framträdande, så var respondenterna mindre benägen att använda 

sådana strategier. Vårt utfall visar att styrkan av klientidentifikation påverkar revisorns val av 

förhandlingsstrategi, dessutom verkar effekten av en framträdande professionsidentitet också 

influera revisorns val. 
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Förslag till fortsatt forskning: Då det stora bortfallet i vår studie kan ha bidragit till ett 

missvisande resultat, så föreslår vi att framtida forskare utför en studie i likhet med denna under 

mer kontrollerade former. Detta för att försäkra sig om en högre svarsfrekvens och för att öka 

möjligheten att i större utsträckning kunna dra generaliserbara slutsatser. Ett förslag, då 

tidsaspekten inte utgör ett problem, vore att komplettera enkäten med ett alternativ som gör det 

möjligt för forskaren att mer djupgående få inblick i respondenternas svar. 

 

Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning är att vår studie kommer att lämna ett värdefullt bidrag 

till förhandlingslitteraturen. Detta då vi antar en ny infallsvinkel på revisorns förhandling med 

klienten genom att studera huruvida valet av förhandlingsstrategi skiljer sig åt beroende på 

vilken av revisorns multipla sociala identiteter som är mest framträdande i beslutsögonblicket. 

 

Nyckelord: Klientidentifikation, professionsidentifikation, social identitetsteori, revisorns 

oberoende, förhandlingsstrategier.  
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ABSTRACT  

  

   Title: The auditor's identification with the client and the profession - How does it effect the    

   choice of negotiating strategy? 

 

   Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Jannicke Berghold and Vanessa Do Pilar Lemos  

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2016 – January 

 

Aim: The auditor´s choice of negotiating strategy in cases of disagreement with the client 

regarding the reporting objectives, has proven to have a significant impact on the final 

statements to be presented to the public. As stakeholders of these companies largely base their 

investment decisions on these reports, it is very important that the individual client doesn’t 

influence the auditor at negotiation. Social Identity Theory predicts that individuals identify 

with multiple amounts of social groups, which sometimes possess significantly different 

interests and values. Scientists believe that the individual is more or less prone to follow these 

groups depending on how strong this identification is. Furthermore, new research in the field 

suggest that individual decision-making above all depends on which of these identities that are 

salient in the individual's mind at the moment of decision. With this study we intend to 

examine how the auditor's identification with the client influences how she choses negotiating 

 strategy, and whether the effect changes when professional identity is made salient. 

 

Method: This study was conducted by a collection of primary data through an experimental 

survey. Sample population comprised 3,600 authorized and certified auditors in Sweden. 

Response data has been collected using questionnaires program SUNET survey, then compiled 

and analyzed in SPSS Statistics. 

 

Result & Conclusions: The study showed that a strong clientidentification contributed to that 

the auditor was likely with the use of a negotiation strategy that is slimy to the client, when the 

identification towards the client was weak. Furthermore, we saw that when professional 

identity was made salient, so respondents were less inclined to use such strategies. Our results 

show that the strength of client identification affect the auditor's choice of negotiating strategy, 

additionally appears the effect of a prominent professional identity also influence the auditor's 

election 
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Suggestions for future research: Since the great shortfall in our study may have contributed 

to a misleading result, we suggest that future researchers conducting a study like this, would do 

so under more controlled conditions. This to ensure a higher response rate and to increase the 

possibility of generalized conclusions. One proposal, when the time aspect does not present a 

problem, would be to complete the questionnaire with an option that allows the researcher to 

get more in-depth insight into the respondents' answers. 

 

Contribution of the thesis: We hope that our study will make a valuable contribution to the 

negotiation literature. This by our adaptation of the new approach to the auditor's negotiation 

with the client by studying whether the choice of negotiating strategy differs depending on 

which of the auditor's multiple social identities that are most prominent in the moment of 

decision 

 

Key words: Client identification, Professional identification, Social identity theory, Auditor 

independence, Negotiation strategies. 

  



6 

 

Förord 

 

 
Med denna kandidatuppsats avslutar vi nu tre års studier vid Högskolan i Gävle. Det har varit en 

intensiv, intressant och lärorik period. Vi vill uttrycka vår tacksamhet till samtliga personer som 

gjort det möjligt för oss att slutföra denna studie. 

 

Främst vill vi rikta ett stort tack till Er auktoriserade och godkända revisorer runtom i landet som 

tog Er tid att besvara vår undersökningsenkät. Utan Ert deltagande hade genomförandet av denna 

studie varit omöjlig.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jan Svanberg som med sin erfarenhet och vägledning 

varit till stor hjälp under arbetets gång.  

 
Vi vill även tacka vår examinator Stig Sörling för värdefulla råd.  

 

Slutligen vill vi tacka våra kurskamrater som gett oss värdefulla tips genom arbetets gång. 

 

 

 

 

 

Gävle 2016-01-12 

 

 

                                       

 

Jannicke Berghold       Vanessa do pilar Lemos  



7 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ......................................................................................................................................... 9 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................ 9 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................................... 10 

1.3 Syfte ...................................................................................................................................................... 13 

1.4 Fortsatt disposition .............................................................................................................................. 13 

2. Metod............................................................................................................................................. 14 

2.1 Vetenskapligt synsätt ........................................................................................................................... 14 

2.2 Forskningsansats ................................................................................................................................. 15 

2.3 Forskningsstrategi ............................................................................................................................... 16 

2.4 Sammanfattning metodkapitel ........................................................................................................... 17 

3. Teoretisk referensram ................................................................................................................. 18 

3.1 Revisorns oberoende ........................................................................................................................... 18 

3.2 Förhandlingsprocessen ........................................................................................................................ 19 

3.3 Förhandlingsstrategier ........................................................................................................................ 20 

3.3.1 Integrativa strategier .................................................................................................................... 21 

3.3.2 Distributiva strategier .................................................................................................................. 21 

3.4 Social Identity Theory ......................................................................................................................... 23 

3.5 Klientidentifikation ............................................................................................................................. 24 

3.6 Professionsidentifikation ..................................................................................................................... 25 

3.7 Relativa identiteter .............................................................................................................................. 26 

3.8 Hypotesformulering ............................................................................................................................ 28 

3.9 Sammanfattning Teorikapitel ............................................................................................................ 29 

4. Empirisk metod ............................................................................................................................ 30 

4.1  Undersökningsmetod .......................................................................................................................... 30 

4.2 Variabler .............................................................................................................................................. 30 

4.2.1 Beroende variabel ......................................................................................................................... 30 

4.2.2 Oberoende variabel ....................................................................................................................... 31 

4.3 Datainsamling ...................................................................................................................................... 31 

4.4 Population och urval ........................................................................................................................... 32 

4.5 Svarsfrekvens och bortfall .................................................................................................................. 33 

4.6 Begränsningar med studien ................................................................................................................ 33 

4.7 Operationalisering ............................................................................................................................... 34 

4.7.1 Manipulation av klientidentiteten (CI) ....................................................................................... 34 

4.7.2 Manipulation av professionsidentiteten (PI) .............................................................................. 35 

4.7.3 Val av förhandlingsstrategi .......................................................................................................... 35 

4.8 Hypoteser.............................................................................................................................................. 37 



8 

 

4.9 Metod för dataanalys .......................................................................................................................... 39 

4.9.1 Multipel regressionsanalys ........................................................................................................... 39 

4.10 Validitet och reliabilitet..................................................................................................................... 39 

4.11 Kapitelsammanfattning empirisk metod ......................................................................................... 40 

5. Resultat och resultatdiskussion................................................................................................... 41 

5.1 Inledning ............................................................................................................................................... 41 

5.2 Beskrivande statistik ........................................................................................................................... 41 

5.3 Statistisk signifikans ............................................................................................................................ 42 

5.4 Multipel regressionsanalys.................................................................................................................. 44 

5.5 Hypotesprövning .................................................................................................................................. 46 

5.5.1 Hypotes 1 ....................................................................................................................................... 46 

5.5.2 Hypotes 2 ....................................................................................................................................... 48 

6. Slutdiskussion, slutsats och förslag till fortsatt forskning ........................................................ 49 

6.1 Slutdiskussion ...................................................................................................................................... 49 

6.2 Slutsats .................................................................................................................................................. 53 

6.3 Förslag till fortsatt forskning.............................................................................................................. 54 

Källförteckning................................................................................................................................. 56 

 

 

Figurförteckning: 

 

Figur 1.4 Studiens disposition…………………………………………………….………….….. 13 

Figur 4.1 Förutspådd effekt identifikationer……………………………………………….…....38 

 

Tabellförteckning: 

Tabell 4.1 Koppling mellan påståenden och förhandlingsstrategier…………….………..… . 36 

Tabell 5.1 Deskriptiv statistik…………………………………………………………………….41 

Tabell 5.2 Tolkning av statistisk signifikans…………………………………………………….43 

Tabell 5.3 Regressionsanalys…………………………………………………………………......44 

Tabell 5.4 Medgivande strategi……………………………………………………………...…...45    

Tabell 5.4.3 Stridande strategi……………………………………………………………...........45 

Tabell 5.4.4 Kompromissande strategi…………………………………………………………..46 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel redogörs för en övergripande bakgrund samt problemdiskussion kring vår 

studies huvudämne; Revisorns relativa identifikation med olika sociala grupper och hur dessa kan 

kopplas till valet av olika förhandlingsstrategier. Slutligen presenteras studiens syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Traditionellt sett så har revisorns mest centrala uppgift varit att granska företags redovisning för att 

verifiera att denna sker enligt god redovisningssed, samt kontrollera ledningens skötsel av företaget 

och dess resurser. Enligt revisorslag (2001:883) ska revisorn iaktta god redovisningssed, samt vara 

objektiv och självständig i sitt beslutsfattande. Inom revisionsyrket betonas tre förtroendeskapande 

begrepp: oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Att revisorn utgör en oberoende länk mellan 

företagsledning och företagets intressenter utgör enligt Beattie, Brandt och Fearnley (1999) själva 

grundstenen för revisionsprofessionen. 

 

Revision är en allmänt accepterad kvalitetsstämpel på den finansiella information som 

organisationer förser sina intressenter med (FAR, 2013). Revisorn bör vara en oberoende granskare 

som länkar samman företagsledning och företagets intressenter, detta genom att säkerställa att 

företagets finansiella rapporter är tillförlitliga och i enlighet med rådande lagar och normer (Öhman, 

2007).  Revisorn och klienten kan komma att finna sig i situationer där målsättningen med 

rapporteringen skiljer sig åt, vilket kan leda till förhandling mellan båda parter (Bame-Aldred & 

Kida, 2007). Revisorns val av förhandlingsstrategi i sådana situationer har visat sig få betydande 

konsekvenser på det slutliga utfallet av det reviderade företagets officiella rapporter (Gibbins, 

McCracken & Salterio, 2010; Beattie et al., 1999). För att trovärdigheten i företagens reviderade 

rapporter ska kunna säkerställas, är det högst relevant att förhandlingsprocessen utförs utan 

påverkan av revisorns personliga värderingar och känslor inför den enskilda klienten. Reducerat 

oberoende från revisorns sida vid valet av förhandlingsstrategi kan således resultera i att den 

ekonomiska information som det reviderade företaget ställer till förfogande för allmänheten inte 

stämmer överens med företagets verkliga ställning. Eftersom företagets intressenter till stor del 

baserar sina ekonomiska beslut på dessa finansiella rapporter, är det av stor vikt att det kan 

säkerställas att de granskas objektivt (Francis, 2011).  
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1.2 Problemdiskussion 
 

“Auditors are supposed to be watchdogs, but in the last decade or so, they sometimes looked like 

lapdogs - more interested in serving the companies they audited than assuring a flow of accurate 

information to the investors.” (Ronen, 2010). 

 

Ovanstående citat kan tänkas utgöra ett målande exempel på den allmänna uppfattningen om 

revisorers förhållande till sina klienter efter professionens inblandning i företagsskandaler så som 

Enron 2001 och Lehman Brothers 2008. Händelser som dessa har skakat om förtroendet för 

revisionsbranschen, och idén om att tummen upp från den granskande revisorn innebär att ett 

företags finansiella rapportering är tillförlitligt har med goda skäl ifrågasatts (Sikka, 2009). 

Liknande skandaler har över årens lopp avlöst varandra, och vikten av revisorns oberoende 

gentemot sina klienter ur ett samhällsperspektiv har belysts i massmedia både i Sverige som 

internationellt (Öhman, 2007). 

 

Intressenter baserar sina investeringsbeslut på organisationers finansiella information, och en 

förutsättning för en fungerande marknadsekonomi är att organisationers presenterade rapporter 

stämmer överens med dess verkliga ställning (Hatfield, Agoglia & Sanchez, 2008). 

Det är därför av stor betydelse att en oberoende granskning kan säkerställas. Då revisorn måste 

samarbeta med klienten vid fastställandet av hur rapporteringen av företagets ekonomiska 

aktiviteter ska ske, så är situationer där uppfattningen skiljer sig mellan parterna gällande utfallet av 

rapporteringen oundviklig (Beattie et al., 1999). Som en konsekvens av sådana konflikter så kan 

revisorn och klienten följaktligen finna sig i ett läge där förhandling krävs för att komma till 

samförstånd gällande den slutliga rapporteringen (Bame-Aldred & Kida, 2007). Det har visat sig att 

revisorns förhandlingsstrategi kan få betydande konsekvenser på de finansiella rapporter som det 

reviderade företaget ställer till förfogande för dess intressenter, vilket följaktligen innebär att om 

inte dessa genomförs med objektivitet inför varje enskild klient och situation, kan inte heller de 

slutliga rapporterna anses vara tillförlitliga (Perreault & Kida, 2011; Gibbins, Salterio & Webb, 

2001). Tack vare studier gjorda av Bauer (2015), LeBoeuf, Shafir och Bayukc (2010) m.fl. har vi 

funnit bevis för att en individs omdöme och beslutsfattande är kraftigt influerat av dennes upplevda 

tillhörighet med olika sociala grupper, vilket har lett oss att dra slutsatsen att också revisorns val av 

förhandlingsstrategi påverkas av sådana faktorer. Detta innebär således att vi tar avsteg från 

traditionell nationalekonomisk teori med avseende på den rationella individen som främst strävar 

efter att uppfylla egenintresset. 
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Förhandlingar mellan revisor och klient kan få betydande konsekvenser för företagets intressenter, 

att dessa sker objektivt är därför mycket viktigt. Vi ser dock ur ett socialpsykologiskt perspektiv en 

risk för att organisationers finansiella rapporter riskerar färgas av revisorns samhörighet med den 

sociala grupp som klienten representerar. Denna teori kallas Social Identity Theory (SIT), och 

menar att varje människa besitter multipla sociala identiteter. Vidare säger SIT att individen 

tenderar att bete sig på ett sätt som är accepterat av de sociala grupper som hen känner tillhörighet 

till (Bamber & Iyer, 2007). Människor som identifierar sig själva med en viss grupp känner en stark 

förpliktelse gentemot gruppen, och är mer benägna att uppträda oetiskt, förtränga missnöje mot 

gruppens handlingar och väljer hellre att fria än fälla gruppens agerande (Ashforth & Mael 1989; 

Ashforth, Harrison & Corley, 2008). Ett viktigt antagande av SIT är att dessa olika identiteter 

varierar i styrka, vilket innebär att när identifikationen med en viss social grupp ökar, så avtar den 

samtidigt för en annan (Scott, Corman & Cheney, 1998). Förutsatt att revisorn känner starkare 

identifikation med klienten än professionen, kan påföljden därför bli att revisorn vid en förhandling 

med mindre motstånd ger efter till klientens rapporteringsmål, trots att professionsidentiteten håller 

en annan ståndpunkt. Detta innebär således att företagets intressenter utsätts för stor risk, eftersom 

den reviderade informationen inte nödvändigtvis representerar företagets verkliga position, trots 

grönt ljus från revisorn. 

 

Bamber och Iyer (2007) föreslår även de att en revisor som i hög grad identifierar sig med sin 

klient, löper större risk för att agera i enlighet med dennes önskningar, oavsett om dessa är 

motstridiga revisorns professionella värderingar. Dessa menar att revisorer med en stark 

professionsidentitet och svagare klientidentifiering är mer skeptiska i sina uppdrag, medan revisorer 

med motsatta egenskaper uppvisar mindre professionell integritet och större risk att handla oetiskt 

(ibid). Dock så föreslår kognitiv forskning att en individs olika identiteter inte är absoluta, utan kan 

påverka individens agerande i varierande grad beroende på omständigheterna (Forehand, 

Deshpande & Reed, 2002; Bauer, 2015). Man skiljer här på identitetens styrka och dess 

framträdande, där det förstnämnda identifieras som hur en individs värderingar och beteende 

stämmer överens med en viss social grupps värderingar och beteenden (Bauer, 2015). Identitetens 

framträdande är istället relativt beroende på ledtrådar eller mekanismer i rådande social miljö, vilka 

kan framhäva eller reducera utsträckningen av den upplevda identifikationen med en viss social 

grupp (LeBoeuf et al. 2010; Bauer 2015).  

 

LeBoeuf et al. (2010) förklarar distinktionen mellan identitetens styrka och framträdande genom att 

beskriva en kvinna som identifierar sig med en mängd olika sociala grupper, exempelvis förälder, 

yrkesverksam, hustru, partimedlem etc., där hennes olika identiteter (t.ex. förälder) ibland besitter 
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avsevärt skilda värderingar och ideal från andra (t.ex. VD). Graden av tillhörighet kvinnan känner 

med dessa olika grupper menar man vara identitetens styrka. Vidare menar LeBoeuf et al. (2010) att 

samexistensen av dessa motstridiga identiteter hos en individ gör att beslutsfattande kan påverkas 

av vilken av identiteterna som är mest framträdande vid beslutsögonblicket. Som exempel anger 

LeBoeuf et al. (2010) att den tidigare nämnda kvinnan utnyttjar ett presentkort i en bokhandel vid 

ett tillfälle när hennes professionsidentitet är framträdande (kanske kommer hon iklädd 

arbetsuniform direkt från ett viktigt jobbmöte - mekanismer som dessa gör att hennes yrkesidentitet 

troligtvis är kraftigt framträdande i kvinnans medvetande när hon besöker bokhandeln). Kvinnan 

använder då presentkortet till att införskaffa litteratur relaterat till hennes yrke. När kvinnan sedan 

på kvällen leker med sina barn i hemmet, så är förmodligen hennes identitet som mamma mest 

framträdande. Överväger hon då i egenskap av förälder beslutet att spendera presentkortet på 

yrkeslitteratur, så är det möjligt att hon känner sig mindre nöjd med införskaffandet av valet av 

böcker än vad hon gjorde när hennes professionsidentitet var framträdande vid beslutsögonblicket. 

   

 

LeBoeuf et. al. (2010) menar att en individs omdöme och beslutsfattande främst beror på vilken av 

dennes identiteter som är mest framträdande i beslutsögonblicket, inte styrkan av identifikationen 

med den sociala grupp som denna identitet representerar. Kramer, Pommerenke och Newton (1993) 

föreslår att förhandlingsprocessen starkt kan färgas av vilken av en persons identiteter som är mest 

framträdande när överläggningen sker. Detta då förhandlaren - som SIT förutspår - tenderar att vilja 

bete sig på ett sätt som är förenligt med den sociala grupps normer och värderingar som denne i 

beslutsögonblicket känner starkast tillhörighet till (Bauer, 2015; LeBoeuf et al., 2010). 

 

Tidigare forskning bevisar att förhandlingar mellan revisorn och dennes klient kan komma att 

påverka hur ett företags finansiella ställning framställs i årsredovisningar och liknande (Perreault & 

Kida, 2011; Gibbins et al., 2001).  Detta stöds även av Hatfield et al. (2008) vilka påvisar att 

revisorns val av förhandlingsstrategi är avgörande för de slutliga rapporterna som presenteras för 

företagets intressenter. Ur ett kognitivt forskningsperspektiv ser vi mönster som får oss att tro att 

revisorns förhandlingsstrategi kan påverkas av den sociala miljö där förhandlingen sker, samt i 

vilken grad revisorn identifierar sig med klienten vid förhandlingstillfället (Forehand et al. 2002; 

LeBoeuf et. al., 2010). Vår uppfattning är att det saknas forskning kring hur valet av 

förhandlingsstrategi kan påverkas av sådana faktorer, vilket har lett oss till att utföra denna studie. 

Tidigare forskning har framförallt undersökt hur arten av relationen mellan revisorn och klienten 

påverkar revisorns val av förhandlingsstrategi (Gibbins et al., 2010; Bame-Aldred & Kida, 2007 

m.fl.). Vi avser att anta en relativt outforskad aspekt genom att studera huruvida valet av 
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1. INLEDNING 

förhandlingsstrategi skiljer sig åt beroende på vilken av revisorns multipla sociala identiteter som är 

mest framträdande i beslutsögonblicket. Vår förhoppning är att vår studie kommer att lämna ett 

värdefullt bidrag till förhandlingslitteraturen. Detta genom vårt unika perspektiv på den viktiga 

process som förhandling mellan revisor och klient innebär för samhället i stort. 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med vår studie är att undersöka om styrkan av klientidentifikationen påverkar revisorns val 

av förhandlingsstrategi vid meningsskiljaktigheter med klienten, och om denna effekt förändras när 

professionsidentiteten är framträdande.  

 

1.4 Fortsatt disposition 

Figur 1. Studiens disposition              I det inledande kapitlet får läsaren ta del av bakgrunden till det 

valda forskningsområdet. Här återfinns även problemdiskussion och 

syftet med studien. 

 

I detta kapitel presenterar vi det vetenskapliga synsätt som 

ligger till grund för studien. Vidare presenteras det 

metodologiska angreppssättet och vald metodologisk ansats. 

 

             

I kapitel 3 presenterar vi de teorier som ligger till grund för den 

fortsatta studien. En genomgång av tidigare forskning leder till 

utformandet av hypoteser.     

 

I det fjärde kapitlet presenteras undersökningens genomförande 

och utformning av enkäten. Vi tydliggör även enkätens 

påståenden genom en koppling till befintlig teori. 

  

Detta kapitel innehåller en genomgång av den statistiska 

analysen och de resultat som genererats. Vidare presenteras en 

prövning av hypoteserna. 

 

Det avslutande kapitlet innehåller de slutsatser som vi kommit 

fram till i studien. Slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning. 

 

2. METOD 

3. TEORETISK 

REFERENSRAM 

 

4. EMPIRISK METOD 

5. RESULTAT OCH 

DISKUSSION 

 

6. SLUTSATS 
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2. Metod 
 

 

I följande avsnitt presenteras de vetenskapsfilosofiska utgångspunkter som ligger till grund för 

denna studie. I kapitlet presenteras våra ställningstaganden angående teoretisk forskningsansats 

samt kunskapsteoretiska- respektive ontologiska inriktning. Slutligen redogörs och motiveras valet 

av metod för undersökningen samt en beskrivning av tillämpad forskningsdesign. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Målet med vår studie är att förklara hur revisorers identifiering med såväl klienter som 

revisorsprofessionen påverkar valet av strategi vid eventuella förhandlingar. Vår utgångspunkt är att 

sträva efter ett resultat vilket är opåverkat av vår personliga uppfattning om den verklighet där vårt 

undersökta fenomen förekommer. Då vi är av uppfattningen att en individs relativa identifiering 

med olika sociala gruppers påverkan på beslutsfattande kan vara av stor betydelse för samhället i 

stort, hoppas vi därför genom vår forskning kunna bidra till kommande studier av företeelsen.  

Följaktligen avser vi att genom denna studie finna fakta som inte har influerats av vår tolkning av 

den insamlade datan. En positivistisk inriktning ger oss därför bäst förutsättningar att uppfylla vårt 

förklarande syfte genom att vi med denna utgångspunkt kan generalisera och kartlägga profession- 

respektive klientidentifikationen. Detta skapar goda förutsättningar för att finna potentiella kausala 

samband eller differenser mellan dessa variabler och relationen till valet av förhandlingsstrategi. En 

sådan generalisering hade inte varit möjlig utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, som syftar till att 

förstå samband genom tolkning av insamlad data. Ett objektivt förhållningsätt är grundläggande när 

man arbetar utifrån en positivistisk ansats (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Detta då subjektivt 

tolkad data inte möjliggör det generaliserbara resultat som vi strävar efter. I linje med vårt valda 

synsätt vill vi undersöka om valet av strategi förklaras av identifieringen med klienten respektive 

professionen. Utifrån befintlig teori inom vårt forskningsområde, genereras hypoteser som vi vill 

pröva för att kunna svara på studiens syfte vilket enligt Bryman och Bell (2013) är en av den 

positivistiska vetenskapstraditionens principer. 
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2.2 Forskningsansats 
 

 

Genomförandet av vetenskapliga studier kan skilja sig åt beroende på hur forskaren väljer att ta sig 

an teorin. Den teoretiska ansatsen är antingen deduktiv när empirin är sprungen ur tidigare 

forskning, alternativt induktiv om teorin är resultatet av den insamlade empirin (Bryman & Bell, 

2011). Syftet med studien är att undersöka ett område som redan är känt och där det finns befintlig 

forskning att tillgå. Därför har vi valt att utgå från en deduktiv forskningsansats för att göra 

kopplingar mellan teori och empiri. Detta innebär att vi utgår från tidigare teorier och relaterar detta 

till den empiri som vi genererar till följd av denna undersökning. Den induktiva ansatsen söker efter 

begrepp och föreställningar i empirin för att kunna utveckla nya teorier (Bryman & Bell, 2013). Vi 

använder oss istället utav tidigare insikter, begrepp och teoretiseringar för att kunna besvara vårt 

syfte vilket är i linje med den deduktiva forskningsansatsen. Detta angreppssätt är det vanligast 

förekommande inom samhällsvetenskaplig forskning, då det tillåter ett naturvetenskapligt 

tillvägagångsätt där forskaren formulerar hypoteser utifrån befintlig forskning på ämnesområdet 

vilka sedan testas empiriskt (Saunders, et al., 2009). Valet av det deduktiva tillvägagångssättet har 

gjorts då utgångspunkten för studien är baserad i existerande teori där vi sökt en förklaring till 

problemet. Vår positivistiska utgångspunkt gör även den att den deduktiva ansatsen faller sig 

naturlig. 

 

Kritiker till deduktiv forskning menar att genom att forskaren generaliserar och standardiserar sitt 

empiriska material, så begränsas möjligheten att upptäcka om utfallet av undersökningen har 

påverkats av någon faktor utom forskarens kontroll (Saunders, et al., 2009). Ett alternativ till den 

deduktiva ansatsen är den induktiva. Denna inriktning använder sig främst av kvalitativ data, där 

urvalen ofta är mindre men ger möjlighet att observera fler variabler (Bryman & Bell, 2011). Dock 

så är inte vårt syfte att förstå och tolka fenomenet som studeras, vilket den induktiva forskaren 

strävar efter. Visserligen föreligger det en risk att vi missar externa faktorer som påverkar vårt utfall 

genom vår deduktiva ansats. Då vår målsättning är att resultatet ska kunna testas generellt på 

människans sociala beteende så lämpar sig trots detta inte en induktiv ansats. Utgångspunkten för 

denna studie är därför att undersöka få variabler, men genom att dessa kontrolleras, samt ett stort 

tillgängligt urval, uppnå hög intern validitet vilket ger ett generaliserbart resultat. 

 

Utgångspunkten för denna studie är framförallt Bauers experiment från 2015, men för att ge tyngd 

åt våra argument har vi även studerat en mängd tidigare forskning på ämnesområdet. Däribland har 

Gibbins et al., (2010) studie har spelat en stor roll för vår förståelse av de olika 
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förhandlingsstrategier som en revisor använder sig av. Som en logisk följd av kunskap genererad 

från relevant befintlig teori har vi sedan kunnat härleda denna studies hypoteser. 

 

 

2.3 Forskningsstrategi 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) så syftar begreppet forskningsstrategi på den övergripande metoden 

som tillämpas vid studier i likhet med denna. Man skiljer här på kvalitativ- respektive kvantitativ 

forskningsstrategi. Som vi tidigare fastställt så är vi angelägna om att förhålla oss objektivt till 

insamlat material, samt att uppnå mätbara resultat som kan appliceras generellt på den sociala 

verklighet vi lever i. Vi är därför av den uppfattningen att en kvantitativ studie ger oss bästa möjliga 

förutsättningar för att genomföra vår undersökning. Valet av kvantitativ metod känns också logiskt i 

förhållande till vår positivistiska kunskapssyn, då dessa är starkt relaterade till varandra (Bryman & 

Bell, 2011). Den kvantitativa metoden innebär att forskaren söker kausalitet mellan olika variabler 

genom att objektivt studera hur dessa påverkar varandra i en social verklighet som inte influerats av 

individens personliga känslor och värderingar. Detta tillskillnad från den kvalitativa inriktningen, 

vilken ämnar att förstå och tolka beteende (Saunders et al., 2009; Bryman & Bell, 2011), 

 

Saunders et al., (2009) poängterar vikten av att redan i den inledande fasen vid forskningsarbetet 

fastställa vad målet med studien är. Detta då den forskningsstrategi som sedan väljs ska ge bästa 

möjliga förutsättningar för att framgångsrikt nå detta mål. Vi har valt att utföra ett experiment då 

vår målsättning är att förklara hur manipulationen av en oberoende variabel 

(klientidentifikation/professionsidentifikation), leder till förändring av en beroende variabel 

(förhandlingsstrategi). Mycket av bakomliggande teori till vår uppsats är hämtad från 

socialpsykologin. Experimentella undersökningar strävar efter att ge svar på frågor som ”Hur?” och 

”Varför?” (Yin, 2011; Saunders et al., 2009), och är vanligt förekommande vid studier av 

socialpsykologiska företeelser (Saunders, et al., 2009; Bryman & Bell, 2011). Denna metod lämpar 

sig således väl när mänskligt beteende studeras, vilket är fallet med denna studie. Vanligen utförs 

experiment genom kvantitativa jämförelser mellan experiment- och kontrollgrupper med hänsyn till 

förändring av den oberoende variabeln. Saunders et al., (2009) och Hakim (2000) belyser 

kontrollgruppen som central för klassisk experimentell design. Även Hultén, Hultman och Eriksson 

(2007) poängterar att uteslutandet av en sådan kontrollgrupp är en av de kanske vanligaste bristerna 

vid utförandet av experiment. Bryman och Bell (2011) menar dock att ett experiment inte alltid är 

nödvändig när den manipulerade variabeln istället testas i olika grader, vilket är fallet i vår 
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undersökning. Vi har trots detta valt att inkludera en kontrollgrupp med förhoppningen att det kan 

ge studien ytterligare tyngd. 

 

2.4 Sammanfattning metodkapitel 
 

 

Vi har under denna studie utgått från en positivistisk kunskapssyn, vilket innebär att vi strävar efter 

att bortse från vår egen tolkning av den insamlade datan för att generera ett objektivt resultat. 

Vidare så är forskningsansatsen som används deduktiv då befintlig forskning har lagt grunden till 

de hypoteser som testas. Slutligen så utförs ett kvantitativt experiment med syftet att uppnå ett 

generaliserbart resultat. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I avsnittet som följer behandlas för vår studie relevanta teorier vilka ligger till grund för de två 

hypoteser som introduceras i slutet av kapitlet. I denna del presenteras tidigare forskning kring 

revisorns oberoende samt en redogörelse av fem förhandlingsstrategier som kan bli aktuella vid 

motsättningar revisor - klienten emellan. Avslutningsvis knyter vi an till SIT, med fokusering på 

Bauers (2015) relativa identiteter. 

 

3.1 Revisorns oberoende 
 

 

Oberoende gentemot sina klienter är en utav de huvudsakliga kvalitéer som en revisor ska besitta 

för att kunna erbjuda tillförlitliga granskningstjänster (Chi, Douthett & Lisic, 2012). Finansiella 

rapporter är ett effektivt kommunikationsverktyg som företag kan nyttja i syfte att delge ekonomisk 

information till företagets olika intressenter, samtidigt som de minskar informationsasymmetrin 

som kan förekomma mellan företagets ägare och ledare (Ball, Tyler & Wells, 2015). Effektiviteten 

av denna kommunikation påverkas starkt av kvaliteten av revideringen av denna finansiella 

information. Johnson, Khurana och Reynolds (2002) anser att revisorns oberoende och kompetens 

är särskilt viktiga vid bedömningen av revisionskvalitet. Även Carey och Simnett (2006) menar att 

revisorns oberoende är grundläggande för att det reviderade företagets intressenter ska kunna lita på 

den finansiella information som delges.  

 

Revisorns oberoende har enligt Warren och Alzola (2008) traditionellt sett ingen precis definition. 

En del definitioner betonar vikten av att revisorn undviker specifika gruppinflytanden, exempelvis 

det av klienten (ibid.).  Li (2010) definierar revisorns oberoende som den integrerade sannolikheten 

att en revisor uppdagar och rapporterar en överträdelse i de finansiella rapporter som granskas. 

Vidare förklaras revisorns arbete som en allmän granskning där revisionen ska vara totalt opåverkad 

av klienten i alla lägen, och som kräver tillförlitlighet till allmänheten (Warren & Alzola 2008). 

Dessa menar att tjänsten förutsätter att påverkan från klienter undviks och att revisorn bör fokusera 

på att skydda andra intressenter, såsom aktieägare, långivare och investerare. Andra definitioner av 

begreppet förklarar oberoendet utan hänsyn till specifika grupper utan fokuserar istället på beslutens 

specifika attribut (Warren & Alzola, 2008).  

 

Enligt FAR (2012) utgörs oberoende av: 1. Faktiskt oberoende - som beskrivs som ett 

sinnestillstånd som gör det möjligt för en individ att uppträda med integritet, vara objektiv och 
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uppträda professionellt ifrågasättande, samt där tillståndet tillåter en revisor att göra ett utlåtande 

utan påverkan av omständigheter som skulle kunna inverka på det professionella förnuftet. 2. 

Synbart oberoende - Kringgående av fakta och omständigheter som är så signifikanta att en 

förståndig och informerad tredje person, som bedömer de särskilda fakta och omständigheter, 

troligen skulle komma till slutsatsen att integriteten, objektiviteten eller den professionella 

skepticismen har riskerats. Det synbara oberoendet är således en fråga om huruvida en tredje part 

uppfattar att revisorn är oberoende eller inte.  Ett oberoende sinnestillstånd kräver att revisorn 

motstår påverkan från relationer till klienter eller egna övertygelser om företagsledningens ärlighet 

och integritet (Bauer, 2015). 

 

Det ställs formella krav på att revisorer ska motstå påfrestningar att anpassa sitt arbete efter 

klientens vilja i samtliga fall då en sådan anpassning strider mot professionella regler. Emellertid 

står också revisorn i en viss beroendeställning gentemot klienten, då denne med lätthet kan gå över 

till konkurrenten vid missnöje. Detta kan innebära ett dilemma för revisorn, då det under 

revideringsarbetet uppkommer situationer där uppfattningen om hur rapporteringen ska se ut skiljer 

sig åt mellan professionens normer och klientens önskan (Gibbins et al., 2001). Vid sådana 

meningsskiljaktigheter ställs revisorns oberoende på prov då förhandling med klienten krävs, vilken 

kan få varierade utfall beroende på vilken förhandlingsstrategi revisorn väljer (Trotman, Wright & 

Wright, 2005). Nur Barizah, Abdul Rahim och Hafiz Majdi (2005) belyser relationen mellan 

oberoende och professionell etik och menar att det finns en intressekonflikt. Vid förhandling med 

klienten innebär således detta att denna intressekonflikt kan resultera i att revisorn bryter mot sin 

professionella skyldighet enbart för att behålla klientens förtroende, vilket följaktligen kan få 

konsekvenser för företagets intressenter.  

 

 

3.2 Förhandlingsprocessen 
 

Bame-Aldred och Kida (2007) anser att en revisor skall vara en oberoende granskare och därmed 

även en självständig länk mellan företag och dess intressenter, för att bistå dessa med regelrättsliga 

värderingar av de finansiella rapporterna. Vid bedömning av klienters ekonomiska rapporter är det 

inte ovanligt att meningsskiljaktigheter uppstår mellan granskare och den granskade. Beattie (1999) 

menar att det är vanligt att oenigheter uppkommer då revisor och klient skall arbeta sida vid sida 

eftersom de ofta hamnar i situationer där rapporteringsmål skiljer sig avsevärt åt parterna emellan. I 

situationer där revisor och klient har olika värderingar och mål med den finansiella rapporteringen 

inleds en förhandlingsprocess (Kleinman & Palmon, 2000). 
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Förhandlingsprocessen pågår i tre olika stadier, vid två av dessa stadier är valet av 

förhandlingsstrategi relevant: före-förhandling- och förhandlingsstadiet (Bame-Aldred och Kida, 

2007). Före-förhandlingsstadiet innebär att båda parter uppskattar möjliga utfall av förhandlingen 

samt definierar en önskad målsättning (Thompson & Hastie, 1990). Det är även i denna inledande 

fas som förhandlarna uppskattar ett hypotetiskt utfall som bestämmer ramarna för en acceptabel 

överenskommelse. Bame-Aldred & Kida (2007) menar att det är från och med denna punkt som 

kostnaden av en överenskommelse blir högre än kostnaden för att vara oense. Det är Före-

förhandlingsstadiet som lägger grunden för hur nästa fas utvecklar sig. Nästa fas är 

Förhandlingsstadiet, där båda parter använder olika strategier för att uppnå de mål som har bestämts 

under den inledande fasen. I följande avsnitt presenterar vi Gibbins et al. (2010) fem olika 

förhandlingsstrategier som revisorer kan använda sig utav vid konflikt med klienten. 

 

 

3.3 Förhandlingsstrategier 
 

Vid meningsskiljaktigheter mellan revisor och klient är det ofta revisorn som tar ett första steg in i 

en förhandlingsprocess. Vanligen har revisorn redan innan hen ger sig in i en förhandling en plan på 

vilken strategi som på bästa sätt kan medföra det förhandlingsresultat som hen önskar uppnå 

(Gibbins et al., 2010). Trotman et al. (2005) menar även dem att förhandlingar förekommer allt 

oftare och har en viktig påverkan på kapitalmarknaden, revisorn och klienten. Det finns olika 

strategier som en revisor kan använda sig av beroende på vad syftet med förhandlingen är. Enligt 

Gibbins et. al (2010) finns det två typer av strategier; integrativa och distributiva. Integrativa 

strategier syftar till att leda förhandlingen till ett utfall som innebär att båda parter går vinnande ur 

förhandlingen eller i varje fall inte förlorar. Distributiva strategier är sådana strategier som leder 

förhandlingen till ett utfall som innefattar en förlorande part och en vinnande part. Vidare så kan vi 

dela upp de distributiva och integrativa strategierna i tre respektive två grenar. Dessa är stridande, 

medgivande och kompromissande för distributiva, samt problemlösande och utöka agendan för 

frågor vad gäller integrativa strategier (Bazerman & Kochan, 1986). Nedan presenterar vi mer 

djupgående dessa förhandlingsstrategier som enligt Gibbins et al., (2010) är vanligast 

förekommande vid förhandlingar. 
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3.3.1 Integrativa strategier 

 

 

3.3.1.1 Utöka agendan för frågor 

 

Strategin innebär att nya frågor tilläggs i förhandlingen i syfte att få lösningen av den övergripande 

frågan att gynna båda parter. Detta genomförs genom att ytterligare frågor tas upp till diskussion, 

vilket ger förhandlarna utvidgade möjligheter att uppnå önskat utfall i huvudfrågan genom att ge 

med sig i andra frågor (Gibbins et al. 2010). 

 

 

3.3.1.2 Problemlösande 

 

Den problemlösande strategin innebär att revisorn söker nya lösningar i syfte att tillgodose båda 

parters målsättningar. Detta görs genom att revisorn undersöker vad klientens önskan grundas i, och 

försöker hitta nya vägar för att uppfylla dennes önskemål samtidigt som revisorn bevarar sin 

ursprungliga ståndpunkt. Ett exempel på detta kan vara att klienten strävar efter att erhålla en viss 

bonus till följd av ett specifikt nettoresultat som skiljer sig från revisorns uppskattade summa. En 

revisor som använder en problemlösande strategi kommer då att försöka hitta omvägar för att 

uppfylla klientens mål, samtidigt som revisorn står fast vid sin ursprungliga position (Gibbins et al., 

2010). 

 

 

3.3.2 Distributiva strategier 

3.3.2.1 Stridande 

 

Denna stridande strategi syftar enligt Gibbins et al. (2010) till att försöka få motparten att ge upp sin 

ståndpunkt samt att motsätta sig liknande försök från den andra parten att få ett medgivande. Detta 

kan göras genom att argumentera eller hota för att få motparten att ge efter på sina ståndpunkter, 

exempelvis kan revisorn fatta vissa beslut som kan påverka klientens rykte negativt, även klienten 

kan hota med att aldrig mer anställa revisorns tjänster (Gibbins et. al., 2010). Beattie, Fearnley och 

Brandt (2004) sätter i denna strategi fokus på parternas argumentationsförmåga som syftar till att få 

förhandlingen till egen fördel. 
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3.3.2.2 Medgivande 

 

Syftet med den medgivande strategin är att, genom att rucka på den egna ståndpunkten, minska den 

egna nyttan med förhandlingen (Pruitt & Carnavale, 1993). Författarna menar att ett medgivande är 

ett sätt för en part, exempelvis revisorn, att försöka få klienten att ge med sig i en fråga som för 

revisorn är av viktigare art, genom att samtycka med klienten i en mindre viktig punkt (Gibbins et 

al., 2010). Gibbins et al. (2010) studie visar att en nära relation mellan revisor och klient resulterar i 

en större benägenhet från revisorns sida att använda sig utav en medgivande strategi, vilket innebär 

att förhandlingen löper till fördel för klienten genom att revisorn ger med sig i en ståndpunkt för att 

gynna klienten. 

 

3.3.2.3 Kompromissande 

 

Den kompromissande strategin ses ofta som en kombination av den stridande och den medgivande 

(Bame-Aldred & Kida, 2007). Strategin syftar till att båda parter ger upp sina mål i ett försök att 

mötas halvvägs. Enligt Gibbins et al. (2010) uppfylls målet med en förhandling vid en kompromiss, 

däremot kan förhandlingar av kompromissande art innebära att varken revisor eller klient blir nöjda 

med det utfall som uppnås. 

 

Som vi tidigare har tagit upp så finns det bevis på att revisorns val av förhandlingsstrategi kan få 

betydande konsekvenser på huruvida de finansiella rapporter som det reviderade företaget ställer till 

förfogande till dess intressenter kan anses tillförlitliga eller ej (Perreault & Kida, 2011; Gibbins, 

Salterio & Webb, 2001). Oberoendet är således av stor vikt vid förhandling. Dock så menar 

Kramer, Pommerenke och Newton (1993) att förhandlingar mellan revisor och klient ofta påverkas 

av den sociala miljö där förhandlingen sker. Detta kommer i kommande avsnitt förklaras med hjälp 

av Social Identity Theory. 

  



23 

 

3.4 Social Identity Theory 
 

Social Identity Theory, SIT, grundades för att kunna förklara och skapa förståelse för psykologiska 

förutsättningar med hänsyn till olika gruppbeteenden. Teorin är ursprungligen utvecklad för att 

identifiera kognitiva faktorer som påverkar ett visst gruppbeteende (Van Dick, 2001). SIT menar att 

en individ identifierar sig med multipla sociala grupper, däribland kön, nationalitet, ålder, 

organisation och yrke (Ashforth & Mael, 1989; Scott et al., 1998). Dessa olika identifikationer hos 

individen kan ibland ha motsägelsefulla intressen, vilket kan få både negativa och positiva 

konsekvenser beroende på vilket perspektiv man antar (Scott et al., 1998). I denna studie kommer 

fokus att ligga på två stycken identifikationer som vi förutsätter att revisorn kan relatera till. Dessa 

är identifikation med klienten samt med sin yrkesgrupp, vilken vi vidare kommer att benämna 

professionsidentitet. 

 

Teorin kan sammanfattningsvis summeras som följer; 1. Individer motiveras av att få eller bevara 

en positiv självkänsla. 2. Individers självkänsla grundas delvis på den sociala identiteten, vilken 

härrör från grupptillhörighet. 3. Önskan om en positiv social identitet medför ett behov av positiva 

värderingar från gruppen jämfört med andra grupper (Van Dick, 2001). 

 

Social identitetsteori hävdar alltså att individers sociala identitetsskapande resulterar från en 

självkategoriseringsprocess (Bamber & Iyer, 2007). Detta genom att individen grupperar sig själv 

med andra individer samtidigt som karaktärsdrag typiska för gruppen antas (Bamber & Iyer, 2007; 

van Knippenberg, De Cremer, Hogg & van Knippenberg, 2004). Det är möjligt att anta flertalet 

sociala identiteter samtidigt där individer kategoriserar sig själva enligt bl.a. ålder, nationalitet eller 

sysselsättning (Svanberg & Öhman, 2014). Bamber och Iyer (2007) anser att en individs 

identifikation med en viss social grupp inte nödvändigtvis utesluter dess identifikation med sitt 

yrke, däremot menar Alvesson (2000) att individer som främst ser sig själva som professionella 

tenderar att identifiera sig mindre med grupper sekundära för deras identitet. Ett fundamentalt 

antagande av SIT är att individers olika gruppidentifikationer har en tendens att vara omvänt 

relaterade, när den ena identifikationen är framträdande avtar således vikten av den andra 

identifikationen (Scott et al., 1998). 

 

Van Dick (2001) menar att individers sociala identifikation utgörs av den del av självbilden som 

utvecklas av samhörighetskänslan till en viss social grupp och det värde som fås av 

grupptillhörigheten. Identifiering med en grupp beskrivs enligt fyra punkter (Van Dick, 2001); 
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❖ En kognitiv komponent, som beskriver vetskapen om att individen tillhör en viss grupp. 

❖ En känslofull komponent, som beskriver den känslosamma hängivenhet som individen 

känner gentemot gruppen. 

❖ En värderingsbar komponent, som beskriver vilket värde individen får av gruppen. 

❖ En beteendekomponent, som beskriver individens medverkan i gruppen. 

 

Individer som identifierar sig med en viss social grupp anammar gruppens värderingar och normer 

(Svanberg & Öhman, 2014). Lembke och Wilson (1998) menar att upptagandet av en viss specifik 

identifikation påverkar individers sätt att tolka information och fatta beslut. Detta kan leda till 

problem, då individen tenderar att se den sociala grupp som denne känner starkast tillhörighet till i 

mer positivt ljus än i jämförelse med andra sociala grupper (Scott et al., 1998). 

 

På senare tid betraktas SIT som en viktig teori för att kunna analysera viktiga frågor som relateras 

till olika arbetssituationer (Van Dick, 2001). Vidare i detta kapitel presenteras de två identifieringar 

hos revisorn som kan tänkas påverka hens val av förhandlingsstrategi (Bauer, 2015; Kramer et al., 

1993). 

 

 

3.5 Klientidentifikation 
 

Revisorers relation till sina klienter betraktas som ett utav fem hot mot revisorns oberoende (FAR, 

2004). Trots det måste revisorer besitta viss bekantskap med sina klienter för att kunna möjliggöra 

en effektiv och ändamålsenlig revidering (Bamber & Iyer, 2007). Relationen mellan revisor och 

klient är således komplicerad. SIT förutsäger att en revisor som har daglig direktkontakt med sina 

klienter kommer börja identifiera sig med dem (ibid.). Klientidentifikation fokuserar på relationen 

som existerar mellan revisor och klient. Ashforth & Mael (1989) menar att de individer, som i större 

utsträckning identifierar sig med en viss grupp, anpassar sig mentalt med gruppen, engagerar sig i 

gruppen och är mer benägna att förtränga sitt missnöje med gruppens agerande och uppträda på ett 

moraliskt förkastligt sätt. Brewer (1999) anser att individer som identifierar sig med en grupp har 

större svårigheter att utvärdera information anknuten till gruppen på ett objektivt och opartiskt sätt. 

 

Klientidentifikation kan således medföra att revisionen sker på ett partiskt sätt vilket i sin tur 

innebär att revisionen inte kan anses vara objektivt utförd, vilket är en förutsättning för själva syftet 

med revisionen (Bamber & Iyer, 2007). I de fall en revisor identifierar sig med en klient kan det 
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leda till att revisorn agerar utifrån klientens önskemål, vilket kan påverka kvaliteten på revisorns 

utlåtande (Svanberg & Öhman, 2014). Bamber & Iyers (2007) tidigare forskning kring 

klientidentifikation har frambringat ett resultat som visar att klientidentifikationen har ett positivt 

samband till revisorns benägenhet att uppfylla klientens begäran om hur redovisningen ska 

utformas. En revisors rädsla för att substitueras anses vara ännu en bidragande orsak till att revisorn 

anpassar revideringen utefter klientens mål (ibid.). Bamber och Iyer (2007) menar att sannolikheten 

för att överträdelser i finansiella rapporter som granskas upptäcks och rapporteras minskar då 

revisorn identifierar sig med sin klient och ökar då revisorn i högre grad identifierar sig med sin 

profession.  

 

Eftersom vår studie genomförs på ett stort antal respondenter, och det därmed är omöjligt att finna 

en enda social grupp som samtliga individer kommer att relatera till, så har vi med avseende på 

klientidentifikationen utgått från tidigare forskning kring karismatiskt ledarskap. Detta är ett 

välstuderat område då det bevisats att den karismatiske ledaren besitter förmågan att få sina följare 

att bete sig på ett sätt som uppfyller dennes målsättning (Seyranian & Bligh, 2008). Vi har skapat en 

hypotetisk klient (ManGuide AB) som utefter Conger, Kanungo och Menon (2000) modell bör 

uppfattas som mer eller mindre karismatisk beroende på vilket villkor respondenten tilldelats. 

Congers et al (2000) menar att den karismatiska ledaren skiljer sig från den icke-karismatiske 

genom att denne arbetar för att rätta till, av de potentiella följarna, upplevda brister i omgivningen. 

Då problemet med klimatförändring, och allt vad det innebär, är högst relevant för samtliga 

individer på vår planet, så bör det enligt vår tolkning innebära att revisorn känner en starkare 

identifikation med en klient som aktivt arbetar för att förbättra miljön samt villkoren för 

människorna som lever i den, än klienten som bidrar till det motsatta. 

 

3.6 Professionsidentifikation 
 

Medan klientidentifikation utgör ett hot mot revisorns oberoende gentemot klienten så kan revisorns 

professionsidentifikation motverka detta hot. Professionsidentifikation uttrycks i form av revisorers 

delade normer, attribut och värderingar med revisionsyrket (Bauer, 2015). 

Professionsidentifikationen skiljer sig från den upplevda tillhörigheten till en viss organisation 

(Aranya, Pollock & Amernic, 1981), författarna menar att en revisor som avslutar sin tjänstgöring 

på en viss revisionsbyrå behåller sin identifikation med professionen då denna är avskild från den 

organisatoriska identifieringen. En revisor som identifierar sig med sitt yrke har högre benägenhet 

att integrera normer och värderingar som är typiska för professionen, således bör 
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professionsidentifikation leda till främjandet av professionellt beteende och medföra en större 

objektivitet från revisorns sida (Bamber & Iyer, 2007). Bauer (2015) menar att en stark 

professionsidentifikation ökar den professionella skepticismen. Med detta avses att en revisor som 

har en stark professionsidentifikation är mer benägen att ifrågasätta tillförlitligheten i klientens 

uppskattningar av dess finansiella ställning och ställa högre krav på de bevis som läggs fram. 

                                              

       

3.7 Relativa identiteter 

 

Enligt revisorslag (2001:883) ska revisorn iaktta god redovisningssed, samt vara objektiv och 

självständig i sitt beslutsfattande. För att detta ska vara möjligt är oberoende gentemot klienten av 

stor vikt, vilket innebär att revisionen inte får påverkas av arten av kundrelationen eller revisorns 

personliga uppfattning om klientens ärlighet och integritet (Bauer, 2015). Dock så finns det tidigare 

forskning som pekar på att en stark klientidentifikation alstrar större förtroende, samt inger en mer 

fördelaktig bild av dennes förehavanden än om identifikationen med klienten vore svag, vilket kan 

betraktas som ett hot mot oberoendet (Haslam & Ellemers, 2005; Bamber & Iyer, 2007). 

Enligt SIT kan revisorn ur ett socialpsykologiskt perspektiv uppleva multipla identifikationer, 

däribland klientidentifikation och professionsidentifikation, vilka är de två sociala grupper som vi i 

denna studie fokuserar på. Graden av identifikation med dessa olika sociala grupper varierar 

beroende på hur stark tillhörighet revisorn känner med respektive grupp (Suddaby, Gendron & 

Lam, 2009). Tidigare studier pekar på att en revisor som känner stark identifikation med klienten, 

tenderar att vara mer benägen att handla på ett sätt som stämmer överens med dennes önskningar, 

vilket i sin tur leder till att revisionen inte kan anses vara objektivt utförd. Detta till skillnad från en 

revisor som främst identifierar sig med sitt yrke och där klientens preferenser blir oviktiga och 

professionens normer och lagar blir vägledande vid revisionen (Bauer, 2015). 

Kognitiv forskning på senare tid antyder dock att graden av en individs identifikation med en social 

grupp inte är absolut utan kan bero på det relativa framträdandet av respektive identifikation i 

individens medvetande (LeBoeuf, et al., 2010; Bauer, 2015).  Vi skiljer här på identifikationens 

framträdande och identitetens styrka. Identitetens framträdande representerar den mån en social 

identitet är vaken i individens sinne, detta kan variera beroende på exempelvis vilken miljö 

individen befinner sig i. Identitetsframträdande ökar i situationer där attribut typiska för den sociala 

grupp den representerar finns tillgängliga (Forehand, et al., 2002). Identitetens styrka beskrivs 

istället som till vilken utsträckning en individ känner tillhörighet med en viss grupp, alltså hur 
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dennes personliga normer och värderingar stämmer överens med de av en social grupps (Bauer, 

2015; Forehand et al., 2002). 

Enligt SIT så kan en individs identifikation med olika sociala grupper påverka dennes 

beslutsfattande. En revisors ställningstagande i olika situationer kan således påverkas av styrkan av 

identifikationen med klienten respektive professionen. Som framgår av socialpsykologisk forskning 

så kan en individ som innehar multipla identiteter fatta väldigt olika beslut beroende på vilken 

identitet som är framträdande vid beslutsögonblicket (LeBoeuf et al., 2010; Forehand et al., 2002). 

 Ashforth et al. (2008) menar att en identitets framträdande är den faktor som framförallt påverkar 

beslutsfattandet. För att sammanfatta distinktionen mellan identitetens styrka och dess 

framträdande, så menar LeBoeuf et al. (2010) att identitetens styrka relaterar till i vilken omfattning 

dennes åsikter och normer är förenliga med en viss social grupps, medan identitetsframträdande är 

relativt beroende på omgivning och kan reducera eller öka individens benägenhet att följa gruppen. 

Enligt Bauer (2015) så kan framträdande av revisorns professionsidentitet variera kraftigt beroende 

på situation. Även Ashforth och Johnson (2001) ger stöd för detta, genom att påvisa att en identitets 

framträdande är starkt påverkat av attribut i den miljö individen befinner sig i. Dessa attribut agerar 

som mekanismer, vilka kan öka identitetens framträdande. Exempel på attribut som kan öka 

framträdandet av exempelvis professionsidentitet för en revisor kan vara Revisorsnämndens logga, 

eller en tidskrift riktad till auktoriserade revisorer. Vidare menar Bauer (2015) och Forehand et al. 

(2002) att ett upplevt hot mot identiteten kraftigt kan öka en identitets framträdande. När attribut, 

eller ”ledtrådar”, som dessa finns tillgängliga gör det således revisorn mer trolig att agera i enighet 

med de normer och värderingar som revisionsyrket representerar. Fortsättningsvis, sett ur 

revisionsyrkets perspektiv, så menar Bauer (2015) att framträdandet av professionsidentiteten kan få 

stort inflytande på revisorns bedömningar. Detta genom att framträdandet av professionsidentiteten 

många gånger är relativt låg, då revisorn ofta befinner sig i en miljö som är starkt färgad av 

klienten. Dessutom kan utfallet av revisorns rapporteringsbeslut verka abstrakt och orelaterat till 

professionsidentiteten (Bazerman, Morgan & Loewenstein 1997).  Warren och Alzola (2008) menar 

också att allt eftersom revisionsbranschen i högre grad blir köp- och säljinriktad, i och med att 

konsulttjänster får större betydelse, så minskar framträdandet av professionsidentiteten genom att 

avståndet till kärnan av revisionsyrket blir allt större. 

Sammanfattningsvis så antyder tidigare studier att om vi håller professionsidentitetens framträdande 

konstant, så kommer en starkare klientidentifikation göra revisorn mer benägen att utforma 

revisionen utefter klientens önskan, vilket kan medföra att de slutliga rapporterna inte är tillförlitliga 

(LeBoeuf et al., 2010: Gibbins et al., 2001). På samma sätt visar studierna att en svagare 
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klientidentifikation gör revisorn mindre benägen att följa klientens önskemål. Dock så kan denna 

effekt på oberoendet föranlett av styrkan av klientidentiteten minska om professionsidentiteten är 

framträdande. Detta genom att värderingar och normer relaterade till yrket lyfts fram i revisorns 

sinne, vilket gör klientens önskningar mindre viktiga när beslut ska fattas. 

 

 

3.8 Hypotesformulering 

 

Gibbins et al. (2010) fokuserar i sin studie på att förklara huruvida den tidigare relationen till 

klienten leder till att revisorn väljer integrativa- alternativt distributiva strategier. Vi har dock valt 

en skild uppdelning av forskarnas förhandlingsstrategier i vår studie, detta då vårt fokus är 

problemet kring att utfallet av rapporteringen riskerar att variera beroende på förhandlingens 

omständigheter. Detta till skillnad från Gibbins et al. (2010) studie, vars primära syfte är att 

undersöka användningen av de olika strategierna, samt deras effektivitet beroende på arten av 

klientrelation. Vi är av uppfattningen att revisorn främst bör vara en professionell individ vars 

huvudsakliga uppgift är att säkerställa att företag levererar en sanningsenlig bild av sin position till 

dess intressenter. Alltså bör denne främst agera på ett sätt som är förenligt med 

professionsidentitetens värderingar och normer, oberoende av identifikationen med klienten. Vår 

utgångspunkt är därför att revisorn skall sträva efter att det granskade företagets rapporter är i 

enighet med gällande lagar och regler, utan påverkan från den individuella klienten.  

 

Vidare så anser vi att revisorn innehar en roll som, ur det granskade företagets intressenter, är av 

stor betydelse. Av denna anledning måste det kunna garanteras att revisorn besitter omfattande 

kunskap gällande de regelverk som existerar kring revision, samt i första hand agerar utifrån dessa 

för att säkerställa att företagets intressenter får chansen att exempelvis basera sina 

investeringsbeslut på tillförlitliga grunder.  Detta ställningstagande innebär således att vi bedömer 

revisorns position som ej förhandlingsbar, vilket har lett oss till att utesluta Gibbins et al (2010) 

integrativa strategier i denna studie då vi anser att den problemlösande strategin, samt utöka 

agendan för frågor är för komplexa för denna studies syfte som undersöker eventuella variationer av 

revisorns beteende vid en förhandlingssituation. Följaktligen har vi som utgångspunkt att de 

distributiva strategier som Gibbins et al (2010) formulerar, där utfallet blir att klienten får sin 

önskan igenom, är negativt för företagets intressenter. Naturligtvis är detta inte alltid fallet, men vi 

anser ändå att om det förekommer en risk för att ett företags intressenter inte kan lita på dess 

reviderade rapporter, så är det tillräckligt starkt skäl att dra en sådan koppling. Avslutningsvis har 

detta lett oss till att formulera vår första hypotes: 
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H1: En stark identifikation med klienten gör revisorn mer benägen att välja en medgivande eller 

kompromissande strategi, denna effekt kommer dock att avta om professionsidentiteten är 

framträdande hos revisorn. 

 

Som framgår av vår motivering till Hypotes 1, så förutsätter vi i denna studie att revisorn 

representerar företagets intressenter vid en förhandling med klienten. Vidare så menar vi att ett 

villkor för att effektiviteten av revisoryrkets existens är att revisorn besitter den kunskap som krävs 

för att revisionen kan genomföras regelrättsligt. Detta har lett oss till att betrakta Gibbins et al. 

(2010) stridande strategi som positiv för företagets intressenter, eftersom vi menar att revisorns 

ståndpunkt inte bör vara möjlig för klienten att påverka. Även i detta fall vill vi påpeka att vi inser 

att verkligheten inte alltid är svart eller vit, dock så argumenterar vi för att om risken finns att 

företags intressenter påverkas negativt p.g.a. opålitlig revidering, så är det rimligt att föreslå att en 

stridande strategi är till intressenternas fördel då klienten inte får möjlighet att exempelvis visa en 

vinst som inte stämmer överens med företagets verkliga ställning. 

 

Med stöd av diskussionen ovan har vi därför formulerat studiens andra hypotes: 

 

H2: En stark identifikation med klienten gör revisorn mindre benägen att välja en stridande 

strategi, denna effekt kommer dock att avta om professionsidentiteten är framträdande hos 

revisorn. 

 

 

3.9 Sammanfattning Teorikapitel 

 

Revisorns oberoende vid val av förhandlingsstrategi vid meningsskiljaktigheter med klienten har 

visat sig få betydande konsekvenser på de slutgiltiga rapporter som allmänheten får ta del utav. 

Oberoende alternativt beroende till klienten vid ett sådant scenario spås enligt SIT kunna förklaras 

med styrkan i klientidentifikationen, samt professionsidentitetens framträdande. 
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4. Empirisk metod 
 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssätt för insamling av empiriskt material. Vidare presenteras 

datainsamlingsmetod samt urval. Primärdata har samlats in genom att ett experiment har utförts på 

ett slumpmässigt urval från en population bestående av 3600 revisorer i Sverige. Slutligen beskrivs 

operationalisering av undersökningens variabler i förhållande till dess hypoteser, samt en 

diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. 

 

 

4.1  Undersökningsmetod 
 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida olika nivåer av framträdandet av revisorns 

professionsidentitet vid varierande starka klientidentifikationer, påverkar vederbörandes 

förhandlingsstrategi vid meningsskiljaktigheter med klienten. Då vi ämnar titta på om förändringen 

av våra oberoende variabler producerar en förändring i den beroende variabeln, så är ett experiment 

den design som spås vara mest effektiv för vårt syfte. Den vanligaste formen av experiment inom 

företagsekonomisk forskning är fältexperiment där deltagarna utsetts för ett scenario som speglar en 

potentiell verklig situation (Bryman & Bell, 2011). Alternativet hade varit att utföra ett 

laboratorieexperiment, vilket är en fördelaktig metod med avseende på dess höga interna validitet 

(Saunder et al., 2009).  Då varken tid eller resurser finns tillgängliga för att utföra en studie i den 

omfattning som ett laboratorieexperiment hade inneburit, så har vi valt att genomföra ett 

fältexperiment. Av tidigare nämnda orsaker så finns inte heller möjligheten att utföra detta direkt 

vid deltagarnas arbetsplatser, vilket föranledde beslutet att våra fem urvalsgrupper istället utsätts för 

ett potentiellt scenario via en webbaserad enkät. 

 

 

4.2 Variabler 

 

4.2.1 Beroende variabel 

 

Enligt Holme och Solvang (1997) är en beroende variabel den variabel i vilken det sker 

förändringar då oberoende variabler förändras. Den beroende variabeln i denna studie är 

Förhandlingsstrategi. Detta då vi i tidigare forskning har funnit tydliga kopplingar mellan revisorers 

sätt att förhandla och utfallet av dennes klienters slutliga rapporter, vilket i sin tur har lett till att vi 

tagit ståndpunkten att det är av stor vikt för företagens intressenter att studera faktorer som kan 
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påverka förhandlingen. För att mäta förhandlingsstrategier har vi utgått från Gibbins et al., (2010) 

distributiva strategier vilka revisorn kan använda när rapporteringsmål skiljer sig mellan denne och 

klienten.  

 

 

4.2.2 Oberoende variabel 
 

Oberoende variabler i detta experiment är styrkan (starkare kontra svagare) av klientidentifikation 

(CI) samt framträdandet (förhöjd kontra ej förhöjd) av professionsidentiteten (PI).  För att testa våra 

hypoteser så kommer vi att manipulera dessa på två nivåer vardera. Detta kommer att genomföras 

med hjälp av Bauers (2015) metoder för att frammana en individs olika identiteter. Dessutom så 

undersöks även en slumpmässigt utvald kontrollgrupp vilken inte utsätts för manipulation av CI och 

PI. Syftet med denna är att skapa en grundläggande referenspunkt för utfallet av frågorna relaterade 

till den beroende variabeln när manipulation ej har skett. Detta ger oss möjligheten att utesluta att 

eventuella skillnader mellan övriga grupper beror på en alternativ förklaring utom vår kontroll, då 

kontrollgruppen utsätts för ett identiskt scenario med undantaget att denna inte har manipulerats i 

någon riktning vad gäller både PI och CI (Saunder, et al., 2009). Deltagarna har tilldelats dessa 

olika villkor genom att populationen har delats in i fem lika stora grupper (720 utskick per grupp) 

vilka slumpmässigt tilldelats en utav fem webbenkäter.  

 

 

4.3 Datainsamling 

 

Det finns olika sätt att samla in empirisk information och enligt Bryman och Bell (2013) kan källor 

delas in i två huvudgrupper, primärdata och sekundärdata. Primärdata är information som samlas in 

direkt, exempelvis genom en enkätundersökning, intervjuer eller observationer. Sekundärdata är 

information som forskare hämtar från redan befintliga studier skapade av andra så som 

vetenskapliga artiklar, denna typ av empirisk data innebär att informationen kommer från annat håll 

och inte direkt från källan. En annan skillnad mellan primär- och sekundärdata är forskarens 

möjlighet att vid primärdata styra den information som samlas in beroende på vilket syfte som 

ligger till grund för undersökningen. Vid sekundärdata är det tidigare forskares syften och 

frågeställningar som format informationen. 

 

Studiens teoretiska referensram grundas på sekundärdata och informationen har hämtats främst 

hittas med hjälp av sökord och klassificeringskoder till skillnad från den osystematiska formen som 
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innebär ett mer sporadiskt letande i exempelvis bibliotek. Som hjälp i vårt sökande efter 

information inom det berörda ämnet har vi använt oss utav sökord så som “Client identity”, 

“Professional identity”, “Social Identity Theory” och “Negoatiation Strategy”, sökningen har till 

största del utförts i databasen Scopus. 

 

Vår studie bygger främst på en analys av material som framtagits genom en enkätundersökning. 

Förutom den teoretiska referensramen där sekundärdata samlats in utgörs informationen i vår studie 

av primärdata. Enkäterna som vi har använt oss utav har skapats i Sunet Survey, en webbaserad 

undersökningstjänst, och vidare utdelats med e-post till ett register med 3,600 revisorer runtom i 

Sverige. I utskicket av enkäten inkluderade vi ett följebrev som är rekommenderat vid 

enkätundersökningar (Holme & Solvang, 1997). I följebrevet formulerade vi en introduktion till 

enkäten innehållandes en kort presentation av oss som utfärdat enkäten och information om syftet 

med undersökningen, vidare angav vi i brevet att information som erhölls via enkäten behandlas 

anonymt och konfidentiellt. För att försöka motverka bortfall, som enligt Bryman och Bell (2013) är 

ett vanligt problem med enkätundersökningar, valde vi att skicka både följebrev och 

påminnelsebrev till respondenterna. Resultatet av den insamlade datan har sedan sammanställts och 

analyserats i SPSS - Statatistic.  

. 

 

 

4.4 Population och urval 

 

En population utgör samtliga enheter som ett urval kan dras ifrån (Bryman & Bell, 2013). 

Populationen som vår studie omfattar är godkända och auktoriserade revisorer. Enligt 

Revisionsnämnden (2015) bestod denna population av 3560 stycken revisorer den första september 

2015. Genom ett medlemsregister från FAR har vi tillgång till 3600 e-postadresser till auktoriserade 

såväl som godkända revisorer runtom i Sverige. Vår urvalsram innebär en förteckning av samtliga 

enheter som ingår i populationen, och består således utav 3600 stycken enheter vilka slumpmässigt 

kontaktades. Respondenterna som tackade ja till att medverka i studien, indelades därefter med en 

slumpmässig metod i fem grupper och fick därefter tillgång till enkäterna. Vi valde att använda 

enbart auktoriserade revisorer. Att urvalsramen är större än populationen beror på att vissa revisorer 

har fler än en e-postadress registrerad och att en del pensionerade revisorer möjligen har kvar sin 

adress i registret, vilket också bekräftades under datainsamlingen genom att vi mottog flertalet mail 

som upplyste om att avsändaren inte längre var verksam revisor. 



33 

 

4.5 Svarsfrekvens och bortfall 

 

Den webbaserade enkäten som står till grund för datainsamlingen i denna studie skickades ut till 

3600 auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. Den experimentella enkäten är uppdelad i fem 

olika respondentenkäter. Vi valde att skicka ut påminnelser med kort intervall för att försäkra oss 

om att alla som tackat ja till enkäten slutligen besvarade den. Bryman och Bell (2013) menar att en 

orsak till det stora bortfallet vid webbaserade undersökningar är att respondenten ofta glömmer att 

denna blivit tillfrågad att delta. Svarsfrekvensen totalt var mycket låg, då endast 3-6 % valde att 

tacka ja till deltagande. Då antalet svarande för respektive grupp skilde sig åt, så har vi 

slumpmässigt plockat bort respondentenkäter från somliga grupper för att skala ner antalet svar till 

25 för varje grupp. Detta för att tillåta en mer rättvis jämförelse mellan grupperna. Vi är av 

uppfattningen att en trolig orsak till det höga bortfallet är tidsbrist. Detta då enkäterna skickades ut 

tätt inpå årsskiftet, vilket är en stressig period inom revisionsbranschen. Dessutom mottog vi svar 

från ett antal respondenter som meddelade att de helt enkelt inte hade tid att besvara alla 

undersökningar som skickades till dem. De revisorer som valt att delta i enkäten valde emellertid att 

också fullfölja sitt åtagande. 

 

4.6 Begränsningar med studien 

 

Vår studie har vissa begränsningar vilket bidragit till försiktighet vid framförandet av slutsatser. 

Svårigheten att finna respondenter till experimentet torde kunna innebära att vi har ett snävt och 

skevt urval av revisorer. Endast de allra mest intresserade torde ha deltagit. Den givna tidsramen 

och tillgängliga resurser har begränsat oss till en undersökningsmetod där svaren samlats in via en 

webbaserad enkätundersökning. Tidsbristen visade sig vara vårt största hinder, då vi blivit tvungna 

att exkludera vissa spännande moment från experimentet i analysen. Vi avsåg att testa effektiviteten 

av våra manipulationer genom IOS-skala samt respondenternas egen beskrivning av sig själva. 

Detta visade sig vara ytterst tidskrävande då de individuella svaren krävde enskild analys för att 

möjliggöra en sådan kontroll, vilket tyvärr inte var genomförbart över tidsspannet som tilldelats 

denna uppsats. Vi valde således att exkludera dessa moment för att lägga större fokus på denna 

studies huvudsakliga syfte. 

 

En enkätundersökning eliminerar den intervjueffekt som uppstår då frågor besvaras vid närvarandet 

av en intervjuare. Intervjueffekten uppstår då respondenter påverkas av flera faktorer som rör 

intervjuaren och har en inverkan på de svar som lämnas (Bryman & Bell, 2013). Vidare har vi 
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utlovat anonymitet och en konfidentiell hantering av de svar som inkommit vilket vi tror har 

medfört ytterligare trygghet för våra respondenter. Enkäten har utformats med noggrannhet och 

eftertänksamhet för att undvika feltolkningar, trots detta kan vi omöjligen veta om vissa 

respondenter upplevde frågorna som oklara och svåra att tolka då vi inte har haft någon kontakt med 

dem. 

 

Ytterligare en faktor till den begränsade generaliserbarheten av undersökningsresultatet är den låga 

svarsfrekvensen totalt. Vi kan omöjligen veta om de som inte deltagit i undersökningen skiljer sig 

från de som har besvarat den. Därför ökar risken för fel och skevhet när bortfallet är stort (Bryman 

& Bell, 2013). Då vi inte kan vara säkra på hur svaren från de revisorer som lät bli att besvara skulle 

se ut i förhållande till de svar som vi har fått in så uppfattar vi bortfallet som en möjlig del av ett 

missvisande undersökningsresultat. 

 

 

 

4.7 Operationalisering 
 

I detta avsnitt presenterar vi vårt tillvägagångsätt för att mäta undersökningens variabler. Vi 

kommer även att förklara studiens olika faser och frågor, samt hur dessa är kopplade till våra 

hypoteser. 

 

 

4.7.1 Manipulation av klientidentiteten (CI) 

 

 

Undersökningen inleds genom att deltagaren presenteras för sin nya klient ManGuide AB, ett 

företag som tillverkar och säljer datorer byggda av delar importerade från Kina. Denna inledande 

text är avsedd att manipulera CI – styrkan. Detta görs genom att deltagarna som utsätts för 

experimentet delas upp i två grupper vilka tilldelas varsin nivå på CI (Starkare kontra Svagare). De i 

gruppen med starkare (svagare) CI, upplyses om att ManGuide AB har ett gott (dåligt) rykte p.g.a. 

sin relation till hållbarhetsutveckling. Vidare får deltagarna reda på att arbetet med revisionen av 

ManGuide AB är högt (lågt) ansett bland konkurrenter till respondenten. Slutligen så informeras 

deltagarna om att deras byrå refererar till ManGuide AB som ”vi” eller ”oss” (”de” eller ”dem”). 

Detta är avsett att ytterligare förstärka (försvaga) CI, genom att studier föreslår att användandet av 

ord som ”vi” istället för ”de” kan öka känslan av samhörighet med en grupp (Perdue, Dovidio, 

Gurtman & Tyler, 1990). De båda fallen innehåller fem stycken påståenden vardera vilka är 

avsedda att manipulera CI i motsatta riktningar. 



35 

 

 

Efter denna inledning så kommer fem frågor vilka enligt Bauer (2015) ytterligare bör förstärka 

manipulation av CI som skett i föregående steg, dessa är identiska för samtliga grupper. 

 

Eftersom antalet påståenden avsedda att stärka (försvaga) CI i den inledande texten är likvärdiga för 

båda nivåer av CI, förväntar vi oss att framträdandet av CI ska vara lika mellan båda grupper men 

styrkan kommer att variera beroende på vilket villkor deltagaren har tilldelats. Kontrollgruppen får 

endast ta del utav en neutral presentation av ManGuide AB exkluderat manipulationer, för att sedan 

gå vidare till den primära uppgiften avseende val av förhandlingsstrategi. 

  

 

 

4.7.2 Manipulation av professionsidentiteten (PI) 

 

 

I nästa fas får experimentdeltagarna fritt svara på ett antal frågor som är avsedda att manipulera 

framträdandet av PI. Detta genomförs genom att de båda CI grupperna delas upp i två grupper 

vardera, vilket således resulterar i totalt fyra grupper med varierade nivåer av CI och PI. Denna del 

är utformad som en survey, där deltagarna i förhöjd PI-gruppen tilldelas en enkät innehållande fem 

frågor kring revisionsbranschen. Gruppen med villkoret Ej förhöjd PI får istället ta del utav en 

survey kring svensk besöksnäring. Tanken bakom detta är att förhöja en nationalidentitet irrelevant 

för studien, vilket bör lämna framträdandet av PI opåverkat. Enligt Bauer (2015) och Forehand et 

al., (2002) kan mekanismer så som visuella ledtrådar samt ett upplevt hot mot identiteten kraftigt 

påverka framträdandet av PI. Detta har vi haft i åtanke genom att surveyn i Förhöjd PI-gruppen 

visar Revisorsnämndens logga. Dessutom så påminns respondenten om potentiella hot mot 

revisorsyrket genom att frågor ställs kring avskaffandet av allmän revisionsplikt etc. Vad gäller Ej 

förhöjd PI-gruppen så består den visuella ledtråden av Svensk Turism AB:s logga mot en bakgrund 

av röda stugor i en traditionell svensk hamnmiljö. Hotet mot den nationella identiteten lyfts här 

fram genom frågor som belyser utmaningen för svensk turistnäring att hävda sig gentemot 

konkurrerande internationella destinationer. 

 

 

4.7.3 Val av förhandlingsstrategi 

 

Efter de inledande faserna presenteras deltagarna för den primära uppgiften vilken är avsedd att 

mäta studiens beroende variabel – Förhandlingsstrategi. Denna del av undersökningen är identisk 
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för samtliga grupper. För deltagarna i kontrollgruppen är detta steg två då de inte har utsatts för 

manipulation av CI och PI. Revisorns val av förhandlingsstrategi mäts genom att respondenten 

utsätts för ett scenario där en tvist har uppstått mellan vederbörande och ekonomichefen vid 

ManGuide AB gällande skilda uppfattningar om redovisat nettoresultat. Vidare upplyses deltagarna 

om att inga professionella riktlinjer eller lagar lämnar något definitivt besked om hur redovisningen 

bör utformas, vilket innebär att revisorn står inför en situation där beslut måste tas utifrån det egna 

omdömet vilket kommer att kräva förhandling med klienten. Efterföljande presentationen av caset 

så kommer följande 15 påståenden som alla representerar en utav Gibbins et al. (2010) distributiva 

förhandlingsstrategier. 

 

 

 

Tabell 4.1. Koppling mellan påståenden och 

förhandlingsstrategier. 

 

 

Påståenden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medgivande 

 
 
 
 
 
          
 
 

Kompromissande 

 
 

 
 
 

Strategier 
 
 

Stridande 

1. Jag skulle försöka tillfredsställa klientens 

förväntningar.  ×   

2. Jag skulle försöka kompromissa genom att ”ge och 

ta”. 
 ×  

3. Jag skulle argumentera för att mina kunskaper i 

egenskap av revisor gör mig kvalificerad att avgöra 

hur redovisningen bör utformas.  

  × 
4. Jag skulle argumentera med klienten för att visa 

dem fördelarna med min position. 
  × 

5. Jag skulle försöka hitta något mellanting mellan 

min och klientens ståndpunkt för att lösa problemet.   
 ×  

6. Jag skulle använda mitt inflytande som revisor för 

att få min ståndpunkt accepterad av klienten.   
  × 

7. Jag skulle lyfta fram min kompetens inom 

redovisning för att påverka upplösningen till min 

fördel.   

  × 
8. Jag skulle ge med mig till klientens lösning.  

  ×   

9. Jag skulle försöka tillgodose klientens behov.  

  ×   

10. Jag skulle ge mitt medgivande till klientens förslag 

angående redovisningen.  ×   

11. Jag skulle försöka möta klienten "halvvägs".   ×  

12. Jag skulle förhandla med klienten för att nå en 

kompromiss.   
 ×  

13. Jag skulle försöka tona ner skillnaderna med 

ledningen för att nå en kompromiss. 

  

 ×  

14. Jag skulle stå fast vid min ursprungliga 

ståndpunkt.   
  × 

15. Jag skulle lita på klientens bedömning. 

  ×   
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4.8 Hypoteser 

 

H1: En stark identifikation med klienten gör revisorn mer benägen att välja en medgivande eller 

kompromissande strategi, denna effekt kommer dock att avta om professionsidentitetens är 

framträdande hos revisorn. 

 

 

Med stöd i tidigare forskning (Bamber & Iyer, 2007 mfl.) förväntar vi oss att se att gruppen med 

starkare CI relativt svagare CI kommer att visa större tendenser till att vilja vara klienten till lags 

vid motsättningar, och följaktligen välja en medgivande eller kompromissande strategi. Dock så 

menar Bauer (2015) att denna effekt avtar om professionsidentiteten förhöjs i revisorns 

medvetande. Detta innebär att gruppen som har fått villkoren Starkare CI och Förhöjd PI, kommer 

att visa mindre benägenhet att välja medgivande eller kompromissande strategier gentemot 

deltagarna i Starkare CI och Ej förhöjd PI. 

 

 

H2: En stark identifikation med klienten gör revisorn mindre benägen att välja en stridande 

strategi, denna effekt kommer dock att avta om professionsidentiteten är framträdande hos 

revisorn. 

 

 

Som tidigare fastställs så finner vi i existerande teori kring SIT bevis på att en stark social identitet 

ökar individens vilja att följa den grupp som identiteten representerar, tillika mindre benägen att 

motsätta sig dess beteende och värderingar. Detta innebär att vår grupp som tilldelats Starkare CI-

villkor kommer att vara mindre benägen att opponera sig emot klienten genom att välja en stridande 

strategi, än Svagare CI-gruppen. Dock så bör vi enligt Bauer (2015) se en minskning av sådana 

tendenser i den del av Starkare CI-gruppen som utsatts för manipulation för att förhöja PI. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Figur 4.1 Förutspådd effekt av Professionsidentitetens framträdande och Klientidentifikationens styrka på revisorns 

förhållningsätt till klienten. Lånad av Bauer (2015) 

 

 

Ovanstående figur är hämtad från Bauer (2015) och visar den förväntade nivån på revisorns 

benägenhet att hålla med klienten vid olika nivåer på CI och PI.  

 

Slutligen testas effektiviteten av CI - manipulationen genom “Inclusion of Others in Self” (IOS) 

skala. Detta sker genom att respondenten delges 7 bilder av 2 mer eller mindre överlappande 

cirklar, där var cirkel representerar “Jag” och “ManGuide AB”. Respondenten ombeds sedan att 

välja den bild som hen anser är mest representativ för sin relation till det fiktiva företaget. Detta är 

enligt Bauer (2015) en beprövad metod inom psykologin för att avgöra individens upplevda 

samhörighet med en grupp. 

 

Även effektiviteten av manipulationen av PI testas, detta genom att revisorn ombeds att beskriva sig 

själv med några korta meningar. Enligt Forehand et al. (2002) bör de som tilldelats villkoret 

Framträdande PI, vara mer benägna att nämna sitt yrke än övriga grupper. 
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4.9 Metod för dataanalys 

 

 

4.9.1 Multipel regressionsanalys 

 

Regressionsanalys används för att mäta effekten av en oberoende variabel på en annan beroende 

variabel. Vi har använt oss utav multipel regression som analysmetod då vår studie omfattar fler än 

en oberoende variabel, styrkan (starkare kontra svagare) av klientidentifikation (CI) samt 

framträdandet (förhöjd kontra ej förhöjd) av professionsidentiteten (PI). Vid regressionsanalys 

undersöks styrkan av relationen som uppstår mellan de olika variablerna (Saunders et al, 2009). 

Denna analysmetod frambringar olika mätvariabler som förklarar hur starkt det samband som 

uppstår mellan den beroende och de oberoende variablerna är. Förklaringsgraden,    är en 

mätvariabel som anger ett mått på hur mycket förändringar i den beroende variabeln som förklaras 

av variationen i de oberoende variablerna. 

 

 

4.10 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet rör frågan om forskare i sina studier verkligen undersöker och mäter det de har för avsikt 

att mäta. Validitet handlar således om huruvida insamlad data är relevant för det problem som 

undersöks samt om det mätinstrument som används i studien verkligen har kapacitet att mäta det 

som avses mätas (Bryman & Bell, 2013). Reliabilitet betyder tillförlitlighet och anger ett mått på 

pålitligheten i en utförd undersökning (Bryman & Bell, 2013). Med begreppet reliabilitet menas att 

det resultat som uppnås av en undersökning skall vara detsamma oberoende av när den utförs eller 

vem som utför den, detta ställer krav på att undersökningen är stabil och fri från inverkan av 

slumpmässiga och tillfälliga förutsättningar. För att en undersökning ska kunna generera slutsatser 

som är generella för det som undersöks är det viktigt att forskningen håller såväl god validitet som 

reliabilitet (ibid). 

 

Vi har strävat efter att innehållet i de webbaserade enkäterna, som vi gjort tillgängliga för revisorer 

runtom i landet, verkligen mäter det vi har för avsikt att mäta, d.v.s. styrkan av 

klientidentifikationen och framträdandet av den relativa professionsidentitetens påverkan på 

revisorers val av förhandlingsstrategi. Delar av den enkätundersökning som vi har genomfört har 

erhållits från tidigare beprövade studier, främst Bauers (2015), då resultaten av mätningarna i dessa 

tidigare studier har ansetts vara tillförlitliga medför det även en högre validitet i vår studie. Det som 

kan ha gjort vår studie mindre valid är det faktum att enkätens respondenter fått en given situation 
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att utgå ifrån när frågor om förhandlingar besvarades. En annorlunda formulering av den givna 

situationen hade således kunnat bidra till ett annat utfall. Saunders et al. (2009) menar att ett behov 

av översättning av enkätfrågor kan ge upphov till problem då översättningen kan påverka studiens 

reliabilitet och validitet. Vi har översatt enkätfrågorna från engelska till svenska, då engelska ord 

kan ha ett antal olika betydelser på svenska så kan ordvalet haft en påverkan på utfallet av 

enkätundersökningen beroende på vilket ord vi valde att översätta med. 

 

 

4.11 Kapitelsammanfattning empirisk metod 

 
Denna studie genomförs via ett webbaserat experiment. Deltagarna består av ett 

slumpmässigt urval på 125 auktoriserade revisorer i Sverige från en population på 3560, vilka 

utsätts för olika nivåer på de oberoende variablerna Klientidentifikation och 

Professionsidentifikation. Respondenterna får sedan ta del av ett case där de ombeds ta ställning 

till sannolikheten att använda olika förhandlingsstrategier. Svarsdatan kommer sedan att 

analyseras främst med hjälp av en multipel regressionsanalys.  
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5. Resultat och resultatdiskussion 

 

I detta kapitel presenterar vi statistik och tabeller som tagits fram genom en analys av studiens 

insamlade data från den utförda enkätundersökningen. De hypoteser som formulerats testas genom 

den valda analysmetoden och resultaten analyseras. 

 

 

 

5.1 Inledning 
 

Kapitlet inleds med en sammanfattning av datainsamlingen med hjälp av beskrivande statistik. Data 

som har samlats in genom en enkätundersökning kommer att analyseras genom att göra en multipel 

regressionsanalys. Signifikansnivån för vår studie är 10 %, dock anses värden över 5 % endast vara 

svagt signifikanta. Detta specificeras närmare i kommande avsnitt. 

De integrativa förhandlingsstrategierna (Problemlösande och Utöka agendan för frågor) som har 

undersökts har uteslutits från analysen, detta då vi inte har kunnat påvisa några samband av relevans 

för studiens syfte. En förklaring till detta kan vara att påståendena kring dessa strategier kan anses 

framstå som öppna för individens tolkning av dessa, vilket möjligen har lett till att respondenterna 

har uppfattat samma förhandlingsstrategier olika. 

 

5.2 Beskrivande statistik 
 
Tabell 5.1 Deskriptiv statistik 
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Vi inleder vår analys med beskrivande statistik som utgörs av en sammanfattning av den insamlade 

datan. Detta är värdefullt vid dataanalys, då en lättöverskådlig vy av studiens undersökta variabler 

möjliggörs.  

 

I ovanstående tabell kan vi utläsa studiens demografiska frågor. Antalet respondenter, inkluderade i 

denna statistiska analys, består av 79 män och 46 kvinnor. Detta ger en fördelning på 63 % män och 

37 % kvinnor. Enligt den senast publicerade statistiken från revisorsnämnden (RN, 2015) så utgörs 

67 % av samtliga auktoriserade och godkända revisorer runtom i landet av män respektive 33 % 

kvinnor. Tabellen visar vidare att våra respondenter i genomsnitt är 46 år.  

 

Vad gäller sammanställningen av förhandlingsstrategier i tabellen ovan kan vi utläsa att ju högre 

värde desto högre sannolikhet att använda aktuell strategi. Den stridande och den kompromissande 

förhandlingsstrategin är enligt denna tabell de två strategier som våra respondenter till största del 

har använt sig utav i vår experimentella undersökning.  

 

5.3 Statistisk signifikans 

 

Den statistiska signifikansnivån är ett mått på vilken risknivå som accepteras när slutsatser 

angående variablers samband ska dras (Bryman & Bell, 2013). Risknivån innefattar då chansen att 

det inte finns något sådant samband. För att kunna dra slutsatser utifrån ett resultat är det viktigt att 

ta hänsyn till resultatets p-värde, dvs den statistiska signifikansnivån. Enligt Wild och Seber (1999) 

bör en signifikansnivå ligga på högst 0,1 för att kunna bidra till trovärdiga konklusioner. Enligt 

Bryman och Bell (2013) innebär ett p-värde på 0,1 ett accepterande att tio av hundra stickprov visar 

ett samband som egentligen inte finns. Ju högre signifikansnivå desto större risk finns det att 

slutsatser dras på felaktiga grunder. Vi har valt att använda oss utav ett p-värde på 0,1. Huruvida 

våra hypoteser får stöd eller inte beror på resultatens statistiska signifikans. 

 



43 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.2 Tolkning av statistisk signifikans 

 

P-värde Tolkning 

0,1 Svagt stöd 

0,05 Stöd 

0,001 Starkt stöd 
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5.4 Multipel regressionsanalys 

 

 

För att testa våra hypoteser har vi bearbetat den insamlade datan genom att utföra regressionsanalys 

där experimentgrupperna definieras genom att variablerna Klientidentifikation och 

Professionsidentifikation har tillordnats värdena 0 och 1, dvs. de används som så kallade ”dummy 

variables”. En dummyvariabel är en egenskapsvariabel som enbart kan anta två möjliga värden, 0 

och 1. I de fall variabeln innehar egenskapen så är värdet 1, värdet är 0 när egenskapen inte innehas. 

Hypoteserna testas genom de tre regressionsmodellerna som återges i tabell 5.3.  

 

 

 

 

 

Tabell 5.3 Regressionsanalys 

 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Medgivande Stridande Kompromissande 

Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig. 

Klientidentifikation  -1,366 ,176 1,889 ,063 -2,710 ,048 

Professionsidentifikation  2,073 ,962 2,073 ,042 2,961 ,034 

R2  ,252  ,164  ,196  

Adj. R2  ,203  ,109  ,144  

F  5,124  2,989  3,715  

Interaktionsterm  -,069 ,945 -,564 ,574 ,152 ,880 

Sig  ,000b  ,016b  0,005b  

 

 

 

Tabellen ovan illustrerar sambanden mellan oberoende och beroende variabler, samt styrkan på 

dessa. De oberoende variablernas signifikansvärde reflekterar resultatet av ett dubbelsidigt t-test. 

 Variabeln ”Klientidentifikation” avser styrkan av klientidentifikationen. Professionsidentifikation 

mäter i vilken grad den professionella identiteten är framträdande hos respondenten. Vidare visar 

interaktionstermen huruvida de båda oberoende variablerna påverkar varandra, vilket de enligt 

Bauers (2015) m.fl. teorier kring relativa identiteter bör göra. Enligt SIT tenderar en individ som 

identifierar sig med en social grupp att agera på ett sätt som är accepterat av gruppen, detta innebär 
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att vi förutspår att en stark klientidentifiering kommer att medföra att respondenten bör visa större 

benägenhet att välja en medgivande eller kompromissande strategi. Detta till skillnad från de 

respondenter som utsätts för villkoret Svag klientidentifikation, där vi istället förväntar oss att se en 

trend som lutar åt den stridande strategin. Utfallet av datainsamlingen är kodad som 0/1 som 

innebär låg/hög CI respektive PI. Ett positivt värde framför en regressionskoefficient innebär alltså 

att när man går från låg till hög på den så ökar måttet på den aktuella förhandlingstaktiken. Skalan 

som vi använt för att bestämma sannolikheten att respondenten använder sig av respektive 

förhandlingsstrategi stiger i värde ju mindre respondenten är benägen att använda respektive 

strategi, och följaktligen minskar i värde ju mer denne anser att gällande strategi är lämplig för 

situationen. Omvänd kodning är ett vanligt förfarande vid enkäter för att undvika att respondenterna 

ska svara alltför mekaniskt, utan eftertanke. 

 

 

Tabell 5.4 Medgivande 

 

Model Summary: Concede, Medgivande 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,502a ,252 ,203 1,05472 

 

 

 

Ovanstående tabell visar ett mått på de oberoende variablernas förklaringskraft i modell 1. Ur  

tabellen utläser vi hur väl variationen i den beroende variabeln förklaras av variationen i de 

oberoende variablerna. Vi tar här hänsyn till att studien omfattar fler än en oberoende variabel och 

väljer därför Adjusted R-square, ett justerat mått för förklaringskraften. I ovanstående modell kan vi 

se att 20,3% av variationen i de oberoende variablerna förklarar variationen i vår beroende variabel. 

Förändringen i revisorns val av den medgivande strategin vid förhandlingar förklaras alltså till 

20,3% av de i regressionsmodellen ingående variablerna. En relativt stor andel av variationen hos 

förhandlingstaktiken kan alltså beskrivas med de parametrar vi undersöker. 

 

 

Tabell 5.5 Stridande 

 

Model Summary: Contend, Stridande 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

2 ,405a ,164 ,109 1,04668 
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Förklaringskraften i ovanstående tabell med den stridande förhandlingsstrategin som beroende 

variabel är 10,9%.  Detta visar att 10,9% av förändringen i revisorers val av den stridande strategin 

vid meningsskiljaktigheter med klienten förklaras av de oberoende variablerna. Detta värde är något 

lägre än vad vi erhöll för den medgivande strategin men båda modeller är statistiskt signifikanta 

vilket framgår av nedanstående diskussion. 

 

 

Tabell 5.6 Kompromissande 

 

Model Summary: Compromize, Kompromissande 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

3 ,443a ,196 ,144 1,21215 

 

 

Sammanställningen av den insamlade datan i ovanstående tabell visar vidare att förklaringskraften 

ligger på 14,4% när vi har den kompromissande förhandlingsstrategin som beroende variabel. 

Variationen i valet av den kompromissande strategin förklaras till 14,4% av revisorns påverkan av 

klient- respektive professionsidentifiering. 

 

 

 
5.5 Hypotesprövning 
 

5.5.1 Hypotes 1 

 

 

H1: En stark identifikation med klienten gör revisorn mer benägen att välja en medgivande eller 

kompromissande strategi, denna effekt kommer dock att avta om professionsidentiteten är 

framträdande hos revisorn. 

 

Med stöd i tidigare teori så förutspår vi att en stark klientidentitet kommer att leda till att revisorn 

väljer en medgivande eller kompromissande förhandlingsstrategi vid meningsskiljaktigheter med 

klienten. Denna effekt kommer dock att avta om professionsidentiteten görs framträdande genom 

att halva urvalsgruppen får ta del utav en enkät vars fokus ligger på professionella värderingar och 
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normer. Den andra halvan respondenter får istället svara på en enkät kring Sveriges besöksnäring, 

detta avses istället göra en nationell identitet framträdande vilken är irrelevant för studien. Denna 

tänkta påföljd av professionsidentitetens framträdande alternativt icke framträdande i förhållande 

till nivån på styrkan av klientidentiteten är vad vi kallar en interaktionseffekt (De Vaux; Velleman 

& Bock, 2012).  Detta görs genom att jämförelse görs mellan de olika grupperna för att undersöka 

om de oberoende variablerna påverkar varandra, alltså i vårt fall om effekten av en stark 

klientidentitet verkligen avtar om professionsidentiteten görs framträdande. Vår studie visar dock 

inte några sådana samband då signifikansnivån är långt över 10 % vad gäller både den medgivande 

samt kompromissande strategin. Med andra ord så förkastar vi den del av hypotesen som föreslår att 

revisorns benägenhet att välja någon av dessa strategier vid konflikt med en stark klientidentitet 

minskar när professionsidentiteten görs framträdande. Vi finner alltså inte stöd för den delen av 

hypotesen som tar sikte på att det föreligger en interaktion mellan professionell identifikation, 

klientidentifikation och valet av förhandlingsmetod. 

Trots att vi inte kan visa den eftersökta interaktionen mellan klientidentitetens styrka och 

professionsidentitetens framträdande, så finner vi att delar av hypotesen kan anses få stöd av våra 

resultat. Detta då vi ser starka antydningar till att de båda identiteterna oberoende av varandra 

påverkar revisorns val av förhandlingsstrategi.  

 

Modellen för den medgivande strategin har en hög signifikansnivå vilket innebär att modellen har 

starkt stöd, men detta till trots finns inga signifikanta samband mellan klientidentifikation eller 

professionell identitet och valet av medgivande strategi.  Vi ser att en stark klientidentitet gör 

revisorn mer benägen att välja en medgivande förhandlingsstrategi än vid en svag klientidentitet. Vi 

konstaterar att det finns signifikanta samband mellan identifikation och valet av en kompromissande 

strategi. Ju högre klientidentifikation desto högre benägenhet att kompromissa med klienten medan 

högre professionell identitet är associerat med lägre benägenhet att kompromissa. Båda dessa 

samband är i enlighet med våra förväntningar och stöder hypotesen i den del den uttrycker direkta 

samband mellan variablerna. Vi konstaterar att den professionella identiteten tycks ha en bromsande 

inverkan på kompromissviljan och att denna är behövlig eftersom vårt resultat antyder att det finns 

en hotbild från revisorernas benägenhet att identifiera sig med sina klienter. 
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5.5.2 Hypotes 2 

 

 

H2: En stark identifikation med klienten gör revisorn mindre benägen att välja en stridande 

strategi, denna effekt kommer dock att avta om professionsidentiteten är framträdande hos 

revisorn. 

 

Precis som i Hypotes 1 så förkastas den delen av hypotesen som avser den relativa påverkan av 

professionsidentitetens framträdande i förhållande till de olika styrkorna på klientidentiteten. Detta 

då interaktionstermen har en signifikansnivå på betydligt högre än 10 %, vilket är gränsen för att 

värdet ska anses vara statistiskt signifikant. Vi ser dock ett samband mellan manipulation av klient- 

och professionsidentifikation och sannolikheten för revisorn att välja en stridande 

förhandlingsstrategi då signifikansnivån för modellen accepteras. Som SIT förutsäger, så bör de 

grupper som fått villkoret stark klientidentifikation visa mindre villighet att välja en stridande 

förhandlingsstrategi, vilket också stämmer överens med vårt utfall. Något förvånande är dock det 

positiva värdet vid professionsidentitetens framträdande. Ett positivt värde i denna analys innebär 

att sannolikheten att använda sig av en viss förhandlingsstrategi minskar när den oberoende 

variabeln ökar. Detta innebär således att vår studie antyder att sannolikheten att revisorn använder 

sig av den stridande strategin minskar när professionsidentitetens framträdande ökar. Vi finner att 

sambandet mellan en stridande strategi och professionell identifikation är något utanför 0,05-nivån 

men väl inom 0,10-nivån för signifikans. Vi har alltså funnit stöd för att det föreligger associationer 

mellan benägenheten att välja en stridande strategi med både graden av klientidentifikation och 

graden av professionell identifikation, och att sambandet för professionell identifikation har en 

oväntad riktning. 
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6. Slutdiskussion, slutsats och förslag till fortsatt forskning 

 

I det sista kapitlet diskuterar vi de resultat som uppkommit ur den empiriska information som 

presenterades i föregående kapitel. Vi drar slutsatser utifrån den analys vi i tidigare kapitel utfört 

kring revisorers val av förhandlingsstrategi när identifikation med klient såväl som profession 

uppstår. Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 

 

 

6.1 Slutdiskussion 

 

Föreliggande studie undersöker samband mellan graden av identifikation med revisorers profession 

respektive identifikation med klientens organisation, och revisorers benägenhet att välja 

förhandlingsstrategi vid situationer där det föreligger en meningsskiljaktighet mellan revisor och 

klient. Frågor som denna kring Social Identity Theory är av mycket hög aktualitet vilket med stor 

tydlighet framgår av Bauer (2015) som publicerats i Accounting Review, den främsta tidskriften i 

världen i redovisningsämnet. Förhandlingsperspektivet inom revision är också det mycket aktuellt. 

Flera viktiga studier har publicerats på senare tid, av vilka Gibbins et al., (2010) är en av de 

viktigare. Gibbins et al. (2010) fann att en positiv relation mellan revisor och klient kunde påverka 

benägenheten att använda vissa förhandlingsstrategier, men deras karaktärisering av begreppet 

relation är simplistiskt och teoretiskt illa underbyggd (positiv kontra negativ relation) varför vår 

studie som definierar relationen i termer av SIT lämnar viktiga bidrag till redovisningslitteraturen. 

 

De ovan citerade studierna har rönt stor uppmärksamhet vilket indikerar ett intresse hos det 

internationella forskarsamhället för de frågor som vår studie tar upp.  Vidare är det ett faktum att det 

absoluta flertalet undersökningar som publiceras i någon av de fem främsta tidskrifterna i världen 

använder metoden experiment, eftersom det är den enda till buds stående metod som tillåter 

kausalkonklusion. Vi har därför valt att undersöka våra frågor med experiment vilket utförts på en 

population av 3600 auktoriserade revisorer i Sverige. Vi har sedan slumpmässigt har plockat ut 25 

(antalet besvarade enkäter för gruppen med lägst svarsfrekvens) fullständiga svarsenkäter för var 

och en av våra 5 undersökningsgrupper, detta för att tillåta rättvis jämförelse mellan grupperna. Vi 

har därefter manipulerat två variabler, graden av identifikation med klienten respektive graden av 

identifikation med professionen, som hög respektive låg genom att utsätta revisorerna för olika 

case. Vår metod är relativt nära överensstämmande med den som Bauer (2015) så framgångsrikt 

nyttjade. Med de experimentella resultaten i handen har vi kunnat analysera skillnader grupperna 
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emellan och därigenom dra slutsatser kring i vilken omfattning det tycks finnas en kausal inverkan 

av klientidentifikation respektive professionell identifikation på benägenheten att använda endera av 

tre vanligt förekommande förhandlingsstrategier (också dessa definierade och operationaliserade i 

tidigare forskning). Är det då så att graden av klientidentifikation påverkar valet av 

förhandlingsstrategi? Är det så att graden av professionell identifikation påverkar valet av 

förhandlingsstrategi? Finns det en interaktion mellan dessa variabler? De förstnämnda två frågorna 

härrör från en rad pionjärarbeten såsom Bamber och Iyer (2007), Stefaniak et al., (2011), och 

Svanberg och Öhman (2014) som funnit att det finns en association mellan graden av 

klientidentifikation och bristande objektivitet i revision. Eftersom det föreligger en nära koppling 

mellan objektivitet och konceptualiseringarna av förhandlingsstrategier som vi använder i denna 

studie är det rimligt att undersöka våra två första frågor. Interaktionen är däremot föreslagen av 

Bauer (2015) som fann att revisorer är påverkbara framför allt när de inte är under inflytande av sin 

professionella identitet. Denna fråga är ej berörd före hans artikel under det föregående året. Den 

professionella identiteten tycks fungera som blockering av skadlig inverkan av klientidentifikation, 

vilket har lett oss till att undersöka om en sådan interaktion förekommer vid en 

förhandlingssituation.  

 

Då vår studies svarsfrekvens var mycket låg (endast mellan 3-6% för de fem olika grupperna) så har 

enbart 25 svar för varje grupp kunnat analyseras. Vi vill därför poängtera att kommande 

diskussioner görs med största försiktighet. Resultatet av vår undersökning antyder att precis som 

SIT förutspår, så verkar en stark klientidentifikation göra revisorn mer benägen att anta en 

förhandlingsstrategi som inte riskerar uppfattas som alltför aggressiv. Detta genom att den grupp 

respondenter som i bakgrundsinformationen till caset fick beskrivet en ny klient som vi avsiktligen 

framställde som beundransvärd och karismatisk, visade större benägenhet att välja en medgivande 

alternativt kompromissande förhandlingsstrategi än de som tilldelades en fiktiv klient med motsatta 

egenskaper (manipulation av hög/låg klientidentifikation). Resultatet av analysen visar likartade 

utfall för båda grupper som tilldelats villkoret Stark (hög) klientidentifikation, oberoende av vilken 

nivå på professionsidentiteten respektive grupp delgavs. Båda dessa grupper visade större vilja att 

anta en kompromissande eller medgivande förhandlingsstrategi, vilket enligt Gibbins et al. (2010) 

definition kan tolkas som minskat oberoende gentemot klienten. Vi ser att den grupp respondenter 

som tilldelats villkoret Svag (låg) klientidentifikation, visade mindre benägenhet att använda sig av 

dessa strategier vilka riskerar framförallt gynna klienten, trots att samtliga respondenter tilldelats 

samma case. Vi observerar alltså ett mönster. Stark klientidentifikation verkar orsaka en högre 

benägenhet att kompromissa och en lägre vilja att vara stridande mot klienten. Även om vi finner 

tecken på att professionell identitet kan öka revisorernas vilja att strida mot klienterna finner vi inte 
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att professionell identitet fungerar som filter för effekterna av klientidentifikation. Vi finner ingen 

interaktionseffekt.  

 

Nur Barizah et al. (2005) menar att revisorns oberoende i relationen till klienten är av stor vikt för 

att säkerställa att den finansiella informationen som allmänheten delges är tillförlitlig, vidare så ser 

vi att revisorns val av förhandlingsstrategi redan i ett tidigt skede kan få betydande konsekvenser 

för utfallet av denna information (Gibbins et al., 2010). Vi vill därför understryka hur problematiskt 

vi anser det är att vi ser antydningar i vår studie som påvisar att revisorer påverkas av vem klienten 

är vid valet av förhandlingsstrategi, detta då det indirekt riskerar påverka de slutliga finansiella 

rapporterna. Ur ett kognitivt perspektiv är dock resultaten föga förvånande, då precis som Conger et 

al. (2000) förutspår så tenderar en ledare som uppfattas som karismatisk och förtroendeingivande 

med större lätthet generera trofasta anhängare än någon med motsatta egenskaper. En annan 

infallsvinkel ur ett marknadsekonomiskt perspektiv kan vara det ökade trycket på revisionsbyråerna 

att marknadsföra sig på ett konkurrenskraftigt sätt efter att allmän revisionsplikt avskaffades 2010, 

gör att revisorer har press på sig att upprätta relationer med “rätt” klienter. Warren och Alzola 

(2008) pekar också på denna aspekt som ett dilemma för revisionsbyråerna, då pressen att vinna 

marknadsandelar gör att avståndet från professionens grundstenar blir allt större 

 

Trots vår oro över vad vårt resultat antyder i relation till klientidentifikationen, så är vi 

förhoppningsfulla över att vi, liksom Bauer (2015), ser att när professionsidentiteten frammanas 

genom att respondenterna delges ledtrådar relaterade till yrket (allt annat lika), så upplever dessa att 

det är mindre sannolikt att de skulle använda sig av en medgivande eller kompromissande 

förhandlingsstrategi gentemot de som inte fått sin professionsidentitet manipulerad. Detta utfall var 

också väntat, och ligger i linje med tidigare forskning som t.ex. Bamber och Iyer (2007) som menar 

att revisorer som i hög grad identifierar sig med sitt yrke uppvisar högre professionell skepticism 

och mindre benägenhet att ge efter för klientens önskemål vid motsättningar. 

 

Vad gäller Hypotes 2, så utgick vi från att en stark klientidentifiering skulle göra revisorn mindre 

benägen att använda sig av en stridande strategi, dock förväntade vi oss att denna effekt skulle avta 

om professionsidentitetens framträdande manipulerades. Precis som förutspått så ansåg 

respondenterna som tilldelats villkoret Stark klientidentifikation sig mindre benägna att använda en 

stridande strategi än de som utsatts för Svag klientidentifikation. Även detta utfall är i enighet med 

tidigare forskning på området (Bauer, 2015; Bamber & Iyer, 2007; LeBoeuf et al., 2010), och 

stämmer överens med teorin om att en stark identifikation med en social grupp gör individen ovillig 

att motsätta sig gruppens beteende, värderingar och ideal etc. Vi ställer oss dock frågande till att vår 
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data visar att även framträdandet av professionsidentiteten och sannolikheten att välja en stridande 

strategi vid förhandling med klienten visar ett negativt samband. Detta resultat föreslår alltså att när 

professionsidentiteten görs framträdande så minskar revisorns benägenhet att välja en stridande 

strategi vid konflikt med klienten. Vi förväntade oss att se det motsatta, då en påminnelse om 

professionella värderingar och standards, enligt SIT (Bauer, 2015; LeBoeuf et al., 2010) borde göra 

revisorn mer ovillig att rätta sig efter något annat än vad som är accepterat av 

professionsidentiteten. En möjlig förklaring till detta kan vara att respondenterna som fick ta del av 

villkoret Framträdande professionsidentitet påmindes om ett hot mot identiteten (detta var avsett att 

ytterligare förstärka framträdandet av denna, (Forehand et al, 2002)). Detta skedde genom att de 

ombads ta ställning till avskaffandet av allmän revisionsplikt för mindre aktiebolag 2010. En risk 

finns därför att revisorn genom att påminnas om denna händelse, förde tankarna till den ökade 

vikten som konsulttjänster och klientrelationen numera har för yrkets fortlevnad. Vi menar därför 

att detta potentiellt kan ha gjort att en framträdande professionsidentitet ledde till att respondenten 

antog ett slags “survival mode”, vilket i sin tur gjorde att denne ogärna valde en strategi som 

riskerade påverka klientrelationen negativt. Detta med bakgrund i att studier kring SIT menar att en 

individ som identifierar sig med en social grupp vill försvara gruppen med alla medel, även om 

detta kanske innebär moraliskt förkastligt beteende av individen (Bamber & Iyer, 2007; LeBoeuf, 

2010). Dock ska vi påminna om att bortfallet av undersökningen var högt, så alla spekulationer 

kring de enskilda värdena görs genomgående med stor försiktighet. 

 

Vi finner det ändå av intresse att poängtera att vi tror att det finns en möjlighet att begreppet 

”Professionsidentitet”, kanske inte endast ska associeras till yrkesstolthet och benägenheten att bete 

sig efter professionens normer och ideal. Detta med bakgrund i att vi ser att den stridande 

förhandlingsstrategin blev mindre populär när professionsidentiteten gjordes framträdande. Detta är 

inte förenligt med definitionen av professionsidentitet ovan då klientens önskan riskerar att 

prioriteras före vad som anses acceptabelt av revisorsprofessionen. Möjligtvis kan det vara så att 

revisorn upplever ett möjligt hot mot den egna branschen p.g.a. negativ publicering kring yrket efter 

företagsskandaler som Enron etc., eller som tidigare nämnda förändringar av yrkets roll i samhället 

på senare år. Ashforth och Mael (1989) menar även dem att identifiering med en social grupp gör 

individen mer benägen att försvara gruppens agerande genom oetiskt beteende, om detta resulterar i 

att gruppen framställs i bättre dager. Vi undrar därför om detta kan vara en förklaring till de något 

märkliga resultaten vad gäller den stridande förhandlingsstrategin. Kanske är det så att vårt försök 

att göra professionsidentiteten framträdande frammanade en form av försvarsinstinkt hos 

respondenten, vilket ledde till att denne undvek den stridande förhandlingsstrategin vid konflikt 

med klienten. Detta i ett undermedvetet försök att genom att behaga klienten, förbättra 
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professionens rykte och ställning i samhället. Vi vill föreslå att detta antyder att det kanske inte är 

tillräckligt att revisorn påminns om sin professionsidentitet för att säkra oberoendet, då denna 

identitet så som det ser ut idag eventuellt främst strävar efter att behålla en respekterad position i 

samhället. Alltså finns det en risk att revisorn fattar beslut som främst gynnar klienten, med 

förhoppningen att vinna marknadsandelar och status för yrkesgruppen, med konsekvensen att den 

finansiella rapporteringen kanske inte är tillförlitlig. Vi frågar oss därför vad som egentligen utgör 

själva professionsidentiteten för en revisor, kanske behövs vikten av revisorns roll på nytt 

implementeras i samhället för att dessa ska vinna tillbaka sin yrkesstolthet, samt agera på ett sätt 

som skapar trygghet för de reviderade företagens intressenter. Detta då metoder för att manipulera 

professionsidentiteten endast kommer att vara effektiva om den framträdande identiteten i fråga 

strävar efter det som utgör själva syftet för revisionsyrket (Bauer, 2015). 

 

Vårt syfte med detta experiment var inte att undersöka de olika förhandlingsstrategiernas popularitet 

på en generell nivå (se bl.a. Gibbins et al. 2010), dock tycker vi att det är positivt att det visade sig 

att den stridande strategin för samtliga grupper var mer populär än den medgivande. Detta då Bauer 

(2015) m.fl. poängterar att en viktig förutsättning för effektiviteten av revisorns roll är att dennes 

arbete utförs med ett oberoende sinnestillstånd. Detta tolkar vi som att revisorn främst bör vara en 

professionell individ vars huvudsakliga uppgift är att säkerställa att företag levererar en 

sanningsenlig bild av sin position till dess intressenter. Alltså bör denne främst agera på ett sätt som 

är förenligt med revisorbranschens värderingar och normer, oberoende av den enskilda klienten. 

Vår utgångspunkt är därför att revisorn skall sträva efter att det granskade företagets rapporter är i 

enighet med gällande lagar och regler, utan påverkan från den individuella klienten vilket är i 

enighet med Gibbins et al. (2010) definition av den stridande strategin.  

 

 

6.2 Slutsats  
 

Vår studie ämnade undersöka om den eventuella effekten av en stark klientidentifiering vid 

revisorns val av förhandlingsstrategi, förändras om professionsidentiteten gjordes framträdande. 

Statistiskt kan vi inte bevisa ett sådant samband, då interaktionstermen, vilken syftar till att visa hur 

de oberoende variablerna påverkar varandra, inte kan accepteras för någon av 

förhandlingsstrategierna. Vi vill också understryka att bortfallet i vår undersökning har varit stort, 

så vi är medvetna om att utfallet ska tolkas med försiktighet. Dock så betraktar vi trots detta våra 

resultat som spännande, då den generella trenden av studiens resultat ligger i linje med den tidigare 

forskning kring SIT som vi har baserat våra hypoteser på (bl.a. Bamber & Iyer, 2007; Bauer, 2015; 
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LeBoeuf et al. 2010). Detta då vi ser att en stark klientidentifikation gör revisorn mer benägen att 

välja en förhandlingsstrategi där klienten har stort inflytande på resultatet av revideringen, än i de 

fall där klientidentifikationen var svag. Vad gäller professionsidentiteten i förhållande till dessa 

strategier, ser vi också att när den görs framträdande så blir sannolikheten mindre att använda en 

medgivande eller kompromissande strategi. Vår uppfattning är att detta skulle kunna användas för 

att försäkra revisorns oberoende vid förhandling med klienten även i praktiken. Exempelvis skulle 

revisionsbyråerna kunna införa procedurer som ställer krav på revisorn att utföra standardiserade 

uppgifter kring revisoryrkets grundläggande värderingar och normer, när denne står inför en 

situation som kräver förhandling med klienten. Detta skulle enligt denna studies resultat kunna leda 

till minskad risk att revisorn ger med sig till klientens påtryckningar vad gäller utfallet av den 

finansiella rapporteringen. 

 

Något förvånande var våra resultat som visade att när professionsidentiteten gjordes framträdande 

så minskade revisorns benägenhet att använda sig av en stridande förhandlingsstrategi. Detta talar 

emot tidigare forskning som menar att individens beslutsfattande i hög grad påverkas av vilken av 

dennes multipla identiteter som är framträdande (LeBoeuf et al. 2010; Bauer, 2015). Dessa studier 

ledde till att vi förväntade oss att se att när revisorn blev påmind om professionella värderingar och 

normer (framträdande professionsidentitet), så skulle denne visa sig mer benägen att använda en 

stridande förhandlingsstrategi. Då detta utfall även motsäger denna studies övriga resultat, vilka 

visar att manipulation av respektive identiteter ger förutspådd effekt på den beroende variabeln, så 

är vi av uppfattningen att ytterligare studier bör göras för att kunna bekräfta trovärdigheten av 

denna effekt, återigen med tanke på den låga svarsfrekvensen för denna studie. 

 

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

 

Denna studie undersöker revisorns identifiering med såväl klienten som professionen och vilken 

påverkan denna identifiering har på valet av strategi vid förhandlingar med klienten. 

Förhandlingsprocessen, som vi beskrivit i tidigare kapitel, är komplex och ett allt vanligare inslag i 

revisorers yrke. Vi tror att det finns många olika faktorer som påverkar förhandlingsprocessens 

utfall. Vår studie utgår ifrån identifiering med klienten samt professionen och valet av strategi torde 

vara den mest avgörande faktorn för vilket resultat som erhålls men det vore vidare intressant att 

mer djupgående studera vilka omständigheter som påverkar revisorns identifiering med klienten 
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respektive professionen. Enligt Öhman (2007) är en orsak till klientidentifiering följden av det 

faktum att det är klienten som tillhandahåller betalningen för revisorns utförda arbete. Det vore 

därför intressant att mer djupgående studera denna påverkan, exempelvis genom att granska valet av 

strategi i förhållande till revisorns arvode. 

 

Då vi är medvetna om att det stora bortfallet i vår studie kan ha bidragit till ett missvisande resultat 

så föreslår vi att framtida forskare utför liknande studier under mer kontrollerade former för att 

försäkra sig om en högre svarsfrekvens och för att öka möjligheten att i större utsträckning kunna 

dra generaliserbara slutsatser. Ett förslag, då tidsaspekten inte utgör ett problem, vore att 

komplettera enkäten med ett alternativ som gör det möjligt för forskaren att mer djupgående få 

inblick i respondenternas svar. Genom att använda sig utav en kvalitativ metod som komplement 

ger det utrymme för revisorerna att delge egna tankar men även för forskarna att ge svar på 

eventuella frågetecken som kan uppstå från respondenternas sida vilket vi tror hade minskat en 

potentiell skevhet i de svar vi erhållit i den studie vi själva har genomfört. Vidare föreslår vi att 

liknande studier genomförs med noggrannhet och tydlighet särskilt vad gäller påståenden eller 

frågor kring förhandlingsstrategier. 
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Appendix 1 

 

Sammanställning av samtliga enkäter 

 

Manipulation av Klientidentifikationen  
 

Svag Klientidentifikation 

 

 

 
 

Stark Klientidentifikation 
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Frågor avsedda att ytterligare förstärka manipulationen av klientidentifikationen 

 

1.  Tänk dig att du reviderat Manguide ett år och lärt känna bolaget. Skulle du kunna tänka dig att säga 

”vi” istället för ”de” när du talar om Manguide? 

2.   Antag att du reviderat Manguide ett år och lärt känna bolaget. I vilken mån skulle du kunna känna 

att ManGuides framgångar är dina framgångar? 

3.   Förutsätt att du reviderat ManGuide under en betydande tid, hur sannolikt är det att det känns som 

en personlig komplimang när någon berömmer ManGuide? 

4.   Förutsätt att du reviderat ManGuide under en betydande tid, hur sannolikt är det att det känns som 

en personlig förolämpning när någon kritiserar ManGuide? 

5.   Tänk dig att du reviderat Manguide ett år och lärt känna bolaget. Hur intresserad är du av vad andra 

tycker om företaget? 

 

 

Manipulation av Professionsidentiteten 

 
Ej framträdande Professionsidentitet  
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Framträdande Professionsidentitet  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Undersökningens huvuduppgift (Gemensamt för samtliga respondenter) 

 
Case 
Under årets revision har tyvärr en tvist uppstått mellan dig och ledningen för ManGuide AB. Klientens 
ekonomichef, som också tidigare varit partner vid revisionsbyrån du arbetar för, vill visa en 
nettovinstpå 11.200.000 kr vilket är en förbättring med 900.000 kr (en ökning med 8,75 procent), 
jämfört med föregående år. Du menar dock att nettoresultatet överskattats med cirka 1.800.000 kr 
(dvs det bör justeras till 9.400.000). Av dessa 1,8 miljoner kr kan 850,000 kr tillskrivas uppenbara 
misstag som klientens redovisningpersonal begått, och som måste justeras för att de finansiella 
rapporterna ska vara i enighet med god redovisningssed. Resterande 950.000 kr består av 
uppskattade skillnader mellan Dig och ManGuide ABs ekonomichef gällande hur summan av 
ersättning för osäkra fordringar, lagernedskrivningar samt aktivering av räntekostnader bör 
redovisas. Var och en av dessa belopp är föremål för professionell bedömning och vare sig 
professionella riktlinjer eller ditt företags arbetsstandarder erbjuder någon definitiv lösning. Du står 
alltför inför en situation där förhandling 
kommer att krävas med ekonomichefen vid ManGuide AB.  
 
Utifrån föregående case, vänligen bedöm sannolikheten i att du antar respektive förhandlingsstrategi 
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vid en liknande konflikt i ditt arbete. Vi inser naturligtvis att Du normalt skulle behöva mycket mer 
information för att kunna ta ställning i en verklig situation i likhet med denna, men vi ber Dig att svara 
så ärligt som möjligt utefter Din uppfattning om situationen. Detta görs genom att välja den knapp 
mellan "Skulle med stor sannolikhet använda" till "Högst osannolikt att jag skulle använda" som Du 
anser representerar sannolikheten i att Du skulle tillämpa respektive strategi. 
 

 

 

 

Påståenden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medgivande 

 
 
 
 
 
          
 
 

Kompromissande 

 
 
 

 

Strategier 
 
 

Stridande 

1. Jag skulle försöka tillfredsställa klientens 

förväntningar.  ×   

2. Jag skulle försöka kompromissa genom att ”ge och 

ta”. 
 ×  

3. Jag skulle argumentera för att mina kunskaper i 

egenskap av revisor gör mig kvalificerad att avgöra 

hur redovisningen bör utformas.  

  × 
4. Jag skulle argumentera med klienten för att visa 

dem fördelarna med min position. 
  × 

5. Jag skulle försöka hitta något mellanting mellan 

min och klientens ståndpunkt för att lösa problemet.   
 ×  

6. Jag skulle använda mitt inflytande som revisor för 

att få min ståndpunkt accepterad av klienten.   
  × 

7. Jag skulle lyfta fram min kompetens inom 

redovisning för att påverka upplösningen till min 

fördel.   

  × 
8. Jag skulle ge med mig till klientens lösning.  

  ×   

9. Jag skulle försöka tillgodose klientens behov.  

  ×   

10. Jag skulle ge mitt medgivande till klientens förslag 

angående redovisningen.  ×   

11. Jag skulle försöka möta klienten "halvvägs".   ×  

12. Jag skulle förhandla med klienten för att nå en 

kompromiss.   
 ×  

13. Jag skulle försöka tona ner skillnaderna med 

ledningen för att nå en kompromiss. 

  

 ×  

14. Jag skulle stå fast vid min ursprungliga 

ståndpunkt.   
  × 

15. Jag skulle lita på klientens bedömning. 

  ×   
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Kontroll av manipulationen av klientidentifieringen med IOS - skala 
 

 
 

 

 

Kontroll av manipulation av professionsidentiteten  
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Demografiska frågor 

 

 
 

 

 

 

  

 

 


