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Sammanfattning  

Denna studie undersöker hur ekonomichefer i svenska icke börsnoterade aktiebolag ser på 

relationen med revisorn, förhandling och andra interaktioner inom ramen för denna relation. 

På senare tid har revisorns grundläggande roll som granskare tonats ned till fördel för en mer 

rådgivande och analytisk roll. En flexibel tolkning av redovisningsstandarder bidrar till att en 

förhandling eller diskussion kan komma att ske mellan revisor och klient. Förhandling mellan 

företagsledning och revisor har konstaterats vara frekvent förekommande i stora utländska 

företag. Vidare visar forskning att förhållanden, så som relationen mellan företagsledning och 

revisor, kan ha en betydande påverkan för resultatet av så väl förhandlingar som diskussioner. 

Dessutom indikerar tidigare forskning att revisorn alltid bör arbeta för att tillgodose 

företagsledningens behov. Denna studie grundar sig i djupintervjuer med åtta ekonomichefer i 

svenska icke börsnoterade aktiebolag. Resultaten visar att en proaktiv relation anses existera 

mellan majoriteten av responderande ekonomichefer och deras revisorer. I de proaktiva 

relationerna är förhandling sällsynt förekommande i jämförelse med de reaktiva relationerna. 

Situationer med tidig konsultation samt gemensam problemlösning präglar den proaktiva 

relationen. Resultatet tyder därmed på att relationen har en inverkan på huruvida en 

förhandling kommer att uppstå, dock inte hur en eventuell förhandling mellan parterna 

kommer att te sig. I de få förekommande fallen av förhandling har till största del distributiva 

strategier (det finns en vinnare och en förlorare) urskiljts oavsett typ av relation. Slutligen 

synliggör studiens resultat en ytterligare form av interaktion, kund-leverantör relationen.  
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1 Inledning 

Den traditionella finansiella revisionen syftar till att ge aktieägare, investerare, långivare och 

andra aktörer tillit till ett företags finansiella rapporter. På grund av existerande 

informationsasymmetri mellan ägare och företagsledning, samt en potentiell konflikt mellan 

ledningens och aktieägarnas intressen, är revisorn erforderlig för att bestyrka den finansiella 

informationen och förbättra informationens kvalitet (Wallace, 1991). Således är en oberoende 

revisor fundamental för integriteten i ett företags finansiella rapporter och därmed förtroendet 

för kapitalmarknaden (Beattie, Fearnley & Brandt, 2001, ss. 4-5). Om revisorns oberoende 

inskränks kan det leda till försämrad revisionskvalitet, samt ökad sannolikhet att de finansiella 

rapporterna innehåller information som döljer företagets verkliga resultat och finansiella 

ställning (Chen, Lin & Lin, 2008; GAO, 2003). Minskat oberoende kan därmed reducera de 

finansiella rapporternas informativa och tillitsfulla information, vilken bland annat investerare 

lägger till grund för sina ekonomiska beslut (Francis, 2011).  

Förutom att vara oberoende är det dessutom nödvändigt för revisorn
1
 att ha en bra och nära 

relation med klienten
2
 för att få tillgång till all väsentlig information och därmed kunna ge ett 

bestyrkande med hög revisionskvalitet (Arel, Brody & Pany, 2005; Bamber & Iyer, 2007; 

Hellman, 2011). En revisor måste interagera med klienten för att få förståelse för klienten och 

dennes miljö för att kunna identifiera och bedöma risker för väsentliga felaktigheter (Hellman, 

2011). Således måste en revisor kompromissa mellan att vara nära klienten och samtidigt 

upprätthålla oberoendet (Hellman, 2011). På senare tid har revisorns grundläggande roll som 

granskare tonats ned till fördel för en mer rådgivande och analytisk roll (Beattie et al., 2001, 

ss. 4-5; Hellman, 2006). Detta till följd av att kommersialismen i revisionsbranschen har ökat 

(Beattie et al., 2001, s. 4; Hellman, 2006; Gibbins, McCracken & Salterio, 2010). 

Revisionsbyråerna framhäver allt mer hur de genom revisionen kan skapa mervärde för sin 

klient. Kommunikation, en bra relation samt lyhördhet för klientens behov och önskan har 

konstaterats vara positivt associerat med kundnöjdhet (Behn, Carcello, Hermansson & 

Hermansson, 1997; Hellman, 2006). Specifik oro för att revisorn inte klarar av att bibehålla 

sitt oberoende när denne samtidigt ska skapa mervärde har dock framhävts (Jeppesen, 1998).  

                                                 
1
 Med "revisor" i interaktionssammanhang avses, i likhet med andra studier (Hellman, 2011; McCracken et al., 

2008) den ansvarige, påskrivande revisorn.  
2
 Med "klienten" avses, i likhet med andra studier (Beattie et al., 2001; Gibbins et al., 2010; Hellman, 2006) det 

reviderade företaget, samt dennes företagsledning och anställda. Detta trots att det är aktieägarna som formellt 

sett utser revisorn på bolagsstämman. 
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Den rådgivande och analytiska rollen främjar diskussioner och förhandlingar mellan revisor 

och företagsledning (Beattie et al., 2001, s. 7). Dessutom bidrar en flexibel tolkning av 

redovisningsstandarder till att en förhandling eller diskussion kan komma att ske mellan 

revisor och klient (Beattie, Fearnley & Brandt, 2000). Företagsledning och revisor kan vara 

överens på många punkter, men deras olika uppdrags syfte påverkar deras motiveringar och 

prioriteringar, vilket kan leda till konflikter (Beattie et al., 2000). Revisorer är ofta mer 

konservativa jämfört med sina klienter (Bame-Aldred & Kida, 2007). De två parterna kommer 

således att möta situationer där deras rapporteringsmål är väsentligt olika. Det kan framtvinga 

situationer där revisorn och klient måste förhandla (Bame-Aldred & Kida, 2007). Resultatet 

från sådana förhandlingar och diskussioner kan i all väsentlig grad påverka information som 

delges investerare och andra intressenter (Gibbins, Salterio & Webb, 2001, Brown & 

Johnstone, 2009). Förhandling mellan företagsledning och revisor har konstaterats vara 

frekvent förekommande i stora utländska företag (Beattie et al., 2000; Gibbins, McCracken & 

Salterio, 2007). De finansiella rapporterna i dessa företag är således resultatet av en 

gemensam ansträngning (Beattie et al, 2000; Gibbins et al., 2001).  

Relationen mellan företagsledning och revisor är mycket komplex (Beattie et al., 2001, s. 11). 

Forskning visar att förhållanden, så som relationen mellan företagsledning och revisor, kan ha 

en betydande påverkan för resultatet av så väl förhandlingar som diskussioner. Till exempel 

tyder forskning på att en proaktiv och hjärtlig relation mellan revisor och företagsledning kan 

resultera i att revisorn inte lika bestämt står fast vid sin ståndpunkt under en förhandling 

(Gibbins et al., 2010). Dessutom indikerar tidigare forskning att revisorn alltid bör arbeta för 

att tillgodose klientens behov (McCracken, Salterio & Gibbins, 2008). Revisorer tenderar 

därmed inte att ta de mest konservativa besluten i förhandlingar (Brown-Liburd, Cohen & 

Trompeter, 2013). En sådan relation blir ett hot mot revisorns självständighet och objektivitet 

(Gibbins et al., 2010; McCracken et al., 2008). Utifrån detta efterfrågar Gibbins et al. (2010) 

ytterligare forskning om relationen och förhandlingen mellan företagsledning och revisor. 

Relationen kan enligt dem ha en inverkan på förhandling eller diskussion, vars resultat 

påverkar de finansiella rapporterna. Vidare insikt i relationen mellan revisor och klient är 

således motiverad. Sweeney och Pierce (2011) hävdar att ytterligare forskning kring 

relationen mellan revisor och klient skulle bidra med värdefull inblick i revisionen.  

Givet att det är aktieägarnas och övriga intressenters behov av tillförlitlig information som ska 

tillgodoses, samtidigt som förhandlingar och diskussioner kan uppstå mellan revisor och 

klient där relationen mellan dem kan vara en påverkande faktor, samt att revisorn i allt större 



 

  

3 

 

utsträckning verkar i en rådgivande roll, uppkommer frågan: Hur ser relationen, förhandlingen 

och andra interaktioner mellan företagsledning och revisor ut?  

Majoriteten av den forskning som gjorts inom detta område har varit abstrakt genom ett 

analytiskt eller experimentellt förhållningssätt (Gibbins et al., 2010; Hatfield, Agoglia & 

Sanchez, 2008; Sanchez, Agoglia, & Hatfield, 2007), eller genomförts med hjälp av enkäter 

(Beattie et al., 2000; Gibbins et al., 2001; 2007). Interaktion mellan revisor och 

företagsledning är ofta svår att observera (Fearnley, Beattie & Hines, 2011, s. 31). Humphrey 

(2008) ifrågasätter relevansen av många arkivstudier och experimentella studier, då han anser 

att de inte undersöker själva revisionen. Därför är kvalitativ forskning inom revisionsområdet 

värdefullt då det ger möjlighet att öka förståelsen kring revisionen (Humphrey, 2008).  

Vidare har tidigare forskning (t.ex. Gibbins et al., 2001; Gibbins et al., 2010; Sweeney & 

Pierce, 2004) övervägande studerat klientens påverkan genom att studera revisorn. Detta 

motiverar sökande efter mer kunskap kring om, hur och varför klienter försöker påverka 

revisorn (Hellman, 2011; McCracken et al., 2008). Ett sätt att bryta ned och studera begreppet 

företagsledning är att studera ekonomichefer, vilka anses representera den primära relationen 

mellan revisor och klient (Beattie et al., 2001, s. 178; Gibbins et al., 2001). Ekonomichefens 

perspektiv är intressant då forskning indikerar att ekonomichefen har en betydande påverkan 

på revisorn och dennes beslut i revisionen (Hellman, 2011; McCracken et al., 2008). Genom 

att studera ekonomichefen kan dessutom en ökad förståelse för relationen och förhandlingen 

mellan denne och revisorn uppnås. Detta då ekonomichefen inte anses behöva begränsa sina 

svar för att skydda sig själv på grund av revisionsreglering, så som krav på oberoende 

(Hellman, 2011). Beattie et al. (2001), McCracken et al. (2008), Fearnley et al. (2011), samt 

Hellman (2011) är de enda som faktiskt intervjuat ekonomichefen. Ytterligare insikt om 

relationen mellan revisor och ekonomichef utifrån ekonomichefens synvinkel har efterfrågats 

i forskningen (Gibbins et al., 2010; Hellman, 2011; Sweeney & Pierce, 2011).  

Det är i dagsläget enbart McCracken et al. (2008) som undersöker relationen mellan revisor 

och ekonomichef i icke börsnoterade aktiebolag. I dessa bolag finner McCracken et al. (2008) 

att det är ekonomichefen som har makten att bestämma hur relationen mellan denne och 

revisorn ska vara, vilket får konsekvenser för förhandling och diskussion mellan dessa parter. 

Följaktligen har ekonomichefer i icke börsnoterade aktiebolag, enligt McCracken et al. 

(2008), ett betydande inflytande över revisorn. Vidare menar Peter Malmqvist, före detta 

ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening, att börsnoterade företag har ett annat fokus 
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än icke börsnoterade aktiebolag då de lever under kortsiktiga vinstkrav som drivs fram genom 

ett samspel mellan aktiemarknaden och företagsledningen (Malmqvist ur Andersson, 2002). 

Detta skulle kunna tyda på att ekonomichefer i icke börsnoterade aktiebolag kan förväntas 

vara mindre benägna till hård förhandling med revisorerna. Detta då dessa bolag inte kan 

anses ha samma kortsiktiga, samspelade vinstkrav att uppnå som de börsnoterade företagen 

och därmed inte har liknande incitament att redovisa så fördelaktiga siffror som möjligt. Med 

grund i detta ges dessa bolag relevans ur forskningssynpunkt.  

Denna studie ämnar därför undersöka och öka förståelsen för hur ekonomichefer i svenska 

icke börsnoterade aktiebolag ser på sin relation med revisorn, mer specifikt förhandlingar 

och andra interaktioner inom ramen för denna relation.  

Målsättningen med denna studie är att försöka bidra med ekonomichefers, i icke börsnoterade 

aktiebolag, perspektiv till tidigare kvalitativ empirisk forskning inom området (t.ex. Beattie et 

al., 2001; Fearnley et al., 2011; Hellman, 2006; 2011; McCracken et al., 2008). Tidigare 

forskning inom området har funnit motstridiga resultat. Gibbins et al. (2010) fann att 

relationen mellan ekonomichef och revisor påverkar förhandlingen mellan dessa parter. I 

konstrast till detta fann Fearnely et al. (2011) att relationen inte har någon påverkan på 

förhandling samt att gemensam problemlösning, snarare än förhandling, var frekvent 

förekommande. Denna studies resultat, baserat på intervjuer med åtta ekonomichefer i 

svenska icke börsnoterade aktiebolag, visar att förhandling är sällsynt förekommande i 

majoriteten av företagen. Dessa företag präglas snarare av situationer med tidig konsultation 

samt gemensam problemlösning. Resultatet tyder vidare på att relationen har en inverkan på 

huruvida en förhandling kommer att uppstå, dock inte hur en eventuell förhandling mellan 

parterna kommer att te sig. Slutligen synliggör studiens resultat en kund-leverantör relation. 

Ekonomicheferna anser sig kunna påverka omvalet av revisor om denne inte uppfyller deras 

förväntningar. 
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2 Tidigare forskning 

Nedan ges en beskrivning av tidigare gjorda studier om den revisionsreglerade interaktionen 

mellan revisor och ekonomichef. För att skapa en förståelse för den problematik som kan 

uppstå vid interaktion och förhandling mellan revisor och ekonomichef kommer därefter 

regleringen gällande revisorns oberoende att redogöras för. Detta följs av en sammanfattning 

av tidigare forskning om relationen och förhandling mellan revisor och ekonomichef, 

strategier i förhandlingen och problematiken kring detta. Slutligen utvecklas en 

sammanfattande modell utifrån denna litteraturstudie i syfte att förtydliga den uppfattning 

denna studies författare bildat sig kring interaktionsprocessen mellan revisor och 

ekonomichef.  

2.1 Revisionsreglerad interaktion mellan revisor och klient  

En revision kräver en nära relation med klienten för att få tillgång till all nödvändig 

information och därmed kunna ge ett bestyrkande med hög revisionskvalitet (Bamber & Iyer, 

2007; Beattie et al., 2001; Hellman, 2011; Sweeney & Pierce, 2011). En revisor måste 

interagera med klienten för att få förståelse för klienten och dennes miljö och således kunna 

identifiera och bedöma risker för väsentliga felaktigheter (Hellman, 2011). International 

Standards on Auditing (ISA) 315 stadgar att en revisor vid planeringen av revisionen bland 

annat måste genomföra en riskbedömning av företaget i vilken frågor till företagsledningen 

ska ingå (ISA 315, p. 5). Även ISA 260 stadgar ett krav på kommunikation mellan revisor och 

de som har ansvar för företagets styrning för att bland annat underlätta revisorns 

informationsinsamling (ISA 260, p. 4 & 9). Vidare föreskriver ISA 260 revisorn att informera 

styrelsen om den planerade revisionens omfattning, tidpunkt och inriktning (ISA 260, p. 15). 

Dessutom, till följd av ökat antal komplexa transaktioner och utvecklad teknologi, måste 

revisorn i allt större utsträckning interagera med klienten för att samla in revisionsbevis 

(Knechel, 2007). Bland annat vid granskning av uppskattningar i redovisningen, vilka ger 

utrymme för tolkningar (Beattie et al., 2000; Carrington, 2010, s. 32), måste revisorn ställa 

frågor till företagsledningen för att bilda sig en uppfattning om riktigheten samt objektiviteten 

hos företagsledningen (ISA 540, p. 1 & 8b).  

En nära interaktion riskerar dock att försämra revisionskvaliteten och hota revisorns 

oberoende (Healy & Palepu, 2003; Hellman, 2011; Knechel, 2007; McCracken et al., 2008). 

Revisorn riskerar att identifiera sig med sin klient och därmed försämra objektiviteten 

(Bazerman, Loewenstein & Moore, 2002). Hotet synliggörs i Bambers och Iyers (2007) 
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studie, där den revisor som identifierar sig med sin klient i större utsträckning kommer att 

foga sig efter klientens önskan i en väsentlig fråga.  

2.2 Revisorns oberoende 

Att revisorn som genomför ett bestyrkandeuppdrag är oberoende av företaget som granskas är 

fundamentalt för allmänhetens förtroende gällande revisionsberättelsens pålitlighet 

(Europeiska Unionen, 2006, artikel 22). Den som grundar sina beslut på en revisionsberättelse 

och företagets finansiella rapporter måste kunna känna sig säker på att revisorn inte låtit sig 

påverkas av andra intressen än att göra en bra revision (FAR, 2006). Enligt FAR:s etikregler 

ska revisorer som utför bestyrkandeuppdrag, förutom att uppträda med integritet och 

objektivitet, agera självständigt och opartiskt (EtikR1, 2012). Den svenska revisorslagen 

anger fem omständigheter då revisorns opartiskhet och självständighet riskerar att hotas 

(Revisorslagen (2001:883) 21 §). Dessa är: egenintressehotet, självgranskningshotet, 

partsställningshotet, vänskaps-/förtroendehotet samt skrämselhotet. Omständigheterna, finns 

förutom i den svenska lagstiftningen uttryckta i världsfederationen IFAC:s "Code of Ethics 

for Professional Accountants" samt i Europeiska Unionens åttonde bolagsrättsliga direktiv. 

Självgranskningshotet innebär att revisorn ger råd i frågor som inte utgör revisionsverksamhet 

och som därefter ingår i granskningsuppdraget. Hotet som uppkommer vid vänskaps-/ 

förtroendeomständigheten har ansetts vara en bidragande orsak till bland annat 

Enronskandalen (Bamber & Iyer; 2007; Bazerman et al., 2002; Knechel, 2007).  

Ett annat omdiskuterat hot mot revisorns oberoende är hur revisorn utses (t.ex. Bazerman et 

al., 2002). Enligt lagstiftningen är det bolagsstämman som utser en revisor för ett aktiebolag 

(Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 8 §). I praktiken är det dock det reviderade företaget som 

betalar för revisorn och företagsledningen har betydande påverkan över revisorns utnämning 

och ersättning (Carrington, 2010, s. 32; Hellman, 2006). 

2.3 Ekonomichefens syn på relationen mellan denne och revisorn 

I en studie av Beattie et al. (2000) beskriver deltagande ekonomichefer relationen mellan dem 

och revisorerna som konstruktiv då diskussioner med revisorerna hålls för att säkerställa en 

rättvisande bild av företaget. Ekonomicheferna betonar även att relationen bygger på 

samarbete. McCracken et al. (2008) undersöker relationen mellan revisor och ekonomichef, 

samt vilka roller dessa kan ha i interaktionen. Författarna anger att revisionen till stor del 

påverkas av hur ekonomichefen beslutar att relationen mellan denne och revisorn ska se ut. 

De finansiella rapporterna påverkas med andra ord av ekonomichefens beslut att positionera 
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revisorn i en specifik roll och därmed skapas en, av ekonomichefen, önskvärd relation mellan 

dem. Två specifika roller och relationer som ekonomichefen kan placera revisorn i 

framkommer. Revisorn kan ges en proaktiv roll om ekonomichefen önskar en proaktiv 

relation med denne. Detta grundar sig i att ekonomichefen själv är proaktiv. Detta innebär att 

ekonomichefen uppsöker revisorn för konsultationer innan genomförandet av beslut för att 

försäkra sig om att de finansiella rapporterna är felfria och kan utstå en extern granskning utan 

anmärkning. Ekonomichefen värderar revisorns åsikt högt och en revisor i en proaktiv relation 

konsulteras löpande under året för att upptäcka och hantera problem tidigt samt undvika 

överraskningar. De finansiella rapporterna blir i en proaktiv relation en gemensam produktion. 

Den proaktiva rollen och relationen återfinns även i Beatties et al. (2001, ss. 54-55) studie. 

Författarna anger att i en positiv och förtrolig relation ser ekonomichefen revisorn som en 

värdefull rådgivare och att de tillsammans skapar de finansiella rapporterna. Förhandlig 

förekommer, men det finns en ömsesidig respekt för varandra då båda parters åsikter 

respekteras, värderas och välkomnas. Dock anses en interaktiv, pågående relation kunna 

minimera konflikter mellan ekonomichef och revisor då problem löses snabbt i resonerande 

debatter (Beattie et al., 2001, s. 282). 

Alternativet till den proaktiva rollen och relationen är den reaktiva rollen och relationen. En 

ekonomichef som positionerar revisorn i en reaktiv roll ser de finansiella rapporterna som sina 

egna och uppsöker i regel inte revisorn för löpande konsultationer, vilket innebär att 

ekonomichefen själv är reaktiv (McCracken et al., 2008). Följaktligen önskar ekonomichefen 

en reaktiv relation med revisorn. I en reaktiv relation informeras revisorn inte om ett problem 

förrän sent i processen, ekonomichefen står fast vid sin ståndpunkt och bestrider eventuella 

förändringar. Dessutom delar ekonomichefen inte gärna med sig av nödvändig information, 

vilket kan försvåra för revisorn att finna väsentliga felaktigheter. Detta försvårar även 

förhandlingen och leder till att revisorn aktivt söker stöd för ekonomichefens ståndpunkt så att 

den kan accepteras. Revisorer i reaktiva relationer har en mindre påverkan på klienternas 

finansiella rapportering, dessa ser till att tillämpliga standarder följs men ger inte förslag på 

andra fördelaktiga förändringar. Beattie et al. (2001, s. 107) beskriver, i likhet med den 

reaktiva relationen, en negativ och tvistig relation mellan ekonomichef och revisor. I en sådan 

relation verkar revisorn närmast som en polis. 

Oavsett vilken av de två relationerna som existerar mellan parterna är det dock alltid revisorns 

ansvar att hålla klienten nöjd och upprätthålla en god relation. Revisionsbyrån vill inte förlora 

klientintäkter och är därför måna om att behålla sina kunder. Revisorn blir alltså beroende av 
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ekonomichefen på detta sätt och accepterar därför dennes påverkan på relationen. 

(McCracken et al., 2008) Således godtar revisorn en proaktiv roll om ekonomichefen är 

proaktiv och eftersträvar en proaktiv relation, för att inte riskera att bli utbytt. På samma sätt 

antar revisorn en reaktiv roll om ekonomichefen är reaktiv. Även Fearnley et al. (2011, s. 77) 

synliggör att ekonomichefer anser sig ha rätt att efterfråga byte av revisor om de inte är nöjda 

med relationen med revisorn. Detta synsätt kan vidare återfinnas i svenska företag. I en studie 

av Hellman (2011), där svenska börsnoterade företag undersöks, beskrivs relationen mellan 

revisor och ekonomichef som en "konsument-leverantör" relation. Ekonomicheferna i studien 

rättfärdigar sina försök att influera revisorns arbete genom att referera till det faktum att de är 

kunder som vill ha värde för pengarna. I en tidigare studie av Hellman (2006) angav en av de 

deltagande ekonomicheferna att relationen mellan honom och revisorn gick utöver revisorns 

lagstiftade roll och att detta var avgörande för huruvida revisorn blev omvald eller inte. 

Hellmans (2006) studie visar att klienter önskar en tydlig, rättfram och övertygande revisor 

med god kommunikativ förmåga.  

Vidare identifierar Beattie et al. (2001, s. 17) olika revisionsköpartyper. Missunnaren ("the 

grudger") ser lite eller inget värde i revisionen och är ohjälpsam mot revisorn. 

Komfortsökaren ("the comfort seeker") ser ett stort värde i revisionen och önskar en grundlig 

genomgång av företagets system samt försäkran om att de finansiella rapporterna är korrekta. 

Komfortsökaren använder revisorn som ett bollplank för löpande rådgivning. Resurssökaren 

("the resource seeker") beskrivs som någon som ser ett mycket stort värde i revisionen och 

önskar tekniska råd kring redovisningen. Resurssökaren önskar även affärsidéer och 

konsulttjänster gällande exempelvis skatt och redovisning från revisorn. Enligt Beattie et al. 

(2001, s. 260) avgör köpartypen klientens attityd till olika frågor. Det kan vara frågor så som 

det övergripande värdet av revisionen, kvaliteten på arbetsrelationen mellan klient och revisor 

samt revisorns egenskaper vad gäller oberoende och integritet. Beatties et al. (2001) resultat 

visar att majoriteten av deltagande företag var komfortsökare.  

2.4 Förhandling mellan revisor och ekonomichef 

Ekonomichefer och revisorer upplever revisionsprocessen som en pågående och samverkande 

process (Beattie et al., 2000). Gibbins et al. (2001) finner att revisorer såg förhandling och 

diskussion som en del av den service de förväntas erbjuda till klienten och således var en 

vanlig förekommande och nödvändig del av deras ansvar. Gibbins et al. (2007) undersöker 70 

ekonomichefer i stora företag på liknande sätt som Gibbins et al. (2001) och finner att 81 
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procent av dessa erfarit förhandling med sin revisor. Resterande respondenter hävdade att de 

haft en omfattande och tidig konsultation med sin revisor. Förhandling ansågs således vara en 

normal del av revisionen. Även Hellman (2006) finner att förhandlingar och diskussioner i 

svenska börsnoterade företag är vanligt förekommande. Det som huvudsakligen diskuterades 

och förhandlades om mellan revisor och ekonomichef var oklara redovisningsstandarder, 

intäktsredovisning, omfattning på noter, goodwill och avskrivningar (Beattie et al., 2000; 

Gibbins et al., 2001; 2007).  

Begreppet förhandling kan definieras som processen att förena motstridiga åsikter, som har 

uppkommit i diskussioner, genom att den ena parten eller båda parter ger med sig (Beattie et 

al., 2000). Begreppet diskussion kan således definieras som frågor som uppmärksammas av en 

eller båda parter, vilka sedan övervägs genom muntlig och skriftlig kommunikation (Beattie et 

al., 2000). Själva förhandlingsprocessen kan delas upp i tre delar (Gibbins et al., 2001). Den 

första delen är själva problemet eller frågan som ska förhandlas om (Bazerman, 1986). 

Således kan de involverade parterna förutse förhandlingen och planera därefter. Den andra 

delen är själva förhandlingen, vilken består av beräknade, strategiska aktiviteter (Thompson, 

1990). Dessa grundar sig i den involverade partens kunskap, uppfattning, åsikter och 

preferenser. De involverade parterna kanske inte har samma information till en början, vilket 

därmed möjliggör för olika åsikter och preferenser (Gibbins et al., 2001). Den tredje delen av 

förhandlingsprocessen är själva resultatet av förhandlingen.     

Fearnley et al. (2011) gör om studien av Beattie et al. från år 2001 ett antal år senare för att 

undersöka om situationen gällande förhandling hade förändrats. De finner då att 

interaktionerna mellan revisor och ekonomichef grundade sig i ett gemensamt sökande efter 

lösning på ett problem snarare än förhandlingar som resulterat ur olika åsikter. Gemensam 

problemlösning kan enligt författarna ses som en diskussion mellan de två parterna som 

resulterar i en tillfredsställande lösning (Fearnley et al., 2011, s. 136). Fortfarande var det 

dock genom oklara och komplexa redovisningsstandarder, värderingar av immateriella 

tillgångar samt detaljerade revisionsstandarder som interaktionen uppstod ur (Fearnley et al., 

2011, ss. 8-9, 328-329). Dessutom finner Fearnley et al. (2011, s. 8) en gemensam strävan att 

efterleva redovisningsregler för att undvika problem med tillsynsmyndigheter, vilket innebär 

mindre förhandlingar mellan revisor och ekonomichef. Resultaten från Gibbins et al. (2001; 

2007), Beattie et al. (2000; 2001) samt Fearnley et al. (2011) visar att interaktioner i form av 

förhandling, diskussioner och gemensam problemlösning kan ha väsentlig påverkan på de 

finansiella rapporterna.  
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I och med att forskning synliggör att diskussioner och förhandling är vanligt förekommande 

menar Beattie et al. (2000) att den klassiska agentteorin inte är tillräcklig och fullständig för 

att beskriva de aktiviteter som revisorn utför under revisionsuppdraget. Författarna menar att 

revisorn allt mer utgör en källa för råd och stöd gentemot företagsledningen genom 

diskussioner i frågor gällande redovisningsprinciper, interna kontroller och generella 

affärsråd. Knechel (2007) gör gällande att revisorns intressen har blivit allt mer 

sammanflätade med företagsledningens intressen. Vidare hävdar Beattie et al. (2000) att de 

finansiella räkenskaperna resulterar ur ett gemensamt samarbete, vilket stöds av Beatties et al. 

(2001, ss. 79, 150) resultat. De finner interaktioner där revisor och ekonomichef har 

gemensamma mål, arbetar ihop och samarbetar för att hitta lösningar.  

Gibbins et al. (2001; 2007) finner vidare att förhandlingen mellan revisor och ekonomichef 

påverkas av olika faktorer. En av de viktigaste faktorerna ansågs vara relationen mellan 

revisor och ekonomichef. Hur ekonomichefen bedömde revisorns kunskaper om företaget och 

dess miljö påverkade också sannolikheten att ekonomichefen tog till sig revisorns råd eller 

inte. Trots att det ligger i båda parters intresse att få tvistiga frågor lösta anser deltagande 

ekonomichefer i en studie av Gibbins et al. (2007) att den part med mest expertis och 

kompetens kommer att få fördel i tvisten. Ekonomicheferna ansåg sig vidare besitta den högre 

kompetensen samt utföra bättre analyser. De ansåg sig tvungna att lära revisorn om 

affärstransaktionerna. Likaså Beattie et al. (2001, ss. 258, 267, 282), McCracken et al. (2008) 

samt Gibbins et al. (2010) finner att relationen mellan revisorn och ekonomichefen hade 

påverkan på interaktionen. Fearnley et al. (2011, ss. 328-329) finner dock att relationen 

mellan ekonomichef och revisor inte hade lika stor betydelse för resultatet.  

2.5 Strategier i förhandlingen 

Valet av strategier under och inför en förhandling kan ha stor betydelse för slutresultatet av 

förhandlingen (Gibbins et al., 2010; McCracken et a., 2008). Gibbins et al. (2010) redogör för 

två grupper av strategier som revisorn och ekonomichefen kan använda sig av, vilka bidrar till 

olika resultat. Dessa två är distributiva och integrerade strategier. Distributiva strategier 

innebär en situation där ena parten eller båda parter förlorar (Bazerman, 1986, s. 123). 

Integrerade strategier innebär att båda parter går vinnande ur förhandlingen genom att båda 

parter får ge med sig till viss del eller att parterna tillsammans löser problemet på ett 

tillfredsställande sätt (Bazerman, 1986, s. 123). 
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Det finns tre distributiva strategier (Gibbins et al., 2010). Den första är den stridande strategin 

("contending strategy"). Den innebär att revisorn utmanar klientens position genom att hota 

med att skriva oren revisionsberättelse (Perreault & Kida, 2011). Motsatsvis kan klienten hota 

revisorn med att inte utnämna denne för omval, vilket synliggörs i studierna av Beattie et al. 

(2000), McCracken et al. (2008) samt Hellman (2011). Att hota med att skriva en oren 

revisionsberättelse är en effektiv strategi för revisorn, men den kan dock skada 

ekonomichefens inställning gentemot revisorn samt att ekonomichefen inte blir lika tillfreds 

med resultat av förhandlingen (Perreault & Kida, 2011). Detta styrker McCrackens et al. 

(2008) studie, i vilken de finner att revisorn ogärna skriver en oren revisionsberättelse då det 

skulle kunna innebära klientbortfall. Den andra distributiva strategin är den medgivande 

strategin ("conceding strategy"), vilken innebär att den ena parten ger med sig för att den 

andre parten ska få fördelar (Gibbins et al., 2010). Den tredje strategin är den 

kompromissande strategin ("compromising strategy"), vilken innebär att parterna möts på 

mitten och ingen av parterna behöver vara särskilt tillfredsställd med lösningen (Bame-Aldred 

& Kida, 2007). Gibbins et al. (2007) finner i sin enkätstudie att majoriteten av de 

responderande ekonomicheferna såg resultaten av förhandlingarna som distributiva, vilket 

enligt dem tyder på att dessa strategier är mer frekvent förekommande än integrerande 

strategier.  

Vidare återfinns i Beatties et al. (2001, s. 183) studie en strategi där ekonomichefen var 

medveten om vilka strider denne valde och gav efter i vissa frågor så att denne hade mer kraft 

kvar till viktigare frågor. Denna strategi kan ses som en distributiv strategi då ingen av 

parterna går vinnande ur en förhandling (Bazerman, 1986, s. 123). I Perreaults och Kidas 

(2011) studie återfinns ytterligare två strategier. Den första i form av situationer där revisorn 

tar hjälp av en mer teknisk kunnig kollegas åsikt för att förbättra sitt förhandlingsläge. Den 

andra strategin innebär att revisorn drar nytta av en individs strävan efter social acceptans och 

således styrker sina argument med att beskriva hur andra företag hanterat en viss 

redovisningsfråga.  

2.6 Relationens och strategiernas påverkan på förhandlingen 

Som nämnts tidigare (se avsnitt 2.4) har relationen mellan revisor och ekonomichef en 

betydande påverkan på förhandlingen och därmed efterföljande resultat, vilket synliggörs i 

flertalet studier. I den första studien som intervjuar ekonomichefer och revisorer med fokus på 

förhandlingen mellan dessa framkommer det att en negativ och tvistig relation, således en 

dålig relation, mellan ekonomichef och revisor resulterar i sämre revisionskvalitet (Beattie et 
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al., 2001, s. 282). När relationen var dålig och ekonomichefen inte respekterade revisorn gav 

revisorn efter i större utsträckning, tänjde på redovisningsreglerna och i vissa situationer gick 

revisorn till och med emot redovisningsprinciper för att blidka klienten (Beattie et al., 2001, 

ss. 102-113). I samma studie synes en positiv och respekterad relation bidra till hög revisions- 

och redovisningskvalitet (Beattie et al., 2001, s. 282).  

Nästan tio år senare finner dock Gibbins et al. (2010) motsatt resultat. Författarna utgår från 

en i verkligheten inträffad förhandlingssituation och konstaterar att i positiva och proaktiva 

relationer väljer revisorn ofta den medgivande strategin, vilken innebär att revisorn ger med 

sig till fördel för klientens ståndpunkt. Desto hjärtligare och positivare relation desto mer 

flexibel tenderar revisorn att vara. Vidare konstaterar Gibbins et al. (2010) att revisorn även i 

negativa relationer letar efter positiva lösningar till fördel för klienten genom att använda sig 

av integrerande strategier. Gibbins et al. (2010) resultat överensstämmer med McCracken et 

al. (2008), vilka finner att ekonomichefen ser revisorn som den som är ansvarig för att alltid 

hålla klienten tillfreds. Även i svenska börsnoterade företag ansåg ekonomicheferna att det 

var revisorns uppgift att efterleva klientens önskemål då revisorn ska ge mervärde för 

pengarna de betalar som kunder (Hellman, 2011). I de svenska börsnoterade företagen 

resulterade detta i att ekonomichefen var inblandad i planeringen av revisionen och kunde 

påverka vilka områden i företaget som revisorn skulle granska. Dessutom finner Hellman 

(2011) att ekonomichefer önskade få hjälp av den externa revisorn med frågor som borde 

hanteras av en internrevisor, så som riskeliminering och effektivitet. Som ett resultat av detta 

kan revisorns tillfredsställande och mervärdesskapande roll skapa en knepig situation för 

revisorn som riskerar att inskränka dennes oberoende (Gibbins et al., 2010). Revisorer 

tenderar att inte ta de mest konservativa besluten i förhandlingar då denne är beroende av sin 

klient (Brown-Liburd et al., 2013).  

Vidare kan trenden mot en allt mer mervärdesskapande revisor tydas i Gibbins et al. (2001; 

2007) studier. I Gibbins et al. studie från år 2001 finner författarna att revisorerna upplever att 

de vinner förhandlingen med klienten i majoriteten av förhandlingarna. Sex år senare finner 

dock Gibbins et al. (2007) att det numera är ekonomichefens ståndpunkt som genomsyrar 

resultatet av förhandlingen. Även McCracken et al. (2008), Hellman (2006; 2011) samt 

Perreault & Kida (2011) synliggör att ekonomichefen i merparten av förhandlingarna får sin 

vilja igenom. Om ekonomichefen inte är nöjd med revisorn och/eller relationen med denne 

hotar ekonomichefen med att inte utnämna revisorn för omval. Ekonomichefens strategi 

stärks av att revisionsbyrån inte vill förlora klienter och därmed inkomst, vilket resulterar i att 



 

  

13 

 

revisionsbyrån byter ut den ansvarige revisorn efter ekonomichefens önskemål (Hellman, 

2011; McCracken et al., 2008).  

Förutom att revisorns oberoende riskerar att inskränkas i och med ekonomichefens möjlighet 

att påverka revisorn kan den proaktiva relationen skapa ytterligare oberoendehot. I den 

proaktiva relationen tenderar klientens finansiella rapporter att vara en gemensam 

framställning (McCracken et al., 2008). Idag arbetar dessutom ekonomichef och revisor i allt 

större utsträckning tillsammans för att gemensamt hitta lösningar på olika redovisningsfrågor 

(Fearnley et al., 2011, ss. 328-329). Vid gemensamt framtagna finansiella rapporter kan 

revisorn komma att granska sådant som denne varit med och framställt, vilket därmed kan ses 

som ett hot mot revisorns självständighet och objektivitet (Sikka, 2009). Detta synliggörs i 

Fearnleys et al. (2011, s. 192) studie där revisorerna vid en gemensam problemlösning 

tenderar att agera som affärsrådgivare och därmed överskrida den tillåtna 

revisionsrådgivningen.  

2.7 Interaktionsprocessen mellan revisor och ekonomichef 

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång har en sammanfattande modell utvecklats (se Figur 

1, s. 14) i syfte att förtydliga den uppfattning som denna studies författare bildat sig kring 

interaktionsprocessen mellan revisor och ekonomichef. Utifrån den revisionsreglerade 

interaktionen, när revisorn samlar in tillräcklig kunskap och information till grund för 

revisionsberättelsen (Bamber & Iyer, 2007; Beattie et al., 2001; Hellman, 2011; Sweeney & 

Pierce, 2011), har ekonomichefen möjlighet att positionera revisorn i en specifik roll utifrån 

om ekonomichefen själv är proaktiv eller reaktiv (McCracken et al., 2008). Ekonomichefen 

beslutar således hur relationen mellan denne och revisorn ska se ut (McCracken et al., 2008). 

Dessutom kan ekonomicheferna delas in i olika revisionsköpartyper, vilka alla avgör attityden 

till bland annat övergripande värdet av revisionen och kvaliteten på arbetsrelationen mellan 

klient och revisor (Beattie et al., 2001, ss. 17 & 260).  

Under revisionsprocessen sker interaktioner i form av förhandling, diskussion (Beattie et al., 

2000; Gibbins et al., 2001; 2007) och/eller gemensam problemlösning (Fernley et al., 2011) 

mellan revisor och ekonomichef. Förhandlingsprocessen består av tre delar. Oenigheten är 

den första delen (Bazerman, 1986). Den andra delen i förhandlingsprocessen är själva 

förhandlingen, vilken består av beräknade, strategiska aktiviteter (Thompson, 1990). Denna 

del av förhandlingsprocessen påverkas av relationen mellan revisor och ekonomichef 

(Gibbins et al., 2001; 2007; 2010; McCracken et al., 2008). Beroende på typ av relation 
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påverkas förhandlingen och valet av strategier på olika sätt, därmed även utfallet av 

förhandlingen. Utfallet av förhandlingen är den tredje och sista delen av 

förhandlingsprocessen, vilken kan ha en väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna 

(Gibbins et al., 2001; 2007; Beattie et al., 2001; Fearnley et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Interaktionsprocess mellan revisor och ekonomichef. 

Källa: Egen bearbetning. 

Modellen ovan används i syfte att utforma intervjufrågor relaterade till tidigare forskning. 

Därefter tas modellen till hjälp för att kategorisera och analysera ekonomichefernas svar på 

intervjufrågorna för att på så sätt kunna öka förståelsen för hur ekonomichefer ser på 

relationen och förhandling med revisorn.  

Målsättningen med denna studie är att försöka bidra med ekonomichefers, i icke börsnoterade 

aktiebolag, perspektiv till tidigare kvalitativ empirisk forskning inom området (t.ex. Beattie et 

al., 2001; Fearnley et al., 2011; Hellman, 2006; 2011; McCracken et al., 2008). Gibbins et al. 

(2010) gör en experimentell studie utifrån revisorns perspektiv om relationen och dess 

påverkan på val av förhandlingsstrategier. Författarna placerar deltagande revisorer i en 

verklig förhandlingssituation och på så sätt antar att förhandling alltid existerar. I denna studie 

återfinns den motsatta partens, ekonomichefens, perspektiv. En förhandling uppkommer på 

grund av oeniga åsikter, om förhandling existerar har således ekonomichefen ett annat synsätt 

än revisorn. Dessutom anses ekonomichefen avgöra relationen mellan denne och revisorn 

(McCracken et al., 2008). Detta skulle kunna innebära att de båda parterna upplever och ser 

på relationen och eventuell förhandling på olika sätt. Efter intervjuer med ekonomichefer 

finner Fearnley et al. (2011) att relationen inte längre har någon betydelse för förhandlingar 

samt att interaktionerna mellan revisor och ekonomichef grundade sig i ett gemensamt 
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sökande efter lösning på ett problem snarare än förhandlingar som resulterat ur olika åsikter. 

Fearnleys et al. (2011) resultat är därmed till viss del motstridigt Gibbins et al. (2010) resultat. 

Vidare har icke börsnoterade aktiebolag inte marknadens kortsiktiga förväntningar att 

tillgodose (Malmqvist ur Andersson, 2002), vilket skulle kunna leda till att ekonomichefer är 

mindre benägna till hårda förhandlingar i dessa företag.  
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3 Metod 

3.1 Forskningsdesign 

Studien utfördes med en förståelseansats då den syftar till att öka förståelsen för hur 

ekonomichefer i svenska icke börsnoterade aktiebolag ser på relationen, förhandlingen och 

andra interaktioner med revisorn. En förståelseansats grundar sig i att söka förståelse för 

relationen mellan specifika individer samt språket och symbolerna dem emellan (Arbnor & 

Bjerke, 1994, s. 71).  På grund av denna förståelseansats valdes en kvalitativ metod för den 

empiriska studien (Holme & Solvang, 1997, s. 92). Experimentella studiers och arkivstudiers 

tillämplighet ifrågasätts då mycket av sådan revisionsforskning inte undersöker revisionen 

som sådan (Humphrey, 2008). Bevis insamlade på distans anses även minska studiers 

pålitlighet (Humphrey, 2008), varför datainsamling genom personliga intervjuer har valts för 

denna studie. Humphrey (2008) betonar värdet av kvalitativ forskning på revisionsområdet för 

att öka den efterfrågade förståelsen kring revisionen.    

En förstudie med tre auktoriserade revisionspartner från tre av de fem största 

revisionsbyråerna i Sverige3 genomfördes. Respondenterna frågades om de upplevt att någon 

fråga eller något problem kontinuerligt diskuterades med ekonomichefen där det ofta förekom 

olika åsikter. Flera olika exempel gavs, vilket indikerar på att det ser olika ut beroende på 

vilket företag det gäller. Därför beslutades att studera relationen, förhandlingen och andra 

interaktioner mellan revisor och ekonomichef ur ett allmänt perspektiv (se Figur 1, s. 14). Det 

allmänna perspektivet utgår från respondenternas egna återberättelser om situationer där 

oenigheter har uppkommit.  

3.2 Val av företag och respondenter 

Studien är avgränsad till att enbart undersöka ekonomichefer i medelstora icke börsnoterade 

aktiebolag i Uppsalaregionen. En definition av medelstora företag från Svenskt Näringsliv har 

använts. Medelstora företag har mellan 50 och 250 anställda och en omsättning mellan 10 och 

50 miljoner euro (Svenskt Näringsliv, 2010). Valet att studera medelstora företag grundas 

bland annat i det faktum att en enhetlig samling respondenter önskades för att öka 

jämförbarheten. Definitionen av medelstora företag resulterar i att stora företag inte definieras 

enligt något omsättnings- eller anställningstak varför spannet mellan två stora företag kunde 

vara på mycket stora belopp eller ett stort antal anställda och därmed försämra jämförbarheten 

dem emellan. Små företag kan enligt Diamant (2004, s. 270) besitta en begränsad kompetens 

                                                 
3
 Sveriges fem största revisionsbyråer (2013) utifrån antalet anställda är PWC, EY, KPMG, Deloitte och Grant 

Thornton. (Källa: Byråernas egna webbplatser.) 
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som gör att de gärna efterfrågar och tar till sig revisorns råd utan att ifrågasätta dem. Således 

förekommer troligtvis inga åsikter som tydligt skiljer sig från revisorns. Då syftet med studien 

är att studera, inte bara relationen mellan revisor och ekonomichef, utan även förhandlingen 

inom ramen för denna relation valdes små företag bort.  

Databasen Retriever Business användes för att finna en urvalsgrupp. Begränsningarna 

anställda mellan 50 och 250 stycken, omsättning mellan 100 miljoner SEK och 500 miljoner 

SEK, Uppsalaregionen samt aktiebolag programmerades in. Den resulterande listan visade 

samtliga företag som stämde överens med begränsningarna. Företag på listan kontaktades 

över telefon. Samtliga företag som kontaktades gick med på att medverka i studien. Två 

företag valdes bort då de inte ansågs lämpliga för studiens syfte. Ett av dessa företag hade sin 

huvudsakliga revision i Irland, det andra företaget var en del av en stor koncern och hade 

därför själv inte kontakt med påskrivande revisor. Ekonomicheferna tappar därmed en del av 

sin förhandlingsposition då möjligheten att säga upp revisorn minskar (Hellman, 2011; 

McCracken et al., 2008) och de ansågs därmed inte kunna öka studiens informationsinnehåll 

(Holme & Solvang, 1997, s. 104).  

Då studien har en kvalitativ ansats är ett relevant antal respondenter viktigt för uppfyllandet 

av studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 129). Med hänsyn till detta samt studiens 

omfång och tidsram (Bryman & Bell, 2011, ss. 121-122) ansågs åtta respondenter vara 

lämpligt för att generera tillräcklig information om studiens område. Varje respondent 

bekräftade att denne hade den huvudsakliga kontakten med revisorn.  

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Utformning av intervjumall  

Då syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur ekonomichefer upplever relationen 

mellan denne och revisorn samt förhandlingen och andra interaktioner dem emellan bedömdes 

semistrukturerade intervjuer vara lämpliga i denna studie. Semistrukturerade intervjuer ansågs  

adekvata för att uppnå studiens syfte då studien inte fokuserar på en förutbestämd 

redovisningsfråga utan avser att möjliggöra för respondenterna att erinra sig olika situationer 

där oenighet uppkommit (Bryman & Bell, 2011, ss. 366-367). Utifrån respondentens erinrade 

situationer utgick författarna därefter från den utformade sammanfattande modellen (se Figur 

1, s. 14), vilket innebar att vissa förutbestämda tematiska områden avsågs undersökas. 

Intervjuerna hade därmed ett förhållandevis tydligt fokus. Detta för att möjliggöra 

jämförbarhet mellan de åtta ekonomicheferna (Bryman & Bell, 2011, s.366).  



 

  

18 

 

Övergripande tematiska frågor utarbetades utifrån den sammanfattande modellen (se avsnitt 

2.7) och den genomgångna litteraturen. Dessa återfinns i intervjuguiden (se Bilaga 1). 

Begreppet förhandling undveks i utformningen av intervjufrågorna då ekonomichefer kan 

uppfatta det som nedsättande och därmed begränsa sina svar (Gibbins et al., 2001, 2007). 

Dock utformades en avslutande fråga med begreppet förhandling för att ge respondenterna 

möjlighet att återge sin syn på begreppet. Intervjufrågorna utformades så att de inte skulle 

påverka respondenten i dennes svar. De inledande frågorna (1-4 samt 6) är ämnade att ge en 

bild av ekonomichefens roll i företaget, dennes erfarenhet av liknande befattning samt 

tidsperioden företagets revisor och ekonomichefen varit i kontakt med varandra. Relationen 

mellan revisor och ekonomichef undersöktes främst genom frågorna 5, 7 samt 14-21. Den 

eventuella oenigheten respondenterna ombads förbereda studerades genom frågorna 8a-8c och 

8f-8h. Oenigheter överlag utreddes med hjälp av frågorna 9-12. Slutligen undersöktes möjliga 

förhandlingsstrategier utifrån frågorna 8d-8e samt 13. 

Under intervjuernas gång formulerades följdfrågor för att i högre grad få tillfredsställande och 

djupgående svar och följaktligen bibehålla viss flexibilitet under intervjuerna. Då syftet är att 

öka förståelsen för ekonomichefens upplevelse av relationen mellan denne och revisorn samt 

förhandlingen och andra interaktioner dem emellan utformades medvetet öppna frågor. 

Respondenten kunde därmed utforma svaren på sitt egna sätt, vilket möjliggjorde för 

respondenten att förmedla det denne upplever vara relevant och viktigt. Således riskerar inte 

intervjuaren att förbise betydande information för forskningssyftet och följaktligen möjliggöra 

djupare förståelse (Bryman & Bell, 2011, s. 363; Darmer & Freytag, 1995, s. 259). 

Respondentens svar på en viss fråga kunde följaktligen innefatta andra delar av den 

sammanfattande modellen än vad frågan avsåg. I slutet av intervjuerna fick respondenterna 

återge sin syn på begreppet förhandling som tidigare undvikits under intervjuerna, se fråga 22. 

Därefter fick respondenterna möjlighet att berätta om något de ansåg var betydande kring 

studiens syfte, se fråga 23. Respondenterna fick därmed ett tillfälle att uppmärksamma 

väsentliga företeelser som författarna kunde ha missat (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 144-

145). 

3.3.2  Intervjuförfarande 

Den främsta datainsamlingsmetoden var kvalitativa intervjuer. Samliga åtta genomförda 

intervjuer var personliga intervjuer. För att öka respondentens bekvämlighet genomfördes 

intervjuerna på respondentens arbetsplats. Intervjuerna pågick i 45 till 60 minuter. För att 

övergripande kunna analysera respektive intervju innan nästa intervju tog vid genomfördes 
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intervjuerna med några timmars mellanrum. Detta hjälpte författarna att säkerställa att fokus 

låg på centrala teman och författarna kunde därmed lära sig från föregående intervju 

(Sweeney & Pierce, 2004, s. 788).  

Respondenterna fick möjlighet att förebereda sig inför intervjun. Ett bekräftelsemail skickades 

ut innehållandes samma förhandsinformation som respondenterna delgivits vid första 

telefonkontakten. Förhandsinformationen respondenterna fick i mailet var att studien 

undersökte relationen mellan ekonomichef och revisor, samt den kommunikation och 

diskussion som sker inom denna relation utifrån ekonomichefens perspektiv. Som nämnts 

ovan undveks begreppet förhandling. Dessutom försäkrades respondenten att denne och 

dennes företag skulle vara anonyma i studien. Detta för att öka möjligheten för en avslappnad 

och öppen dialog. Att få ekonomichefer att berätta om sin relation med revisorn har ansetts 

vara förenat med svårigheter (Gendron, 2000). Hellman (2011) menar att intervjuer med 

respondenter måste grunda sig i en konkret händelse för att kunna få tillgång till möjligen 

känslig information, vilket även tidigare forskning använt sig av (Beattie et al., 2001; 

Fearnley et al., 2011; McCracken et al., 2008). Därför kontaktades respondenterna cirka en 

vecka i förväg och ombads att erinra sig en eller två situationer där de och revisorn haft skilda 

uppfattningar i en fråga. Detta underlättade även själva intervjun då respondenten var 

förberedd och därmed inte snabbt behövde komma på en situation som denne kunde tala 

utifrån. Det är därutöver lättare att minnas detaljer och inte återge felaktig information om 

respondenten får möjlighet att tänka efter i lugn och ro, vilket således ökar reliabiliteten i 

respondentens svar (Hellman, 2011, s. 256). Förutom att ge respondenten möjlighet att vara 

förbered ökar även dennes uppfattning om intervjuarens trovärdighet då respondenten 

tillhandahålls förhandsinformation om intervjun (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 328). 

I och med detta hade alla respondenter lika förutsättningar inför intervjun.  

Inför intervjuerna inhämtades information om företagen genom deras årsredovisningar, vilka 

gav en bild av respektive företags verksamhet, företagens ekonomiska situation, samt 

kortsiktiga och långsiktiga mål respektive företag strävade emot. Dessa årsredovisningar 

bidrog med grundläggande kunskap om företagets situation, vilket underlättade 

genomförandet av intervjuerna. Vidare kunde respondenternas svar till viss del stämmas av 

mot den bild som årsredovisningarna givit.  

Varje intervju inleddes med att åter beskriva innehållet och syftet med studien. Respondenten 

måste själv ha möjlighet att fritt kunna välja om denne vill medverka i studien (Codex, 2013). 
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Begreppet förhandling undveks även i samband med denna beskrivning och igenom större 

delen av intervjuerna. Begrepp som oense, diskussion, överläggning, dialog och samtal har 

istället används. Under samtliga intervjuer var båda författarna närvarande. Varje intervju 

spelades in. Samtidigt fördes anteckningar för att notera eventuella väsentliga uttalanden som 

krävde förtydliganden eller verkade strida mot tidigare uttalanden. Under varje intervju var 

intervjuarna uppmärksamma på att alla delar som var ämnade att studeras täcktes in. I vissa 

intervjuer kunde dock en respondents svar på en angiven fråga även innefatta svar på någon 

annan utformad fråga i intervjuguiden, vilket medförde att alla intervjufrågor inte behövde 

ställas under varje intervju. Det är eftersträvansvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar 

utifrån respondentens svar. Detta då det som respondenten upplever vara relevant och viktigt 

tydligare framkommer och därmed ökar intervjuarens förståelse (Bryman & Bell, 2011, s. 

361). Vidare ställdes kontrollerade frågor genom att sammanfatta respondentens svar på 

tidigare ställda frågor för att se till att författarna uppfattat och tolkat respondenten på ett 

korrekt sätt. Detta är ett värdefullt verktyg för en intervjuare då denne minimerar risken för 

eventuella förvrängningar eller feltolkningar och därmed ökar studiens reliabilitet (Saunders 

et al., 2009, ss. 332-338). Utöver detta medför sådana frågor en möjlighet att utveckla och 

utforska respondentens svar ytterligare. 

3.4 Kategorisering och analys av data 

Intervjuerna transkriberades i anslutning till respektive intervju. Varje respondent gavs 

möjlighet att läsa igenom och begära ändring av det transkriberade materialet och på så sätt 

uppmärksamma författarna på företeelser som uppfattats felaktigt. Detta anses öka studiens 

tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2011, ss. 306-307). Den insamlade informationen 

sammanställdes med utgångspunkt i de tematiska frågorna i intervjumallen. Därpå 

kontrollerades att varje respondent inte avgett motsägelsefulla svar för att säkerställa 

respondentens pålitlighet. Därefter läste författarna var för sig igenom det insamlade 

empiriska materialet tre gånger för att bekanta sig med det, bilda sig ett helhetsintryck samt 

identifiera huvudteman relaterade till syftet. Detta gjordes genom att kategorisera materialet 

med hjälp av modellen i avsnitt 2.7. Den individuella kategoriseringen jämfördes sedan 

noggrant. Med grund i denna jämförelse uppkom den slutgiltiga kategoriseringen.  

Den kategoriserade informationen analyserades och tolkades sedan för att mer noggrant 

studera och få en djupare förståelse för deltagande ekonomichefers uppfattning om relationen, 

förhandlingen och andra interaktioner med deras revisorer. Underliggande meningar och 

textdelar som indikerade hur ekonomichefen upplevde revisorns roll, dennes inställning 
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gentemot revisorn och revisionen, hur ekonomichefen upplevde sin egen förmåga att influera 

och motiven till detta, samt relationen mellan dem uppmärksammades och noterades. Till sist 

jämfördes det insamlade, kategoriserade och analyserade materialet med tidigare forskning för 

att finna eventuella likheter och skillnader. För att minimera risken för att författarna 

snedvridit resultatet har författarnas ambition varit att presentera resultaten med hjälp av citat 

som möjliggör för läsaren att bedöma validiteten av kategoriseringen och analysen. 

3.5 Metodkritik 

En negativ aspekt av den kvalitativa metoden och användandet av intervjuer för att samla in 

information är att respondenterna kan påverkas av intervjuarna, vilket kan reducera 

informationens reliabilitet (Holme & Solvang, 1997, s. 105). För att försöka undvika detta har 

intervjufrågorna i förväg utarbetats för att vara så öppna och icke ledande som möjligt. 

Författarna försökte även ta hänsyn till detta när de kontrollerade frågorna ställdes, vilka kan 

upplevas ledande. 

Studien görs ur ett ensidigt perspektiv då endast ekonomichefernas synvinkel undersöks. 

Detta leder till att en fullständig förståelse för relationen och förhandlingen mellan revisor och 

ekonomichef inte kan uppnås då revisorns perspektiv på ämnet utelämnas. Ekonomicheferna 

kan ha varit präglade av just deras syn på de frågor som togs upp och deras svar kan därför 

anses ensidiga. Då studien syftar till att undersöka ämnet ur just ekonomichefernas perspektiv 

är detta dock oundvikligt. Det insamlade och analyserade materialet jämfördes emellertid med 

tidigare forskning ur revisorns perspektiv, vilket innebär att viss hänsyn tas till detta 

perspektiv. 

Det finns både för- och nackdelar med inspelning av intervjuer. Det kan minska 

respondentens trygghet och därmed påverka dennes uppriktighet i sina svar. För att undvika 

detta redogjordes återigen studiens syfte grundligt i början av varje intervju för att försäkra 

respondenten om vad informationen skulle användas till samt att denne och företaget förblir 

anonyma. Varje respondent fick dessutom inleda intervjun med att berätta om sig själv, sin 

position på företaget samt sin erfarenhet av interaktioner med revisorer. Detta gjordes med en 

ambition att skapa ett förtroende mellan intervjuare och respondent. Valet att inleda med en 

beskrivning av studiens syfte kan dock kritiseras då respondenten kan influeras av detta och 

svara vad denne tror intervjuarna vill höra. Detta kan möjligtvis påverka studiens reliabilitet. 

Dock ansågs återberättandet av syftet etiskt nödvändigt (Codex, 2013). En fördel med 

inspelning av intervjuer är att det underlättar transkriberingen och författarna kan ägna stor 
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uppmärksamhet och koncentration på samtalet med respondenten. Eventuella tveksamheter 

kan dessutom redas ut i efterhand.  

Som nämnts ovan kontaktades varje respondent innan respektive intervju och ombads erinra 

sig olika situationer där de och deras revisor haft skilda åsikter kring en fråga. På detta sätt 

kunde respondenterna till viss del förbereda sig för intervjun. Detta kan kritiseras då det 

reducerade möjligheten för ett överraskande moment från författarnas sida. Det kan även 

antas att ekonomicheferna eventuellt kan vilja skydda sin revisor och relationen med denne 

genom att förbereda svar som framställer revisorn i bra dager. Valet var dock nödvändigt för 

att kunna ha en konkret, och för varje respondent aktuell, situation att utgå från när 

förhandlingen med revisorn diskuterades och för att respondenterna inte skulle återge felaktig 

information. Då endast den inledande frågan kring en situation där meningsskiljaktigheter 

uppstod skickades till respektive respondent i förväg, samt att intervjuerna var 

semistrukturerade, ansågs nackdelen med det förlorade överraskande momentet vara hanterad.  

3.6 Generalisering av studiens resultat 

Vid kvalitativa studier, där intervjuer används för insamling av data, ifrågasätts ofta 

resultatens generaliserbarhet. Denna studies resultat, grundat på åtta semistrukturerade 

intervjuer, kan inte generaliseras och därmed inte externt valideras (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 

256; Saunders et al., 2009, s. 327). Trots detta kan den dock ge vägledning i likartade 

situationer (Kvale & Brinkman, 2009, s. 282). Flera av de funna resultaten i studien kan 

dessutom relateras och kopplas till tidigare forskning på området, vilket stärker studiens 

interna validitet (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 256; Saunders et al., 2009, s. 335).  
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4 Interaktioner mellan revisor och ekonomichef 
I detta avsnitt följer en genomgång och analys av de responderande ekonomichefernas syn på 

relationen mellan dem och revisorerna, förhandlingar och andra interaktioner inom ramen för 

denna relation.  

I Tabell 1 nedan följer en kort beskrivning av respektive respondent. De responderade 

ekonomicheferna är anställda av företag i olika typer av branscher. Samtliga företag revideras 

av en av de fem största revisionsbyråerna i Sverige. Majoriteten av ekonomicheferna har mer 

än tio års erfarenhet av yrket.   

Ekonomichefernas 

företag 

Typ av företag Antal år som 

ekonomichef 
 

Företag 1 

 

Media och marknadsföring 

 

Mellan fem till tio år 

 

Företag 2 

 

Internethandel 

 

Mer än tio år 

 

Företag 3 

 

IT-utveckling 

 

Mer än tio år 

 

Företag 4 

 

IT-utveckling 

 

Mer än tio år 

 

Företag 5 

 

Tillverkning 

 

Mer än tio år 

 

Företag 6 

 

Anläggningsarbeten 

 

Mindre än fem år  

 

Företag 7 

 

Hälso- och sjukvård 

 

Mellan fem till tio år 

 

Företag 8 
 

Livsmedelshandel 
 

Mer än tio år 

 

Tabell 1. Beskrivning av respondenterna. 

Källa: Egen bearbetning.  

4.1 Relationen mellan ekonomichef och revisor  

I och med den revisionsreglerade interaktionen mellan ekonomichef och revisor bildas en 

relation mellan dessa parter (se Figur 1, s. 14). Samtliga intervjuade ekonomichefer är tillfreds 

med sina revisorer samt upplever en god relation med dessa.  

4.1.1 Proaktiv relation 

Sex av de åtta ekonomicheferna angav att de uppskattar råd och stöd som revisorerna ger dem 

och beskrev relationen som öppen, givande och baserad på ömsesidig respekt. Ett exempel 

ges nedan: 
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 Jag har aldrig upplevt revisorn som en motpart, utan mest som ett stöd. Jag vill 

 påstå att revisorer överlag är väldigt stöttande till företaget. Vi har revisorn för stöd 

 och rådgivning. Vi vill att de ska vara affärsdrivna, intresserade och förstå 

 verksamheten, branschen och vad det finns för förväntningar på oss.  

  (Ekonomichef, företag 2) 

Citatet illustrerar revisorns hjälpande och rådgivande roll i relationen med ekonomichefen. 

Ekonomichefen för företag 1 angav vidare att han anser att revisionen utgör ett givande 

utbyte. Revisorn har en mycket rådgivande roll i företaget även om denna roll, enligt honom, 

går utöver vad som faktiskt är tillåtet enligt självständighetskrav i revisionsregleringen. Flera 

av ekonomicheferna beskrev att de "bollar" frågor med revisorn och att de får råd och hjälp i 

vissa ärenden. Detta kan liknas vid en proaktiv och positiv relation mellan ekonomichef och 

revisor utifrån Beatties et al. (2001) samt McCrackens et al. (2008) studier. Revisorn ses som 

en värdefull rådgivare och relationen präglas av en ömsesidig respekt då båda parters åsikter 

respekteras, värderas och välkomnas (Beattie et al., 2001, s. 54-55).  

Vidare konsulterar majoriteten av ekonomicheferna revisorerna löpande under året för att få 

ovan nämnda råd och stöd. Ekonomichefen för företag 5 beskrev detta: 

 Vi har löpande granskning nu med bokslutsmånad sista mars och man vill därför 

 gärna nu ta upp frågor som kommer till bokslutet så att du inte sitter där med dem 

 (med revisorerna vid bokslutet) och då börjar fundera att "nja, så här är det inte". 

 Jag kollar med honom (revisorn) dels för att förankra, men även när jag känner att 

 min kompetens kanske är tveksam. Då vill jag ha råd av honom. 

  (Ekonomichef, företag 5) 

Citatet illustrerar ekonomichefens proaktiva roll och ytterligare den proaktiva relationen som 

de sex av åtta ekonomicheferna efterfrågar och beskriver mellan dem och deras revisorer. 

Revisorns åsikt värderas högt och denne konsulteras löpande under året för att upptäcka och 

hantera problem tidigt och således undvika överraskningar (McCracken et al., 2008). De 

finansiella rapporterna blir i den proaktiva relationen, vilken identifieras i majoriteten av 

relationerna mellan ekonomichef och revisor, därmed en gemensam produktion mellan 

ekonomichef och revisor.   

Att majoriteten av ekonomicheferna värdesätter revisorns kompetens och dennes rådgivande 

roll och därmed den trygghet detta medför illustrerar dessutom en komfortsökande köpartyp. 

En ekonomichefs köpartyp kan avgöra dennes attityd till olika frågor som vidare påverkar hur 

dennes relation med revisorn ser ut (Beattie et al., 2001, s. 260). Ekonomichefen för företag 8 
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beskrev att det är viktigt att de finansiella rapporterna är felfria och kan genomgå extern 

granskning utan anmärkning:  

 Man ska vara beredd på att Skatteverket kan komma redan i eftermiddag. Så det 

 gäller att vara fläckfri som sagt. God redovisningssed. 

  (Ekonomichef, företag 8) 

Citatet illustrerar en önskan om en försäkran att de finansiella rapporterna är korrekta och 

felfria gentemot tredje part. Detta är något som tillika präglar en komfortsökande 

ekonomichef (Beattie et al., 2001, s. 17) och även kan relateras till McCrackens et al. (2008) 

proaktiva relation, i vilken ekonomichefen önskar oklanderliga finansiella rapporter som kan 

genomgå extern granskning utan kritik.  

Vidare angav flera av de ekonomichefer, som beskriver och efterfrågar en proaktiv relation 

med sin revisor, att de önskar få ut mer av revisionen, utöver den obligatoriska granskningen. 

Således är ekonomicheferna själva proaktiva och ser revisorn som en potentiell, värdefull 

resurs för företaget, vilket ekonomicheferna för företag 5 och 6 exemplifierar: 

 Jag hoppas att revisorn på något sätt hjälper oss att förbättra organisationen, hitta 

 systemfel, bedrägerier och liknande.  

  (Ekonomichef, företag 5) 

 Det är klart att det är viktigt att jag vet om jag har en verksamhet det inte finns risk i, 

 det är det som en revisor gör. Går in och bedömer. Jämfört med den lagstadgade 

 revisionen, den kanske är något slags nödvändigt ont. Men revisionen för oss är 

 också en riskeliminering, vilket är viktigt. 

  (Ekonomichef, företag 6) 

Ekonomicheferna för företag 5 och 6 synliggör ovan en strävan att placera den externa 

revisorn i en roll liknande internrevisorns och därmed få hjälp med interna frågor, som 

exempelvis riskeliminering och effektivitet. Denna strävan återfinns även i Hellmans (2011) 

studie, vilken visade att ekonomichefer önskade få hjälp av den externa revisorn med frågor 

som borde hanteras av en internrevisor. Ekonomichefen för företag 8 beskrev att han önskar 

utförliga råd angående företagets verksamhet från sin revisor:  
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 Man skulle önska att de kunde "benchmarka" lite, upplägg till exempel. Där kan man 

 önska ännu mer stöd. När de ändå är här vill man passa på att få tips och affärsstöd. 

 Till exempel "det här löser de på ett modernare sätt i andra butiker nu förtiden". För 

 mig, som ekonomichef, känns det ju mycket tryggare med någon extern som kommer. 

 Man sover mycket bättre om man vet att det är någon som tittar igenom allt, det är 

 en kvalitetskontroll. 

  (Ekonomichef, företag 8) 

De tre senaste citaten illustrerar, förutom en strävan hos ekonomicheferna att placera den 

externa revisorn i en internrevisors roll, den resurssökande köpartypen. Denna köpartyp ser 

ett stort värde i revisionen och önskar tekniska råd i redovisningen, affärsidéer samt övriga 

konsulttjänster (Beattie et al., 2001, s. 17).  

4.1.2 Reaktiv relation 

Trots att den proaktiva relationen mellan ekonomichef och revisor är vanligast bland 

ekonomicheferna finns dock avvikelser från detta i två av företagen. Ekonomichefen för 

företag 4 håller oftast fast vid sin ståndpunkt vid oenigheter med revisorn och bestrider 

förändringar:  

 Vi förklarar situationen och revisorn accepterar det, vi river inte upp ett bokslut 

 bara för att de (revisorerna) vill det. 

  (Ekonomichef, företag 4) 

Citatet illustrerar en reaktiv ekonomichef. Rådgivning förekommer mellan ekonomichefen för 

företag 4 och dennes revisor, dock mycket sällan. Relationen mellan ekonomichefen och 

dennes revisor för företag 3 anses också avvika från den proaktiva trenden bland övriga 

deltagande ekonomichefer. Ekonomichefen för företag 3 uppskattar inte en revisor som, enligt 

honom, är för noggrann och för skeptisk. Ekonomichefen vill enbart ha den obligatoriska 

granskningen av de finansiella rapporterna. Han har dessutom ingen löpande kontakt med 

revisorn under året: 

 Det händer att man ringer honom, kanske inte så mycket under årets gång men i 

 samband med revisionen diskuterar man lite. Revisorn kontaktar vi i samband med 

 bokslutet, inte kontinuerligt under året. 

  (Ekonomichef, företag 3) 

Citatet exemplifierar att revisorn har godtagit den reaktiva rollen och relationen med 

ekonomichefen, då revisorn själv inte tar kontakt med ekonomichefen. Ekonomichefen för 
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företag 3 angav vidare att han inte hade förespråkat revision utan ett lagstadgat krav och 

önskar därmed ej förslag på förbättringar från revisorn: 

 Visst det kan vara att man ibland får lite tips och så där men säg att det inte var ett 

 lagkrav och styrelsen inte heller satte något krav på revision då hade vi nog inte haft 

 någon revision [...]. 

  (Ekonomichef, företag 3) 

Citatet illustrerar att ekonomichefen ser litet värde i revisionen då han inte skulle välja att ha 

revision utan det lagstadgade kravet. Således kan en viss grad av missunnare identifieras i 

ekonomichefen för företag 3. Den missunnande köpartypen ser litet eller inget värde i 

revisionen (Beattie et al., 2001, s. 17). Vidare belyser citaten ovan reaktiva ekonomichefer 

och reaktiva relationer mellan ekonomicheferna för företag 3 och 4 och deras revisorer. I en 

reaktiv relation är ekonomichefen reaktiv och uppsöker i regel inte revisorn för löpande 

konsultation och eventuella förändringar bestrids av ekonomichefen (McCracken et al., 2008). 

Revisorn antar därmed den reaktiva rollen och relationen som denne positionerats i och ger 

inte heller vidare förslag på fördelaktiga ändringar, vilket likaså inte efterfrågas av 

ekonomichefen för företag 3.   

Den reaktiva rollen kan ytterligare identifieras i ekonomichefen för företag 3. Ekonomichefen 

uppvisar en motvillighet till att dela med sig av företagets information och därmed 

frambringar denne en reaktiv relation med revisorn. Denna motvillighet grundar sig i 

ekonomichefens informationsövertag gentemot revisorn, vilket ekonomichefen känner sig 

bekväm med. Enligt McCracken et al. (2008) försvårar en ekonomichef i en reaktiv relation 

förhandlingen med revisorn genom att inte dela med sig av information och därmed göra 

företaget mindre transparent. Detta kan kontrasteras med de proaktiva ekonomicheferna för 

företag 1 och 2, vilka betonade betydelsen av transparens mellan dem och deras revisorer i 

deras proaktiva relationer: 

 Jag förstår inte hur det skulle fungera om man inte hade den öppenheten och pratade 

 på det sättet. Om jag skulle sitta och försöka mörka något för honom, det skulle bli 

 jättekonstigt. 

  (Ekonomichef, företag 1) 

 Vi försöker vara proaktiva och transparenta i så hög utsträckning som möjligt. Vi 

 har insett att man inte tjänar något på att dölja saker och hoppas på att det löser sig.

  (Ekonomichef, företag 2) 
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Även om mycket tyder på en reaktiv relation mellan ekonomichefen för företag 3 och dennes 

revisor, angav ekonomichefen ändå att revisorn uppsöks för rådgivning när det gäller speciella 

frågor och ekonomichefen förväntar sig då hjälp från revisorn:  

 Vid sådana här extraordinära saker då kollar jag alltid med revisorn innan vi gör 

 något så de får tycka till. Vi följer oftast revisorns råd där min kompetens brister. 

  (Ekonomichef, företag 3) 

Att ekonomichefen vid dessa extraordinära tillfällen uppsöker revisorn för rådgivning 

synliggör ytterligare att revisorn har godtagit den reaktiva rollen och relationen med 

ekonomichefen, då revisorn själv inte kontaktar ekonomichefen löpande.  

Sammanfattningsvis kan en proaktiv relation anses existera mellan majoriteten av deltagande 

ekonomichefer och deras revisorer, se Tabell 2. Ekonomicheferna i de proaktiva relationerna 

ser stort värde i revisionen och använder revisorn för löpande rådgivning och majoriteten av 

dem kan därmed beskrivas som komfortsökande revisionsköpare.  

Respondent Företag 1 Företag 2 

 

Företag 3 

 

Företag 4 

 

 

Företag 5 

 

Företag 6 Företag 7 

 

Företag 8 

 

Proaktiv 

relation 

 

x 

 

x 

   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Reaktiv 

relation 

   

x 

 

x 

    

 

Tabell 2. Relationen mellan revisor och ekonomichef. 

Källa: Egen bearbetning. 

Beattie et al. (2000) anser att den klassiska agentteorin är otillräcklig då revisorer allt mer 

utgör en källa för råd och stöd gentemot företagsledningen i frågor som exempelvis oklara 

redovisningsprinciper och generella affärsråd. Detta stöds av denna studies resultat som 

synliggör att revisorns roll, ur ekonomichefers perspektiv, är betydligt bredare än den typiska 

granskaren. Majoriteten av deltagande ekonomichefer efterfrågar kontinuerligt råd och stöd 

från sina revisorer och vill att revisorn ska agera "bollplank". Studiens resultat styrker därmed 

Beatties et al. (2000) påstående om att den klassiska agentteorin är ofullständig för att förklara 

ett revisionsuppdrag i dagsläget. 
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4.2 Förhandling, diskussion och gemensam problemlösning 

Någon gång under revisionsprocessen och interaktionen mellan revisor och ekonomichef kan 

en eventuell oenighet uppstå (se Figur 1, s. 14).  

4.2.1 Interaktioner i proaktiva relationer  

Sex av åtta ekonomichefer uttryckte att de, i de flesta situationer, är överens med revisorn och 

att de delar revisorns åsikter i frågor. Dessa ekonomichefer har ovan redogjorts för att de 

upplevs vara proaktiva och ha proaktiva relationer med sina revisorer. Det finns dock 

situationer när revisorns och ekonomichefens åsikter till en början inte är samstämmiga även i 

dessa sex företag. Ekonomichefen för företag 1 beskrev relationen med revisorn som god men 

betonade trots det att det inte alltid råder överstämmelse om varje detalj. Han angav att 

revisorn inte alltid lyssnar på åsikterna han framför. Det kan då gälla periodiseringsfrågor 

eller värderingsfrågor. Förhandling kring värderingsfrågor var även något som 

ekonomichefen för företag 6 beskrev. Ekonomichefen för företag 5 nämnde 

periodiseringsfrågor samt interna kontroller som återkommande förhandlingspunkter, men 

menade samtidigt att det är väldigt små frågor det rör sig om. Förhandlingen mellan revisor 

och ekonomichef för företag 2 grundade sig ofta i upplysningsfrågor. Även tidigare forskning 

har funnit att intäktsredovisning, omfattning på noter, goodwill och avskrivningar var det som 

huvudsakligen diskuterades och förhandlades om mellan revisor och ekonomichef (Beattie et 

al., 2000; Gibbins et al., 2001; 2007). Gällande periodiseringsfrågor beskrev ekonomichefen 

för företag 8 situationen så här:  

 Ekonomichef (E): Det är väldigt lite man krigar om. Det kan vara någon 

 periodiseringsfråga som vi diskuterar, där vi säger att det tillhör det gamla året och 

 revisorn anser att det tillhör det nya året. 

 Intervjuare (I): Vad brukar en sådan diskussion resultera i? 

 E: De (revisorerna) vet ju bättre, de är dem som har rätt. Vi böjer oss för det. Vi har 

 förtroende för revisorerna. Har de sagt att det är på ett visst sätt, då är det så. Man 

 ska ha en oerhörd kompetens för att kunna gå in i hårda förhandlingar med 

 revisorerna. Till exempel komma direkt från Skatteverket och bli ekonomichef och 

 veta att man då har rätt. Den kompetensen har inte jag. 

  (Ekonomichef, företag 8) 

Dessa citat illustrerar att förhandling aldrig hinner inträffa. Ekonomichefen respekterar 

revisorns åsikt och kunskap och tar således aldrig strid med revisorn. Initiala motstridiga 
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åsikter hanteras därmed snabbt genom att revisorn ger sin syn på situationen. Att revisorns 

ståndpunkt ses som den gällande belystes även av ekonomichefen för företag 7:  

 [...] om de (revisorerna) säger att det behövs enligt IFRS reglerna, "ni kan inte 

 ändra". Då gör inte vi det. De har mer kunskap om det än vad vi har. 

  (Ekonomichef, företag 7) 

Motsatsvis konstaterade ekonomichefen för företag 6 att om hon har en avvikande åsikt 

känner hon inte att något hindrar henne att framföra den till revisorn och argumentera för den:  

 [...] är det något då har jag inget problem med att säga det. Det är inte så att jag gör 

 en ändring bara för att revisorn säger det till mig. Jag kan oftast argumentera för 

 min ståndpunkt. 

  (Ekonomichef, företag 6) 

Ekonomichefernas agerande i företag 6, 7 och 8 stödjer Gibbins et al. (2007) slutsats, att den 

part som innehar mest kunskap kan ha en fördel i potentiella tvister samt att ekonomichefens 

bedömning av revisorns kunskap avgör om denne tar till sig revisorns åsikter. 

Kunskapsfördelen i potentiella tvister skildrades vidare tydligt av ekonomichefen för företag 

5: 

 Det finns vissa som jag har mött som är grymt duktiga som man aldrig skulle våga ta 

 strid med. Sen finns det andra som man känner är duktiga, men som man åtminstone 

 kan ta en diskussion med. Så det beror lite på vem man hamnar med, i vårt fall den 

 sista typen. 

  (Ekonomichef, företag 5) 

Allt som oftast är dock majoriteten av ekonomicheferna av samma åsikt som revisorn. Detta 

gäller även ekonomicheferna för företag 5 och 6 som vidhöll att trots att de kan argumentera 

mot revisorn så har de oftast samma syn på frågor, vilket exemplifieras av ekonomichefen för 

företag 6:  

 Jag är oftast överens med revisorerna, det är sällan jag behöver argumentera för att 

 de (revisorerna) inte ser på situationen som jag gör det. 

  (Ekonomchef, företag 6) 

Ekonomichefen för företag 2 beskrev enigheten med revisorn på liknande sätt:  

 I: Hur ofta händer det att ni har olika uppfattning om hur det (goodwill och 

 kundfordringar) ska värderas? 
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E: Det har inte hänt. Vi förklarar och de accepterar. Det har egentligen bara rullat  på. 

Man har oftast samma syn tycker jag, i de flesta frågor. Jag kanske ska säga att vi aldrig 

har upplevt revisorn som en motpart. 

  (Ekonomichef, företag 2) 

Vidare upplever majoriteten av ekonomicheferna inte revisorn som en motpart, vilket citatet 

ovan synliggör. Ekonomicheferna ser snarare revisorn som någon som arbetar tillsammans 

med dem, vilket ekonomichefens för företag 7 uttalande exemplifierar:  

 Jag är ofta överens med revisorn, jag ser honom som att han arbetar på samma sida 

 som mig. 

  (Ekonomichef, företag 7) 

Dessutom menade ekonomichefen för företag 1 att han och hela koncernen har en försiktig 

inställning: 

 Jag och hela koncernen har en försiktig hållning, att vi inte ska övervärdera, och det 

 här är hiskliga belopp som det rör sig om. Så att vi har hanterat det (möjlig 

 återbetalning av moms) på det sättet att den är intäktsförd men den är också 

 kostnadsförd som revisorerna ville. Det är en försiktighetsprincip och utgången är 

 fortfarande väldigt oviss i det här. Det är ganska våghalsigt att ta in de (intäkterna) 

 för att visa positiva resultat. 

  (Ekonomichef, företag 1) 

Således är revisorns och ekonomichefens rapporteringsmål inte väsentligt olika, tvärtemot 

Bame-Aldreds och Kidas (2007) resultat. Det innebär att situationer där revisor och klient 

måste förhandla är betydligt färre. Vidare eftersträvar företag 8 att den finansiella 

rapporteringen ska vara oklanderlig gentemot tredje part så som Skatteverket och tillhörande 

skatterevision. En gemensam målsyn för att efterleva redovisningsregler och därmed undvika 

problem med tillsynsmyndigheter kan enligt Fearnley et al. (2011, s. 8) innebära mindre 

förhandling.  

På frågan varför ekonomichefen inte upplever att denne har motstridiga åsikter gentemot 

revisorn svarade ekonomichefen för företag 7 att förhandling inte existerar i relationen mellan 

honom och revisorn för att revisorn är väl insatt i verksamheten:  

 Revisorerna är väl insatta i vår verksamhet och vi har löpande avstämningar, vilket 

 gör att det aldrig blir någon överraskning för dem när de kommer och ska revidera. 

 Det vet redan vad som har hänt. 

  (Ekonomichef, företag 7) 



 

  

32 

 

Ekonomichefens svar överensstämmer med majoriteten av ekonomichefernas synsätt då dessa 

svarade att de konsulterar revisorn tidigt under året när en fråga uppkommer. 

Ekonomicheferna reder gärna ut frågor som uppkommer för att undvika förhandling med 

revisorn när bokslutet redan är klart. De försöker vara så proaktiva och transparenta som 

möjligt. Så här beskrev en av ekonomicheferna hur han undviker förhandlingar:  

 Jag frågar om "Har jag uppfattat något rätt eller vad tycker du"? Just för att inte 

 hamna i jobbiga diskussioner. Jag har inte haft så många förhandlingar därför att 

 jag försökt undvika dem. [...]. Jag tycker att jag löst och undvikt de här situationerna 

 innan de inträffat. Genom att vara proaktiv? Ja, jag vill gärna säga så. 

  (Ekonomichef, företag 5)  

Även ekonomichefen för företag 6 exemplifierade detta tydligt: 

 Det är klart att jag kan hitta på hur det (avskrivning av specifik anläggningstillgång) 

 ska göras men då kan vi lika gärna reda ut det på en gång så är det rätt när vi 

 kommer till revisionen så slipper vi ändra det senare, genom att fråga revisorn. Det 

 kan vara därför jag inte upplevt så mycket förhandling med revisorn. 

  (Ekonomichef, företag 6) 

Citaten illustrerar att en tidig konsultation med revisorn minimerar antalet 

förhandlingssituationer. Gibbins et al. (2007) fann liknande resultat bland stora företag. 

Respondenterna i Gibbins et al. (2007) studie menade att frågor som uppkommer inte bör 

ligga och tära fram till bokslutet utan dessa skulle hanteras omedelbart. Dock var andelen 

respondenter som undvikit förhandling genom omfattande och löpande konsultation enbart 18 

procent, jämfört med sex av åtta ekonomichefer (75 procent) i denna studie. Således verkar 

förhandling vara mindre vanligt i de undersökta företagen. Resultaten stöds av Beattie et al. 

(2001, s. 282), vilka kom fram till slutsatsen att om parterna vill undvika oenigheter och 

förhandlingar bör en interaktiv och pågående relation minimera potentiella konflikter. 

Problem löses därmed snabbt. 

Förutom tidig konsultation beskrev ekonomicheferna i de proaktiva relationerna att de ofta 

arbetar ihop med revisorn för att nå acceptabla och legala lösningar. Ekonomichefen för 

företag 1 beskrev att det kan vara någon speciell fråga som måste diskuteras för att finna bästa 

sättet att hantera den på. Ekonomichefen framhåller sina åsikter och revisorn ger sin syn 

utifrån lagstiftning och redovisningsregler som referensram och därefter kommer parterna 

fram till hur frågan rimligen ska hanteras. Ett sådant samarbete kan exempelvis gälla 

avsättningar. Ekonomicheferna för företag 2 och 7 nämnde båda förvärv med 

tilläggsköpeskilling som ett komplicerat område, vilket oftast krävde att parterna arbetar ihop 
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för att ta fram rättvisade siffror. Processen beskrevs på följande sätt av ekonomichefen för 

företag 2:  

 Ofta är det så att man tänker "så här borde vi nog göra" och sen stämmer man av 

 det "ja, det var rätt" eller så kanske revisorerna säger "ni borde tänka på det här". 

 Så det blir någon slags vinkling på det. Det som kan vara lite knepigt ibland när man 

 köper ett bolag är att man betalar tilläggsköpeskilling. Det kan vara knöligt att 

 redovisa för där har reglerna ändrats lite också. Då behöver vi oftast bolla med 

 revisorn för att navigera så att det blir rätt. 

  (Ekonomichef, företag 2) 

Även projektredovisning och goodwill nämndes som en riskfyllda poster, vilka föranleder 

samarbete snarare än oeniga åsikter som resulterar i förhandling: 

 En stor fråga som vi diskuterar med revisorerna är värdering av goodwill. Men vi 

 har aldrig varit oense om den. Vi har varit väldigt eniga om det behövs nedskrivning 

 eller inte. Man bollar lite med dem hur man kan resonera. 

  (Ekonomichef, företag 7) 

Komplexa redovisningsstandarder och värderingsfrågor var även något som Fearnley et al. 

(2011, ss. 8-9, 328-329) fann att parterna gemensamt försökte hitta lösningar kring. Likaså 

hantering av de nya redovisningsreglerna upplevdes av en del ekonomichefer som 

komplicerade i vissa fall. Ekonomichefen för företag 5 beskrev förloppet i sådana situationer: 

 Oftast presenterar jag case som jag har en åsikt om, jag har en idé. Det är svårt för 

 den personen (revisorn) att ha en åsikt om inte företaget har presenterat något 

 förslag. Jag tycker att jag ska presentera en idé "så här tycker jag att det är, är jag 

 ute och seglar eller vad tycker du?" och sen får den (revisorn) komma tillbaka. 

  (Ekonomichef, företag 5) 

Citatet exemplifierar hur revisorn och ekonomichefen arbetar ihop för att finna en acceptabel 

lösning. Ovanstående situationer som ekonomicheferna belyste tyder på att gemensam 

problemlösning existerar i proaktiva relationer. Gemensam problemlösning beskrivs som en 

diskussion mellan ekonomichefen och revisorn som resulterar i en tillfredsställande lösning 

(Fearnley et al., 2011, s. 136), vilket illustreras av citatet ovan. Majoriteten av de 

responderande ekonomicheferna synliggjorde situationer med gemensam problemlösning 

snarare än förhandling, vilket tyder på att gemensam problemlösning är vanligare i de 

undersökta företagen. Följaktligen stärker denna studies resultat Fearnleys et al. (2011) 

resultat om att gemensam problemlösning, i förhållande till förhandling, existerar i större 

utsträckning.  
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4.2.2 Interaktioner i reaktiva relationer 

Ekonomicheferna för företag 3 och 4, vilka anses vara reaktiva och därmed ha reaktiva 

relationer med sina revisorer, beskrev mer oense åsikter jämfört med majoriteten av 

ekonomicheferna. Ekonomichefen för företag 3 ansåg att revisorn fattar mer konservativa 

beslut än honom själv. Detta jämfört med företag 1 där ekonomichefen och hela koncernen 

har en försiktig inställning och revisorns åsikter inte i så stor utsträckning särskiljer sig från 

ekonomichefens. Således är Bame-Aldreds och Kidas (2007) resultat, att ekonomichefer och 

revisorer har väsentligt olika rapporteringsmål, samstämmigt med företag 3 i vilken relationen 

upplevs reaktiv i jämförelse med majoriteten av de responderande ekonomichefernas 

relationer. Vidare ansåg ekonomichefen för företag 3 att förhandling existerar, speciellt om 

företaget befinner sig nära ett gränsvärde:  

 Det finns absolut inslag av prutning med revisorn, det händer inte allt för sällan. 

 Speciellt intäktsredovisning då vi arbetar med projekt. Om det ska vara minus en 

 halv miljon eller plus en halv miljon. Och det är inte beloppet som sådant, men då 

 vill man inte ge sig så lätt. Då får man tjata lite mer och ofta säger man också att vi 

 justerar det till nästa år, så får vi titta på det nästa år och gå igenom det då. 

  (Ekonomichef, företag 3) 

Företag 4 har ett utländskt moderbolag där revisorn ibland anmärker på frågor som denne 

anser ska följa ett mer svenskt förhållningssätt. Då uppkommer förhandling kring vilket 

förhållningssätt företaget bör tillämpa: 

 Vi förklarar att såhär går det inte att göra i verkligheten, så här fungerar det inte. Vi 

 kan inte boka på det sättet de vill för att vi har ett utländskt moderbolag och vi är 

 tvungna att göra på ett annat sätt [...]. Det har jag haft diskussioner om. 

  (Ekonomichef, företag 4) 

Ekonomichefen upplever att hon ibland har mer kunskap än revisorn på grund av 

koncernstrukturen. Även ekonomichefen för företag 3 ansåg att han kunde mer om 

verksamheten än revisorn när han fick frågan om hur förhandlingarna slutade: 

 E: Jag skulle dock vilja säga om jag lägger ihop ett antal situationer så hamnar vi 

 nog närmare mitt fall än något som revisorn möjligtvis vill. Det är en 

 förklaringsövning. Det kan vara att de inte riktigt fattat hur det ligger till och sen när 

 man väl förklarat det ett par gånger och skruvat lite i principerna och underlagen så 

 kommer man överens. 

 I: Varför tror du att det blir närmare er syn än revisorns syn? 
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 E: Dels så har ju vi ett informationsövertag, både genom att dela med sig av 

 information och också att förstå informationen. Det finns ju ett visst mått av 

 förklaring i det hela, som gör att allt annat lika så hamnar man lite närmare vår 

 situation. Det måste ju vara väldigt svårt som revisor att gå in och ha synpunkter. 

  (Ekonomichef, företag 3) 

Dessa citat kan jämföras med ekonomichefens för företag 7 beskrivning. Han ansåg att 

förhandling inte existerade för att revisorn var väl insatt i verksamheten genom bland annat 

löpande avstämningar. Härmed synliggörs att relationerna mellan revisorerna och 

ekonomicheferna för företag 3 och 4, jämfört med företag 7, i högre grad innehåller 

förhandlingar. Detta då relationerna inte innehåller löpande kontakt parterna emellan och 

revisorn riskerar då att inte vara lika väl insatt i verksamheten och därmed ha mindre kunskap 

om verksamheten än ekonomichefen. Enligt Gibbins et al. (2001; 2007) avgör 

ekonomichefens bedömning av revisorns kunskaper om företaget och dess miljö om denne tar 

till sig revisorns åsikter. I detta fall uppstår förhandlingar då ekonomichefen ibland bedömer 

revisorns kunskaper som otillräckliga. I överensstämmelse med de stora företagen i Gibbins et 

al. (2007) studie, ansåg de två ekonomicheferna i de reaktiva relationerna i denna studie att de 

var tvungna att lära revisorerna om affärstransaktioner i företagen. Dessutom kontaktades 

revisorn väldigt sällan för konsultation kring frågor. Detta jämfört med majoriteten av 

ekonomicheferna som konsulterade revisorerna tidigt och löpande, vilket dessa angav är 

anledningen till att de inte upplever förhandling med revisorn.  

De två ekonomicheferna i de reaktiva relationerna kan jämföras med ekonomicheferna i de 

proaktiva relationerna. Tidiga och omfattande konsultationer, en önskan om oklanderlig 

finansiell rapportering, den försiktiga inställningen i redovisningen samt den gemensamma 

problemlösningen tyder på att förhandlingar sällan förekommer i relationer som tenderar att 

vara proaktiva. Vidare tyder företag 3 och 4 på att förhandlingar är mer förekommande i 

relationer som tenderar att vara reaktiva jämfört med proaktiva relationer. Detta då revisorn 

stängs ute och inte löpande kontaktas. Således antyds att relationen påverkar om en 

förhandling uppstår. I denna studie är sex av åtta relationer proaktiva, och i merparten av 

situationerna upplever ekonomichefen revisorn som en medspelare, samt konsulterar revisorn 

för råd eller gemensam problemlösning tidigt. Följaktligen tyder detta på att förhandlingar är 

sällsynta i de undersökta företagen. Fearnley et al. (2011) konstaterade att relationen inte 

längre har en betydelse för förhandlingar. Denna studies resultat tyder dock på att relationen 

har en inverkan på förhandling, åtminstone huruvida en förhandling kommer att uppstå.  
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Tidiga och omfattande konsultationer kan vidare klassificeras som diskussioner utifrån 

Beatties et al. (2000) definition. Definitionen föreskrev diskussioner som frågor, vilka 

uppmärksammas av en eller båda parter och som sedan övervägs genom muntlig och skriftlig 

kommunikation. Revisorn blir genom diskussioner en källa för stöd och råd (Beattie et al., 

2000). Dessutom, i exempelvis företag 7 och 8, (se avsnitt 4.2.1) hinner en förhandling aldrig 

inträffa då initiala motstridiga åsikter snabbt hanteras genom att revisorn ger sin syn på 

situationen, vilken ekonomicheferna ger efter för. En sådan situation kan således klassificeras 

som en diskussion. Även gemensam problemlösning kan liknas vid Beatties et al. (2000) 

definition av diskussion. Gemensam problemlösning beskrevs av Fearnely et al. (2011, s. 136) 

som en diskussion mellan ekonomichefen och revisorn som resulterar i en tillfredsställande 

lösning. En sådan hantering av en fråga innebär att motstridiga åsikter, som resulterar i 

förhandling, aldrig uppkommer. Följaktligen innebär detta att diskussioner är mer frekvent 

förekommande än förhandling i relationer som tenderar att vara proaktiva. Då majoriteten av 

de undersökta relationerna mellan ekonomichef och revisor tyds vara proaktiva innebär det 

således att diskussioner verkar vara vanligare än förhandling i de undersökta företagen. Även 

Hellman (2006) konstaterade att interaktioner mellan revisor och ekonomichef i svenska 

börsnoterade företag kan klassificeras som diskussioner snarare än förhandling. Detta innebär 

att Gibbins et al. (2010), vilka grundar sin studie i antagandet att förhandling alltid existerar, 

borde ta hänsyn till att relationen tycks påverka huruvida förhandling ens uppstår.  

4.3 Förhandlingsstrategier 

Även om få fall av förhandling med revisorn urskiljs bland ekonomicheferna kan strategier 

identifieras i de fall där förhandling förekom. En av dessa strategier består av ett givande och 

ett tagande mellan ekonomicheferna och revisorerna, vilket förekom bland flertalet av 

ekonomicheferna. Ekonomicheferna lät revisorerna få som de ville i vissa frågor för att stå 

fast vid sina egna ståndpunkter i andra, för dem mer betydelsefulla, frågor. Detta kan utläsas i 

exempelvis företag 1 och 6: 

 Man får välja sina krig. Vissa frågor kanske inte är så viktiga att man får exakt som 

 man vill. Det är ett givande och tagande i det löpande. 

  (Ekonomichef, företag 1) 

 Jag har jobbat så länge med revisorer så jag kan ta en fight om det är något jag 

 tycker är viktigt. För mig är inte det konstigt. Men det är klart, man får väl ibland ge 

 med sig. 

  (Ekonomichef, företag 6) 
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Dessa två citat kan relateras till de distributiva strategierna då ekonomichefer medvetet väljer 

sina strider och således går båda parter inte vinnande ur en förhandling. Ekonomichefer ger 

efter i vissa frågor för att ha mer kraft kvar till viktigare frågor (Beatties et al., 2001, s. 183). 

Ekonomichefen för företag 3 jämförde en sådan situation med en form av köpslagning:   

 Det finns ett inslag av prutning. Det är lite prutande. "Du har rätt på den och den, 

 jag kan gå med på det här men i nästa grej då kommer vi hävda att det är det här 

 som gäller"[…]. 

  (Ekonomichef, företag 3) 

Detta illustrerar en tydlig förhandlingsstrategi i företag 3 då ekonomichefen köpslår med sin 

revisor om de finansiella rapporterna. Detta köpslående kan även liknas vid en av de 

distributiva förhandlingsstrategierna, den kompromissande strategin. Parterna möts på mitten 

och ingen av parterna behöver för den sakens skull vara särskilt tillfredsställd med lösningen 

(Bame-Aldred & Kida, 2007).  

Ytterligare strategier som kan tydas i ekonomichefernas sällan förekommande fall av 

förhandling med revisorerna är exempelvis att ekonomichefen stödjer sina argument på att 

andra, jämförbara företag, gör på liknande sätt. Ekonomichefen för företag 4 angav att hon 

använder denna strategi och att revisorn då accepterade argumentet. Även ekonomichefen för 

företag 5 angav att han använt denna strategi: 

 Men man måste ju någonstans vara pragmatiskt. Ibland när man har 

 redovisningsregler och så visar man att tio andra inte gör så här, varför måste vi 

 göra så här? Varför ska vi ha ett annat regelverk än någon annan är frågan? Varför 

 ska vi bedömas efter andra måttstockar än någon annan, det är inte rättvist. Det är 

 precis som att barn säger, "grannen fick sådär mycket i veckopeng varför ska vi inte 

 få det?" 

  (Ekonomichef, företag 5) 

Citatet illustrerar att ekonomichefen drar nytta av liknande, jämförbara företag. Denna strategi 

kan liknas ett resultat av Perreault och Kida (2011) där revisorn nyttjar individens strävan 

efter social acceptans och därmed styrker sina argument genom att belysa hur andra företag 

hanterat samma fråga. I denna studie använde ekonomicheferna för företag 4 och 5 denna 

strategi, vilket visar att både revisorer och ekonomichefer argumenterar på detta sätt. Ett 

alternativ till nämnda strategier synes vara att använda sig av en tredje part för att övertyga 

revisorn om argumentets validitet. Ekonomichefen för företag 6 tog exempelvis hjälp av 

moderbolagets huvudrevisor i en förhandling med ett utländskt dotterbolags revisor. En 
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liknande strategi återfinns bland revisorer, där revisorn tar hjälp av en teknisk kunnig kollegas 

åsikt för att förbättra sitt förhandlingsläge (Perreault & Kida, 2011).  

Att argumentera för att en fråga kan justeras nästkommande år är ytterligare en strategi som 

kan urskiljas bland ekonomicheferna. Ekonomichefen för företag 2 utlovade sin revisor bättre 

försäljning nästa år för att undvika nedskrivning av goodwill:  

 Om vi i år säger att vi ska öka försäljningen och vi sedan går med förlust och så 

 pekar man på ett skäl och säger att nästa år kommer vi gå med vinst men det blir 

 förlust igen. Det går alltså ett tag men inte för länge. 

  (Ekonomichef, företag 2) 

På ett liknande sätt beskrev ekonomichefen för företag 3 en förhandling med revisorn: 

 Det andra alternativet är att man försöker övertyga revisorn, man kan säga att det 

 här är ett litet projekt och vi gör på samma sätt varje år. Så över åren skiljer det 

 ingenting. En del köper det, en del köper inte det. 

  (Ekonomichef, företag 3) 

Dessa två liknande strategier kan relateras till de distributiva strategierna, där den ena parten 

eller båda parter förlorar, vilket båda citaten ovan belyser.  

Att byta ut revisorn eller hota med att göra det kan anses vara en effektiv strategi för en 

ekonomichef som är oense med sin revisor. Denna strategi kan urskiljas i flertalet av 

intervjuerna med ekonomicheferna. Dock inte som en strategi för att vinna förhandlingen i en 

viss fråga (Beattie et al., 2000; Hellman, 2011; McCracken et al., 2008) utan snarare som ett 

sätt för ekonomicheferna att få den önskade relationen med revisorn och få ut det de vill av 

revisionen (se vidare avsnitt 4.4).  

I de få fall förhandling förekommer resulterade dessa i de flesta fall antingen i 

ekonomichefens eller revisorns förslag, snarare än en situation där båda parter anser sig ha 

vunnit. Distributiva strategier innebär en situation där den ena eller båda parter förlorar 

(Bazerman, 1986, s. 123). Majoriteten av de förhandlingsstrategier som kan tydas i studien är 

därmed distributiva. Detta överensstämmer med Gibbins et al. (2007) studie där majoriteten 

av responderande ekonomichefer upplevde resultatet av förhandlingarna som distributiva.  

I både de reaktiva och de proaktiva relationerna förekommer till största del distributiva 

strategier varför relationen mellan ekonomichef och revisor i denna studie inte synes påverka 

hur en eventuell förhandling mellan parterna ter sig. Som nämnts ovan (se avsnitt 4.2) tyder 
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studiens resultat på att relationen mellan ekonomichef och revisor påverkar huruvida en 

förhandling mellan dem uppstår eller inte, dock visar resultaten att förhandlingen som sådan 

inte påverkas. Fearnley et al. (2011) fann att relationen inte längre har någon betydelse för 

förhandlingar, vilket denna studies resultat därmed delvis stödjer. Vidare visar emellertid 

denna studie ett resultat motstridigt Gibbins et al. (2010), vilka hävdar att relationen har en 

påverkan på vilken strategi som används i förhandlingen.  

4.4 Kund-leverantör relation 

Förhandling tenderar att vara sällsynt förekommande och ekonomicheferna tycks inte hota 

med att byta ut revisorn om de inte får sin vilja igenom i dessa få förhandlingar. Däremot 

beskrev i stort sett alla ekonomichefer en möjlighet att påverka valet av revisor om revisorn 

inte uppfyller ekonomichefens förväntningar. Ekonomicheferna för företag 2 och 8 menade 

att när revisorerna ändå utför sin granskning och befinner sig i verksamheten bör de ge tips 

och affärsstöd. De ansåg att konstruktiv kritik skapar ett mervärde för revisionsarvodet. Skulle 

revisorerna inte bistå med detta anser de sig ha en betydande möjlighet att påverka 

nästkommande val av revisor. Ekonomichefen för företag 5 resonerade i överensstämmelse 

med dessa två ekonomichefer: 

 Det är så jag ser på det här, att göra de här sakerna, pricka de här sakerna, det har 

 ju inte jag något för, det är bara ABL som tvingar mig till det. Jag vill ju ha något 

 som jag har nytta av, som ger mig input. Som exempelvis tips på hur andra redovisar 

 som vi kan ta till oss. När jag ändå betalar kan de lika gärna bidra med något. De 

 säger inte "titta här, tio fel, därför måste vi debitera så här mycket extra", då blir 

 man ju sur. 

  (Ekonomichef, företag 5) 

Även i företag 7 hade ekonomichefen bra kontakt med styrelse och vissa ägare och ansåg sig 

ha möjlighet att påverka valet av revisor: 

 I: Om du inte hade kommit överens med revisorn hade du kunnat påverka huruvida 

 den revisorn blir omvald eller inte? 

 E: Ja, det kan jag göra. Det är ju bolagsstämman som utser revisorn och jag har bra 

 kontakt med styrelsen och en del ägare. 

  (Ekonomichef, företag 7) 

Ekonomichefen för företag 6 beskrev sig själv vara synnerligen viktigare än revisorn för 

företaget. Hon beskrev, i samstämmighet med övriga ekonomichefer, att företaget vill få 
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något extra för revisionsarvodet. Skulle revisorn inte uppfylla detta anser hon sig kunna byta 

ut revisorn:  

 Det är mitt uppdrag att se till att vi har en så kostnadseffektiv revision som möjligt. 

 Men man vill också se vad som finns (utöver priset) på marknaden. Så det har jag 

 absolut möjlighet att göra (påverka valet av revisor). På ett sådant här ställe, där 

 jag sitter varje dag och levererar, så är jag mycket viktigare än vad revisorn är. 

 Skulle inte revisorn och jag komma överens så skulle jag, om jag inte är jätteosams 

 med vår VD, kunna byta ut revisorn. Jag är ju den som är här. Det krävs ett givande 

 samarbete. Vi vill ju få något mer på köpet. Vi värdesätter de tips och 

 rekommendationer som man kan få. 

  (Ekonomichef, företag 6) 

Citaten ovan, i synnerhet det sistnämnda, illustrerar att ekonomicheferna upplever sig kunna 

påverka revisorsvalet om revisorn inte levererar mervärde. Resultatet överensstämmer med 

Hellman (2011) som i svenska börsnoterade företag skildrade en kund-leverantör relation 

mellan revisor och ekonomichef, i vilken ekonomichefen anser sig ha rätt att efterfråga 

mervärde för revisionsarvodet. I en tidigare studie av Hellman (2006) beskrev en av 

ekonomicheferna att relationen mellan denne och revisorn gick utöver revisorns lagstiftade 

roll, vilket var avgörande för att revisorn skulle bli omvald. Följaktligen kan en kund-

leverantör relation urskiljas i de undersökta företagen. 

Tvärtemot en förväntan om mervärde ansåg ekonomichefen för företag 3 att om revision inte 

hade varit ett lagkrav skulle företaget inte haft någon revisor. Dessutom uppskattar han inte en 

för nitisk och ifrågasättande revisor, vilket skulle kunna föranleda ett byte av revisor: 

 Om jag inte tycker att revisorn fungerar med tanke på vår verksamhet eller om de 

 (revisorerna) till exempel ifrågasätter varje gång vi gör någonting, är för nitiska. 

 Till exempel den gamla revisorn hade varit med rätt länge, sett en del och hade 

 någon inneboende skepticism tydligen. Då skulle jag kunna påverka vem vi har som 

 revisor genom att tala med styrelsen. 

  (Ekonomichef, företag 3) 

Citatet belyser att ekonomichefen även i en reaktiv relation har betydande möjlighet att få 

revisorn utbytt om ekonomichefen inte anser att revisorn levererar det denne önskar. Således 

anser sig ekonomicheferna oavsett relation kunna påverka omvalet av revisor. Revisorn måste 

följaktligen acceptera rollen och relationen som ekonomichefen eftersträvar och fastställer. 

Dessa resultat är samstämmiga med Hellman (2011) samt Fearnley et al. (2011, s. 77), vilka 

beskrev situationer där revisorn blir utbytt för att denne inte levererar den relation 

ekonomichefen eftersträvar. Resultatet av ekonomichefens möjlighet att byta ut revisorn om 
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denne inte uppfyller ekonomichefens förväntningar innebär följaktligen att ekonomichefen 

har makten att skapa en relation som denne föredrar och önskar, vilket även stödjer 

McCrackens et al. (2008) studie. Det bör således innebära att ekonomichefen har den 

avgörande positionen att påverka om förhandlingar uppstår eller inte. Detta då resultatet i 

denna studie tyder på att relationen mellan ekonomichef och revisor avgör om förhandling 

uppkommer.  

Att revisorn är medveten om ekonomichefens makt synliggjordes i några av företagen, bland 

annat i relationen mellan revisor och ekonomichef för företag 7: 

 I: Känner du att ni får det framåttänkandet och de tips du nämnde tidigare?  

 E: Ja, och det har vi också sagt till dem. De brukar efterfråga feedback. Så det har 

 jag sagt till dem tidigare och det har blivit bättre. 

  (Ekonomichef, företag 7) 

I citatet förstärks bilden av en kund-leverantör relation. Revisorn infriar rollen som en 

leverantör då denne efterfrågar återkoppling kring hur denne uppfyller ekonomichefens 

förväntningar. Revisorn förväntas alltid arbeta för att tillgodose klientens behov (McCracken 

et al., 2008). Klienten ska alltid vara nöjd och glad, vilket revisorn antyds tillgodose i de 

undersökta företagen genom att efterfråga återkoppling från ekonomichefen. Även Hellman 

(2011) fann revisorer som ber om återkoppling kring ekonomichefens upplevelse av revisorn 

och revisionen i börsnoterade aktiebolag, vilket stärker denna studies resultat. Utifrån 

ekonomichefernas beskrivning av revisorn och förväntningarna på denne verkar inte synsättet 

att revisionen utförs enbart på uppdrag av ägare och/eller externa intressenter vara markant 

framträdande. Beattie et al. (2000) hävdar att agentteorin inte är tillräcklig för att förklara ett 

revisionsuppdrag. Vidare menar Knechel (2007) att revisorns intressen är sammanflätade med 

företagsledningens intressen. Författarnas resonemang stöds av denna studies resultat, vilka 

tyder på att ekonomichefen har en betydande möjlighet att erhålla det denne vill från revisorn. 

Ägarnas och/eller de externa intressenternas behov av en oberoende revisor framhävs inte när 

ekonomicheferna återger deras syn på revisorn och revisionen.   



 

  

42 

 

5 Slutsatser och diskussion 
I denna studie har det konstaterats att den proaktiva relationen anses existera mellan 

majoriteten av responderande ekonomichefer och deras revisorer. Ekonomicheferna i de 

proaktiva relationerna ser stort värde i revisionen och använder revisorn för löpande 

rådgivning. Studiens resultat synliggör därmed att revisorns roll, ur ekonomichefers 

perspektiv, är betydligt bredare än den typiska granskaren. I de proaktiva relationerna är 

förhandling sällsynt förekommande i jämförelse med de reaktiva relationerna. Situationer med 

tidig konsultation samt gemensam problemlösning präglar den proaktiva relationen. I denna 

studie är sex av åtta relationer proaktiva, följaktligen tyder detta på att förhandlingar är 

sällsynta i de undersökta företagen. Resultatet tyder även på att relationen har en inverkan på 

huruvida en förhandling kommer att uppstå, dock inte hur en eventuell förhandling mellan 

parterna kommer att te sig. I de få förekommande fallen av förhandling har till största del 

distributiva strategier urskiljts oavsett typ av relation. Slutligen synliggör studiens resultat en 

ytterligare form av interaktion, kund-leverantör relationen. Ekonomicheferna anser sig, 

oavsett relation, kunna påverka omvalet av revisor om denne inte uppfyller ekonomichefens 

förväntningar. Följaktligen innebär detta att ekonomichefen har makten att skapa en relation 

som denne föredrar och önskar.  

Att ekonomichefer anser sig kunna påverka val av revisor är ett omdiskuterat hot mot 

revisorns oberoende (t.ex. Bazerman et al., 2002). Ekonomicheferna i denna studie beskrev i 

första hand relationen med revisorn utifrån vad han eller hon själv önskar att revisorn ska 

bidra med. Bland majoriteten av responderande ekonomichefer ansågs revisorns bidrag vara 

mervärde, i form av bland annat affärsråd, riskreducering och förbättring av effektivitet i 

affärssystem. Således var inte synsättet att revisionen utförs enbart på uppdrag av ägare 

och/eller externa intressenter markant framträdande. Detta kan möjligen skapa ett hot mot 

revisorns oberoende. Revisorn riskerar att inte bli omvald om denne inte uppfyller 

ekonomichefens önskan om mervärde. Om revisorn tar hänsyn till eventuella förlorade 

intäkter kan denne därmed möjligen ge vika för ekonomichefens önskan. Följaktligen kan 

ekonomichefen framtvinga en mindre oberoende revisor som riskerar att granska frågor som 

denne tidigare lämnat råd om, så kallat självgranskningshot. Ekonomichefen för företag 1 

exemplifierade detta (se avsnitt 4.1.1). Enligt honom hade ekonomichefen en mycket 

rådgivande roll i företaget, vilken ibland även gick utöver vad som är tillåtet enligt 

självständighetskravet i revisionsregleringen. Det är dock inte enbart i den proaktiva 

relationen som revisorn möjligen riskerar sitt oberoende. I den reaktiva relationen önskade 
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ekonomicheferna inte en allt för nitisk revisor och kritiserade revisorns inneboende 

skepticism. I en sådan relation riskerar revisorn möjligen att inte kunna utföra en tillräckligt 

noggrann revision. Även tidigare forskning (Hellman, 2011; McCracken et al., 2008) har 

funnit att en kund-leverantör relation existerar. Kommande studier borde fokusera på denna 

kund-leverantör relation och närmare studera vad relationen kan få för efterverkningar. 

Förståelsen kring denna relation skulle kunna ökas genom att studera både leverantör (revisor) 

och kund (ekonomichef).  

Vidare tenderar de finansiella rapporterna i en proaktiv relation mellan revisor och 

ekonomichef att bli en gemensam produktion av dessa parter (McCracken et al., 2008). Detta 

kan kontrasteras med den reaktiva relationen där revisorn har betydligt mindre påverkan på 

klientens finansiella rapportering. Studiens resultat visar en klar majoritet av proaktiva 

relationer mellan ekonomicheferna och deras revisorer samt en hög grad av gemensam 

problemlösning i dessa relationer. Således finns anledning att anta att den finansiella 

rapporteringen i dessa företag i hög grad har påverkats av revisorerna och att de i denna roll 

möjligen kan ha överskridit den tillåtna revisionsrådgivningen. Den påverkan och det 

inflytande som revisorn har på klientens finansiella rapportering i den proaktiva relationen 

kan leda till ett självgranskningshot då konsekvensen av relationen blir att revisorn granskar 

sitt eget arbete. I de proaktiva relationerna skulle detta kunna innebära att revisionen brister i 

utförandet på grund av avsaknaden av tillräckligt oberoende. En sådan revision kan därmed 

inte anses hålla tillräckligt hög standard enligt agentteorin, då försäkran till ägarna inte blir 

trovärdig. Dock borde de proaktiva relationerna generera redovisning av hög klass då revisorn 

löpande konsulteras. Därmed kan revisorn anses vara nyttig, trots att revisionen inte är av hög 

standard, då den finansiella informationens kvalitet förbättras enligt informationsteorin 

(Wallace, 1991). Då denna studie gett indikationer på ett bristande oberoende bland revisorer i 

proaktiva relationer på grund av gemensam problemlösning och följaktligen 

självgranskningshot, skulle det vara värdefullt om framtida forskning på området djupare kan 

undersöka denna indikation.   

Slutligen kan inte studiens resultat generaliseras till alla svenska medelstora icke börsnoterade 

aktiebolag. Majoriteten av de responderande ekonomicheferna återgav en proaktiv relation 

mellan dem och revisorerna i vilken gemensam problemlösning och tidig konsultation, 

snarare än förhandling, var frekvent förekommande. Samtliga undersökta företag är finansiellt 

starka och uppvisar höga positiva resultat för de senaste fem åren. Under två av intervjuerna 

med responderande ekonomichefer framkom hypoteser kring att finansiellt pressade företag 
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borde föranleda mer förhandling mellan revisor och ekonomichef. Dessa hypoteser kan liknas 

vid ekonomichefens för företag 3 beskrivning av att förhandling existerar, speciellt om 

företaget befinner sig nära ett gränsvärde (se avsnitt 4.2.2). I sådana situationer håller gärna 

ekonomichefen fast vid sin ståndpunkt. Framtida forskning med fokus på finansiellt svaga 

företag är därmed efterfrågat. Trots att resultaten inte kan generaliseras till alla svenska 

medelstora icke börsnoterade aktiebolag anses resultaten kunna indikera en vägledning för 

sådana finansiellt starka företag som uppvisar höga positiva resultat. Ytterligare studier för att 

bekräfta denna studies resultat är dock erforderligt.  

 

 

 

 

 

  



 

  

45 

 

6 Källförteckning 

Aktiebolagslagen (2005:551) 

Andersson, G. 2002. "Aktiemarknaden pressar perspektivet", Kvalitetsmagasinet, den 5 

september 2002. Hämtat den 15 november 2013, från 

http://kvalitetsmagasinet.se/aktiemarknaden-pressar-perspektivet/.  

Arbnor, I. & Bjerke, B. 1994. Företagsekonomisk metodlära. Upplaga 2. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Arel, B., Brody, R. G. & Pany, K. 2005. "Audit Firm Rotation and Audit Quality", The CPA 

Journal, vol. 75, nr. 1, ss. 36–39. 

Bamber, E. M. & Iyer, V. M. 2007. "Auditors' Identification with Their Clients and Its Effect 

on Auditors' Objectivity", Auditing: A Journal of Practice & Theory, vol. 26, nr. 2, ss. 1-24. 

Bame-Aldred, C. W. & Kida, T. 2007. "A comparison of auditor and client 

initial negotiation positions and tactics", Accounting Organizations and Society, vol. 32, ss. 

497–512. 

Bazerman, M. H. 1986. Judgment in Managerial Decision Making. New York: Wiley. 

Bazerman, M. H., Loewenstein, G. & Moore, D. A. 2002. "Why Good Accountants Do Bad 

Audits", Harvard Business Review, vol. 80, nr. 11, ss. 96-103.  

Beattie, V., Fearnley, S. & Brandt, R. 2000. "Behind the Audit Report: A Descriptive Study 

of Discussions and Negotiations Between Auditors and Directors", International Journal of 

Accounting, vol. 4, ss. 177-202.  

Beattie, V., Fearnley, S. & Brandt, R. 2001. Behind closed doors: what company audit is 

really about. Houndmill: Palgrave. 

Behn, B. K., Carcello, J. V., Hermansson, D. R. & Hermansson, R. H. 1997. "The 

Determinants of Audit Client Satisfaction Among Clients of Big 6 Firms", Accounting 

Horizons, vol. 11, nr. 1, ss. 7-24. 

Brown, H. L. & Johnstone, K. 2009. "Resolving disputed financial reporting issues: Effects of 

auditor negotiation experience and engagement risk on negotiation process and outcome", 

Auditing: A Journal of Practice & Theory, vol. 28 nr. 2, ss. 65–92. 

Brown- Liburd, H. L., Cohen, J. & Trompeter, G. 2013."Effects of Earnings Forecasts and 

Heightened Professional Skepticism on the Outcomes of Client–Auditor Negotiation", 

Journal of Business Ethics, vol. 116, nr. 2, ss. 311-325.  

Bryman, A. & Bell, E. 2011. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB. 

Carrington, T. 2010. Revision. Malmö: Liber AB. 



 

  

46 

 

Chen, C.-Y., Lin, C.-J. & Lin, Y.-C. 2008. "Audit partner tenure, audit firm tenure, and 

discretionary accruals: does long auditor tenure impair earnings quality?", Contemporary 

Accounting Research, vol. 25, nr. 2, ss. 415–445. 

Codex. 2013. Informerat samtycke. Senast uppdaterad den 27 september 2013. Hämtat den 6 

november 2013, från http://codex.vr.se/manniska2.shtml. 

Darmer, P. & Freytag, P. V. 1995. Företagsekonomisk undersökningsmetodik. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Diamant, A. 2004. Revisors oberoende - om den svenska oberoenderegleringens utveckling, 

dess funktion och konstruktion. Uppsala: Iustus Förlag AB. 

EtikR1 2012. Yrkesetiska regler. 

Europeiska Unionen 2006. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 

2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning. Bryssel: 

Europeiska Unionen.  

FAR 2006. Revision - en praktisk beskrivning. Stockholm: FAR Förlag AB.  

Fearnley, S., Beattie, V. & Hines, T. 2011. Reaching Key Financial Reporting Decisions: 

How Directors and Auditors Interact. Hoboken: Wiley.  

Francis, J. R. 2011. "A Framework for Understanding and Researching Audit Quality", 

Auditing: A Journal of Practice and Theory, vol. 30, nr. 2, ss.125–152. 

Gendron, Y. 2000. "Openness to context-based research: The gulf between the claims and 

actions of Big Six firms in the USA", Accounting, Auditing and Accountability Journal, vol. 

13, nr. 2, ss. 175–196. 

General Accounting Office (GAO) 2003. Mandatory audit firm rotation study: Study 

questionnaires, responses, and summary of respondents’ comments. Hämtad 15 mars, 2013 

från www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-04-217%3e. 

Gibbins, M., Salterio, S. & Webb, A. 2001. "Evidence about auditor–client management 

negotiation concerning client’s financial reporting", Journal of Accounting Research, vol. 39, 

nr. 3, ss. 535–63. 

Gibbins, M., McCracken, S. & Salterio, S. 2007. "The chief financial officer’s perspective on 

auditor–client negotiations", Contemporary Accounting Research, vol. 24, nr. 2, ss. 387–422. 

Gibbins, M., McCracken, S. & Salterio, S. E. 2010. "The auditor's strategy selection for 

negotiation with management: Flexibility of initial accounting position and nature of the 

relationship", Accounting, Organizations and Society, vol. 35, ss. 579-595. 



 

  

47 

 

Hatfield, R. C., Agoglia, C. P. & Sanchez, M. H. 2008. "Client characteristics and the 

negotiation tactics of auditors: Implications for financial reporting", Journal of Accounting 

Research, vol. 46, nr. 5, ss. 1183–1207. 

Healy, P. M. & Palepu, K. G. 2003. "How the quest for efficiency corroded the market", 

Harvard Business Review, vol. 81, nr. 7, ss. 76–85. 

Hellman, N. 2006. "Auditor-client Interaction and Client Usefulness - A Swedish Case 

Study", International Journal of Auditing, vol. 10, ss. 99-124.  

Hellman, N. 2011. "Chief Financial Officer Influence on Audit Planning", International 

Journal of Auditing, vol. 15, ss. 247-274.  

Holme, M. I. & Solvang, K. B. 1997. Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur AB. 

Humphrey, C. 2008. "Auditing research: a review across the disciplinary divide", Accounting, 

Auditing & Accountability Journal, vol. 21, nr. 2, ss. 170– 203. 

ISA 260 Kommunikation med de som har ansvar för företagets styrning (15 december 2009). 

ISA 315 Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå 

företaget och dess miljö (15 december 2013). 

ISA 540 Granskningar av uppskattningar i redovisningen, däribland av verkligt värde, samt 

upplysningar om uppskattningar (15 december 2009).  

Jeppesen, K. K. 1998. "Reinventing Auditing, Refining Consulting and Independence", 

European Accounting Review, vol. 7, nr. 3, ss. 517-539.  

Knechel, W. R. 2007. "The business risk audit: Origins, obstacles and opportunities", 

Accounting, Organizations and Society, vol. 32, ss. 383–408. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. Upplaga 2. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

McCracken, S., Salterio, S. E. & Gibbins, M. 2008. "Auditor–client management relationships 

and roles in negotiating financial reporting", Accounting, Organizations and Society, vol. 33, 

ss. 362-383. 

Perreault, S. & Kida, T. 2011. "The relative effectiveness of persuasion tactics in auditor-

client negotiations", Accounting, Organizations and Society, vol. 36, ss. 534-547. 

Revisorslagen (2001:883) 

Sanchez, M., Agoglia, C. & Hatfield, R. 2007. "The effect of auditor’s use of a reciprocity-

based strategy on auditor–client negotiations", The Accounting Review, vol. 82, ss. 241–264. 



 

  

48 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2009. Research methods for business students. 

Upplaga 5. Harlow: Pearson Education Limited. 

Sikka, P. 2009. "Financial Crisis and the Silence of the Auditors", Accounting, Organizations 

and Society, vol. 34, ss. 868-873. 

Svenskt Näringsliv. 2010. Smått om små företag, Stockolm. Hämtad den 28 oktober 2013 från 

http://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/smatt-om-sma-foretag_113659.html.  

Sweeney, B. & Pierce, B. 2004. "Management control in audit firms", Accounting, Auditing & 

Accountability Journal, vol. 17, nr. 5, ss. 779-812.  

Sweeney, B. & Pierce, B. 2011. "Audit team defence mechanisms: auditee influence", 

Accounting and Business Research, vol. 41, nr. 4, ss. 333-356. 

Thompson, L. 1990. "Negotiation Behavior and Outcomes: Empirical Evidence and 

Theoretical Issues", Psychological Bulletin vol. 108, ss. 515–32. 

Wallace, W. A. 1991. "The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets", 

Auditing Monographs, PWS-Kent, ss. 9–56. 

  



 

  

49 

 

7 Bilagor 

7.1 Intervjufrågor 

Inledande frågor 

1. Hur länge har Ni arbetat inom företaget?  

2. Vilken befattning har Ni?  

3. Hur många års erfarenhet har Ni? 

4. Har Ni haft en liknande position i något annat företag där Ni också hade den 

huvudsakliga kontakten med revisorn?  

a) Om ja, hur länge? 

5. Vad anser Ni påverkar valet av revisionsbyrå? Har Ni någon påverkan på förslag inför 

detta val? Hur viktigt är revisionsbyråns anseende för er? 

6. Hur mycket kontakt har Ni med företagets påskrivande revisor?  

7. Hur länge har ni arbetat med varandra? Hur länge har företaget anlitat den revisor ni 

har idag? 

En erinrad oenighet - skilda uppfattningar 

8. Förra veckan fick Ni ett mail där Ni ombads erinra Er en eller flera situationer där Ni 

och revisorn haft skilda uppfattningar kring hanteringen av ett problem i de finansiella 

rapporterna, så som värdering. Kan Ni beskriva det här problemet/-n samt vad era 

olika uppfattningar var? 

a) När och hur uppkom problemet?  

b) Varför ansågs det vara ett problem? 

c) Hur upplevde Ni att revisorn såg på problemet? 

i. Varför tror Ni att revisorn hade den åsikten? 

ii. Vad tror Ni påverkade revisorns åsikter? 

d) Vad hände vid den beskrivna meningsskiljaktigheten?  

i. Hur agerade Ni? 

ii. Hur upplevde Ni att revisorn agerade? 

e) Löstes problemet?  

i. Om ja, hur?  

ii. Om nej, varför? 

iii. Hur gick Ni tillväga för att försöka övertyga revisorn om att Er 

uppfattning var "den rätta"? 

iv. Hur upplevde du att revisorn argumenterade för sin ståndpunkt?  
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f) Hur upplevde Ni att revisorn såg på lösningen? 

g) Hur upplevde Ni diskussionsklimatet?  

h) Upplevde Ni att revisorn förstod, lyssnade och tog till sig Era åsikter? 

i. Om ja/nej, varför? 

Övriga oenigheter 

9. Utöver den/de situation/-er Ni just berättat om, finns det andra typer av problem som 

Ni också brukar diskutera eller ta upp med revisorn? 

a) Om ja, vilka? 

10. Hur ofta händer det att Ni och Er revisor har skilda uppfattningar om några av de 

problem Ni precis nämnt (fråga 9)? 

11. Hur flexibel upplever Ni att revisorn är vid situationer med skilda uppfattningar? 

a) Hur vanligt upplever Ni att det är att revisorn "ger med sig" för Er ståndpunkt? 

b) Varför tror Ni att revisorn "ger med sig" eller inte? 

12. Hur flexibel är Ni vid situationer med skilda uppfattningar? 

a) Hur vanligt är det att Ni "ger med Er" för revisorns ståndpunkt? 

b) Varför ofta/sällan? 

13. Har Ni någon gång varit med om att revisorn sagt att han/hon skriver oren 

revisionsberättelse om Ni inte går med på hans/hennes ändringar? 

a) Om ja, hur ofta? 

b) Om ja, hur reagerade Ni kring detta och hur hanterade Ni det? Varför? 

Relationen 

14. I Ert yrke generellt, brukar Ni ta hjälp av revisorn vid eventuella 

redovisningssvårigheter? 

a) Om ja, vilka? Berätta om processen.  

b) Om nej, varför inte? 

15. Vad önskar Ni att revisionen ska bidra med till Ert företag? 

16. Hur önskar Ni att revisorn ska vara? 

17. Anser Ni att revisorn förstår vad Ni önskar från revisionen och från revisorns roll? 

a) Om ja, om revisorn inte skulle förstå er önskan, hur skulle Ni hantera det? 

b) Om nej, hur hanterar Ni det? 

18. Vad gör Er missnöjd med revisorn eller med revisionen? 

19. Hur mycket erfarenhet uppskattar Ni att Er revisor har?  

a) Upplever ni att revisorn har tillräcklig inblick/erfarenhet i Ert företag? 
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20. Hur upplever Ni revisorns lyhördhet? 

21. Hur upplever Ni att Er relation med revisorn är i dagsläget?  

Avslutande frågor 

22. Hur ser Ni på förhandling med revisorn? 

23. Är det något kring vårt ämne Ni vill berätta mer om? Finns det något annat Ni skulle 

vilja tillägga eller uppmärksamma? 


