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Sammanfattning   

Titel: Konflikt, vad händer med revisor-klient relationen? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi    

Författare: Annika Milgunoff och Jessica Wass 

Handledare: Jan Svanberg   

Datum: 2016– Januari    

Syfte: Det är sparsamt med tidigare forskning om hur revisorer upplever att 

klientrelationen påverkats vid en revisionsrelaterad konflikt. Vi vill belysa tio revisorers 

personliga uppfattning om hur deras klientrelationer har påverkats då de stått fast vid sin 

professionella åsikt.   

Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod. Datainsamlingen har skett 

genom semistrukturerade intervjuer. Vi har använt en abduktiv ansats för att tolka och 

analysera svaren.   

Resultat & slutsats: Resultatet visar att respondenterna anser att de flesta motsättningar 

som uppstår löser sig genom god kommunikation och blir på så vis aldrig någon 

konflikt. När en motsättning ändå resulterar i en konflikt har relationen försämrats 

efteråt i de fall där relationen redan från början var dålig. I de fall där relationen ansågs 

god innan konflikten upplevs relationen oförändrad eller förbättrad efteråt.  

Förslag till fortsatt forskning: Tydligare fokus på situationer som revisorerna relaterar 

till motsättningar och meningsskiljaktigheter. Utförande av studien så att fler 

respondenter har en erfarenhet av påverkan på relationen.   

Uppsatsens bidrag: Relationen mellan revisor och klient försämrades när relationen 

var dålig redan före konflikten. Studien visar också att revisorn var nöjd med det utfallet 

då kunden ansågs utgöra en risk. Om relationen ansågs god före konflikten, blev 

relationen oförändrad eller förbättrad efter en konflikt. Vetskap om att relationen kan 

stärkas är positiv kunskap för en revisor som värnar sitt oberoende.   

Nyckelord: Revisor- klient konflikt, relationer, oberoende, påverkan. 
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Abstract 

Title: Conflict, what happens to the auditor-client relation? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Annika Milgunoff and Jessica Wass 

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: 2016 – January 

Aim: Previous research on auditor perceived effects on the client relationship in an 

auditor-conflict issue, is sparsely represented. We aim to shed light on ten auditor’s 

personal opinion about the impact on their client relationships when maintaining a 

professional judgement.  

Method: We have used qualitative interviews in a semi structured form. We have had 

an abductive approach to understand and analyze the answers. 

Result & Conclusions: The results show that respondents believe that most of the 

disagreements that arise were dissolved through good communication. When the 

relationship was poor to begin with, a conflict made it even worse. When the 

relationship was good to begin with the relationship was either unaltered or improved 

afterwards. 

Suggestions for future research: A more direct focus on situations that the auditors 

consider related to disagreements and difference in opinion. Perform a study where 

more respondents have experiences on the impact on the relationship.  

Contribution of the essay: The study shows that the auditors where content with the 

outcome as the client was considered being a risk. If the relationship was considered 

good before the conflict, the relationship remained unchanged or improved afterwards. 

Knowing that the relationship can be strengthened is positive knowledge for an auditor 

who cherishes their independence. 

Key words: Auditor-client conflict, relations, independence, impact.
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Förord  
Den här uppsatsen är förmodligen det sista arbetet vi skriver vid Högskolan i Gävle och 

innebär ett avslut på det Ekonomprogram som vi har studerat under tre års tid. Det som i 

synnerhet får oss att glädjas över arbetet, är all den kunskap vi har tillgodogjort oss 

under denna uppsatsskrivning, från att revisoryrket har känts väldigt främmande till att 

nu vara ett yrke som vi fått ökad insikt i och som vi själva kanske en dag kommer att 

arbeta med.  

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

givande samt lärorik process, som framförallt har gett oss en ökad förståelse för ämnet 

företagsekonomi och mer specifikt ämnet redovisning. Vi har tagit del av omfattande 

forskning på området och på så vis fått en förståelse för de utmaningar revisorer ställs 

inför i sitt yrkesutövande. De intervjuer vi har genomfört har gett oss inblick i 

revisorbranschen i närområdet där vi bor och vi känner också att vi har fått kontakt med 

potentiella arbetsgivare.  

Den tid som vi har lagt ner på vårt examensarbete har även resulterat i andra lärdomar, 

som hur vi bör arbeta med upplägg och utformning av likartade forskningsarbeten i 

framtiden. Med hänvisning till de föregående meningarna, känner vi att den här studien 

har utvecklat oss som individer, genom att den gett oss nya betydelsefulla erfarenheter 

och kunskaper.  

Vi vill tacka vår handledare Jan Svanberg och vår examinator Stig Sörling för deras 

engagemang i vårt examensarbete. Vi vill också tacka våra respondenter samt de 

kurskamrater som har hjälp oss med arbetet och således gjort vår uppsats möjlig. Utan 

er värdefulla samt konstruktiva feedback på vårt arbete, hade det varit betydlig svårare 

att möta de frågetecken som vi har ställts inför.  

 

Annika Milgunoff och Jessica Wass 
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1. Inledning 
I denna del klargörs uppsatsens bakgrund och problemdiskussion vilket leder in på 

uppsatsen syfte, avgränsning och fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund  
Att en revisor är professionell och oberoende i sin yrkesroll är absolut nödvändigt för att 

arbetet ska kunna utföras korrekt enligt god yrkessed (FAR, 2012a). Samtidigt krävs ett 

stort förtroende och en god relation mellan revisor och klient då känslig information ska 

lämnas ut (de Ruyter & Wetzels, 1999).  Tyvärr finns det alltför många exempel då 

revisorer har tillåtit andra krafter och intressen att styra än god revisorssed. Det har lett 

till ett flertal uppmärksammade skandaler i stora bolag som Worldcom och Enron 

(Degerfeldt, 2011). Även i Sverige har ett flertal fall lett till att företagens revisorer har 

blivit ifrågasatta och i några fall blivit dömda till stora skadestånd, exempelvis 

Prosolvia, Skandia och Telia Sonera (FAR, 2013b). Skandalerna har påverkat den 

globala ekonomin samt revisionsyrkets rykte (Doost & Fishman, 2004). Det är därför en 

viktig fråga att diskutera hur revisorerna ska hanterar de yrkesetiska dilemman som har 

resulterat i dessa skandaler (Li, 2010).  

I praktiken är revisorn mer eller mindre beroende av sin klient och det finns ett 

ekonomiskt motiv då revisorn så att säga sitter på två stolar (Windsor & Ashkanasy, 

1995). Revisorn ska granska klientens redovisning samtidigt som det är klienten som 

betalar revisorns arvode (Shapiro, 2005). Dessutom erbjuder många revisionsbyråer en 

uppsjö av tjänster utöver revision, icke-revisionstjänster, till sina klienter vilket kan öka 

det ekonomiska beroendet (Jenkins & Lowe, 1999). Dessa omständigheter innebär att 

risken ökar för att revisorn inte förhåller sig tillräckligt kritisk till sin uppdragsgivare 

(FAR, 2013a). Nur Barizah et al. (2005) fann ett negativt samband mellan oberoende 

och tillhandahållandet av icke-revisionstjänster där tillhandahållandet av icke-

revisionstjänster medförde en risk att starkare band skapades mellan revisor och klient. 

Andra studier har visat att revisionsfirmor med fler klienter är mindre beroende av varje 

enskild klient (Moore, et al., 2006). Det finns också forskning som tyder på att goda 

relationer med klienten kan vara positivt då revisorn därigenom fått en djupare 

kännedom kring sin klients företag (Garcia-Blandon & Argiles, 2015). 

För att stärka revisorns oberoendeställning antogs en ny revisionslag i Sverige 2002. 

Genom den förstärktes kravet på oberoende då den innebär att revisorn måste avsäga sig 
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uppdraget eller avgå vid hot mot oberoendet (SFS 2001:883). Redovisning i Sverige har 

under långa tider influerats av det som gäller internationellt vilket har det lett till en allt 

mer principbaserad redovisning (Drefeldt & Törning, 2013). Även avsnitt 220 i IESBA 

(IESBA, 2015) redogör för hur revisorn skall förhålla sig vid en intressekonflikt. Där 

anges tydligt att en intressekonflikt inte får gynna klienten på bekostnad av de 

grundläggande principerna och finns inga möjligheter till motåtgärd så ska revisorn 

avsäga sig uppdraget (IESBA kod 290.7). Att avsäga sig ett uppdrag kan vara 

motsägelsefullt men att sätta gränser och ha integritet är mycket viktigt. 

Målet med revision är att skapa hållbara samhällen och företag samt att upprätthålla 

förtroendet för revision och redovisning (IESBA, 2015). “I samtalet med branschen 

konstateras att förtroende är det grundkapital som branschen vilar på.” (FAR, 2013a, 

p. 30). Revisorn ska alltså förhålla sig oberoende i sin yrkesutövning men är samtidigt 

beroende av ersättningen från klienten (Windsor & Ashkanasy, 1995). Klienten betalar 

revisorn i utbyte mot revisionstjänster och därmed uppstår ett ekonomiskt beroende 

vilket har visat sig kunna påverka revisionskvalité negativt (Firth, 1997). Det är särskilt 

viktigt att revisorn trots detta kan behålla sitt oberoende eftersom klientens ledning kan 

ha motiv att rapportera bolagets finanser på ett partiskt sätt (Koo & Sim, 1999). 

Oberoendet är också det som skiljer ut den relation revisorn har till sin klient, jämfört 

med andra typer av professionella klientrelationer (Hudaib & Cooke, 2005).  

Om revisor och klient har olika uppfattning, till exempel gällande vad som ska tas upp i 

redovisningen, kan en konflikt bryta ut (Windsor & Ashkanasy, 1995). Koo & Sims 

(1999) menade att revisorn inte kan tillfredsställa både klientens och övriga 

intressenters önskemål, utan måste välja den ena på bekostnad av den andra. Klienten 

vill ha överseende med olika typer av manipulation samtidigt som övriga intressenter 

kräver att revisorn finner och rapporterar felaktigheter (ibid.).  

”Det kan ju vara särskilt svårt när det gäller någon av ens största kunder, men ibland 

säger reglerna att man ska avsäga sig sitt uppdrag så till de etiska reglerna hör att man 

ska undvika att göra sig ekonomiskt beroende av en eller ett par stora kunder” 

(Lennartsson, 2013, s.21).   

Citatet ovan låter relativt enkelt men innebär en svår situation för revisorn om denne 

ändå befinner sig i en beroendeställning till sin klient och tillika uppdragsgivare 

(Lennartsson, 2013). Förutom den ekonomiska pressen finns en rad andra faktorer som 

kan påverka revisorns oberoende negativt. För att lättare följa de krav som ställs på 
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objektivitet och opartiskhet har Analysmodellen arbetats fram, med utgångspunkt i 21 § 

Revisorslag (2001:883), den tolkas närmare av FARs vägledning för Analysmodellen  

(FAR 2011a).  

Tanken är att revisorn inför varje nytt uppdrag ska gå igenom Analysmodellen och 

avgöra om något av hoten i den föreligger. Föreligger ett hot ska revisorn antingen 

avböja eller avsäga sig uppdraget enligt 21§ Revisionslag (SFS 2001:883). En del av 

hoten handlar om påverkan, press och påtryckningar som kommer från klienten även 

om påtryckningar inifrån den egna byrån också förekommer (Nasution & Östermark, 

2012). Om revisorn känner sig pressad i en konflikt och tillmötesgår sin klient innebär 

det ett avsteg från oberoendet (Koo & Sim, 1999; Umar & Anandarajan , 2004) vilket 

äventyrar revisionen viktigaste grundval, oberoendet.   

”Vi som intressenter, aktieägare och skattebetalare ska kunna lita på en verksamhet 

och då krävs att vi uppfattar det skyddsnät som finns kring en verksamhet som 

fungerande. Kan jag då inte lita på revisorn försvinner nyttan med revisionen” (FAR, 

2013a, p. 36).  

1.2 Problemdiskussion  
Gemensamt för den oberoendeforskning som finns är att man antar att relationen mellan 

revisor och klient kan skadas negativt om de hamnar i konflikt med varandra (Kopp, et 

al., 2014). Om revisorn tror att en konflikt riskerar att försämra relationen till klienten, 

ökar pressen på revisorn att frångå sin ståndpunkt. Revisorn vet att klienten när som 

helst kan bestämma sig för att byta till en annan revisor (Koo & Sim, 1999). Hudaib & 

Cooke (2005) refererar till Chow & Rice (1982) som fann ett samband för situationer 

där revisorn lämnat en anmärkning och där företaget senare bytte revisor. Bazerman et 

al. (1997) ansåg det vara psykologiskt omöjligt att kunna förhålla sig opartisk med 

insikten att man när som helst kan bli utbytt.  Relationen i förhållandet mellan klient 

och revisor är alltså en avgörande faktor i en konfliktsituation (Windsor & Ashkanasy, 

1995). Den ekonomiska faktorn ger också revisorn anledning att behålla en god relation 

till klienten eftersom även klienten behöver uppleva att revisorn tillför nytta för denne 

(Hellman, 2006). 

Hudaib & Cooke (2005) menade att relationen mellan revisorns åsikt, klientens byte av 

revisor och de faktorer som kan orsaka detta är mycket komplexa. Studier som fokuserat 

på vad som får klienten att byta revisor visar att det finns flera orsaker än rent 

relationsmässiga. Exempel på orsaker kan vara avsaknad av specialistkunskap, 
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otillräcklig tillgänglighet och kostnadsmässiga faktorer, dock är den mest framträdande 

orsaken att klienten inte upplever att de har en tillfredställande relation med revisorn 

(Derkum, et al., 2003; Magri & Baldacchino , 2004).  

Magri & Baldacchino (2004) noterade en skillnad mellan större och mindre företag, där 

större företag såg till relationen mellan revisorbyrån och den högsta ledningen och 

mindre företag hade ett mer personligt förhållande till den aktuella revisor man arbetade 

med. Små klienter var för övrigt också mer benägna att i valet av revisor försaka kvalitet 

och revisorns goda rykte mot att man fick lägre avgifter (ibid.).  

Mycket av den litteratur som finns inom området visar att det är svårt för en revisor att 

få igenom sin ståndpunkt vid en konflikt och samtidigt behålla en god relation till sin 

klient (Kopp, et al., 2014). En revisor som framhärdar i sin åsikt för att nå hög 

revisionskvalité kan alltså orsaka skada i relationen till sin klient och ofta antas det att 

en bra relation istället främjas av att revisorn anpassar sig, vilket strider mot kravet på 

objektivitet och oberoende (ibid.).  

Goldman & Barlev (1974); Carcello & Neal (2003) menade att revisorn kan bli frestad 

att anpassa sig till önskemålen snarare än att riskera att klienten väljer en annan byrå. 

Även Palmon och Sudit (2009) menade att oberoendet är revisorns plikt, men att det kan 

bli kostsamt att stå upp emot sin klient. Kopp, et al. (2014) redogör för hur Farmer, 

Ritterberg & Trompeter (1987) menade att det finns en konflikt mellan att behålla 

oberoendet, eller behålla sin kund. Vidhåller revisorn sin uppfattning i en konflikt är det 

stor risk att klienten byter till någon annan (ibid.). Goodwin (2002) såg en kontrast 

mellan ett starkt oberoende där revisorn inte gjorde några avsteg från sin övertygelse 

eller en revisor som ville värna relation med sin klient. Även Goodwin (2002) såg 

därför en risk i att revisorn, om denne var rädd att förlora klienten, kunde tvingas 

acceptera eller närma sig klientens önskemål.  

Det kan också hända att ledningen byter revisor som hämnd eller för att relationen har 

skadats för mycket vid en konflikt (Carcello & Neal , 2003). Hudaib & Cook (2005) 

fann att risken för att revisorn skulle bytas ut ökade om revisorn lämnat en anmärkning 

och att risken också ökade i takt med hur allvarlig denna var. Lennéer Axelsson & 

Thylefors (2004) menar dock, i en icke-revisions kontext, att en konfrontation alltid 

innebär en risk men att en relation både kan stärkas eller försvagas. Kopp et al. (2014) 

fann exempelvis att relationen mellan revisor och klient till övervägande del kunde 

upplevas oförändrad eller rentav förbättrad efter en konflikt då revisorn stod fast vid sin 



 

11 
 
 
 

uppfattning. Kopp et al (2014) ansåg att det kan bero på att klienten uppskattat en 

oberoende och professionell revisor. Antagandet styrks av Defond, Raghunandan & 

Subramanyam (2002) som i tidigare forskning såg både teoretiska och empiriska bevis 

för att företagets styrelse ansåg att en oberoende revisor låg i företagets intresse. 

I vår studie vill vi undersöka hur relationen mellan revisor och klient påverkas när 

revisorn inte förändrar sin uppfattning. Tidigare forskning visar övervägande att 

relationen kan försämras men vi har även funnit forskning som visar på en oförändrad 

eller förbättrad relation. Eftersom vi inte har funnit någon studie som kvalitativt 

undersöker problemet anser vi att vår undersökning är unik. Vi anser också att vår 

undersökning är viktig enligt följande tre orsaker; 

 om man antar att oviljan från revisorn att anpassa sig vid en konflikt kan vara 

skadlig för relationen till klienten är det viktigt att finna ytterligare empiriska 

belägg för detta  

 det finns få studier som verkligen undersöker hur revisorn upplever att 

relationen påverkats efter en konflikt och därmed utgör vår studie ett viktigt 

bidrag till den kunskap som finns idag 

 om vi finner belägg för att relationen inte upplevs påverkad negativt kan den 

kunskapen utgöra ett viktigt stöd för revisorer och revisionsbyråer om de hamnar 

i en konfliktsituation med en klient  

1.3 Frågeställning 
Hur påverkas relationen mellan revisor och klient vid en konflikt, då revisorn stått fast 

vid sin professionella bedömning?  

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att belysa hur revisorn uppfattar att revisor-klient relationen 

påverkas av en konfliktsituation där revisorn står fast vid sin uppfattning.  

1.5 Avgränsningar 
Vi avgränsar vår studie till att undersöka hur revisorer uppfattar att relationen har 

påverkats efter att revisorn har stått fast vid sin professionella bedömning. Vi har sökt 

information från teorier, fakta från tidigare forskning, lagar, regler och förordningar för 

att skapa oss en helhetsbild över det berörda ämnesområdet. Vi har avgränsat oss till att 

intervjua 10 revisorer om deras personliga erfarenheter från revision och valt att 
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undersöka relationen mellan revisorer och klienter vid konflikter enbart utifrån revisorns 

synvinkel.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrund som mynnar ut i en problemdiskussion och från 

detta härleds problemformuleringar och syftet med vår studie. Studiens vidare 

disposition presenteras nedan: 

Kapitel 1:  Inledning, bakgrund, problemdiskussion, frågeställning, syfte och 

avgränsningar presenteras i denna del. 

Kapitel 2:  Beskrivning av forskningsfilosofi, forskningsansats och val av metod 

presenteras i denna del. 

Kapitel 3: Relevanta teorier och fakta avhandlas i denna del. 

Kapitel 4: Presentation av den erhållna empirin presenteras i denna del. 

Kapitel 5: Analys av empiri kopplad till den teoretiska referensramen presenteras i 

denna del. 

Kapitel 6: Slutsatsen av vår studie, här presenteras svaret på vår forskningsfråga. 
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2. Vetenskaplig metod 
Den vetenskapliga metoden som används i arbetet beskrivs i detta kapitel och därför 

försöker vi att tydligt redogöra för den valda vetenskapliga metoden. Detta är relevant 

eftersom den påverkar hela studiens utformning, bearbetning och resultat. Det är också 

viktigt att förstå forskningsfilosofin, eftersom den utgör grunden för genomförandet av 

studien (Patel & Davidsson, 2003).  

2.1 Forskningsfilosofi 
I vår studie undrar vi hur revisorer uppfattar att deras relation påverkats vid en konflikt. 

Vår studie handlar om motsättningar där den tillfrågade revisorn har stått fast vid sin 

uppfattning, utan att göra eftergifter till klienten. Det är revisorns egna personliga 

uppfattning vi söker. När det gäller personliga uppfattningar och upplevelser är det lätt 

att man som intervjuare och respondent inte har samma referensbas eller uppfattning om 

den sociala miljön, något som är ganska troligt i vårt fall. Att minska den risken skulle 

kräva vissa speciella typer av undersökning, exempelvis deltagande observationer under 

lång tid (Bryman & Bell, 2011), något som tyvärr är praktiskt omöjligt för oss. Vi är 

studenter utan praktisk erfarenhet av revisionsyrket och våra respondenter är alla 

kvalificerade revisorer, varav några har mycket lång yrkeserfarenhet. Målet för oss är 

att, trots begränsningarna, försöka få information som är så korrekt och 

överensstämmande med verkligheten som möjligt. Vi kommer dock aldrig helt kunna 

tillgodogöra oss den erfarenhet och kultur som våra respondenter besitter, och därför 

kommer vi behöva tolka den information vi får av dem.  

Det finns huvudsakligen två filosofiska grenar inom vetenskapsteorin. Den ena har sina 

rötter i den naturvetenskapliga traditionen, Positivismen, och den andra i den 

humanistiska traditionen, Hermeneutiken (Thomssen, 2007). Inom Positivismen söker 

man efter ett samband mellan orsak och verkan. Den förespråkar naturvetenskapliga 

metoder och med hjälp av dem försöker man finna kunskap om den sociala verkligheten 

(Bryman & Bell, 2011). Positivismen anser att kunskap kan var objektiv och att 

människan enbart kan nå kunskap via det man upplever genom sina sinnen och logiska 

resonemang (Hultén, et al., 2007). Hermeneutiken däremot går ut på att förstå och inte 

bara begripa intellektuellt, vilket gör att Hermeneutiken skiljer sig radikalt från 

Positivismen. (Thurén, 2007). Sohlberg & Sohlberg (2013) skriver att Positivismen är 

det vetenskapliga paradigm som har dominerat den moderna vetenskapliga 

utvecklingen, men för vår studie anser vi att möjligheten att tolka våra respondenters 

verklighet och uppfattning är helt avgörande för att få en uppfattning om ämnet. 
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Bryman & Bell (2011) skriver att en avgörande skillnad mellan en Positivistisk eller 

Hermeneutisk filosofi, innebär att man i den förra försöker förklara och i den senare 

försöker förstå det mänskliga beteendet. Vissa forskare menar att det endast är möjligt 

att nå förståelse för begrepp, genom att man får förståelse för hur begrepp uppfattas av 

dem det gäller (Bryman & Bell, 2011). Det stämmer bra med vår egen ansats som ju 

innebär att vi vill försöka förstå revisorernas uppfattning och vi ser därför det 

Hermeneutiska synsättet som en självklar utgångspunkt för vår forskningsfilosofi.  

2.2 Forskningsansats 
Efter valet av forskningsfilosofi måste vi ta ställning till vilken forskningsansats som vi 

anser passar vår studie bäst. I teoriavsnittet redogör vi för ett flertal olika teoretiska 

utgångspunkter när det gäller hur press och konflikter påverkar människor. Vi har även 

refererat till studier som undersökt utgången av en konflikt mellan revisor och klient. 

Det innebär att vi delvis har en förutfattad mening om vad vi kan förvänta oss i vår 

undersökning, innan vi analyserat vår empiri. Bryman & Bell (2011) visar på två val 

man kan göra när man tar ställning till forskningsansatsen. Antingen utgår man från 

teorier, deduktiv ansats, och härleder dessa genom hypoteser till det empiriska 

materialet, eller så utgår man från induktiv ansats. Den induktiva ansatsen är mindre 

vanlig än den deduktiva (Bryman & Bell, 2011) och forskaren utgår då istället från det 

empiriska materialet och generaliserar det till en teori. Bryman & Bell (2011) menar 

dock att skillnaden dem emellan inte är helt klar och att både den deduktiva och den 

induktiva ansatsen har inslag av varandra.  

Ett tredje alternativ och en för oss mer lämplig ansats är abduktion. Abduktion har 

inslag från såväl induktiv som deduktiv ansats men utan att för den skull vara en 

blandning av dessa (Alvesson & Sköldberg, 2008). Genom abduktion kan vi förhålla 

oss till våra teorier utan att göra avkall på vikten av att tolka det empiriska materialet 

och utifrån båda dessa tolka och dra slutsatser. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att 

abduktionen är mer inriktad mot förståelse och underliggande mönster än induktion och 

deduktion. Såväl den empiriska som den teoretiska datainsamlingen får stor betydelse 

och kommer ”succesivt omtolkas i skenet av varandra” (Alvesson & Sköldberg, 2008. 

s. 56).  Genom att använda den kunskap som redan finns inom ett område kan man 

finna mönster och djupare strukturer som skulle kunna förklara de empiriska mönster 

som forskaren tolkar fram ur sitt material (Alvesson & Sköldberg, 2008). Patel & 

Davidson (2011) varnar dock för att en abduktiv ansats riskerar att färgas av tidigare 
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erfarenhet vilket kan leda till val av område och hypotes som är uteslutande mot andra 

tolkningar.   

Vi önskar redogöra för revisorernas upplevda känsla när det gäller relationen till 

klienten och därför är det viktigt för oss att ha en tolkande utgångspunkt i empirin. Vi 

kan omöjligt veta vad respondenterna kommer att tycka i frågan men genom att 

sammanställa ett kumulativt teoretiskt material som vi tror kan vara användbart i vår 

undersökning har vi skapat en existerande referensram att utgå ifrån. Genom att tolka 

våra empiriska fynd och ställa dem växelvis mot de teoretiska referenserna kan vi 

möjligen finna mönster och strukturer som kan hjälpa oss att belysa vår studies 

frågeställning. 

 Figur 1. Relation mellan teori och verklighet. Patel & Davidson 2011, s. 25. Egen 

bearbetning 

 

2.3 Forskningsmetod 
Det metodval som görs kommer att avspeglas i forskningsarbetet (Patel, 2003) och två 

olika forskningsmetoder dominerar, kvantitativ och kvalitativ metod (Bryman & Bell, 

2011). Inom företagsekonomisk forskning är den kvantitativa metoden den 

dominerande strategin enligt Bryman & Bell (2011). Den kvantitativa metoden 

kännetecknas av att man fokuserar på insamling av numeriska data och man har oftast 

en deduktiv ansats. Det betyder i korthet att hypoteser härleds ur teorier, och genom 

insamling och analys av data kan man antingen bekräfta eller förkasta hypoteserna 

(Bryman & Bell, 2011). Den kvantitativa forskningsmetoden har också en viss förkärlek 

för det naturvetenskapliga synsättet och att synen på verkligheten är objektivistisk 

(Bryman & Bell, 2011). 
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Den kvalitativa metoden har i motsats till den kvantitativa sitt fokus på att vara 

konstruktionistisk och tolkande istället för att fokusera på kvantifierbara data. Forskaren 

försöker förstå det enskilda fallet (Bryman & Bell, 2011), genom att använda sig av 

mjuk data, exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel, 2003). Ofta 

antar man en induktiv ansats och utgår ifrån den empiri som samlas in. Bryman & Bell 

(2011) skriver att en kvalitativ metod inriktar sig mer på ord än på siffror. Eftersom vi 

vill få kunskap om revisorernas upplevelser tror vi att vi får en högre kvalité om vi 

använder den kvalitativa metoden och samlar in kunskap som vi sedan tolkar. Genom 

att använda en kvalitativ metod kan vi som forskare också minska risken att våra 

respondenter missförstår våra frågor och vi har även stora möjligheter att fånga upp 

andra signaler och uttryck (ibid). Då vi avser att studera hur relationen mellan revisor-

klient påverkas vid en konflikt krävs det att vi försöker tolka och förstå revisorns 

upplevelse av konflikter och meningsskiljaktigheter med klienter. Det innebär att vi 

kommer lägga fokus på att studera känslor och upplevelser, något som görs bäst genom 

den kvalitativa metoden (Bryman & Bell, 2011).  

 

2.4 Forskningsdesign 
Forskningsdesign är den ram för insamling av data, samt analys av denna, som man 

använder sig av vid forskningsarbetet (Bryman & Bell, 2011). I vår studie har vi arbetat 

utifrån det tillvägagångsätt som beskrivs i modellen nedan. Vi började genom att 

utforma och bearbeta en idé inom det område vi var intresserade av. Därefter inriktades 

arbetet på att samla in data, både primär och sekundär. Primär data avser sådan 

information som vi som forskare själva har samlat in medan sekundär data avser 

information som redan fanns tillgänglig (Olsson & Sörensen, 2011). Den primära datan 

har vi fått genom intervjuer, som är ett av de vanligaste sätten enligt Bryman & Bell 

(2011) att samla in sådan information. 

Sekundära data har varit av stor betydelse för vårt arbete och den består av litteratur och 

vetenskapliga artiklar som berör vårt forskningsområde. Vi samlade in mycket av den 

sekundära data före den primära eftersom vi vill att vår studie ska vara kumulativ. Med 

hjälp av insamlad sekundär data har vi fokuserat på den frågeställning som vi syftar till 

att försöka besvara i vårt arbete. Det har gett oss ramen för utformningen av en 

intervjuguide som vi använt då vi intervjuat våra respondenter. Deras svar har samlats 

in och sammanställts i ett antal temaområden för att därefter selekteras fram till det som 
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Insamling av data 

Intervjuer 

Intervjuguide 

Sammanställning Empiriskt material 

Teoretisk referensram 

Analys 

Bidrag 

Vår Forskningmodell 

Idé 

är relevant för vår studie. Vi utgick från teorier i tidigare forskning och har sedan 

jämfört med det empiriska materialet, för att sedan med hjälp av en abduktiv ansats 

kunna se likheter och skillnader i Analysdelen. Vår sammanställning av materialet 

skapar därefter vårt bidrag till den teori som finns på området idag. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Vår forskningmodell. Egen bearbetning. 

2.5 Datainsamling 
Vi har studerat ett stort antal vetenskapliga artiklar som bland annat kommer från 

studier utförda i Australien, Canada, USA, Spanien och Sverige. Att vi använder oss av 

vetenskapliga artiklar skapar en större trovärdighet och tillförlitlighet för vår teoretiska 

referensram. Vi har valt att försöka använda oss av ny forskning inom det studerade 

området, men även äldre artiklar som är relevanta har använts.  

Högskolan i Gävle har gett oss en grundlig genomgång av sökverktygen i högskolans 

bibliotek, exempelvis databaserna Scopus, Google Scholar och Academic Search Elite 

och hur man söker fram relevanta tidskrifter. Vi har även använt oss av lokala bibliotek 

som Mälardalens Högskolas bibliotek, Falköpings bibliotek och Lärcenter Falköpings 

bibliotek. Sökord som vi använt flitigt är bland andra auditor-client, auditor 

independence, audit, auditor, conflict management. 

Vi har studerat en mängd vetenskapliga artiklar av relevans, och läst in oss på ämnet 

revisorer, deras arbetsuppgifter och de aktuella regelverken. Vid genomgång av denna 

litteratur intresserade vi oss för de relationsproblem som kan uppstå när revisor och 

klient är av olika åsikt. Vi fann motsägande forskning som dels visade att relationen 

troligtvis försämras då revisorn inte gör några eftergifter till klienten, dels fann vi en 
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studie som fått det motsatta resultatet då relationen påverkades övervägande positivt. 

Det, tillsammans med vägledning från vår handledare, väckte vårt intresse och ligger till 

grund för studiens frågeställning och syfte.  

2.6 Datainsamlingsmetod  
Eftersom vi vill få insikt i hur revisorerna uppfattar att relationen påverkats är det 

önskvärt med primär data från respondenterna. Det får vi genom att utföra kvalitativa 

intervjuer, en insamlingsmetod som ger oss möjlighet att justera och anpassa våra frågor 

till respondenterna. Det ger oss ökade möjligheter att reda ut oklarheter eller låta 

revisorerna utveckla ett resonemang. Svensson & Starrin (1996, p. 52) menar att en 

kvalitativ intervju är ”… en speciell form av samtal med det speciella syftet att samla in 

information”. Genom att genomföra intervjuer med våra respondenter minskar också 

risken att de missuppfattar våra frågor. Den kvalitativa intervjun kan ses som ett medel 

för att nå kunskap om egenskaper och innebörder (Svensson & Starrin, 1996). Vi har 

valt att utföra semi-strukturerade intervjuer eftersom vi vill få respondenternas svar 

gällande vissa specifika frågeställningar. En semi-strukturerad intervju innebär en 

uppräkning av de teman som ska avhandlas, men kräver inte att man följer dem 

ordagrant (Bryman & Bell, 2011). En semi-strukturerad intervju ger oss också möjlighet 

att ställa andra relevanta frågor som kan uppkomma under samtalet. Bryman & Bell 

(2011) betonar att själva processen har ett fokus på det respondenten uppfattar och 

upplever som viktigt i en kontext. För studier med relativt tydligt fokus och där fler än 

en forskare är inblandad är semi-strukturerade intervjuer att föredra (ibid.). 

2.7 Intervjuguide 
Till grund för intervjuguiden har vi vår teoretiska referensram. En intervjuguide för en 

semi-strukturerad intervju fungerar som en sorts minneslista över de teman eller 

frågeställningar som måste beröras (Bryman & Bell, 2011). En fördel med en sådan lista 

är att vi som intervjuare vet att vi båda berör samma teman. Hur guiden ser ut är inte 

viktigt menar Svensson & Starrin (1996) utan det viktiga är att inte använda ledande 

frågor och att intervjuare ger respondenten möjlighet att svara så fullständigt som 

möjligt utan intern motsägelse. Den semi-strukturerade intervjun låter respondenten tala 

fritt men gör det ändå möjligt för oss intervjuare att jämföra svaren (Bryman & Bell, 

2011). Vi skapade därför en enkel intervjuguide som strukturerade upp de frågor vi ville 

ställa till våra respondenter. Då vi hade ett tydligt tema som vi fokuserade på valde vi 

att börja med det område som berör förekomsten av revisor-klient konflikt. Därefter 

gick vi vidare till frågor som handlar om den press som revisorn kan känna. Vi frågade 
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också efter ett specifikt valfritt tillfälle som avsåg hur relationen påverkats efter en 

meningsskiljaktighet. Vi ville veta hur det kändes efter en meningsskiljaktlighet och vad 

respondenterna trodde om hur andra revisorer agerar.  

2.8 Bearbetning av data 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är det vanligt att forskare använder egna varianter 

och tolkningar när kvalitativdata bearbetas. Olsson & Sörensen (2011) delar in den 

kvalitativa analysen i dels analys, dels i syntes. Analysen avser då en nedbrytning till 

mindre beståndsdelar och syntesen som en sammansmält helhet av de olika delarna. Vi 

har valt att delvis spela in våra intervjuer för att inte missa något som sägs, men en del 

intervjuar har utförts utan inspelning eftersom respondenterna krävt att få slippa det. Att 

spela in kvalitativa intervjuer är vanligt men innebär också att det skapas en stor mängd 

information att förhålla sig till (Bryman & Bell, 2011). De inspelade intervjuerna har 

transkriberats och därefter har vi gått igenom texten flera gånger, något som 

rekommenderas av Patel & Davidson (2011). Vi har försökt att dela upp 

respondenternas svar, både de inspelade och de antecknade, efter de teman som ingick i 

intervjuguiden. Vi har även, under intervjuerna, försökt reflektera över tonfall, 

ansiktsuttryck och det som sägs före eller efter intervjuerna eftersom det ofta kan ge 

mycket relevant information (Bryman & Bell, 2011). Vår analys bygger alltså på den 

tolkning som vi har gjort av respondenternas svar, vilket gör att vår subjektivitet 

påverkar resultatet. 

Många kvalitativa forskare försöker se verkligheten genom deltagarnas ögon (Bryman 

& Bell, 2011) Vi har också försökt se verkligheten genom deltagarnas ögon på ett 

strukturerat sätt genom väl förberedda frågor som alla deltagare får besvara. 

 

2.9 Urval 
För att besvara våra frågor krävdes respondenter som har titeln godkänd eller 

auktoriserad revisor, gemensamt benämnd kvalificerad revisor. På grund av ekonomiska 

och tidsmässiga aspekter har vi i första hand letat efter kvalificerade revisorer i vårt 

närområde. Det betyder att vi använt oss av det som kallas bekvämlighetsurval (Bryman 

& Bell, 2011). Bekvämlighetsurval innebär att vi har använt oss av de revisorer som 

fanns tillgängliga för oss vid tidpunkten, något som även innebär att resultatet blir 

mycket svårt att generalisera. Dock menar vissa forskare att urvalets representativitet 

inte är lika viktigt för en kvalitativ studie som för en kvantitativ (Bryman & Bell, 2011). 

Bekvämlighetsurvalet har lett till att vi har utfört 10 intervjuer med kvalificerade 
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revisorer. När vi fått respondentens tillåtelse har vi spelat in intervjun för att underlätta 

den empiriska samanställningen, något som är vanligt vid kvalitativa intervjuer 

(Bryman & Bell, 2011).  

Av forskningsetiska aspekter (Patel & Davidson, 2011) har respondenterna informerats 

om att undersökningen är anonym, endast kommer användas i det aktuella syftet och att 

inspelningen kommer raderas när den är transkriberad. Vi har också angett att vi i 

arbetet endast kommer informera om respondenternas kön och hur många års erfarenhet 

de har av revision. Anledningen till att vi velat göra undersökningen anonym är att vi 

tror att vissa frågor skulle kunna uppfattas som känsliga att besvara. Att respondenten 

garanteras anonymitet tror vi också kan underlätta att tala mer öppet kring känsliga 

frågor.  

2.10 Kvalitetskriterier  
Vi har som förberedelse för vår studie läst en omfattande mängd metodlitteratur och vi 

har noterat att kvalitetskraven för kvalitativ forskning inte är helt tydliga. Bryman & 

Bell (2011, s. 401) skriver att ”eftersom mätning inte är det främsta intresset för 

kvalitativa forskare blir frågan om validitet egentligen inte något som är av speciell 

betydelse för sådana undersökningar.”  

Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994)  föreslår två grundläggande 

kriterier för bedömning av kvalitativ undersökning, nämligen trovärdighet och äkthet.  

När det gäller trovärdighet så ligger tyngpunkten på att ta hänsyn till den sociala 

verklighet som studeras. Vår uppgift är att producera ett resultat enligt existerande 

regler och att medvetet undvika att våra värderingar påverkar resultatet. Fokus ligger på 

de medverkande respondenterna och deras sociala verklighet snarare än att komma fram 

till ett enda absolut resultat. Äkthet handlar om att man som forskare tar hänsyn till de 

olika åsikterna inom intervjugruppen och att resultatet har betydelse för de 

medverkande i undersökningen (Bryman & Bell, 2011). 

Vi har i vårt arbete med uppsatsen avsatt avsevärd tid till insamlande av teoretisk 

referensram eftersom högskolan i Gävle har som kvalitetskrav att minst 40 

vetenskapliga artiklar refereras till i arbetet. Detta innebär i själva verket att vi under 

arbetets gång har tagit del av omfattande forskning på området, långt mera än 40 

vetenskapliga artiklar. De 10 genomförda kvalitativa intervjuerna gör också att vårt 

arbete lever upp till kraven från Högskolan i Gävle. Vår uppsats styrs av vår 

problemformulering och syfte, vilket vi visar genom att vi återkommer till dessa delar 
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många gånger i texten. Vi visar omsorg om respondenterna genom att erbjuda dem 

konfidentialitet, något som visar på god etik enligt Bryman & Bell (2011). Vi har valt 

ett ämnesområde som är sparsamt utforskat sen tidigare, nämligen hur revisor-klient 

relationen påverkas vid en konflikt när revisorn står fast vid sin ståndpunkt.  

2.11 Källkritik  
De slutsatser som kommer att dras i vår studie kan ifrågasättas då antalet respondenter i 

studien endast uppgår till 10 personer. Vi har använt oss av bekvämlighetsurval vilket 

försvårar möjligheten till generalisering (Bryman & Bell, 2011). En risk med kvalitativa 

studier är också att forskaren som genomför intervjuerna kan påverka respondenterna 

genom intervjuareffekt enligt Bryman & Bell (2011). Det är något som vi inte kan 

undvika, men vi gör vårt bästa för att minimera intervjuareffekten genom att använda 

oss av en intervjuguide. Det faktum att vi är två personer som genomför 5 intervjuer var 

minskar också risken för intervjueffekten eftersom vi ställer samma frågor i ungefär 

samma följd. Vi har också arbetat på att få tillförlitliga svar och inte styra 

respondenterna i en viss riktning.   

Den teoretiska referensramen består bland annat av sekundära källor i form av 

vetenskapliga artiklar. En majoritet av artiklarna vi använder oss av är publicerade på 

2000-talet och detta är ett medvetet val eftersom vi främst vill använda oss av ny 

forskning. Ett antal vetenskapliga artiklar är äldre och de är med eftersom de är 

relevanta eller ger en historisk bild av forskningen inom vårt valda område. Vi har 

endast använt oss av vetenskapliga artiklar. Vi hänvisar även till relevant metodlittertur 

som är allmänt godtagen och kan anses tillförlitlig.  

Arbetet med vår studie omfattas dessutom av en tidsmässig begränsning som sträcker 

sig över en studietermin. Det är troligt att den insamlade kumulativa referensramen hade 

varit större och mer omfattande om vi arbetat under en längre tidsperiod. En längre 

tidsperiod hade också gett oss möjlighet att utföra fler intervjuer med revisorer.  

En generell uppfattning som vi har fått vid våra intervjuer är att samtliga tillfrågade 

revisorer anser att ordet konflikt associeras med något väldigt starkt och det är något 

som troligtvis har påverkat resten av våra intervjuer. Påverkan skulle kunna bestå i att 

respondenterna har svårt att dra sig till minnes andra, mindre allvarliga händelser när 

man tänker på konflikter. I våra samtal med respondenterna har vi försökt förtydliga att 

vi inte avser att enbart undersöka tillfällen som är rena konfliktsituationer utan mer en 
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motsättning eller att man har olika uppfattning i olika frågor. Trots det innebär 

användandet av ordet konflikt en möjlig påverkan som vi ej bör bortse från.  
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3. Teoretisk referensram 
I denna del presenteras uppsatsens teoretiska referensram som senare utgör grund för 

vår analys och slutsats. 

3.1 Principer och regelverk gällande oberoendet.  
Revisorers kundrelationer och oberoende har diskuterats flitigt på senare år på grund av 

uppmärksammade redovisningsskandaler. I kölvattnet av ett flertal skandaler och 

debatter där revisorer kritiserades och granskades för sin roll i händelseförloppet antogs 

en ny revisionslag (Revisorslag 2001:883) i Sverige 2002 för att förstärka kravet på 

revisorns oberoende.  För att revisionen ska leva upp till förväntad kvalitet är det bara 

godkända eller auktoriserade revisorer, gemensamt benämnda som kvalificerade, som 

får utföra revision i Sverige (Prop.2000/2001:146, u.d., p. 31). Den viktigaste grunden 

för revisionsutövandet är att de som har intresse i de rapporter som granskas kan lita på 

att revisionen är fri från andras påverkan och att revisorn agerat för allmänhetens bästa. 

Revisorslagen säger att revisorn skall avsäga sig uppdraget eller avgår vid hot mot 

dennes oberoende.  

För att stötta revisorn i arbetet med att vidhålla oberoendet används Analysmodellen 

som har sitt ursprung i 21 § Revisorslag (SFS 2001:883). Analysmodellen leder revisorn 

genom olika ställningstaganden och mynnar ut i ett avböjande eller accepterande av ett 

uppdrag beroende på en rad faktorer. Samtliga faktorer som hotar oberoendet anses 

föreligga också om det är någon annan i revisorns nätverk eller närstående som 

påverkas. 

Hoten mot oberoendet som anges är följande (FAR, 2011a): Egenintressehot. Avser fall 

där revisorn direkt eller indirekt har ett ekonomiskt intresse i sin klients verksamhet. 

Exempel på situationer kan vara då revisorns arvode är kopplat till klientens resultat, 

erbjudande om anställning eller affärsuppgörelser.  

Självgranskningshot. Här har revisorn sedan tidigare tagit ställning eller gett råd i en 

fråga som sedan skall granskas. Exempel på situationer kan vara tidigare anställning hos 

klient och rådgivning som inte anses väldigt okomplicerad.  

Partsställningshot. Om revisorn företrätt eller agerat emot sin klients ståndpunkt i en 

rättslig fråga kan det innebära ett hot mot att agera opartiskt. Exempelvis kan det handla 

om att man företrätt sin klient i en skatteprocess.   
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Vänskapshot. Nära personliga och långvariga relationer med inte bara en klient, utan 

även personer i exempelvis klientens ledning, anses utgöra ett vänskapshot och skapa en 

mer välvillig inställning.  

Skrämselhot. Här avses press och hot som genom sina egenskaper är menade att inge 

obehag hos revisorn. Det avser inte vanliga ifrågasättanden. Dessutom finns också en 

generalklausul för de fall som inte anges i Analysmodellen men som ändå kan göra att 

revisorns oberoende ifrågasätts. 

Det är viktigt att veta att Analysmodellen är en självgranskande kontroll och att det är 

revisorn själv som ansvarar för att den utförs i enlighet med reglerna. Revisorn måste 

dock vara beredd på att i förekommande fall redovisa en utredning till Revisorsnämnden 

som visar att inget i uppdraget föranlett ett ifrågasättande (FAR, 2011a). 

3.2  Konflikt och konflikthantering 
Vid en revision skall styrelse och VD lämna alla nödvändiga uppgifter och ge revisorn 

tillfälle att genomföra sin granskning enligt 9 kap. 7§ Aktiebolagslag (SFS 2005:551). 

Om revisorn genom information eller granskning får en uppfattning i en viss fråga och 

klienten är av en annan mening kan det leda till en konfliktsituation mellan revisor och 

klient. Kaufman & Kaufman (2010) menar att det är oundvikligt att såväl enskilda som 

grupper hamnar i konflikt med varandra då det är en naturlig del av livet. Revisorn 

måste i alla situationer följa god yrkessed vilket innebär att revisorn följer den 

lagstiftning och de ramverk som finns (FAR, 2015).  

Brister i kommunikationen är en vanlig orsak till konflikter (Arenfelt & Berner, 1999; 

Kaufmann & Kaufmann, 2010) och därför är det viktigt att revisorn är tydlig i sin 

kontakt med kunden. Om en konflikt ändå kvarstår innebär det att revisorn kan utsättas 

för en mängd olika påtryckningar, direkta eller indirekta. Det kan exempelvis ta sig i 

uttryck som att revisorn upplever en rädsla för att relationen till klienten kommer 

försämras om revisorn står fast vid sin uppfattning. I en revisionskontext kan man 

hårdra det hela till att antingen står man som revisor fast vid sin uppfattning eller så 

anpassar man sig på något sätt till sin klients åsikt. Det senare kommer då innebär ett 

avsteg från principen om oberoende ((Umar & Anandarajan , 2004)).  

3.2.1 Roller i en konflikt 
Vid en konflikt är det vanligt att människor intar olika roller beroende på olika 

organisatoriska förutsättningar där värdegrund och personlighet kan få stor betydelse 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Arenfelt & Berner (1999) menar att vår personlighet 
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påverkas både av medvetna och omedvetna egenskaper. De här egenskaperna bildar en 

”ryggsäck” som vi har med oss in i en konfliktsituation och som påverkar hur vi 

hanterar konflikten (ibid.). Ljungström & Sagerberg (2004) redogör för Mc Clellands 

uppdelning i kategorier av drivkrafter och behov hos människor, och hur styrkan på 

dessa avgör hur man agerar i en konflikt. De tre kategorierna är resultatorientering, 

social orientering och maktorientering. Den resultatorienterade typen vill gärna tävla 

och vinna mot andra människor, den sociala vill bli omtyckt och accepterad medan den 

maktorienterade söker kontroll och vill påverka andra. Ljungström & Sagerberg (2004) 

menar dock att de flesta människor har egenskaper från alla tre typerna och att det är 

blandningen som är intressant.  

Ljungström & Sagerberg (2004) ser också skillnader i typiskt kvinnliga och manliga 

beteendemönster vilket påverkar hur konflikter hanteras. Ljungström och Sagerberg 

(2004) menar också att män typiskt hanterar konflikter som maktfrågor medan kvinnor 

hanterar dem som kommunikationsfrågor, det skall dock inte tolkas som att det ena 

sättet är bättre än det andra. Man måste dock ha klart för sig att det manliga sättet att 

leda av tradition har varit norm vilket gjort att det uppfattats som ”riktigt” ledarskap 

(ibid.). Även Aronsson et al. (2013) menar att tidigare forskning visat att kvinnligt 

ledarskap främst förväntas vara relationsinriktat och manligt uppgiftsinriktat.  

3.2.2 Konfliktfaktorer 
För att en konflikt ska kunna lösas krävs att man ser till de orsaker som skulle kunna 

lösa upp den. De Bono (1986) tar upp de, enligt honom, fyra viktigaste faktorerna för att 

åstadkomma detta; fruktan, våld, rättvisa och pengar. Fruktan är ett framtidsperspektiv 

där man riskerar att något ska hända och De Bono (1986) menar att det innebär en 

överlappning med de andra faktorerna. Ett exempel som passar bra i vår kontext är 

rädsla för att konflikten ska bli kostsam. Faktorn våld avser inte enbart fysiskt våld utan 

även mer subtila sätt som ovilja att samarbeta. Rättvisa som faktor yttrar sig bland annat 

som att det är personens egna moraliska uppfattning som gör att man bryter mot regler 

eftersom människor kan se olika på saker och ting. Även grupptryck och lojalitet lyder 

under denna faktor och kan visa sig betydelsefull då de allra flesta människor vill 

undvika isolering. Slutligen faktorn pengar som avser såväl ekonomiska som moraliska 

och imagekostnader.  

3.2.3 Personlighetens påverkan av konfliktens utgång 
Lenneér Axelsson & Thylefors (2004) redogör för en väl använd modell för beskrivning 

av personlighetens påverkan vid konflikt. Modellen skapades ursprungligen av Blakes 
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& Moutons 1964, men har utvecklats vidare av bland annat Thomas & Kilmann 1975 

och Pruitt & Rubin 1986 (ibid.). Modellen bygger på viktigheten i de två variablerna 

relation och sakfråga och förklaras i en enkel matris som visar förhållandet mellan hur 

mycket individen kommer arbeta dels för att tillfredsställa sina egna behov, dels för att 

tillfredsställa motpartens intresse (Trippe & Baumoel, 2015). Modellen identifierar fem 

förhandlingsstrategier beroende på vad som upplevs mest angeläget i situationen; 

konkurrerande, undvikande, kompromissande, tillmötesgående eller samarbetande 

strategi. Här antas konfliktstrategierna vara nästan automatiska och människor förväntas 

uppföra sig på samma sätt i liknande situationer (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2004). 

Lennéer Axelsson & Thylefors (2004) menar att en fördel med den här typen av 

modeller är att människor kan bli medvetna om och därmed ha möjlighet att välja sina 

handlingar.  

Har man en konkurrerande/tävlande stil ägnar man mest uppmärksamhet åt det egna 

intresset vilket står i motsats till den tillmötesgående/anpassade stilen. Om man inte 

ägnar stort intresse vare sig till sig själv eller andra har man en undvikande stil vilket 

står i motsats till den samverkande stilen. Där visar man lika stort intresse för det egna 

som för andras intresse. I mitten av modellen finner vi den kompromissande stilen som 

intar ett måttligt intresse till det egna och andras intresse. Innehåll och relation är de två 

intressen som alla har i en konfliktsituation och det innebär också att innehållet kan 

bestå av själva relationen (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2004). 

 
 

Stor 

Liten 

Liten     Omsorg om andras intressen Stor 

Figur 3. Konfliktstrategier. Lennéer Axelsson & Thylefors, 2004, s. 89.  Egen 

bearbetning. 
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3.3 Press och påtryckningar 
Uppstår en konflikt mellan revisor och klient finns det en risk att revisorn upplever 

press och påverkan på hur denne bör agera.  

3.3.1 Beroende genom ekonomisk press 
En vanlig uppfattning är att revisorer på olika sätt befinner sig i ett mer eller mindre 

stort ekonomiskt beroendeförhållande till sina klienter.  I Sverige måste alla aktiebolag 

ha en revisor. Undantaget är mindre bolag som har en balansomslutning under 1,5 

miljoner SEK eller en nettoomsättning understigande 3 miljoner SEK. Kravet på revisor 

förekommer också i andra organisationsformer, exempelvis vissa bostadsrättsföreningar 

och handelsbolag (FAR, 2012b). Rent tekniskt är det bolagets valberedning som lämnar 

förslag på både revisor och dennes arvode. Revisorn erhåller ersättning för sitt uppdrag 

och kan därmed anses stå i ett beroende till sin klient. Frågan har debatterats flitigt och 

Shapiro (2005) menade att revisorn har två klienter, dels intressenterna som är beroende 

av en opartisk bedömning, dels klienten som betalar revisionskostnaden. En del forskare 

menar att revisorernas inställning har förändrats under senare tid och att man allt oftare 

prioriterar sina affärsmål istället för de kvalitetsmässiga målen (Espinosa-Pike & 

Barrainkua, 2014). Det anses bero på att konkurrensen ökat, vilket lett till ett ökat 

inflytande för klienten. Den här typen av påverkan benämns ofta som konflikten mellan 

kostnad och kvalitet eller affärsmässiga och kvalitetsmässiga mål.  

Revisorn kan uppleva en viss press från klienten då revisorn befinner sig i en form av 

beroende genom de avgifter klienten betalar för revisionstjänsten. Umar & Anandarajan 

(2004) menade att det är omöjligt för en revisor att bortse från det faktum att klienten 

kan anställa och avskeda en revisor efter eget behag. Även frågan huruvida intäkter från 

redovisningsrådgivning, non-audit service, påverkar oberoendet har debatterats flitigt. 

Påverkan brukar då delas in i dels risken att hamna i ekonomiskt beroende, dels risken 

att revisorn, genom sakens natur, lätt kan hamna i ledningens roll vilket skulle innebära 

ett hot mot oberoendet (DeFonda, et al., 2002). DeFonda et al. (2002) studerade men 

fann inga belägg för att intäkterna skulle påverka oberoendet, däremot fann man tecken 

på att revisorer med höga arvoden förhöll sig mer objektiva till sin klient. Inte heller 

Zhang, Hay & Holm (2015) fann i sin studie tecken på att revisionskvalitén påverkades 

negativt av arvoden.  

Ettredgea, Fuerherm & Li (2014) upptäckte samband mellan felaktigheter i 

revisionsrapporterna och klienter som använt press på revisorerna avseende arvodet 
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under finanskrisen 2007-2009. Causholli, Chambers och Payne (2014) fann starka 

tecken på att kvalitén påverkades negativt då löfte om framtida intäkter, snarare än den 

aktuella ersättningen, togs med i beräkning.  

3.3.2 Press inifrån revisionsbyrån 
Det kan även förekomma ekonomisk påverkan inifrån revisionsbyrån genom krav på 

begränsningar i den tidsåtgång som avsätts, Control of time. När konkurrensen ökar och 

revisionsbyrån söker vägar för att behålla eller öka sin lönsamhet är just tid en viktig 

faktor.  Om revisorn anser att den tid som avsätts för revisionen är otillräcklig inträffar 

ett av följande; antingen arbetar revisorn de timmar som krävs men underrapporterar 

detta till sin byrå eller så utför man revision för den tid som budgeterats vilket leder till 

svårigheter med kvalitén då man inte hinner med allt som borde utföras (Espinosa-Pike 

& Barrainkua, 2014). Även underrapportering av tid skapar problem, bland annat för 

framtida budget och lönsamhet. Espinosa-Pike & Barrainkua (2014) menar att ett farligt 

alternativ för en byrån som behöver kostnadseffektivisera kan vara att som alternativ 

tillsätta mindre erfarna revisorer, vilket kan utgöra ett hot mot kvalitén då det är större 

risk att felaktigheter inte upptäcks. 

Revisorer kan också uppleva en press från den egna byrån att agera på ett visst sätt. Så 

kallad obedience pressure definieras som den press som får någon att lyda en auktoritär 

ledare, trots att det kan stå i kontrast till den egna och professionella bedömningen. 

Tidigare forskning har visat att obedience pressure påverkar hur man agerar (Nasution 

& Östermark, 2012). Pressen kan också komma från själva gruppen inom byrån och då 

skapa en vilja hos revisorn att passa in, Conformity pressure.  Umar & Anandarajan 

(2004) fann tydliga tecken av påverkan på oberoendet genom pressure to conform, att 

försöka passa in, och pressure to retain the client, press att behålla klienten. I den 

senare kom pressen av viljan att behålla sin klient och de tillhörande intäkterna från 

fristående rådgivning. Umar & Anandarajan (2004) fann också att subtil press som inte 

uttalades direkt, var lättare att motstå än press som var mer direkt. Båda typerna utgör 

ett hot mot kvalitén och utförandet av revisionen enligt Nasution & Östermark (2012)  

och de visade i sin studie belägg för att båda typerna av press påverkar revisorernas 

omdöme. Espinosa-Pike & Barrainkua (2014) fann att främst revisorer i mellanstora 

byråer och mindre erfarna revisorer kände av pressen mest och att socialisering inom 

firman gjorde att press därifrån påverkade dem mycket, något som kan bli än mer 

problematiskt om samhällets krav och byråns etik skiljer sig åt.  
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3.3.3 Press genom vänskap och klientens agerande 
Långa uppdrag och samarbeten antas förbättra och fördjupa relationen mellan revisor 

och klient. Kerler & Killough (2009) fann att ju högre tillfredställelse revisorn upplevde 

med sin klient, desto mer litade denne på klienten. En låg tillfredställelse gav lågt 

förtroende. Kerler & Killough (2009) fann också att efter en tidigare negativ upplevelse, 

påverkades revisorn genom att bli mer uppmärksam och skeptisk på riskområden, men 

efter positiva erfarenheter fanns ingen förändring i beteendet. Ett exempel på en typ av 

hot mot oberoendet genom vänskap är då revisorn ser mellan fingrarna på undermåliga 

rapporter från klientens interna rapportering (Beattie, et al., 2004). Det finns dock 

forskning som menar att långa samarbeten ger revisorn en större inblick i, och större 

förståelse för sin klient, vilket kan ge en högre revisionskvalité (Lim & Tan, 2010). 

Även klientens direkta agerande under revisionsutförandet kan påverka revisorns 

möjlighet till en oberoende, objektiv och professionell revision. Sweeney & Pierce 

(2011) undersökte hur klientens ekonomiavdelning (här kallad klienten) upplevde sin 

förmåga att påverka revisorerna och deras beteende. Påverkan visade sig genom 

exempelvis förseningar i information, gjorda urval i förväg till revisor och tillgänglighet 

till den egna personen. Fynden visade på en svaghet i revisorernas kontrollsystem och 

att ett spel förekom mellan revisor och klient.  Sweeney & Pierce (2011) menade vidare 

att klienten och revisorn verkade ha ett ömsesidigt utbyte av dessa spelmässiga 

beteenden då båda har något att tjäna på det. Revisorn sparar tid och minskar risken för 

missförstånd genom att låta klienten serva med material. Sweeney & Pierce (2011) 

menade att klienten har mest att tjäna på det här om revisorn är oerfaren och troligen 

accepterar hjälp och förslag mer villigt. Klientens incitament däremot är att leda 

revisorn bort från problemområden och därmed minska risken för generande 

avslöjanden om de egna tillkortakommandena (ibid). 

Hellman (2006) menade att särskilt erfaren ekonomipersonal hos klienten hade en 

tendens att se revisorns beteende som förutsägbart. Hellman (2006) visade också att 

klientens upplevda användbarhet av revision var nära förknippat med att de intyg, som 

revisorn utfärdat, stöttade klientens kontrollsystem. Intygen hade klienten nytta av för 

att övertyga andra, men rapporternas förtjänst måste ställas i förhållande till att de 

riskerar påverka revisorns oberoende (Hellman, 2006). Knapp (1985) menade vidare att 

klienten som har en bra finansiell status har större sannolikhet att få sin önskade utgång 

i konflikten än en klient som har en sämre finansiell ställning. 
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Beattie et el. (2004) fann att vänskapsband och skrämselhot var de tydligaste hoten mot 

att kunna prestera ett gott resultat. Skrämselhot innefattar även mobbning och hot om 

avsked. Hotet om avsked är dock grunden ett självintressehot vilket leder både till 

förluster ekonomiskt och i prestige (Beattie, et al., 2004).  

3.3.4 Byrårotation 

3.3.5 Identifiering 
Sociala identiteter styr hur människor tycker och handlar, vilket i sin tur ökar 

sannolikheten för att en individ identifierar sig med en viss grupps värderingar och 

normer (Öhman & Svanberg, 2014). Oberoendestudier gjorda av Nompmanee & Ling 

(2015) delade upp revisorns oberoende till klienter i fyra delar. Dessa delar är: klientens 

betydelse, icke revisionstjänster kopplade till revision, revisorns besittningar och 

klientens koppling till revisionsfirman. Nompmanee & Ling (2015) menade att dessa 

fyra delar inverkade på hur revisionsarbetet utförts och hur oberoende revisorn kommer 

att utföra arbetet. Stora klienter som är ekonomiskt betydelsefulla får då en annan 

behandling än mindre klienter (ibid). Bamber & Iyer (2007) studerade revisorers 

oberoende mot sociala incitament och med bakgrunden av den social identitetsteori. 

Den sociala identitetsteorin förutspår att anställda i servicesektorn som har direkta 

interaktioner med kunderna kommer att börja identifiera sig med sina kunder (Bamber 

& Iyer, 2007). Resultatet från Bamber & Iyers (2007) studie tydde på att revisorernas 

sociala incitament är av stor betydelse för revisionskvaliteten. De menade också att 

revisorer som identifierar sig mer med klienten är mer benägna att agera till förmån för 

klienten (ibid). Omfattande social psykologisk forskning av Dutton et al.(1994) visade 

att ju längre en person vistats med en organisation, desto mer framträdande blev 

benägenheten för självkategorisering, något som stödjer den sociala identitetsteorin 

(Dutton, et al., 1994). Tidigare studie i ämnet revisorers oberoende, gjordes av Nichols 

& Price (1976) som använde sig av undersökningar av användare av det finansiella 

systemet. Andra sidor av ämnet oberoende har utforskats med hjälp av analytiskt arbete 

(Antle, 1984; Cushing, 1999).  Revisorers oberoende är också ett av de områden som 

Francis (2011) granskade i sin studie om revisonskvalité. Ämnet har alltså länge varit av 

intresse, redan på 70- talet och det är fortfarande av intresse. 

3.4 Vad händer med relationen? 
Om revisorn har invändningar mot det sätt som redovisningen utförts på måste revisorn 

påtala det för klienten. Det finns då risk för en motsättning om klienten inte håller med 

eller vill anpassa sig, vilket skulle kunna leda till dålig stämning.  Man kan då anta att 



 

31 
 
 
 

en dålig stämning riskerar att ge en dålig relation, vilket i sin tur kan leda till att klienten 

väljer att byta revisor och revisorns framtida intäkter går förlorade.  

En revisor måste alltid stå fast vid sitt oberoende och följa det regelverk som finns 

eftersom klienten faktiskt kan ha ett annat motiv än bara hög kvalité på revisionen (Koo 

& Sim, 1999). Revisorn möter också i sin roll som granskare stora krav från övriga 

intressenter runt företaget. Men revisorn varken kan eller ska, hitta alla felaktigheter i 

redovisningen utan har som uppgift att följa lagstiftning och god redovisningssed (FAR, 

2011b). Stora förväntningar från intressenterna på att revisorn ska gå igenom och 

upptäcka samtliga möjliga fel i redovisningen kallas förväntningsgapet eftersom 

revisorn inte kan tillfredsställa dessa önskningar fullt ut.  

Vid en konflikt mellan revisor och klient anses det allmänt att revisorn riskerar att 

försämra relationen, eller bli utbytt, om han eller hon vidhåller sin position och inte gör 

eftergifter mot sin klient. Palmon & Suddit (2009) menade att det kan bli kostsamt för 

revisorn att ta upp oegentligheter med klienten. Risken för att bli utbytt kan då få 

revisorn att anpassa sig till klientens önskemål (Goldman & Barlev, 1974; Koo & Sim, 

1999).   Exempelvis menade Goodwin (2002) att revisorer kan inta en mer anpassande 

inställning för att inte riskera att förlora klienten, vilket blir ett kompromissande om 

oberoendet.  

Många människor skräms av tanken på att konfrontera andra (Lennéer Axelsson & 

Thylefors, 2004) och det borde även gälla revisorer som måste redogöra för de 

eventuella felaktigheter man finner i företagets rapporter anser vi. Lenéer Axelsson & 

Thylefors (2004) menar att konfrontation är nödvändigt för att man ska få kännedom 

om det finns någon motsättning alls, och ska konfrontationen vara effektiv måste det 

finnas en beredskap att ta emot den. Lenéer Axelsson & Thylefors (2004) menar att 

gränssättning är en mycket bra metod i konfliktsituationer och att man genom att 

granska sig själv lättare förekommer andra. Här kan revisorerna använda och finna stöd 

i den lagstiftning och de etiska regler som utgör grunden för god redovisningssed 

(Skatteverket, 2015). 

Utgången av relationen i en konflikt teoretiserades av Wang & Tuttle (2009) i två 

områden. Dels själva utgången av konflikten, substantive-outcome, dels hur relationen 

påverkades, relationship-outcome. Om revisorn står fast vid sin uppfattning och 

vidhåller att få igenom sin uppfattning, är det intressant att få veta hur det påverkar 

relationship-outcome. Kopp et al. (2014) ställde sig bland annat frågan om den 
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allmänna farhågan för försämrad relation hade någon substans och genomförde en 

studie där verkliga erfarenheter analyserades. Resultaten visade tvärtom att utgången av 

relationen till övervägande del antingen upplevdes oförändrad eller stärkt av revisorn, 

då denne inte hade gjorde några avsteg från sin uppfattning.  

3.5 Sammanfattning teoretisk referensram 
Vi har i den teoretiska referensramen redogjort för ett antal viktiga områden som vi 

bedömer är relevanta för vår studie. En del områden är dock mer relaterade till vårt syfte 

än andra. För att ge läsaren en överblick över det fortsatta arbetet har vi valt att ge en 

kort redogörelse av delarna i den teoretiska referensramen och motivera vilka vi väljer 

att vidare belysa i Empiri, Analys och Slutsats.  

Oberoendet och dess regleringar. Revisorns oberoende är en absolut nödvändighet för 

att nå en hög kvalité på revisionen men är också är en förutsättning för att utöva yrket 

enligt lag. Därmed anser vi att själva grunden till oberoendet och de regleringar som 

styr yrket är en självklarhet för samtliga respondenter i sammanhanget. Vi har därför 

valt att inte fördjupa oss i området genom frågeställningar till respondenterna och 

området berörs inte specifikt i Empiri, Analys eller Slutsats. Vi anser dock att det är 

viktigt att läsaren har förståelse för de regler och principer som styr revisorns arbete och 

hur denne förväntas agera då oberoendet kan hotas.  

Konflikter och konflikthantering. Teorier och tidigare studier inom konflikt och 

konflikthantering utgör ett viktigt referensmaterial för att uppfylla studiens 

frågeställning och syfte. Det är därför intressant att relatera den teoretiska referensramen 

inom området med våra respondenters uppfattningar om konflikter och hur de hanterat 

situationer som uppkommit.  

Teorier om press och påverkan på oberoendet. Något som är centralt för vår studie är 

vad som händer med relationen klient-revisor vid en konflikt. Eftersom en konflikt 

förutsätter olika intressen från parterna är det viktigt att studien fångar upp den 

teoretiska referensramen om hur olika typer av press och påverkan som utövas mot 

revisorn kan påverka revisorns sätt att agera. Även teorier om social identifiering och 

oberoendestudier utgör en viktig del av hur revisorn kan tänkas agera i en 

konfliktsituation.  

Vad händer med relationen i en konflikt? Området utgör grunden i vår studie och 

utgör därför en viktig komponent i arbetets Empiri, Analys och Slutsats. En stor del av 

den tidigare forskningen menar att konflikter kan bli kostsamma och äventyra relationen 
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mellan revisor och klient även om vi också funnit en studie med motsatta resultat. 

Frågor om vad som händer med relationen vid en konflikt utgör också ett tema i vår 

intervjuguide.  
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4. Empiri 
För att redovisa det empiriska materialet vi har samlat in, har vi valt att redogöra för 

det uppdelat i de teman vi arbetade utifrån i Intervjuguiden.  

4.1 Empirisk metod 
Vi har intervjuat personer med erfarenhet av revision från 2 till 36 år. Detta spann anser 

vi bidrar till en bredd avseende på hur arbetslivserfarenhet påverkar vårt studieområde. 

Vi har intervjuat 3 kvinnor och 7 män. Bland våra 10 deltagande revisorer arbetar 4 

inom de stora revisionsbolagen. Eftersom vi genomfört en anonym undersökning 

kommer vi endast uppge kön och antal års erfarenhet av redovisning. Respondenterna 

benämns på följande sätt i texten: 

Respondent Kön År av erfarenhet 

revision 

R1 Man 8 

R2 Man 30 

R3 Man 20 

R4 Man 36 

R5 Kvinna 34 

R6 Kvinna 2 

R7 Man 11 

R8 Man 9 

R9 Man 27 

R10 Kvinna 3 

 

Upplägget av det empiriska materialet följer den teoretiska referensramen.  

Vi börjar med att redogöra för hur våra respondenter ser på konflikter och hur man 

upplever förekomsten av dem. Därefter redogör vi för hur respondenterna upplever den 

eventuella press och påverkan en revisor kan utsättas för i sitt arbete. Vi redogör sedan 

för hur respondenten upplever att relationen till klienten påverkats av en motsättning 
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och hur respondenten upplever liknande situationer känslomässigt. Till sist presenteras 

svar på en fråga som handlar om hur respondenterna tror att andra revisorer agerar.  

4.2  Förekomst av konflikter 
När vi frågar våra respondenter om hur ofta de upplever att de hamnar i konflikt med en 

klient menar de flesta att det är så ovanligt att det knappt inträffar. R1 upplever 

visserligen att det är mycket vanligt, men tycker att ordet konflikt är för laddat. Då är 

det mer som att man verkligen är arg på varandra, som han uttrycker det.  Han upplever 

istället att det ofta inträffar att man har olika uppfattning i redovisningsfrågor.  

Några av respondenterna menar att eventuella motsättningar snabbt löser sig när 

revisorn förklarar vad regelverket säger och då väljer deras klienter att acceptera det. R2 

anser att det är mycket ovanligt och det allra mesta löser sig till slut. Han menar att 

kunden förstår och är det något får man ibland visa på de regelverk som gäller. Är det så 

att verksamheten går dåligt så menar R2 att då vet ju kunden det innan också, och då 

brukar de förstå. ”Om jag är revisor för, säg 100 bolag, så är det kanske 5 som det är 

några bekymmer med, på ett eller annat sätt” (R2). 

Flera av våra respondenter tror dock att de stora börsnoterade företagen är de svåraste 

klienterna när det kommer till motsättningar. En av de tillfrågade förklarar det som att 

de börsnoterade företagen vanligen har en egen ekonomiavdelning och expertis på 

området som menar att de har rätt i det de säger. Börsnoterade företag har också åsikter 

om hur de vill framstå gentemot aktieägarna och kan därför vara hårda förhandlare mot 

sina revisorer. En typisk motsättning handlar om värdering av varulager och 

kundfordringar som revisorn anser är osäkra.  

”De allra flesta, 9 av 10 gör som vi säger, även om vi har fått diskutera flera gånger 

fram och tillbaka, men de accepterar, annars blir ju följden att vi måste avstyrka 

resultat och balansräkningen och det vill de ju inte”(R1). 

Ett par av våra respondenter menar att de aldrig har upplevt att de hamnat i konflikt med 

sina klienter och att det beror på att de har så gott samarbete och långa relationer med 

sina kunder. R5 menar att om vi förklarar vilka regler som gäller så rättar sig kunderna 

efter det. Det brukar lösa sig tillslut och respondenten upplever att dennes ord väger 

tungt i en förhandling. Dessutom menar flera av respondenterna att kunderna ser 

revisorerna som experter och att det är därför de anlitar dem. 
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”Men vissa kan vara mer drivande, fast de flesta har god förståelse för regelverket när 

vi förklarar hur det är.” R9 säger dock att ”när vi haft konflikter så accepterar de flesta 

klienter det jag som revisor säger, men ibland får man jämka, men inom lagens ramar.” 

Flera av revisorerna ser också svårigheter i att veta när man skall stå på sig, t.ex. vid 

värderingsfrågor.  En av respondenterna som jobbar vid ett av de stora revisionsbolagen 

säger att han har möjlighet till stöd från huvudkontoret när det gäller svåra fall där han 

som revisor känner sig osäker.  

R2 säger att först måste man försöka lösa problemen och går det inte så måste man stå 

för sin åsikt. Han säger också att han kan hänvisa till att han själv riskerar en 

anmärkning om han inte gör det som är rätt och då accepterar kunden i stort sett alltid. 

Han tycker dock att det finns en del bekymmer med det utlåtanden om going concern 

som företagen själva ska skriva, eftersom det ibland nog kan vara svårt för dem att se 

objektivt på saken.  Därför anser han också att det är väldig viktigt att revisorn har 

tillräckligt med kunskap när man ger ett utlåtande så man inte själv gör fel. 

4.3  Upplevd press och påverkan 
Vårt andra tema i intervjuguiden frågar om revisorerna upplever att de utsätts för press. 

När vi frågar om det spelar någon roll vem kunden är och om det spelar någon roll 

vilken fråga det handlar om har respondenterna olika uppfattning. Några av 

respondenterna upplever ingen press, andra menar att det beror på vad frågan handlar 

om, ett par av respondenterna tycker det är vanligt och i en del fall svårt att värja sig. 

Alla är dock överens om att varken fråga eller vem klienten är, egentligen får spela 

någon roll vid revisionen. 

 R8 säger att när det har funnits meningsskiljaktigheter har det ofta rört sig om lite 

större företag, ofta med en stark ledning som har en egen stark uppfattning om hur saker 

ska tolkas. Han menar ändå att det är viktigt att inte låta det styra. ”En av revisorns 

viktigaste egenskaper är integritet och att man står för de åsikter man har!”(R8). 

Majoriteten av respondenterna anser att de upplever mer press om det handlar om en 

viktig fråga där mycket kan stå på spel för både klient och revisor. R2 säger att ”Visst 

känner man med företaget ibland när man vet att man behöver göra en anmärkning, för 

det går ju vidare till de finansiella rapporterna. Men de brukar förstå.”. Han känner 

också att han kan uppleva att det finns risker om man gör en anmälan och man har fel. 

Tankarna finns på om man verkligen har rätt i den här frågan och ibland funderar R2 

över om en fråga kan vara för bagatellartad. Är han tveksam kan han stämma av med 
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kollegor, men även med andra utomstående. Även FAR kan vara en källa för 

information. R1 går lite mer rakt på sak och upplever en ekonomisk press som han tror 

är omöjlig att helt få bort:  

”Även om min lön inte är beroende av en enskild kund så förstår ju jag att det är bra att 

ha en kund som jag fakturerar en halv miljon om året. Fast egentligen blir det ju en 

jävsituation då, man får inte vara så beroende. Sen är det också klart att en viktig kund 

gör att jag måste ha på fötter om jag ska ta upp något, det blir större då. Det kommer 

nagelfaras särskilt om det är ett noterat bolag, då måste jag verkligen ha på fötterna. 

Det finns säkert fall där kunden har spelat roll och man egentligen borde ha gjort en 

anmärkning” (R1).  

R1 känner också ett visst obehag inför tanken på att få sitt namn i media vid en 

anmärkning på ett noterat bolag, men vetskapen om att klandras av Revisorsnämnden 

upplevs värre. Även R9 upplever att det alltid är svårare med stora klienter, de trycker 

på mera. Ofta har de har egna ekonomer och menar sig vet att de har gjort rätt. Speciellt 

börsnoterade företag kan vara svåra. En liten kund, som vanligen är entreprenör är oftast 

inte så väl insatt i redovisningsfrågor och lyssnar därför mera på revisorn. R3 tycker inte 

att press påverkar honom så mycket när det gäller kunder man träffar ofta, men vissa 

kunder har han mindre kontakt med. De kunderna har ofta anlitat en redovisningsbyrå 

som sköter det löpande arbetet och ibland har denna byrå synpunkter på revisorns 

bedömning. Det har funnits fall där redovisningsbyrån har fått R3s kund att inte 

återkomma på grund av dessa motsättningar.  

R1 tycker allmänt att de på senare år talar allt mer om problemen som påverkar 

oberoendet inom byrån och att man numera ofta har tillgång till personer med 

spetskompetens i svåra frågeställningar.  

4.4 Påverkan på relationen efter en konflikt 
De flesta tillfrågade revisorerna kan inte erinra sig någon specifik motsättning utan 

menar att de genom att förklara situationen får kundens förståelse. Att kunden skulle 

byta revisor på grund av att man har olika uppfattning tror de är väldigt ovanligt. 

Respondenterna säger att i de flesta fall handlar det om personkemi som inte stämmer 

eller att revisionstjänsterna anses vara för dyra. I de fall där revisorns inställning i en 

oenighet ändå har lett till att klienten bytt eller avstått från fortsatt samarbete, har 

respondenterna haft känslan att klienten ändå inte var en bra kund. Några säger sig ha 

blivit lättade eftersom man då slipper hålla på och bråka med kunden.  
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Två av våra tio respondenter berättar om situationer som har lett till att klienten bytt 

revisor. R1 berättar att han upplevt två fall av motsättningar med klienter och då har den 

ena relationen försämrats medan den andra har förbättrats. I den första situationen fanns 

ganska svåra felaktigheter och R1 stod på sig. Han upplever att relationen blev sämre 

efteråt och upplevde att kunden nog inte kommer att återkomma. R1 menar att det ändå 

kändes bra eftersom han upplever att risken blir för stor med en sådan kund och han 

menar också att relationen nog inte var så bra från början. I det andra fallet berättar R1 

att det var en gammal kund som hade en stark uppfattning i en fråga, men i detta fall 

gick det att lösa motsättningen på ett bra sätt. Relationen förblev oförändrad eller 

möjligen något bättre efteråt som R1 säger. R1 upplevde inte heller att det kändes så 

jobbigt att stå fast vid sin uppfattning, eftersom man hade en god relation från början. 

Han tror att kunden i slutändan uppskattade att få en tydlig och professionell 

uppfattning från revisorn. Även R3 tycker att relationen ofta känns förbättrad när han 

har fått ”sätta ner foten” i en tveksam fråga.  

Respondent R2 berättar om ganska grova felaktigheter i redovisningen som en klient 

gjort och som han påtalade. Klienten valde då att byta revisor under uppdraget.  Det 

hela kändes inte givande för R2 som menar att han aldrig fick någon respons på den 

anmälan han därefter gjorde och han vet inte hur nästa revisor hanterade problemen. 

Han var ändå nöjd att slippa kunden eftersom han anser att sådana kunder innebär risker 

för honom. R2 säger allmänt att det är jobbigare om man får problem direkt med en ny 

kund. Han menar att en äldre kund har ofta större förståelse för själva problematiken, de 

vet redan att det finns ett problem. Relationen brukar alltså inte påverkas negativt i de 

fallen, utan är mer oförändrad.  

4.5 Hur upplever man känslan efteråt 
När det gäller frågan hur det känns efter en motsättning så svarar alla våra respondenter 

att det känns bra när man har gjort det som är rätt. R1 säger att det känns bra efteråt att 

han stod på sig och att han gjorde rätt. Han säger också att om man vet med sig att man 

kanske borde ha gjort något annorlunda så känns det inte helt bra i magen. R3 säger att 

det känns bra när han varit bestämd men han tycker svårigheten ligger i att veta när man 

ska göra det. ”Ska jag bråka om det här eller inte, det är gränsfallen som är svåra”(R3).  

De revisorer som har jobbat länge upplever att de är trygga i sin position och känner att 

de har lättare att sätta ned foten om något händer. Några av våra respondenter menar att 
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de inte har några oenigheter alls med sina klienter och därför inte upplever det här 

problemet. 

4.6 Hur uppfattar man att andra revisorer agerar 
När vi frågar vad våra respondenter tror om andra revisorers agerande så har de flesta 

respondenter en åsikt. En av respondenter tror att det tyvärr är vanligt att revisorer ger 

efter men de flesta tror att revisorerna snarare försöker lösa problemen, som ofta handlar 

om mindre felaktigheter.  

R4 säger att han inte tror att någon revisor agerar på ett sätt som strider mot gällande 

rekommendationer, men att vissa ser lite mellan fingrarna.  

R5 säger att ”Det är ju klart, man vill ju absolut inte skapa en konflikt”.  Hon upplever 

att de själva inte behöver rätta sig efter klienterna eftersom de har gott om uppdrag. Hon 

menar dock att har man ont om uppdrag då kan det antagligen vara lätt att falla till föga. 

Hon tror inte att någon egentligen vill, men tror ändå att vissa kan vara frestade att göra 

det. Flera respondenter tror att börsnoterade företag är mer besvärliga än andra och att 

dessa ibland vill påverka revisionsberättelsen på ett sätt som inte är rätt enligt 

revisorerna. Respondenterna tror att det kan vara svårt för revisorn att stå emot och att 

det krävs att man är tuff i sin yrkesroll. R9 tror att revisorer kan ge efter på punkter som 

inte direkt strider mot lagen, t.ex. över eller undervärdera en fastighet. 

R1 upplever att man på senare år har börjat diskutera frågor om oberoende mer inom 

byrån och att han tror att det har blivit svårare för revisorerna agera tvivelaktigt på 

grund av det allt hårdare regelverket. Han tror att risken att revisorn låter sig påverkas 

egentligen förekommer på alla ställen, oavsett om kunden eller byrån är liten eller stor. 
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5. Analys 

I denna del analyserar vi erhållen empiri och jämför den med den teoretiska 

referensramen. 

 

5.1 Förekomst av konflikter 
Majoriteten av revisorerna anser att det är ovanligt med motsättningar och framförallt 

ovanligt med rena konflikter, men att det förekommer viss oenighet ibland. Finns det en 

oenighet så lyssnar nästan alltid kunden på revisorn och rättar sig efter deras åsikt. 

Någon av respondenterna menar att det är viktigt att kunna presentera sakliga argument, 

något som både Arenfelt & Berner (1999) och Kaufmann & Kaufmann (2010) menar är 

väsentligt för att undvika konflikter. En av revisorerna med lång erfarenhet menar att de 

har en så god relation med sin kund att det aldrig går så lång som till en konflikt.  Här 

kan det möjligen finnas en viss påverkan genom lång vänskap och att man känner 

varandra väl.  

Vi får också uppfattningen att mindre kunder, utan egen ekonomiavdelning, lättare 

accepterar vad revisorn säger eftersom de själva inte har full koll på regler och 

principer. Den respondent som anser att det är väldigt vanligt med motsättningar arbetar 

på en stor byrån som har flera stora kunder. Det skulle kunna vara en förklaring till den 

upplevda skillnaden i förekomsten av motsättningar. 

 

5.2 Upplevd press och påverkan 
Att pressas till att göra något man själv ställer sig tveksam till bör enligt vår åsikt falla 

under Skrämselhot i Analysmodellen (FAR, 2011a). Det handlar mer om att känna 

obehag i de flesta situationer tror vi än ren rädsla.  

Vi finner stöd i teorin där fruktan ses som en faktor vid konflikter (De Bono, 1986). De 

Bono (1986) menar dock att fruktan inte behöver tolkas bokstavligt utan att begreppet 

berör hur man ser på framtiden. Vi uppfattar att några respondenter upplever ett obehag 

när, särskilt stora kunder menar att deras uppfattning är korrekt. En respondent säger att 

de blir rådfrågade just för att de är experter. Vi tror att mindre företag känner till olika 

redovisningsalternativ sämre än större företag, något som även R9 nämner. Det skulle 

kunna göra dem mer benägna att acceptera revisorns åsikt. 

Flera av respondenterna upplever att de större kunderna är mer ihärdiga och kan vara 

mindre mottagliga för revisorns argument.  Sweeney & Pierce (2011) ser relationen 
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mellan klienten och den externa revisorn som ett sorts spel där båda har lite att vinna. 

Revisorn får en del saker framlagda och klienten riktar uppmärksamhet bort från 

känsliga områden. Ju mer oerfaren en revisor är desto större chans att denne accepterar 

klientens förslag (Sweeney & Pierce, 2011).  Vi finner en del belägg för att det här 

stämmer, exempelvis säger R9 att stora bolag med egna ekonomiavdelningar tycker sig 

ha rätt, och att börsbolag kan upplevas som extra besvärliga. Här finner vi stöd för både 

teorier om att finansiellt starka kunder har lättare att få sin vilja igenom (Knapp , 1985) 

och att de interna revisorerna ibland kan se den externa revisorn som förutsägbar 

(Hellman, 2006).  

R1 antyder också att det finns en press inifrån den egna byrån när han säger att det 

naturligtvis är så att det är bra att kunna fakturera en stor kund. Eftersom han är anställd 

anser vi att det är underförstått att det är positivt för revisionsbolaget om man har kvar 

stora kunder.  Det här är något som vi känner igen från Espinosa-Pike & Barrainkua 

(2014) pressure to retain the client. R1 säger också att han känner en större press på sig 

att verkligen veta att han har rätt i sin bedömning när det gäller en stor och därmed 

viktig kund. R2 upplever ett problem med att man som revisor kanske gör en 

missbedömning när det gäller exempelvis going concern, och uttrycker oro för risken att 

inte göra rätt bedömning. R2 menar ändå att han har möjlighet att diskuterar med 

kolleger, både internt och ibland externt. Vi tror dock inte att det alltid är en objektiv 

lösning ifall kollegorna arbetar på samma revisionsbolag. Även de borde känna av 

pressure to retain the client. 

Ingen av revisorerna har dock nämnt att man upplever att man ibland arbetar under 

tidspress, en annan av faktorerna som Espinosa-Pike & Barrainkua (2014) pekade ut i 

sin studie. Inte heller talar man om pressen att anpassa sig till den egna ledningens krav, 

men det tror vi också kan ha sin grund i att vi inte frågat om revisorernas förhållande till 

sina chefer. Ett antal av respondenterna är också sin egen chef vilket skulle gjort frågan 

ovidkommande.  

Flera av revisorerna framhåller att det är viktigt att de behåller sin integritet och att man 

inte låter oberoendet påverkas. R3 säger att det inte får påverka oberoendet men att det 

är lättare att vara tuff mot en liten kund, vilket ju kan tyckas lite motsägelsefullt. Vi tror 

att flera av respondenterna upplever att det här är känsliga frågor, trots att vi utför 

intervjuerna anonymt. Man är väl medveten om vad regelverket säger och att man inte 

får låta sig påverkas av de olika faktorerna. Enligt Analysmodellen (FAR, 2011a) ska 
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revisorn avsäga sig eller avböja sig uppdraget om man inte kan finna en tillfredställande 

lösning på de problem som hotar oberoendet.  

Några av revisorerna talar om och antyder att flera av deras kunder är gamla kunder, 

man har en god relation sen tidigare och känner varandra mer eller mindre. R2 säger att 

han ibland känner med kunden om han vet att det behöver göras en anmärkning och 

även R5 menar att långa relationer skapar ett bra klimat för att slippa motsättningar. R1 

menar att det nog förekommit fall där man låtit bli att anmärka på grund av vem kunden 

är. Långa uppdrag förväntas ge en fördjupad relation och att man sällan hamnar i 

konflikt med kunder man känner stärker Kerler & Killough (2009) teorier om att 

revisorns tillfredställelse med kunden är avgörande. Vänskapshotet är en del av 

Analysmodellen (FAR, 2011a) och kräver att revisorn redogör för att man ej blir 

påverkad av en lång relation. Samtidigt stödjer (Lennox, et al., 2014) revisorernas egen 

uppfattning, att kunder man känner och där man har en god relation sedan tidigare 

underlättar i processen då kunden litar på revisorn och accepterar deras åsikter. Vi tolkar 

det hela som att revisorerna själva upplever mindre ifrågasättande från de kunder man 

har sedan tidigare men att det inte nödvändigtvis betyder att revisionskvalitén blir 

sämre, något som stärks av tidigare forskning (Lim & Tan 2010; Lennox et al. 2014). 

 

5.3 Påverkan på relationen efter en konflikt 
Åtta av våra respondenter kan inte erinra sig någon speciell motsättning med en klient. 

Det kan bero på att det är sällsynt med motsättningar i den population som vi har valt ut. 

Brister i kommunikationen anses vara en vanlig orsak till konflikter (Arenfelt & Berner, 

1999). Det är därför möjligt att våra respondenter är goda kommunikatörer och helt 

enkelt undviker allvarligare motsättningar genom denna förmåga. Arenfelt & Berner 

(1999) menar att vår personlighet påverkas både av medvetna och omedvetna 

egenskaper. De här egenskaperna bildar en ”ryggsäck” som vi har med oss in i en 

konfliktsituation och som påverkar hur man hanterar konflikten (ibid.). Vi spekulerar i 

om revisorn och klienten har olika åsikter så skulle revisorns förmåga att hantera detta 

göra att problemet inte upplevs som stort. Med tiden glöms den bort eftersom den enkelt 

gick att lösa. Det innebär då att revisorn inte gett efter för klienten, men den goda 

relationen har funnits kvar. 

Forskning av Ljungström & Sagerberg (2004) visar att människor kan delas upp i tre 

olika kategorier beroende på hur man agerar i en konflikt. De tre kategorierna är 
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resultatorientering, social orientering och maktorientering. Den resultatorienterade 

typen vill gärna tävla och vinna mot andra människor, den sociala vill bli omtyckt och 

accepterad medan den maktorienterade söker kontroll och vill påverka andra. 

Ljungström & Sagerberg (2004) menar dock att de flesta människor har egenskaper från 

alla tre typerna och att det är blandningen som är intressant. Vi tror det är möjligt att en 

revisor som är mer resultatorienterad än andra lättare hamnar i konflikt med sina 

klienter.   

Flera av våra korrespondenter tror att den största orsaken till att en klient byter revisor 

är bristande personkemi eller ekonomiska orsaker. Detta styrker Trippe & Baumoel 

(2015) modell om de fem förhandlingsteknikerna. Modellen identifierar fem 

förhandlingstekniker beroende på vad som är mest angeläget i situationen; 

konkurrerande, undvikande, kompromissande, tillmötesgående eller samarbetande.  En 

revisor som är socialt orienterad kan däremot ha problemet att denne vill tillmötesgå 

klienterna i för stor utsträckning och inte är beredd att ta en konflikt om det är 

nödvändigt. Den maktorienterade revisorn söker kontroll och vill påverka andra, 

egenskaper som är nödvändigt vid en oenighet om revisorn vet att han eller hon har rätt. 

Bristande personkemi tror vi kan bero på att klienten har en önskan om en annan 

förhandlingsteknik än den just deras revisor använder sig av, medvetet eller omedvetet. 

Våra respondenter nämner också att ekonomiska orsaker kan bidra till att en klient byter 

revisor, detta stödjs av Espinosa-Pike & Barrainkuas (2014) forskning. Espinosa-Pike & 

Barrainkuas (2014) menade att revisorernas inställning har förändrats under senare tid 

och att man allt oftare prioriterar sina affärsmål, delvis på grund av att konkurrensen 

ökat, vilket lett till ökat inflytande för klienten.  

R3 upplever inte att han hamnar i konflikt med sina kunder men tycker ändå att 

relationen ofta känns förbättrad när han har fått ”sätta ner foten” i en tveksam fråga och 

han menar att kunderna alltid har accepterat hans åsikt. Revisorn R1 upplevde ett fall av 

motsättning där han hade på känn att det kunde leda till att klienten inte skulle komma 

tillbaka men han stod ändå på sig. Relationen förvärrades mycket riktigt av oenigheten 

men vår respondent menar också att relationen inte var bra från början. R1 har också 

erfarenhet av ett fall där relationen förbättrades efteråt och han tror det beror på att det 

rörde sig om en tidigare kund som uppskattade respondentens tydlighet. Den andra 

respondenten, R2, förlorade en kund som inte ville rätta sig efter anvisningarna och 

respondenten är mest fundersam över vad som hände sedan. Kunden som försvann 
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upplever han inte som en förlust, snarare tvärtom eftersom det innebär bekymmer att ha 

den typen av klient. Relationen innan motsättningen upplevde han inte heller som 

särskilt god.  

Den konflikthanteringsmodell som beskrivs i avsnitt 3.2.3 bygger på viktigheten i de två 

variablerna relation och innehåll (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2004). Modellen visar 

också förhållandet mellan hur mycket individen kommer arbeta dels för att tillfredsställa 

sina egna behov, dels föra att tillfredsställa motpartens intresse (Trippe & Baumoel, 

2015). Modellen identifierar fem förhandlingstekniker, den konkurrerande, den 

undvikande, den kompromissande, den tillmötesgående och den samarbetande. Våra två 

respondenter som har förlorat kunder pga. att de har stått på sig visar på en personlighet 

som är beredd att ställa sig i ytterkanten hellre än att kompromissa med sitt yrke.  

Vår tolkning är att i vissa fall är en förlust av klienten inte negativt för respondenterna. 

Man väger nyttan av kunden mot risken att själv råka illa ut genom tvivelaktiga 

redovisningar. En revisor kan heller aldrig förväntas granska hela redovisningen utan 

utvalda delar (FAR, 2011b). I de fall där klienten bytt revisor verkar revisorerna nöjda 

och upplever inte att relationen varit god ens från början. Vi tolkar respondenternas svar 

som att man är mycket nöjd med de kunder man känner sedan tidigare eftersom dessa 

upplevs mer följsamma. Vi tror också att de flesta av respondenterna har förutfattade 

meningar om stora bolag med egna ekonomiavdelningar, framför allt de som är 

börsnoterade. Man förväntar sig hårdare motstånd och en självsäker attityd.  

Sammanfattningsvis tror vi att i de fall där en motsättning riskerar att försämra 

relationen anser majoriteten av respondenterna att den förlusten är värd sitt pris. Man 

värnar om de kunder som följer regler och vill göra rätt och dessa kunder är också mer 

mottagliga för revisorns professionella uppfattning.  

5.4 Hur upplever man känslan efteråt 
Samtliga revisorer säger att det känns bra efteråt, om de själva tycker sig ha upplevt en 

motsättning. Det faktum att revisorerna tycker att det känns bra när en oenighet är 

utagerad visar att de vill hålla god kvalitet på sitt arbete och följa det regelverk som 

finns för revisionsyrket. Vi noterar att de revisorer som jobbat länge med yrket känner 

sig säkrare att sätta ned foten och att de känner sig trygga i sin position. En av våra 

respondenter tycker att det är svårt att veta när det är befogat att ta upp en fråga med en 

klient speciellt när det gäller gränsfall, alltså sådant som inte är uppenbart fel. Studier 

gjorda av Koo & Sim (1999) visar att revisorn alltid måste stå fast vid sitt oberoende 
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och följa det regelverk som finns eftersom klienten har ett annat motiv än bara hög 

kvalité på revisionen. Vi tolkar våra respondenter och finner stöd i denna teori eftersom 

de tycker att det känns bra efter en utagerad motsättning då de följt regelverket och stått 

fast vid en hög kvalité på revisionen. 

Bamber & Iyer (2007) studerar revisorers oberoende mot sociala incitament och med 

bakgrund av social identitetsteori. Den sociala identitetsteorin förutspår att anställda i 

servicesektorn som har direkta interaktioner med kunderna kommer att börja identifiera 

sig med sina kunder (Bamber & Iyer, 2007). Vi tolkar det som att våra respondenter inte 

har börjat identifiera sig i någon större omfattning med sina klienter i de fall när 

revisorerna säger att det känns bra när en oenighet är utagerad. Resultatet från Bamber 

& Iyer (2007) studie tyder på att revisorernas sociala incitament är av stor betydelse för 

revisionskvaliteten. Vi tolkar det som att våra respondenter kan hålla en hög kvalitet på 

sitt arbete eftersom de tycker att det känns bra efter en motsättning. De har alltså inte i 

någon större omfattning börjat identifiera sig med en klient och är inte lika benägna att 

agera till förmån för en klient. Social psykologisk forskning av Dutton et al.(1994) visar 

att ju längre en person vistas med en organisation, desto mer framträdande blir 

benägenheten för självkategorisering, detta stöder den sociala identitetsteorin. Vi antar 

därför att de respondenter som säger att de har erfarenhet av motsättningar och att det 

känns bra när dessa är utagerad inte har vistats så länge med klienten så revisorn har 

börjat identifiera sig med klienten. Flera av våra respondenter har långa förhållanden 

med klienter och det påverkar antagligen klientidentifieringen. 

5.5 Hur uppfattar man att andra revisorer agerar 
När vi frågar respondenterna om de tror att revisorer i allmänhet kan tänka sig att gå 

med på kundens krav, av rädsla för att förstöra relationen är det flera av dem som tror 

det. Vi tolkar svaren som att det känns lättare att tala om vad andra kan tänkas göra. 

Oberoendet är grunden i revisionen och vi tror möjligen att revisorerna känner visst 

obehag att diskutera sitt eget agerande med oss.  

Flera av respondenterna menar att det återigen är de stora kunderna som kan vara 

besvärliga men vi får också känslan att flera av dem upplevt att vissa revisorer ser 

mellan fingrarna ibland. Både R6 och R7 tror att särskilt börsnoterade företag är mer 

krävande och svåra att styra över. R9 menar att det krävs att man är både tuff och 

självsäker när man hanterar dessa kunder, särskilt om de är viktiga för revisionsbolaget. 
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R9 tror att det är vanligt att man kanske kan göra eftergifter som inte strider direkt mot 

lagen men det tolkar vi som att man ändå låter sitt oberoende påverkas av kundens vilja.  

R5 säger att hon tror att vissa revisorer har lättare att anpassa sig till klienten och menar 

också att ett ekonomiskt motiv kan ligga till grund, exempelvis om revisorn har för lite 

att göra. Vi tolkar också resonemanget som en del av den pressure to retain the client 

som Umar & Anandarajan (2004) påvisade, det vill säga man är rädd att mista sin kund 

om man ej anpassar sig till önskemålen. R1 tror att anpassningen till klienten 

förekommer överallt och att det egentligen inte finns någon skillnad mellan stora och 

små, vare sig det gäller byrån eller kunden. Han tror däremot att det numera är svårare 

för revisorerna att se mellan fingrarna eftersom regelverken stärkts de senaste åren. Här 

skulle modellen i avsnitt 3.2 över olika konfliktstrategier, kunna hjälpa en revisor att bli 

medveten om sitt sätt att agera, något som kan bli ett verktyg då man väljer hur man ska 

handla (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2004). 

Flera av revisorerna uttrycker oro över risken att själv klandras för sitt beteende alltid 

finns med i det man gör. R4 tror att revisorer har svårt att gå med på förändringar som 

strider mot rekommendationerna. R3 tror i motsats till de flesta andra respondenter att 

det är kunden som får anpassa sig till revisorn och att det därmed inte är vanligt att 

revisorer i allmänhet anpassar sig till sina kunder.  
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6. Resultatdiskussion 
I det sista och avslutande kapitlet diskuteras resultatet av studien samt resultatets 

implikationer och bidrag för forskningsområdet i stort. Vidare presenteras kritik mot 

studien och dess allmänna begränsningar. Slutligen ges förslag till områden för 

framtida forskning. 

6.1 Diskussion av resultat och slutsats 
Den här studien är ett bidrag till tidigare forskning inom området hur relationen mellan 

revisor och klient påverkats när revisorn inte har förändrat sin uppfattning. Tidigare 

forskning har övervägande visat på risken att relationen kan försämras (Koo & Sim, 

1999; Palmon & Sudit , 2009 ; Goodwin, 2002) men det finns även en studie som visat 

på en oförändrad eller förbättrad relation (Kopp, et al., 2014). Eftersom vi inte har 

funnit någon studie som kvalitativt undersöker problemet anser vi att vår undersökning 

är unik.  

Följande frågeställning har vi besvarat i denna studie: 

Hur påverkas relationen mellan revisor och klient vid en konflikt, då revisorn stått fast 

vid sin professionella bedömning?  

Vi anser att de flesta av revisorerna i vår undersökning upplever att konflikter är mycket 

ovanliga och majoriteten anser sig inte ha upplevt någon. Däremot menar flera 

respondenter att det kan uppstå situationer på grund av någon redovisningsfråga men att 

dessa fall brukar lösa sig snabbt och smidigt. Flera av de revisorer vi har intervjuat 

menar att de nästan alltid kan övertyga sina klienter att de har rätt i redovisningsfrågan 

och att klienten då anpassar sina egna krav. Här finner vi stöd i tidigare forskning som 

menar att många konflikter beror på dålig kommunikation (Arenfelt & Berner, 1999; 

Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

Flera av revisorerna menar att de förhåller sig oberoende, men medger samtidigt att 

stora kunder och viktiga frågor är svåra att avfärda. Tidigare studier har visat att 

revisorer påverkas av viljan att behålla sin kund (Umar & Anandarajan , 2004) vilket vi 

anser bekräftas i våra fynd. Vi finner dock inga belägg för att respondenterna upplever 

påtryckningar att foga sig till den egna ledningens krav något som inte sammanfaller 

med tidigare forskning (Nasution & Östermark, 2012).  
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De stora kunderna, särskilt de börsnoterade, upplevs som mer påstridiga och har egna 

ekonomiavdelningar som kan ha starka åsikter. Att finansiellt starka kunder har lättare 

att få igenom sin vilja har visat sig i tidigare studier (Knapp , 1985; Nopmanee & Ling, 

2015).  

Många av våra intervjuade revisorer tycker att de har goda relationer med sina klienter, 

några av dem har arbetat tillsammans under lång tid. Goda relationer kan enligt tidigare 

forskning utgöra ett hot mot oberoendet (Kerler & Killough, 2009; Beattie, et al., 2004) 

men även hjälpa till att skapa förtroende mellan revisor och kund och därmed ge högre 

revisionskvalité (Lim & Tan, 2010; Lennox et al. 2014). Vi finner belägg för att man 

genom en långvarig relation lättare löser motsättningar som därmed inte utvecklas till 

konflikter. Flera av våra respondenter menar att kunden ser dem som expert och ber om 

råd eftersom de litar på revisorns omdöme. Vi upplever att respondenternas oberoende 

kan påverkas av att man har en tidigare lång relation, något som bekräftats i tidigare 

studier (Bamber & Iyer, 2007). Det behöver dock inte innebära en försämrad 

revisionskvalité (Lim& Tan, 2010).  

En revisor menar att den ekonomiska pressen alltid kommer finnas där och att det 

underförstått är bra för honom att behålla en lönsam kund. En annan respondent menar 

att de har gott om uppdrag och inte är beroende av att anpassa sig till kunderna. Tidigare 

forskning om hur revisorerna påverkas av ekonomiska faktorer har både förkastat och 

bekräftat risken att revisionskvalitén försämras (Espinosa-Pike & Barrainkua, 2014; 

DeFonda, et al., 2002; Ettredgea, et al., 2014, m fl).   

I stort sett alla våra respondenter upplever att det känns bra när man vet att man har 

handlat rätt. Ett antal respondenter upplever en viss oro då de måste avgöra hur man ska 

agera i gränsfall och flera menar också att ju viktigare kund desto mer säker måste man 

vara på sin sak. I de få fall där man har upplevt större motsättning mellan revisor och 

klient, har två fall lett till att relationen försämrades ordentligt.  I båda fallen var 

revisorn nöjd med utgången och ansåg att klienten inte var en bra kund utan innebar en 

ökad risk. I båda fallen ansåg revisorn att relationen också varit mer eller mindre dålig 

redan från början. I ett fall upplevdes utgången som oförändrad eller till och med 

förbättrad. Här ansåg revisorn att man redan hade en god relation och det heller inte 

upplevdes lika jobbigt att stå fast vid sin uppfattning.  

Sammanfattningsvis tolkar vi resultaten från vår undersökning som att konflikter är 

ovanliga och att de motsättningar som dyker upp ofta löser sig genom att revisorn 
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kommunicerar vad och varför man har en viss uppfattning. Vi ser att våra klienter 

upplever att god kommunikation avstyr oenigheter från att utvecklas till något mer 

allvarligt. Den ekonomiska pressen är dock tydlig, framförallt från större kunder. Det 

finns också en risk att långa relationer påverkar revisorns oberoende, något som inte 

nödvändigtvis behöver försämra kvalitén på revisionen.  

Tidigare forskning har övervägande menat att konflikter kan få revisor-klient relationen 

att försämras (Koo & Sim, 1999; Palmon & Sudit , 2009 ; Goodwin, 2002). Kopp, et al., 

(2014) fann dock att relationen övervägande upplevdes oförändrad eller förbättrad då 

revisorn stod fast vid sin uppfattning. Vi ser där likheter med vår egen studie och Kopp 

et al. (2014) men tolkar våra resultat som att relationen till klienten kan försämras 

kraftigt om den är dålig redan från början, och att den kan förbli oförändrad eller 

förbättrad om relationen är god från början.  

6.2 Bidrag 
För att utföra vår empiriska del av denna studie har vi valt en kvalitativ ansats i form av 

intervjuer. Vi är väl medvetna om att det resultat vi erhållit inte är generaliserbart, vilket 

heller inte var vår avsikt med studien. Vårt syfte var att undersöka hur relationen mellan 

revisor och klient påverkas vid en konflikt då revisorn står fast vid sin professionella 

bedömning.  

Då det enligt vår kännedom saknas liknande studier utförda i Sverige så har vi valt att 

undersöka eventuella kopplingar mellan situationer där revisorn har hållit fast vid sin 

professionella bedömning i en konflikt och studerat om detta leder till en förbättrad eller 

försämrad relation. Vi har i vår empiri funnit att revisor klient relationen har stärkts när 

revisorn har stått fast vid sin professionella bedömning i de fall där revisor-klient 

relationen redan innan var god och försämrats i de fall där revisor klient relationen 

redan innan var dålig. Vi har också sett att respondenterna upplever kommunikation 

som en viktig faktor för att kunna lösa en motsättning med klienten.  

Det empiriska resultat vi erhållit anser vi därför vara ett unikt bidrag i sitt slag. Vi anser 

även detta bidrag viktigt för framtida studier då studien fokuserar på möjliga positiva 

aspekter av att revisorn inte ger efter för en klient. Vi har funnit att relationen har stärkts 

vilket leder till ökat förtroende för revisorn. Denna typ av bredare förståelse, som inte 

fokuserar på det i allmänhet vedertagna att revisor och klient relationen försvagas av en 

motsättning där revisorn står fast vid sin professionella bedömning, kan leda till en 
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större medvetenhet hos revisorer och lagstiftare, gällande hur man måste hantera 

problemet. 

6.3 Reflektion och förslag till fortsatt forskning 
I vår studie ställer vi inga specifika frågor med avseende på manligt och kvinnligt 

förhållningsätt i kontexten. Vi vill ändå reflektera över att samtliga kvinnliga 

respondenter i vår studie anser att de har en mycket god relation till sina kunder. 

Ljungström & Sagerberg (2004) menar att det är typiskt kvinnligt att se problem och 

konflikter som kommunikationsproblem. Manligt ledarskap har historiskt setts som 

riktigt ledarskap (Ljungström & Sagerberg, 2004) och Aronsson et al. (2013) menar att 

män främst förväntas vara inriktade mot uppgiften snarare än relationen. Det är också 

männen som uttrycker att man ser de stora bolagen som mest besvärliga och svåra att 

övertyga. Det är möjligt att männen oftare hamnar i en situation som leder till konflikter 

om de i huvudsak hanterar uppkomna motsättningar som uppgiftsfokuserade 

maktfrågor. Att ett manligt ledarskap dominerat traditionellt kan också innebära att 

klienten förväntar sig den typen av motstånd av en man och därmed agerar på ett likartat 

sätt. Ljungström & Sagerberg (2004) menar att människor har olika typer av drivkrafter 

som man har med sig in i en konflikt, beroende på medvetna och omedvetna 

egenskaper. Om dessa drivkrafter påverkas av ett typiskt manligt eller kvinnligt sätt att 

hantera konflikter kan det vara ett mycket intressant område för framtida forskning.  

En större och mer omfattande studie av påverkan på relationen skulle kunna vara ett 

högst intressant och betydelsefullt område att beröra. Då vår studie har varit begränsad i 

sin omfattning och även i geografisk utsträckning, vi har utfört intervjuer i vårt 

närområde, så skulle det vara intressant att utföra en mer omfattande och rikstäckande 

studie för att få en mer heltäckande bild av vårt studieområde.  

Vi har funnit att många revisorer upplever att konflikter med klienter är ett problem som 

andra revisorer möter, men som de själv inte har upplevt i större omfattning.  Vidare 

studier kunde därför fokusera på mindre starka ord, som motsättningar, olika åsikter 

och liknande ord som är lättare för revisorn att relatera till. Vi anser också att det faktum 

att flertalet av våra revisorer inte kan dra sig till minnes konfliktsituationer med klienter 

beror på att revisorerna stått fasta vid sin uppfattning och att klienterna har accepterat 

detta. Alternativt så har motsättningen lösts medan den fortfarande är i sin linda vilket 

också stöder vårt studieområde. Vi tolkar detta som att revisorn i dessa fall har stått fast 
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vid sin professionella bedömning och detta har accepteras av klienten som väljer att 

stanna kvar som kund och accepterar revisorns expertis.  

Kunskap om relationens möjliga utgång gör det möjligt för revisorer att i större grad 

känna sig säker på att de skall hålla fast vid sin bedömning och inte ge efter för 

påtryckningar från en klient. Vår studie visar att när en klient byter revisor beror det 

oftast på ekonomiska aspekter, alltså att revisionstjänsterna anses vara för kostsamma 

enligt klienten eller att personkemin mellan revisorn och klienten inte stämmer. 

I studien finner vi att flera revisorer anser att de noterade börsbolagen är de svåraste 

klienterna att hantera när en oenighet uppstår. Fortsatta studier kunde därför göras med 

dessa klienter som huvudgrupp. Stämmer det att de är svårare att få till att acceptera 

revisorns åsikt, eller är det möjligen så att revisorn inte alltid har en åsikt som är rätt och 

att de därför upplever börsnoterade bolag som svårare att hantera vid en motsättning? 

Flera av våra respondenter motiverar svårigheterna med börsnoterade företag med att 

dessa har egen expertis och egna avdelningar som utför redovisningsarbetet. De tror sig 

därför vara experter på området och menar att de har rätt. En annan möjlighet är att det 

är revisorn som inte har möjlighet att sätta sig in i det börsnoterade bolaget på den 

relativa korta perioden och att det därför som dessa klienter inte lätt ger efter. Vi anser 

att vår studie har gett intressant information om de positiva effekterna av att revisorn 

står fast vid sin professionella uppfattning.  
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