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ABSTRACT 

It exist a considerable decline in prices of audit services when many companies ask for 

quotation of various audit firms. The largest expenses in audit firms are labour and it 

brings pressure to reduce expenses. Studies have shown that the conflict between costs 

and quality can result in dysfunctional behaviour of auditors work. This has raised the 

standards on management control systems in audit firms with severe cost control which 

not lead to poorer quality of audit services. The aim of this paper is to study and 

understand how the management control system is shaped in audit firms and if there is 

balance between value and boundary parts in the system. A case study was carried out 

in four audit firms and it concluded that the balance between value and boundary parts 

in the management control system is good. All audit firms management control system 

is long ranged; customer focused and prioritizes value for customer before fulfilling 

budget obligations. The stated values of the firms correspond with the auditors values. 

Many of the emerged misgivings in this papers introduction disagree with the existing 

condition in the researched audit firms.       

 

 

   

  



SAMMANFATTNING 

Det existerar en betydande prispress på revisionstjänster i och med att många företag 

begär offerter från flera revisionsföretag. Revisionsföretagens största kostnad är 

arbetskraften och det medför att revisionsföretagen lever under press med att minska 

kostnader. Studier har visat att konflikten mellan kostnader och kvalitet kan leda till 

dysfunktionellt beteende hos revisorn och sämre kvalité på revisionsarbetet. 

Sammantaget leder detta till att det ställs höga krav på revisionsföretagens styr- och 

kontrollsystem i form av hård kostnadskontroll på ett sätt som inte leder till minskad 

kvalité på revisionstjänsterna. Då syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur 

ekonomistyrningen är utformad i revisionsföretag och om det finns balans mellan de 

värdeskapande och gränsskapande delarna i styrningen gjordes en fallstudie på fyra 

revisionsbyråer. Resultatet av studien visar att balansen mellan värdeskapande och 

gränsskapande delarna i styrningen är god. Samtliga företags styrning är långsiktig, 

kundfokuserad och prioriterar värdeskapande för kunderna framför uppfyllande av 

budgetmål. Byråernas uttalade värderingar överensstämmer med de intervjuade 

revisorernas. Många av de farhågor som framkommer i problemdiskussionen verkar inte 

stämma med de förhållanden som råder i de undersökta företagen.   
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1 INLEDNING 
 
Kapitlet inleds med en kort bakgrund om hur ekonomistyrningen inom 
revisionsbranschen har förändrats fram till i dag. Därefter förs en problemdiskussion 
om styrningsproblematiken som kan finnas inom revisionsbranschen, detta leder sedan 
fram till uppsatsens syfte. En beskrivning av uppsatsens disposition avslutar kapitlet. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Styrning handlar om att kunna påverka beteenden i en organisation i den riktning som 
ledarna önskar, att få personalen att göra det som ledaren tänkt (Sandberg & Sturesson, 
1996). Styrning definieras som olika typer av åtgärder som syftar till att nå bestämda 
mål för verksamheten (Samuelsson, 1999). Styrning kan delas in i tre olika delar, 
planering, samordning samt uppföljning. Planering innebär att verksamhetens mål skall 
var klart uppsatta och samordningen fördelar resurserna så att verksamheten maximerar 
nyttan. Uppföljningen är till för att kontrollera och utvärdera vad verksamheten 
åstadkommit. (Sandberg & Sturesson, 1996) 
 
I ett företag påverkas styrningen av situationen i vilken företaget befinner sig i samt av 
vilken styrfilosofi ledningen har. En styrfilosofi karaktäriseras av hur ledningen betonar 
olika styrmedel och dess inriktning. (Samuelsson, 1999) Graden av styrning har att göra 
med hårdheten i styrningen och den varierar där mål- och direktstyrning är två extrema 
varianter. Det finns olika styrmedel som företag kan använda; formellt styrsystem, val 
av organisatorisk struktur, utformning av belöningssystem samt mindre formaliserad 
styrning som utbildning och strävan efter en viss kultur i företaget. Styråtgärderna är 
beroende av varandra och spelar olika stor roll olika företag. (ibid) Att få en bra och 
fungerande styrning i företag som befinner sig i en föränderlig omgivning kan ofta vara 
svårt (Kimura & Mourdoukoutas, 2000).  
 
Revisionsbranschen är under förändring och i den moderna revisionsfirman har 
professionalism mer och mer ersatts av kommersialism. Den oberoende ställningen 
gentemot klienter har ersatts av en omgivning där revisionsfirman utför både revision 
och andra konsulttjänster åt klienten. Revisionsfirmorna strukturerar verksamheten för 
att uppnå synergieffekter mellan de kommersiella och professionella delarna i 
verksamheten. (Hopwood, 1998) Trots detta måste ett gott omdöme och ett visst mått av 
professionalitet existera hos aktörerna i revisionsbranschen. Dessa egenskaper blir idag 
mer planerade och styrda av företagsledningen för att uppfylla revisionsfirmornas 
kommersiella mål. Diskretion och ett utbrett gott omdöme har mer och mer ersatts av 
regler, manualer och standardiserade processer. Revisionsföretagen är idag 
komplicerade och välstrukturerade nätverk av regler, standardiserat arbetssätt och 
auktoritära gränser snarare än renodlat professionella organisationer som utövar 
revisionsuppdrag. (Lord & DeZoort, 2001) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Marknaden för revisionstjänster har blivit allt mer konkurrensutsatt och priserna på 
revisionstjänster har sjunkit betydligt på senare år. Det existerar en betydande prispress 
på revisionstjänster i och med att många företag begär offerter från flera olika 
revisionsföretag. (Pierce & Sweeny, 2005) Revisionsföretag är tjänsteproducerande 
företag och arbetskraftintensiva, detta gör att företagens största kostnad är personalens 
arbetade tid. Kostnader kontrolleras huvudsakligen genom användning av tidbudgetar 
och utvärdering sker genom att kontrollera utfall mot budgetmål. (ibid)  
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Detta leder till att revisionsföretag lever under press med att minska kostnaden för 
personalens arbetstid för att därigenom upprätthålla acceptabla marginaler. (Pierce & 
Sweeny, 2005) Denna lönsamhetspress leder i sin tur till ett risktagande vad gäller 
kvalitén på revisionstjänsterna som kan vara svåra att upptäcka både för klienterna och 
för revisionsföretagets ledning (Otley & Pierce, 1996). Studier har visat att konflikten 
mellan kostnader och kvalité kan leda till dysfunktionellt beteende i form av 
manipulation med tidsredovisning och ännu allvarligare, för dålig granskning av 
revisionsmaterialet på grund av tidspress.(ibid) Hög personalomsättning samt att en stor 
del av revisionsarbetet utförs av revisorsassistenter som i många fall är oerfarna medför 
att sannolikheten att hitta väsentliga fel vid revisionen minskar med pressat tidschema. 
Långsiktigt riskerar hela revisionsbranschen att bli ifrågasatt om enskilda medarbetare 
handlar på fel sätt för att revisionsföretagens styr- och kontrollsystem är utformade på 
fel sätt. (Lousteau & Reid 2003) 
 
Organisatorisk-professionell konflikt uppstår när en individ ska ta hänsyn till både 
organisationens värderingar och det professionella förhållningssättet till 
arbetsuppgifterna (Brierley, 1998). Ett exempel på detta kan vara när en revisor å ena 
sidan ska ta hänsyn till lojalitet, organisationens regler och hierarkisk kontroll samt å 
andra sidan regelverk och klienternas förväntningar. När dessa två variabler hamnar i 
konflikt med varandra uppstår organisatorisk-professionell konflikt. Graden av konflikt 
beror på i vilken utsträckning organisationen låter revisorerna utföra arbetet enligt 
individens professionella omdöme. (ibid) 
 
Modellen Levers of Control framtagen av Simons (1995) aspirerar på att lösa problemet 
med kontroll av medarbetare, utan att negativa effekter uppstår. Grundtanken med 
Simons styrmodell är att utifrån företagets strategi skapa balans mellan kreativitet hos 
medarbetaren (värdeskapande) och att medarbetaren arbetar i enighet med 
organisationens mål (gränsskapande). I värdeskapande delen av styrningen ingår 
värderingsstyrmodellen samt den interaktiva styrmodellen och i gränsskapande delen av 
styrningen ingår den gränsskapande styrmodellen samt diagnostiska styrmodellen. När 
balans uppnås mellan de värdeskapande och gränsskapande delarna ger detta ett 
mervärde till organisationen. Företagsledningen erbjuds även en möjlighet att 
upprätthålla kontroll samtidigt som kreativitet skapas inom uppsatta gränser. (Simons, 
1995) 
 
Sammantaget leder detta till att höga krav ställs på revisionsföretagens styr- och 
redovisningssystem i form av hård kostnadskontroll på ett sätt som inte leder till 
minskad kvalité på revisionstjänsterna (Otley & Pierce, 1996).  
 
1.3 Syfte  
 
Syftet är att utifrån modellen Simons Levers of Control öka förståelsen för hur 
ekonomistyrningen är utformad i revisionsföretag och om det finns balans mellan de 
värdeskapande och gränsskapande delarna i styrningen. 
 
Delsyftet med uppsatsen är att undersöka om den anställde revisorns värderingar 
överensstämmer med arbetsgivarens värderingar. 
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1.4 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen inleds med en bakgrund och problemdiskussion i kapitel 1. I kapitel 2 
återfinns den metod som använts för att besvara syftet med uppsatsen. Kapitel 3 
beskriver den teori som uppsatsen bygger på. Empirin i kapitel 4 finns 
sammanställningarna av de intervjuer som gjorts för att sedan i kapitel 5 analyseras och 
ställas mot den teori som använts. I kapitel 6 finns de slutsatser som kan dras från detta 
arbete, samt en avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning.      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.1: Uppsatsens disposition 
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2 METOD 
 
 I detta kapitel beskrivs och motiveras de val av metoder som använts för att uppnå 
syftet med uppsatsen. Därefter beskrivs tillvägagångssättet vid utförandet av 
undersökningen, samt vilka metodproblem som kan uppstå och hur dessa kan 
reduceras. 
 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
När en vetenskaplig undersökning ska genomföras finns det några olika vetenskapliga 
förhållningssätt. Generellt finns det två betydande vetenskapliga huvudinriktningar som 
benämns positivism och hermeneutik. (Thurén, 2000) 
 
Positivismen slår fast att all forskning ska bygga på positiv kunskap, det vill säga att 
forskningen ska baseras på objektivt säkerställd fakta och formell logik. Här finns inget 
utrymme för egna tolkningar och det som undersöks ska inte påverkas av forskarens 
tidigare kunskaper och värderingar. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Hermeneutiken ger uttryck för att forskning ska baseras på forskarens tolkningar. 
Forskaren tolkar teorier och söker förståelse med hjälp av sina egna kunskaper och 
värderingar. (Molander, 2003) Hermeneutiken innefattar ett beskrivande och reflektivt 
förhållningssätt till undersökning och utvärdering av information och kan liknas vid 
positivismens raka motsats (Olsson & Sörensen, 2001). Då syftet med uppsatsen var att 
uppnå en djupare förståelse för hur styrning inom revisionsfirmor fungerar och med 
hjälp av tidigare egna kunskaper analysera och tolka det empiriska materialet, var 
hermeneutiken det naturliga valet för oss.  
 
2.2 Metodsynsätt 
 
Vid en undersökning av det här slaget finns det tre olika metodsynsätt (Arbnor & 
Bjerke, 1994). Dessa är analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. Det 
analytiska synsättet visar på att verklighetsuppfattningen är beroende av att helheten är 
summan av delarna och att den information som framkommer är oberoende av 
individerna. Systemsynsättet används när en helhetsbild och ökad förståelse för den 
sociala processen och dess sammanhang är önskvärd. Aktörssynsättet förklarar 
verkligheten utifrån aktörernas uppfattningar och tolkningar av verkligheten. Den 
kunskap som aktören innehar blir individberoende genom att verkligheten förklaras 
utifrån aktörens synvinkel.(ibid) Vår undersökning utgick från aktörssynsättet. Det 
empiriska materialet som vi genom fallstudien samlat in utgick från individbaserad 
information som grundar sig på personliga uppfattningar och tolkningar om styrsystem i 
revisionsföretag. 
 
Det finns ett flertal sätt att härleda slutsatser vid forskning, bland annat induktion och 
deduktion (Thurén, 2000). Vid induktiv ansats använder sig författarna av allmänna och 
generella slutsatser baserade på empirisk fakta. Vid deduktiv ansats utgår författarna 
från allmänna teorier och utifrån dessa försöker förstå en specifik händelse i 
verkligheten. (ibid) Då vi utgick från teorier om styrning i kunskapsintensiva och 
reglerade företag i praktiken har vi huvudsakligen använt oss av en deduktiv ansats i 
detta arbete. 
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Ett tredje angreppssätt vid en vetenskaplig undersökning är den abduktiva metoden. 
Detta är en kombination av de två ovannämnda. Här utgår man från den verklighet som 
studeras och kopplar teorier till empirin för att kunna förstå och analysera verkligheten. 
I praktiken innebär detta att man belyser och analyserar både empirin och teorin. Vid 
fallstudier är den abduktiva metoden den vanligast förekommande. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) Arbetssättet vid analysen av det empiriska materialet i 
undersökningen kan liknas vid en abduktiv ansats. 
 
Det finns två olika angreppssätt vid forskning, kvantitativ och kvalitativ forskning 
(Denscombe, 2000). Kännetecknet för kvalitativ forskning är att den beskriver helheten 
av en bestämd företeelse. Detta leder till en djupare förståelse hos forskaren. Kvalitativ 
forskning har en tendens att uppfatta orden som den mest centrala analysenheten och det 
passar bra att basera forskningen på intervjuer kombinerat med sekundärdata.(ibid) Vid 
användandet av en kvantitativ ansats är datainsamlingen mer strukturerad och 
formaliserad än vid en kvalitativ ansats (Holme & Solvang, 1997). Då vi i denna 
uppsats haft för avsikt att undersöka och få en ökad förståelse för hur styrningen i 
revisionsföretag ser ut, har vi utgått från den kvalitativa ansatsen då vi önskat en djupare 
förståelse om hur balansen mellan värdeskapande och gränsskapande i 
ekonomistyrningen ser ut. 
 
2.3 Fallstudie – den valda forskningsstrategin 
 
Som forskningsstrategi valde vi fallstudie eftersom sådan metod är lämpliga då det 
handlar om att studera ett fåtal fall på en djupare nivå. Målet med en fallstudie är att 
belysa enskilda företeelser och den inriktar sig på undersökningsenheter med syfte att få 
redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppstår i den 
specifika undersökningsenheten (Denscombe, 2000). Eftersom tillvägagångssättet 
handlar om att undersöka företeelser så som de naturligt uppträder är forskaren inte 
pressad att kontrollera eller ändra omständigheterna.  En av fördelarna med en fallstudie 
är att den kan förklara varför vissa resultat kan uppstå mer än att bara ta reda på vilka 
dessa resultat är. Målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det 
enskilda. (ibid)  
 
2.4 Etik  
 
Vid en undersökning av denna typ måste hänsyn tas till etiska aspekter vid intervjuer 
och övrig empiriinsamling samt vid bearbetandet av materialet. Respondenterna bör 
informeras om vad undersökningen innebär för deras del. (Kvale, 1997) Respondenterna 
har blivit erbjudna att delta i vår undersökning anonymt samt med garanti att utfallet 
endast används till uppsatsens syfte och absolut ingenting annat. De företag som har 
önskat att delta utan firmanamn i undersökningen och vill vara anonyma kommer att så 
förbli, inget företag kommer mot sin vilja att kunna identifieras vad gäller känslig 
information. Den nytta en undersökning bidrar med måste alltid vara större än den 
eventuella skada någon kan åsamkas i och med undersökningen (ibid).   
 



METOD 
 

6 

2.5 Val av fall och studieobjekt 
 
En fallstudie kräver att forskaren gör ett val från en lång rad olika tänkbara händelser, 
människor och organisationer (Denscombe, 2000). Vilket ämnet än är så är fallstudien i 
regel beroende av att forskaren bland ett stort antal möjligheter medvetet och tydligt 
väljer vilket fall som skall undersökas. Med begränsad tid och resurser är det troligt att 
valet av fall också tar ett visst hänsynstagande till bekvämligheten. Om alternativen är 
lika ändamålsenliga är det troligt att forskaren väljer det eller de alternativ som innebär 
minst resor, minsta kostnaderna och de minsta svårigheterna när det gäller tillträde. 
(ibid) Andra faktorer som spelade in vid valet av våra studieobjekt var geografisk närhet 
och begränsad tid att skriva uppsatsen på. De personer vi intervjuade valdes ut genom 
att vi kontaktade företagen och förklarade vårt syfte. På företagen talade vi med ett 
flertal personer och med hjälp av dessa blev vi hänvisade till den mest lämpade 
personen att intervjua. Ett rekommendationsurval innebär att olika aktörer tillåts 
rekommendera andra intressanta aktörer (Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
2.6 Litteraturstudie 
 
Alla undersökningar bör börja med en litteraturstudie (Denscombe, 2000). Med 
litteratur avses i forskningssammanhang i princip allt tryckt material såsom böcker, 
vetenskapliga artiklar, rapporter, uppsatser och essäer. (ibid) Sökningarna efter relevant 
litteratur gjordes på olika databaser som finns att tillgå på Luleå tekniska universitets 
bibliotek. De databaser som användes var Lucia, Libris, Emerald, Ebsco och Science 
Direct. Det sökord som användes var: Audit, auditing, auditors, control, control 
systems, institutions, institution theory och Simons Levers of control. Svenska 
motsvarigheter på sökorden gjordes och även kombinationer av dessa sökord. 
 
2.7 Empirisk insamling 
 
Primärdata har samlats in i form av intervjuer med lämpliga personer på företagen. 
Intervjuerna har varit semistrukturerade då det ger den intervjuade en möjlighet att 
utveckla sina svar. Med semistrukturerade intervjuer menas att intervjuaren har en 
färdig lista med ämnen som skall behandlas och frågor som skall besvaras (Denscombe, 
2000). Intervjuaren är emellertid inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas 
ordningsföljd, vilket kanske är ännu mer betecknande, att låta den intervjuade utveckla 
sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp. Svaren är öppna 
och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter. (ibid) Under 
de personliga intervjuerna utgick vi från intervjuguiden (se bilaga 1) och intervjuerna 
spelades in på band för att underlätta sammanställningen. Vi förde även anteckningar 
samtidigt som intervjuerna genomfördes. Vid samtliga intervjutillfällen var båda 
författarna närvarande. Den ena ställde frågorna och den andra förde anteckningar. Det 
fanns även möjlighet att kontakta respondenterna på samtliga företag om några 
oklarheter uppstod. 
 
De personer vi intervjuat är: 
 

• Revisor A, 15/12 -06 klockan 10.00 – 11.10. 
• Revisor B, 19/12 -06 klockan 14.30 – 15.45. 
• Revisor C, 20/12 -06 klockan 17.00 – 18.30. 
• Revisor D, 27/12 -06 klockan 14.00 – 15.20. 
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2.8 Tolkning och analys av empiri 
 
Vi började med att skriva ned och sammanställa intervjuerna från de bandupptagningar 
vi gjorde. Materialet delades in i olika områden som är; allmänt om styrningen i 
företaget, diagnostiska styrmodellen, gränsskapande styrmodellen, interaktiva 
styrmodellen och värderingsstyrmodellen. Vi tolkade aktörernas svar på intervjuerna 
och jämförde dem med teorier. Därefter jämförde vi svaren mot varandra för att hitta 
likheter och olikheter, en så kallad pattern match. (Yin, 2003) Studien kan liknas med 
det som nämns som abduktion. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Abduktion är att 
tolkningar och analyser alterneras mellan teori och empiri (ibid).   
   
2.9 Metodproblem 
 
Inom aktörssynsättet är ett av kännetecknen att direkta reliabilitetskriterier saknas. 
Synsättet bygger på att aktören har ett socialt liv som är i ständig utveckling. (Arbnor & 
Bjerke, 1994) Därför är det svårt att göra undersökningar ur ett aktörsperspektiv på ett 
reliabelt sätt. Andra forskare har svårt att komma fram till liknande slutsatser eftersom 
att aktören har utvecklats och förändrats med tiden. (ibid) 
 
Validering inom aktörssynsättet kan ske genom praktisk eller vetenskaplig validering 
(Arbnor & Bjerke, 1994). Den praktiska processvalideringen i vårt examensarbete har vi 
försökt att förbättra genom att vid intervjuerna delvis fokusera på aktörens trygghet. 
Intervjuerna ägde rum på respektive aktörs kontor. Vi frågade även vid intervjuerna om 
aktören ville att person och företagsnamn skulle användas i rapporten. Samtliga aktörer 
valde att delta anonymt. Vidare tillfrågades aktörerna om vi fick göra bandinspelning 
under intervjuerna. Vi klargjorde att känsliga uppgifter om företaget som framkom 
under intervjun inte skulle tas med i rapporten. Den praktiska resultatvalideringen har vi 
försökt att förbättra genom att ge aktörerna tillfälle att kontrollera 
intervjusammanställningen. För att undvika felaktigheter i det fallet var vi under 
intervjun noggranna med att kontrollera alla svar, att vi hade uppfattat aktören korrekt. 
Vid samtliga intervjuer gav vi aktörerna den tid som dessa behövde för att kunna 
besvara frågorna på ett bra sätt. Vi ställde följdfrågor när oklarheter förelåg för att 
undvika missförstånd.  
 
Tillförlitlighet innebär att vi verkligen undersökte det vi hade för avsikt att undersöka 
(Denscombe, 2000). När vi utformade vår intervjuguide gjordes detta till så långt det 
gick utifrån teori inom området. Vissa delar av intervjuguiden utformades med öppna 
frågor. En nackdel med personliga intervjuer är att fel vinkling på svaren kan uppstå om 
fel person intervjuades. Vi anser att detta problem har minskats eftersom att företagen 
själva fick rekommendera den mest lämpade personen givet vårt syfte. Samtliga 
intervjuade aktörer hade god kunskap inom området. Det övergripande syftet med 
undersökningen presenterades för aktörerna när intervjuerna bokades. Någon komplett 
intervjuguide presenterades inte i förväg till aktörerna, detta för att undvika att aktörerna 
skulle ge förskönande och missvisande svar. Ytterligare en nackdel med personliga 
intervjuer kan trots det vara att aktören lämnar felaktiga eller ofullständiga svar 
medvetet eller av okunskap. (ibid) Risken för missvisande och felaktiga svar minskades 
genom att aktörerna fick delta anonymt, flera av aktörerna uttryckte oro över att svara 
på vissa frågor och därför tog vi beslutet att inte namnge företag eller person. 
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När ett samspel mellan intervjuare och respondent uppstår kallas detta för 
intervjuareffekt (Denscombe, 2000). Det finns en risk att svaren kan bli vinklade på 
grund av följdfrågor som ställts under intervjun. Risken finns att aktören blir påverkad 
av intervjuaren och ger de svar denne tror att intervjuaren vill ha. Vi har undvikt 
ledande följfrågor under intervjuerna, istället har vi i möjligaste mån bett aktören 
förklara svar eller ställt frågor som hur och varför. Under intervjuerna har vi försökt att 
hålla oss så objektiva och neutrala som möjligt för att inte påverka aktörernas svar i 
någon riktning. 
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3 TEORI 
 
I kapitlet återfinns den teori som skall ligga till grund för den empiriska insamlingen 
och tolkning med utgångspunkt i uppsatsens syfte. Kapitlet inleds allmänt om styrning, 
institutionell teori och därefter redogörs Simons Levers of Control och de fyra 
hävstängerna.  
   

3.1 Styrning 
 
Styrning kan ske på olika sätt på olika nivåer inom företag, både vertikalt och 
horisontellt (Källström, 1994). Styrning kan delas in i tre olika delar, planering, 
samordning samt uppföljning (Sandberg & Sturesson, 1996). Planering innebär att 
verksamhetens mål skall var klart uppsatta och samordningen fördelar resurserna så att 
verksamheten maximerar nyttan. Uppföljningen är till för att kontrollera och utvärdera 
vad verksamheten åstadkommit (ibid). Det finns två perspektiv av styrning, styrning 
över och styrning med. Styrning över är formell, hierarkisk och strukturerad där order 
och regler kommer från ledningen och förmedlas nedåt inom organisationen. Styrning 
med är informell och är resultatet av en organisations delade värderingar som utgör 
basen för samordnade handlingar, handlingar som utförs utan att behöva ge order 
(Boland, 1979; Macintosh, 2002). Resultatet av styrning med, är att det bildas en klan 
och gemensamma värderingar fungerar som ett rättesnöre och grund för samordning av 
de anställdas beteende (ibid).   
 
3.2 Institutionell teori 
 
Utgångspunkten i institutionell teori är att den lyfter fram betydelsen av sociala, 
symboliska och kulturella krafter som påverkar organisationers beslut och struktur 
(Scott, 2001). Organisationer ses inte i den institutionella som endast ett 
produktionssystem där resurser används för att producera varor och tjänster. Istället är 
det sociala och kulturella faktorer hos organisationer liksom kognitiva signaler och 
symboler som har stor betydelse för handlandet både på individnivå och på 
organisationsnivå. Inom institutionell teori görs det en uppdelning mellan institutioner 
och organisationer där institutionerna är de som sätter upp regler som organisationerna 
måste följa för att skapa legitimitet för sin verksamhet. Lundeqvist (1998) delar upp 
institutionerna i formella institutioner såsom nedskrivna lagar och informella 
institutioner som består av oskrivna regler. Dessa institutioner påverkar hur 
organisationer formas och handlar för att skapa legitimitet för sin verksamhet hos 
organisationen (Brunsson, 1991). Traditionell organisationsteori menar att 
organisationer formas av de rationella val och beslut som ledningen tar (Jones, 1995). 
Den nya organisationsteorin anser att de val och beslut som ledningen fattar påverkas av 
den kultur som ledningen lever i (ibid).  
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Den institutionella teorin (se figur 3.1) bygger på reglerande, normativa och kognitiva 
strukturer och aktiviteter som skapar stabilitet och formar det sociala beteendet (Scott, 
2001). Dessa byggstenar beskrivs som tre pelare som tillsammans skapar en verklighet 
för hur organisationer och individer skall bete sig. Basen i de tre pelarna skiljer sig åt 
men tillsammans innehåller de det som påverkar både medvetet och omedvetet som 
tvingande av lagar och regler och det som tas för givet. (ibid) Dessa tre pelare har 
kopplats till styrmodellerna i Simons Levers of Control. Den reglerande pelaren 
återfinns under gränsskapande styrmodellen, normativa och kognitiva pelarna under 
värderingsstyrmodellen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1: Institutionella teorins tre pelare 

 
 
 
3.3 Simons styrmodell Levers of Control 
 
Simons Levers of Control (se figur 3.2) är en modell för strategisk ekonomistyrning 
som använder fyra styrmodeller som skall skapa balans inom organisationer för att 
dessa skall kunna utforma en framgångsrik styrning. De fyra styrmodellerna i Simons 
modell är; värdeskapande-, gränsskapande-, interaktiva- och den diagnostiska 
styrmodellen. Värdeskapande- och den gränsskapande styrmodellen ramar in den 
strategiska domänen, på vilken spelplan företaget skall spela. (Simons, 1995) Den 
interaktiva modellen skall skapa möjlighet till sökande som kan leda till nya strategier. 
Gränsskapande- och diagnostiska modellen skall hjälpa organisationer att hushålla med 
resurser. De andra två, den värdeskapande- och den interaktiva modellen skall skapa 
värde för organisationen. (ibid) Genom att använda dessa fyra styrmodeller som 
hävstänger kan organisationer erhålla en framgångsrik strategisk ekonomistyrning. 
Denna styrning kan ge organisationer en möjlighet att undvika hot, upptäcka nya 
möjligheter, granska kritiska prestationsmått och även förmedla de kärnvärderingar som 
organisationen står för. Skulle någon av dessa hävstänger saknas skapas det obalans i 
styrningen. Kärnan i modellen är företagets strategi som förmedlar hur företaget 
konkurrerar och positionerar sig gentemot sina konkurrenter. (ibid)  
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Alla strategier är abstrakta och därför svåra att förmedla (Simons, 1995). För att skapa 
balans mellan styrmodellerna måste ledarna inom organisationerna veta hur de kan 
anpassas efter organisationens uttalade strategi. Effektiv styrning skapas genom att 
ledningen har lyckats förmedla organisationens vision och influerat medarbetarna. 
Simons modell är konstruerad så att de olika modellerna både motverkar och medverkar 
med varandra, samt att den behandlar både hårda och mjuka värden. (ibid)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 3.2: Simons Levers of Control 

 
3.3.1 Diagnostiserande styrmodellen 
 
I alla organisationer kommer individer att fatta olika beslut på egen hand, ledningen kan 
därför omöjligt vara delaktiga i allt som händer inom organisationen. Den diagnostiska 
modellen fokuserar på den inre effektiviteten och stödjer implementeringen av den 
avsedda strategin.(Simons, 1995) Styrmodellen gör det möjligt för ledningen att 
försäkra sig om att beslut fattas för organisationens bästa och i linje med deras mål. Det 
finns tre funktioner som kännetecknar modellen och det är möjligheten att mäta output 
av en process, förekomst av förutbestämda mål och möjligheten att korrigera avvikelser. 
(ibid) För att minska dysfunktionellt beteende och att resultat uppnås bör mätningarna 
vara objektiva, fullständiga och återkopplingsbara. För att modellen skall fungera fullt 
ut måste rätt saker mätas, då kan ledningen uppnå målen utan att ständigt övervaka och 
kontrollera verksamheten. Den diagnostiska modellen skall tillsammans med den 
gränsskapande modellen fungera som en broms för organisationen genom att begränsa 
individernas handlingsutrymme. (ibid)  
 
3.3.1.1 Budget 
 
Budgeten är en viktig del i en verksamhets planering (Bergstrand & Olve, 1996). 
Styrning och arbetet med budgeten är den form av framtidsplanering som når flest 
medarbetare och den är samtidigt ett utmärkt sätt att föra ut företagsledningens strategi 
ut i organisationen (ibid). Budgeten är en uppställning av inkomster och utgifter som 
förväntas infalla under en viss period (Lagerstedt & Tjerneld, 1991). Det som är typiskt 
för budgeten är att den avser händelser som vid budgetens upprättande inte har inträffat. 
När händelsen väl skett kompletteras den med en i efterhand gjord uppställning över 
utfallet. (Bergstrand & Olve, 1996)  
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3.3.1.2 Benchmarking 
 
Benchmarking innebär att företag studerar andra liknande företag för att lära sig hur de 
kan bli framgångsrika inom sitt område (Ax, Johansson & Kullvén, 2002).  
Benchmarking är ett verktyg för förbättringar inom ett område, men är endast avsett för 
problem i vissa typer av företag och i vissa situationer. Huvudsyftet med benchmarking 
är att hitta och kunna använda informationen för att bli bättre jämfört med andra företag 
som är de bästa inom sitt område. (ibid)   
 
3.3.1.3 Nyckeltal 
 
Nyckeltal är ett av många prestationsmått som används för att mäta och styra 
verksamheter på och det finns nyckeltal som är av finansiell- och icke finansiell 
karaktär (Bergstrand, 2003). De icke finansiella nyckeltalen kan vara 
kundtillfredsställelse, marknadsandelar och även hur anställda trivs på arbetet (ibid). 
Det finansiella nyckeltalet som används mest inom revisionsföretag och konsultföretag 
är debiteringsgrad (Anthony & Govindarajan, 2003).  
 
Debiteringsgraden är skillnaden mellan debiterad tid till kund och totalt arbetad tid. 
Procentsatsen ger en bra uppfattning om i vilken utsträckning en medarbetare genererar 
intäkter. En hög procentsats kan ses som ett tecken på framgång, men en risk med att 
använda debiteringsgrad är att företag kortsiktigt fokuserar på att höja debiteringsgraden 
utan att ha de långsiktiga målen i åtanke. (ibid)  
 
Begreppet bidrag i bidragskalkylering är ett resultatmått, det vill säga det uttrycker 
skillnaden mellan intäkter, särintäkter och särkostnader (Ax, Johansson & Kullvén, 
2002). Bidragskalkylering innehåller i sin huvudform därmed både intäkter och 
särkostnader. Skillnaden mellan särintäkter och särkostnader benämns täckningsbidrag. 
Företagets totala täckningsbidrag, bidragen från samtliga kalkylobjekt, utgör ett 
överskott som skall täck företagets övriga kostnader (samkostnader) och till vinsten. 
Skillnaden mellan det totala täckningsbidraget och samkostnaderna utgör därmed 
företagets resultat. (ibid) 
 
3.3.1.4 Balanced Scorecard  
 
Balanced Scorecard (BSC) är ett verktyg som utgår från företagets strategier och 
visioner (Kaplan & Norton, 1996). BSC skall utveckla, klargöra och kommunicera 
strategier och visioner för att förbättra styrningen i organisationen. Det innebär att 
strategierna blir konkreta och mål och mått för att utvärdera verksamheten fastställs. 
(ibid) Fördelen med mål och styrtal är att affärsidén och strategi bryts ned till grip- och 
mätbara målsättningar (Bergstrand, 2003). Detta gör att det blir lättare för varje enskild 
medarbetare att dagligen verka för att de övergripande strategierna uppfylls genom att 
arbeta mot den målsättning som företaget har. (ibid) I Kaplan och Nortons ursprungliga 
modell finns fyra perspektiv; finansiellt-, kund-, process- och utvecklingsperspektivet 
(Kaplan & Norton, 1996). 



TEORI 
 

13 

3.3.2 Gränsskapande styrmodellen 
 
Individer inom företag söker möjligheter och vägar att skapa värde på. Ledningen kan 
omöjligt se alla problem, lösningar och möjligheter. Ledningen måste därför sätta 
gränser inom vilka medarbetarna skall söka efter möjligheter och tala om för dem var de 
inte skall göra det. Detta medför att medarbetarnas kreativitet inte hämmas. (Simons, 
1995) Denna modell är ett bromsande system och den tillåter ledare att delegera ansvar 
nedåt inom organisationen, vilket kan medföra maximal flexibilitet och kreativitet. 
Gränser och parametrar som är till för att skapa riktlinjer för hur medarbetarna får agera 
bidrar till bättre effektivitet och högre kreativitet som höjer företagets 
konkurrensfördelar. (Kimura & Mourdoukoutas, 2000) Många företag försöker skapa 
strukturerade system som anger förutsättningar och ramar för beslut samt modeller som 
möjliggör utvärdering av effektiviteten (Ewing & Samuelsson, 1998). Genom denna 
modell kan företaget styra medarbetarnas möjlighetssökande och syftet är att 
kommunicera ut de strategiska områden som företaget skall verka inom och detta ger 
företaget en kontroll över sin konkurrensposition (Simons, 1995). Prestationsmätning är 
ett effektivt sätt kommunicera ut önskvärda gränser och även vad som är ett önskvärt 
beteende (Merchant, 1985).  
 
3.3.2.1 Reglerande pelaren 
 
Den reglerande pelaren innehåller lagar och regler som tvingar organisationer och 
individer att anpassa sig efter dessa (DiMaggio & Powell, 1991). Staten är den som har 
störst påverkan över den reglerande pelaren genom lagstiftning och tillståndsgivning 
(ibid). Det viktigaste medlet för att skapa åtlydnad för reglerna är genom tvång 
(Häckner, 1998). Det är viktigt att det finns orsaks – verkan samband mellan om vad 
som händer om inte dessa regler följs. För att uppnå önskat beteende används både 
belöningar och bestraffningar (Scott, 2001). Regler kan vara både formella och 
informella. Formella regler är enklare att förändra än de informella då detta kan ske 
genom politiska beslut. De informella reglerna sitter djupt rotade hos individerna då de 
består av sedvänjor eller traditioner och kan därför inte ändras genom ett beslut. (North, 
1993)  
 
Regler består som tidigare framgått, av handlingsföreskrifter som är försedda med en 
sanktion. Om revisorn bryter mot en regel kan det leda till negativa konsekvenser. 
(Gustafsson, 1998) Regler har två funktioner, som handlingsbok eller som vägvisare där 
det finns en färdig lösning på hur problem kan lösas. Reglerna ger acceptabla, legitima 
och riktiga handlingsvägar, men i bland sammanfaller inte den juridiska och moraliska 
rätten. (Gustafsson, 1998; Koskinen, 1995) Enligt aktiebolagslagen skall revisionen 
utföras enligt god revisionssed (FAR, 2006). God revisionssed är det sätt på vilken en 
revision ska genomföras. Det handlar om kunskap, erfarenhet och professionellt 
omdöme. Den goda seden utvecklas både internationellt, inom FAR samt genom 
domstolarnas praxis. FAR har genom att översätta och anpassa vad RS 
(Revisionsstandard i Sverige) angivit vad god revisionssed är. (Falkman, 2001) De som 
ser till att lagarna följs är revisorsnämnden och de utreder anmälningar mot enskilda 
revisorer och registrerade revisionsbolag (FAR, 2006).   
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3.3.2.2 Kognitiva pelaren 
  
Den kognitiva pelaren bygger till stor del på sådant som tas för givet (Scott, 2001). 
Beteendet bygger på hur individen uppfattar verkligheten. Individer och organisationer 
som framstår som framgångsrika får stå som modell för vad som är accepterat i 
samhället (DiMaggio & Powell, 1991). Inom den kognitiva pelaren handlar individer 
utan att tänka på varför. De tar bara för givet att det är så här de skall handla (Scott, 
2001). Desto mer likformigt ett beteende blir desto mer legitimerat blir det beteendet i 
samhället (ibid).  
 
De beslut som revisorer fattar ligger i hur den personliga tolkningen av problemet görs 
(Bazerman, 2002). Fokus riktas mot individens referensramar och man tar hänsyn till 
individens subjektiva tolkningar av verkligheten. Institutionalisering sker genom 
kognitiva mönster, regler som tas för givet, så kallade scripts. (Scott, 2001) Varje 
organisation och individ antar omedvetet regler och uppfattningar om verkligheten och 
om vad som är lämpligt beteende (DiMaggio & Powell, 1991). Ett script är ett 
handlingsmönster som är djupt rotat i individen och bestämmer hur individen agerar i 
olika situationer och är något som individen lär sig (Scott, 2001). Det är en struktur som 
vid aktivering gör jämförelser med tidigare händelser. Ett script kan liknas med ett 
schema eller ett förprogrammerat handlingsmönster som talar om hur och i vilken 
ordning något skall utföras. (ibid) 
 
3.3.3 Interaktiva styrmodellen  
 
Organisationer som verkar på en dynamisk marknad behöver ett informationssystem 
som snabbt kan upptäcka förändringar i omgivningen (Hedberg & Jönsson, 1978). 
Företag kommer att bli en lärande organisation genom den interaktiva styrmodellen som 
anpassar sig efter omgivningen (Simons, 1995). Modellen stimulerar till sökande och 
lärande samtidigt som den skall söka efter nya strategier och se möjligheter och 
upptäcka hot. Interaktiva styrmodeller är formella informationssystem använda av 
ledare för att kunna involveras i de underordnandes beslut. Företagen tvingar på så vis 
fram en dialog genom debatt och motiverar medarbetarna till att samla information 
utanför deras områden. (ibid) Detta kan vara ett informationssystem som fungerar som 
en dialog mellan olika individer inom organisationen där tankar, idéer och problem kan 
diskuteras (Ewing & Samuelsson, 1998). Bottom up1 organisationer använder den 
interaktiva styrmodellen för att strategier skall kunna växa fram (Simons, 1995). På så 
sätt arbetar alla individer aktivt med att fånga upp olika oväntade möjligheter. 
Inriktningen på den interaktiva styrmodellen påverkas av teknologier, marknader och 
hur snabbt företaget får respons på taktiska förändringar. (ibid)  
 

                                                        
1 Decentraliserad och lärande organisation som kan liknas vid ledning nedifrån och upp 
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3.3.4 Värderingsstyrmodellen 
 
Värdeskapande styrmodellen innefattar och förmedlar organisationens normer och 
värderingar till sina medarbetare som exempelvis företagets kärnvärderingar och policy. 
Den skall även ge organisationen inspiration och vägledning i sökandet efter nya 
möjligheter för att organisationen skall kunna uppnå sina mål. Modellen ger 
medarbetarna en möjlighet att delta i uppbyggnaden av den kultur som skall gälla inom 
organisationen. (Simons, 1995) Den skall även inspirera medarbetarna att vara kreativa 
men inom vissa ramar. I en omvärld i ständig förändring får chefer hela tiden ny 
information och måste därför hela tiden omvärdera organisationens konkurrensposition. 
Detta gör att om organisationen skall kunna verka stabilt är det mycket viktigt att 
förmedla kärnvärderingarna ut i organisationen. De kärnvärderingar som förmedlas 
måste vara utformade på så sätt att varje medarbetare oavsett uppgift kan uppfatta dessa 
och inspireras av dem. (ibid)  
 
3.3.4.1 Normativa pelaren 
 
Den normativa pelaren bygger till stor del på kultur, attityder, värderingar och 
förväntningar (Scott, 2001). Denna pelare påverkar individens moraluppfattning som 
regler om vilket beteende som är accepterat och passande i samhället (DiMaggio & 
Powell, 1991). Det som kännetecknar normer är att dessa styr vad som är ett önskvärt 
beteende utan att vara tvingande. Normer är oftast inte nedskrivna utan de är istället 
förankrade i den kultur som råder. (Scott, 2001) Den normativa pelaren är svårare att 
ändra än den reglerande då dess värderingar bygger på den kultur som råder i samhället 
och har byggts upp under lång tid (ibid).  
Revisorer kan acceptera normer och rätta sig efter dem, men även trotsa dem (Bratt, 
1979). Många riter och sedvänjor kan hjälpa revisorer i kritiska situationer. Om en 
revisor hamnar i nya, oväntade eller svåra situationer kan det vara till stor hjälp att ha 
ritualer och överenskommelser att stödja sig på. Förmodligen finns det ingen 
revisorskultur där det inte finns bestämda beteendemönster i de viktiga situationer som 
är gemensamma för alla revisorer. (ibid) För revisorer finns det uttalade etiska regler för 
revisionsuppdrag och dessa etiska regler kallas för god revisorssed (Falkman, 2001). 
Det är FAR: s regler och Revisorsnämndens tillsynsverksamhet som ger vägledning om 
denna revisorsetik. En annan viktig sed som revisorerna bör ta i beaktning är god 
redovisningssed som är normer för bokföring och bokslut. God redovisningssed är mer 
en norm att granska mot än en norm för hur revisorn skall göra. (ibid) Normer är 
beroende av de värderingar som finns i en revisorskultur. Revisorer lär sig i efterhand 
att behärska sin erfarenhetsvärld allt bättre när de upptäcker att det finns vissa 
upprepningar, regler och samband som de kan lita på. När revisorerna har lärt sig en 
regel, kan de finna sig i att det även förekommer variationer och undantag som styrs av 
situationen. Revisorerna tar till sig normerna, bearbetar dem och använder det som 
passar dem själv och förkastar resten. (Bratt, 1979) 
 
3.3.4.2 Klanstyrning 
  
Klanstyrning bygger på att de medverkande individerna är övertygande om att deras 
individuella intressen bäst tjänas av att individerna är hängivna organisationens 
övergripande mål (Macintosh, 2002). Eftersom motiven för opportunistiskt agerande då 
är svaga kan en hög grad av osäkerhet tolereras. En viktig beståndsdel som är 
nödvändig för att klanstyrning skall fungera är traditioner. (ibid) Traditioner kan 
beskrivas som outtalade regler (Ouchi, 1980). Eftersom reglerna inte är specificerade är 
sådana inte lättillgängliga. En ny medlem i en klan kan därför inte fungera effektivt 
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förrän efter en tid i organisationen. Det måste därför till någon form av socialisering i en 
klanstyrd organisation som till exempel genom utbildning eller lärlingsskap. (ibid) Även 
om klaner i en renodlad form är mindre vanliga kan en viss socialisering vara effektivt i 
många sammanhang. Begränsningen är att målen inte är ömsesidigt uteslutande utan det 
måste finnas ett gemensamt intresse. (Macintosh, 2002) Professionell styrning är en 
form av klanstyrning och tanken med denna styrning är att den som utövar en 
profession under sin utbildningstid och en viss praktikperiod skall ha tillägnat sig både 
en viss kunskap och en professionell etik.(Ouchi, 1980) Kunder till en professionell 
utövare har i regel svårt att bedöma kvaliteten på den produkt som levereras. 
Professionens etiska regler tillsammans med kravet på utbildning och praktik skall då 
skapa tilltro hos kunden att den som tillhör en professionell organisation har en viss 
kompetens och att denna kommer att användas för att värna om kundens intresse. 
(Macintosh, 2002) 
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4 EMPIRI 
 
I kapitlet presenteras resultatet av den empiriska insamlingen som bygger på personliga 
intervjuer. Vi har inte beskrivit vare sig företag eller respondenter på grund av att 
dessa har önskat att delta i undersökningen anonymt.    
 
4.1 Företag A  
 
Företag A är ett globalt företag som erbjuder revision samt övriga företagstjänster 
såsom bokföring, bokslut och skatterådgivning. Vi har intervjuat den auktoriserade 
revisorn A som arbetat på byrån som auktoriserad i cirka tio år. A benämns 
fortsättningsvis som revisorn i den följande empirin. 
 
4.1.1 Allmänt om styrningen i företaget  
 
Närmast kontorspersonalen finns en lokal ledningsgrupp, sedan finns det en 
regionledningsgrupp där kontorscheferna samt ansvariga för företagstjänsterna ingår. På 
kontorsnivå arbetar personalen i revisionsteam där det är relativt stor frihet när det 
gäller arbetetsuppgifternas genomförande. I revisionsteamen har personalen egna 
kunder som i stor utsträckning styr upplägget av arbetet, revisionsbyrån är väldigt 
kundorienterade menar revisorn. Regionledningen tar fram långsiktiga mål angående 
hur arbetet ska utföras vad gäller marknadsföring och tillväxt. Fokus ligger på 
marknaden, företaget vill ha fler och bra kunder. På kontorsnivå tar ledningsgruppen 
fram mer detaljerade mål för verksamheten, dessa mål påverkas till stor grad av den 
lokala marknaden. När det gäller resursfördelning så är det enligt revisorn 
behovsrelaterad tilldelning som gäller. ”Först tilldelas vi en uppskattad summa av 
regionkontoret som vi sedan fördelar ganska fritt” förklarar revisorn. 
 
På kontorsnivå styrs de inte särskilt mycket på finansiella nyckeltal, det handlar i 
princip om täckningsbidrag. Det är dock inte så fokuserat på detta nyckeltal, ”Det är 
inte någon katastrof om inte målet uppnås” menar revisorn. Om målet inte nås så gäller 
det att hitta anledningen till avvikelsen och bättra sig till kommande år förklarar 
revisorn. Det handlar snarare om mer mjuka nyckeltal som prioriteras, kundnöjdhet och 
andra kundorienterade nyckeltal. Även så kallade HKI (Human Capital Index) 
mätningar utförs halvårsvis, ”Då mäts det hur personalen mår, det är väldigt viktigt i 
ett tjänsteföretag” säger revisorn. Dessa mätningar berör allt från feedback till trivseln 
med arbetsuppgifterna. Överhuvudtaget sker styrning och uppföljning på ett långsiktigt 
sätt menar revisorn, ”Dock så används debiteringsgrad för individuell 
prestationsutvärdering” säger revisorn.  
 
4.1.2 Diagnostiska styrmodellen 
 
Debiteringsgraden används för kontinuerlig feedback om arbetade och debiterade 
timmar. Stundtals diskuteras debiteringsgradens lämplighet på byrån, ”Alla är inte 
särskilt nöjda med detta nyckeltal, det är krav på att det ska debiteras så mycket som 
möjligt” menar revisorn. Indirekt kan debiteringsgraden användas vid lönesättning även 
om det inte är tänkt att det ska användas på det sättet. ”Det påverkar ganska mycket 
även om det inte är det enda som påverkar lönen” förklarar revisorn.   
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Det finns enligt revisorn inte någon uttalad gräns för hur hög debiteringsgraden ska 
vara, ”Men den bör ligga på 75-80 procent, minst”. Revisorer är väldigt vana vid 
tidrapporter och det är nog värre för en som inte är van med detta menar revisorn. Det är 
vanligt att de som slutar hos oss säger ”det är så skönt, nu slipper jag skriva 
tidrapport”. Debiteringsgraden måste finnas, annars kan de inte fakturera kunderna för 
utfört arbete.  ”Det kan dock kännas stressande om det blir för mycket intern tid” menar 
revisorn.  
 
I revisionsbranschen sker hårda kvalitetskontroller av utfört arbete och på en stor byrå 
sker detta oftast internt av personal från andra kontor. Det kontrolleras att den metodik 
som finns följs och att arbetet har gått rätt till väga. ”Kvalitetskontrollen är hårt styrd 
med hård kontroll” menar revisorn. Det är kundnöjdheten och utförandet av ett bra 
arbete som prioriteras framför uppfyllelse av budgetmål förklarar revisorn. Det finns 
tidbudgetar, men någon hård styrning mot dessa finns inte uttrycker revisorn. ”Det går 
inte att styra hårt mot en budget, det skulle leda till att vi inte gör ett bra jobb” menar 
revisorn. Bonussystem finns och detta baseras huvudsakligen på marknadsmässiga 
faktorer, att dra in nya bra kunder eller att man annars gjort ett mycket bra arbete. 
Bonusmålen bestäms i förväg vid medarbetarsamtal och följs upp efter ett år. ”I stora 
drag fungerar styrning och utvärdering väldigt bra” anser revisorn. ”Vi styrs mycket av 
närområdet men det kan dock vara en nackdel att vara en del av en stor global byrå där 
påverkan från USA blir stor, vi har olika kulturer och i USA är de flesta kunder stora 
företag.” Annars är balansen i styrningen bra enligt revisorn. 
 
4.1.3 Gränsskapande styrmodellen 
 
”Vi har en mängd regler, lagar och rekommendationer att ta hänsyn till i vårt arbete” 
menar revisorn. Några andra uttalade sanktioner finns inte inom byrån vad revisorn 
känner till. Dock så diskuteras det om införande av sanktioner vid ansvarsuppdrag och 
olika sanktioner på kontorsnivå, exempelvis löneavdrag. ”Vi går mer och mer mot den 
situation som revisorer i USA befinner sig i med skadeståndsanspråk och så vidare, 
situationen blir mer utsatt för byråerna så att sanktioner kan mycket väl komma till 
Sverige” förklarar revisorn.  I övrigt är det varningar, och i allvarliga fall indragning av 
revisorskompetensen från revisorsnämnden som kan komma i fråga vid tjänstefel enligt 
revisorn. 
 
4.1.4 Interaktiva styrmodellen 
 
Mycket av informationen i byrån går via mail, byrån har även en intern informationssida 
där ständigt uppdaterad information av alla slag finns. De har även olika databaser för 
olika ändamål, informationsutbytet sker främst på elektronisk väg. Viktiga frågor kan 
behandlas på kurser och månadsmöten och det finns ett antal utbildningsdagar som är 
obligatoriska.  
 
Det är kunderna som styr byråns arbete, vissa kunduppdrag är intressanta medan andra 
inte är det anser revisorn. ”Vi får ha önskemål om vilken typ av kunder vi vill jobba 
med, det är dock inte alltid man lyckas att styra vem man jobbar med” förklarar 
revisorn. Det handlar om kundorienterad styrning, kunderna betalar företaget för en 
tjänst och ska vara nöjda när den är utförd. Personalutbildning varierar efter behov, 
varje anställd har en utbildningsplan och en nyutexaminerad medarbetare får givetvis 
mer utbildning än en erfaren revisor. ”Man styr lite själv beroende på vad man är 
intresserad av och de svagheter man har, det förutsätts att vi ska utbilda oss 
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kontinuerligt, för mig känns utbildningen tillräcklig men det finns de som skulle vilja ha 
mer utbildning” säger revisorn. 
De har månadsmöten på kontoret, men styrs rätt mycket av kontorschefen. ”Om det är 
något jag vill ta upp går jag till min närmsta chef, chefen efter kontorschefen är oftast 
långt borta” förklarar revisorn. Det kan nog vara svårt att gå till regionchefen för 
många, de har inte en personlig kontakt där. ”Det handlar nog mer om att den anställde 
inte själv vågar gå till regionchefen än att det handlar om hierarki” uttrycker revisorn. 
Om en ansvarig revisor måste avge en oren revisionsberättelse så ska denne prata med 
en partner i byrån, i övrigt sker inte någon särskild rapportering när ett uppdrag är 
slutfört. ”När ett uppdrag är slutfört är det kunden jag rapporterar till, det blir ett 
slutmöte med kunden och jag behöver inte rapportera till någon chef att arbetet är 
slutfört” förklarar revisorn. Revisorer styrs av att en ren revisionsberättelse ska lämnas 
in till bolagsverket och det är återigen kunden som står i fokus, exempelvis när de vill 
ha arbetet utfört. Det enda som egentligen ska rapporteras är tidrapporteringen som går 
till chefen för kontroll och attest och det är för att kunderna ska kunna debiteras. 
 
Ett problem som revisorn upplever som stort är den höga personalomsättningen. ”I 
norrland är inte detta ett stort problem, men i storstäderna är detta ett jätteproblem” 
förklarar revisorn. Det är vanligt att nyanställd personal stannar i några år för att få 
erfarenhet för att sedan gå vidare. Detta leder till ett gap mellan erfaren personal och 
nyanställda i byrån. Det finns ingen personal mittemellan. ”Erfarenhet från 
revisionsbranschen är efterfrågad av andra samtidigt som lönerna för relativt 
nyanställda inom revisionsbranschen är låga, lönerna skulle nog behöva öka” menar 
revisorn. ”De gamla rävarna i byrån orkar och hinner inte ta hand om hur många 
nyanställda som helst, det måste finnas personal mittemellan också” anser revisorn. 
 
4.1.5 Värderingsstyrmodellen 
  
Det finns enligt revisorn tydligt uttalade värderingar i byrån. ”Det är samma 
värderingar som finns på hemsidan” säger revisorn. Dessa värderingar förmedlas ut i 
byrån genom trycksaker och återfinns på de anställdas datorer som skärmsläckare. När 
de nuvarande värderingarna introducerades för ungefär två år sedan så skedde detta 
genom en stor kick off. ”Det är överhuvudtaget en kontinuerlig kommunikation 
angående värderingarna i företaget, de är ständigt närvarande även om man inte 
ständigt tänker på dem” förklarar revisorn. Revisorn anser att det känns som att det är 
en ganska bra balans mellan värderingar och prestationsuppföljning. Det är mycket 
kunderna som styr och kvalitén på arbetet är viktig. ”Man försöker följa de värderingar 
som finns, dessa är viktiga saker i den här branschen” menar revisorn. ”Jag ska vara 
en bra revisor, duktig på dokumentation, bra på arbetsmetodiken och ha höga krav 
samt att jag aldrig släpper på professionalismen för att någon kund har andra 
önskemål” menar revisorn.  
 
Revisorns och byråns värderingar stämmer ganska bra överens och att denne aldrig 
skulle kunna arbeta för en liten byrå utan tydlig policy och regler. ”Det är en trygghet 
med tydlig policy och regler, på en liten byrå kan det nog vara lättare för kunden att 
börja styra” förklarar revisorn. ”Vårt namn och vår byrå är en trygghet för mig, jag kan 
med stolthet säga vem jag arbetar åt, med ett väl inarbetat namn vet banker och andra 
vad vi står för” menar revisorn. De som inte delar byråns värderingar knappast kommer 
att trivas inom yrket. ”Det kan ta några år innan en nyanställd vet vad det handlar om, 
och om denne då inte delar de värderingar som finns i branschen så kommer nog 
vederbörande inte att stanna kvar i byrån” avslutar revisorn. ”De som arbetar på byrån 
har nog rätt klart för sig vad som gäller här, hur vi ska bete oss mot kunder och 
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kollegor” säger revisorn. Det arbetas aktivt med företagskulturen på konferenser och 
genom feedback till de anställda, via mail och företagets hemsida även om kulturen kan 
vara svår att sätta fingret på menar revisorn. 
 
4.2 Företag B 
 
Företag B är en av Sveriges ledande revisionsbyrå. De har ett enhetligt tjänsteutbud 
världen över och verkar inom fem olika affärsområden. Vi har intervjuat revisor B som 
har arbetat 20 år på kontoret. Auktoriserad revisor har B varit i 14 år. 
 
4.2.1 Allmänt om styrningen i företaget 
 
Företaget är indelat i nio marknadsnivåer som delas upp på kontorsnivå. Ned till 
marknadsnivå jobbar alla kontor lika men på kontorsnivå är det olika hur de styrs. Vissa 
kontor styr på individnivå och andra inte ”Vi är indelade i olika affärsområden där 
revisionen är den bärande delen” förklarar revisorn. Revisionen är indelad i två egna 
affärsoråden; revision stora företag och revision ägarledda företag. Affärsområde stora 
företag finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och affärsområde ägarledda företag i 
övriga delar av landet.  
 
Det är en hierarkisk styrning, ”Företagsledningens mål för omsättning och 
täckningsbidrag bryts ned på affärsområden, marknadsområden och slutligen enskilda 
kontor” förklarar revisorn. Sedan kan målen för kontoret brytas ned ytterligare, t ex 
vilken debiteringsgrad kontoret, och enskilda medarbetare, skall ha. ”Om jag sköter 
kontoret och det rullar på så är det i normala fall ingen som kommer in och detaljstyr, 
då är det inte hierarkiskt på något sätt alls” fortsätter revisorn. Innan de fastställer 
målen diskuteras t ex om kontoret behöver nyanställa, vilket i sin tur ofta medför ökade 
kostnader i form av handledning och utbildning, och därigenom på kort sikt en lägre 
lönsamhet.  
 
Styr de på individnivå mäts inte bara de hårda värdena utan det är de mjuka som antal 
kunder eller antal kundbesök förklarar revisorn. Det finns system som mäter 
kapitalbindning, debiteringsgrad på individnivå och då mäts det olika beroende på 
medarbetare, t ex om det är en erfaren eller ny revisor. De erfarna har större ansvar än 
de nya helt enkelt påpekar revisorn. Kontoret har en ledningsgrupp men de har även 
öppna kontorsmöten där de diskuterar olika budgetfrågor och mål. Ytterst är det 
kontorschefen som har ansvaret. De har även en planeringssamordnare som har en 
”matematisk” uppgift, att få ihop budgeten med X antal medarbetare och X antal 
kunder, vilket bl a innebär att resursplanera så att medarbetarna har en så spridd 
beläggning över året som möjligt.   
 
Företaget använder målstyrning och tänker värde och i slutändan kundvärde. ”Vi vill 
skapa mervärde för kund, samhälle och medarbetare” menar revisorn. Kan de inte 
skapa ett mervärde för kunden så skapar de inget värde i deras resultaträkning förklarar 
revisorn. ”Vi är dåliga på att säga nej till en kund både på gott och ont, vi sätter 
kunden i centrum och försöker uppfylla deras önskemål” säger revisorn. 
 
Rapporteringen är både statisk och flexibel, kontorschefen rapporterar månadsvis till 
marknadsområdeschefen och förklarar läget i korta drag.  I övrigt är det mycket 
informell information. ”Jag mailar löpande månadsresultaten till de anställda så att vi 
kan ägna kontorsträffarna till andra frågor istället” menar revisorn.         
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4.2.2 Diagnostiska styrmodellen 
 
De har budgetmål som kan vara X kronor för de vet vilka kunder som de har i dagsläget 
och vilka siffror som det kommer att handla om. ”När vi gjort budgeten vet vi vad 
debiteringsgraden skall bli och den brukar i regel hamna på runt 70 procent” förklarar 
revisorn. Debiteringsgraden är olika för revisorer och redovisningskonsulter på grund av 
att konsulterna har en jämnare fördelning och får per automatik en högre beläggning 
fortsätter revisorn. Om en medarbetare inte når den uppsatta debiteringsgraden sker en 
uppföljning av orsaken. ”Det finns alltid någon förklaring till avvikelsen” förklarar 
revisorn.  
 
Lönen baseras på anställningstid, vilken kunskap som medarbetaren besitter och även 
hur många kunder medarbetaren ansvarar för och hur många andra en medarbetare har 
sysselsatt. En belöning kan utfalla för att ha dragit in nya kunder och uppdrag förutsatt 
att lönsamheten överstiger en viss nivå. Lyckas medarbetarna att nå budgeten och målen 
för kontoret brukar belöningen vara en resa för alla anställda på kontoret.  
 
Medarbetarna kan hitta snabbare och effektivare sätt att göra bokslut genom att 
exempelvis bygga modeller i excel. Revisionen har utvecklats med datorstöd och 
metodutvecklingen har gått framåt. ”Det är väldigt stor frihet att hitta nya snabbare 
metoder men vi uppmuntrar inte till det aktivt” menar revisorn. Företaget kan dela ut 
gratifikationer till någon enskild som har gjort speciella insatser. .  
 
När det gäller kostnadssidan använder företaget använder benchmarking mellan olika 
kontor för att kunna se att de för t ex lokalkostnader har X kronor per anställd eller X 
kvadratmeter per anställd. Då kanske de måste krympa lokalytan eller skära ned på 
marknadsföringsaktiviteter eller om de ligger lågt i utbildningstid för deras anställda får 
de signaler om detta eftersom samtliga anställda måste överträffa vissa miniminivåer i 
avseende utbildningstimmar. ”Detta sker centralt och jag som kontorschef skulle vilja 
att det sker oftare än vad det görs i dagsläget, bara för att få en aha upplevelse och 
funderingar om olika saker” menar revisorn 
 
4.2.3 Gränsskapande styrmodellen 
 
Företaget har en egen revisionsfilosofi där alla skall ha samma tänk så att de anställda 
inte gör saker som är oväsentliga. ”Vi får inte äga vissa aktier som i bolag som vi 
granskar även om man kan tycka att den information som vi har om t ex ett dotterbolag 
i en börskoncern  inte är kurspåverkande på något sätt” förklarar revisorn. Det finns 
både externa och interna begränsningar som byrån har. ”Sunt förnuft räcker långt” 
menar revisorn.  
 
Oberoendet är grundbulten för att allt skall fungera menar revisorn. Även 
tystnadsplikten är en viktig del då byrån vet mycket om både kundens och ägarens 
privata situation. ”Då kan man inte gå till en konkurrent och berätta 
företagshemligheter” menar revisorn. ”När man är anställd på en stor byrå kanske man 
känner ett större ansvar i vad som ryms inom etik och moral än i en mindre byrå” 
förklarar revisorn. Det kan finnas kunder som byrån inte tar på sig på grund av att det 
inte känns bra och att det kan finnas en risk med att koppla företaget med en kund.  
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4.2.4 Interaktiva styrmodellen 
  
Det finns enormt mycket information som läggs ut på intranätet från alla områden. 
”Ibland känns det som om man drunknar i all information” menar revisorn. På 
kontorsnivå har de regelbundna träffar och om det är något viktigt som dykt upp så 
skickas det mail om det. ”Alla kan inte tycka till om allt, men det är dumt att inte lyssna 
på vad som sägs” menar revisorn. Vi har öppna diskussioner men i slutändan är det 
någon som måste ta ett beslut. Ute på kontoret har vi utvecklingssamtal och vid våra 
klimatanalyser så får vi veta både positiva och negativa saker. Utvecklingssamtal är bra, 
där framkommer mycket som är både bra och mindre bra. ”Det är svårt att hitta en nivå 
som är vettig då vi är ett så stort företag där alla har olika intressen och veta vem som 
skall veta vad. ”Det som är viktigt är att ledningen står bakom och att det är de som går 
ut och informerar om vad som är viktig” påpekar revisorn. 
 
Företaget försöker planera så att medarbetarna får jobba med alla på kontoret, i olika 
branscher och med olika kunder så gott det bara går. ”Vi har ett moget kontor så det 
flyter på bra” säger revisorn. De har en bra blandning av medarbetare så det blir ingen 
dramatik om någon skulle sluta. Byrån försöker att ge medarbetaren intressanta och 
utvecklande uppgifter i den fas denne är i. ”Vi försöker att lösa det genom att de 
anställda får jobba i olika team med olika företag och branscher” förklarar revisorn.  
Alla kan påverka vad de vill arbeta med, men som ny kan man inte det i samma 
utsträckning. Om en medarbetare är duktig och intresserad av ett visst område kan 
denne få mer sådana typer av uppdrag. ”Det försöker vi uppmuntra till bara det finns 
kunder och behov av det” menar revisorn. 
 
Byrån har krav på att alla skall ha gått vissa obligatoriska kurser som de har bestämt att 
alla skall ha gått. Under en treårsperiod skall medarbetaren ha minst 120 timmar 
utbildningstid. ”Desto äldre och mer erfaren en medarbetare är så finns det inte så 
mycket att utbilda, då är det mer en årlig uppdatering” förklarar revisorn. Det är svårt 
att i ett så här stort företag med likartad verksamhet men med geografisk olikhet att göra 
på så många olika sätt, det måste finnas en hierarki förklarar revisorn. ”Vi har en bra 
balans med vilka mål vi skall nå med en dialog om vad som är realistiskt” menar 
revisorn. De har precis lanserat ett nytt sätt att sköta utvecklingssamtal där varje 
medarbetare få sätta sina egna mål och tycka till och önska saker. ”Förhoppningsvis får 
vi in lite mer av det mjuka, åtminstone får vi en bättre dialog, vi har en bra balans även 
om det inte går att komma ifrån de hårda nyckeltalen, men vi har tonat ned det på 
individnivå och lyft det hårda på kontorsnivå” avslutar revisorn.     
 
4.2.5 Värderingsstyrmodellen 
 
Företaget har uttalade värderingar och allt finns tillgängligt på intranätet för att enkelt 
kunna ta fram dem. ”Det är inga hemligheter vad vi står för” påpekar revisorn. Ibland 
vid olika offerter skickar företaget med information om vilka värderingar de har och i 
vissa fall efterfrågar kunderna dem förklarar revisorn. Värderingarna kommuniceras inte 
ut frekvent i organisationen men följer med i introduktionsdagar och utbildningar. 
”Man kan aldrig veta om medarbetarna drar åt samma håll, i en sådan här bransch 
blir det med tiden tydligt om det är vissa som inte sympatiserar med vissa värderingar, 
normer, etik och moral” förklarar revisorn. Det blir naturligt om medarbetaren eller 
arbetsgivaren känner att det skiljer sig åt och då brukar medarbetaren och arbetsgivaren 
gå skilda vägar. ”När studenter söker jobb så söker de sig dit de tror att de passar in” 
inflikar revisorn. Revisorns värderingar stämmer väl överens med företagets. ”Annars 
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skulle jag nog inte vara kvar och definitivt inte som chef om man inte kan stå bakom 
dessa värderingar” avslutar revisorn.  
 
Företaget har växt av egen kraft, inga sammanslagningar. ”Det har nog gjort att 
kulturen sitter i väggarna hos oss” menar revisorn. ”Har man en bra kultur, 
kommunikation och frihet under ansvar tror jag att medarbetarna trivs” utvecklar 
revisorn.  
 
4.3 Företag C 
 
Företag C är en stor global byrå som erbjuder revision, företagsvärdering, 
skatterådgivning och övriga konsulttjänster. Respondenten arbetar som kontorschef på 
en enhet i Sverige. Byrån har ett 40-tal kontor i Sverige. Respondenten benämns nedan 
som revisorn. 
 
4.3.1 Allmänt om styrningen i företaget  
 
Byrån är indelad i ett 40-tal resultatenheter samt ytterligare indelning i regioner. Varje 
enhet har styrsystem där uppföljning kan göras ner på individnivå. Varje ansvarig 
person på varje enhet upprättar en budget för kommande period samt en strategi för 
exempelvis tillväxt och investeringar, anpassad till den marknad enheten verkar på. 
”Styrningen är till stor del anpassad till strategin som ska ge ett mål som alla ska 
arbeta mot, detta ska ge ett motiv åt hela organisationen, strategi och vision ska också 
synas i budgeten” förklarar revisorn. Om det finns någon som inte jobbar i enighet med 
organisationens mål är det kontorschefens uppgift att rätta till detta menar revisorn. När 
det gäller planering av arbetet så ligger mycket av det på revisionsteamen och den mer 
övergripande planeringen är det kontorschefen som ansvarar för detta. Verksamheten är 
till stor del delegerad. Styrning och planering är koncentrerad till uppdragsnivå, ”det är 
när uppdragen går bra det går bra för oss” säger revisorn. Byrån har ett ansvar när de 
skriver på en årsredovisning och därför är mycket koncentrerat kring detta. ”Det är 
frihet under ansvar som gäller och ofta är det kunderna som styr” förklarar revisorn. 
Resursfördelningen är behovsrelaterad och det är till stor del uppdragens storlek som 
styr resursbehovet. Byrån har centrala stödfunktioner till alla enheter för att effektivisera 
verksamheten förklarar revisorn.  
 
4.3.2 Diagnostiska styrmodellen  
 
För medarbetaren är den individuella budgeten den mest intressanta, hur väl man 
lyckats med arbetet. ”Debiteringsgraden är den centrala biten och uppföljning görs 
uppdrag för uppdrag” menar revisorn.  Genom den individuella budgeten går det att se 
vad medarbetaren ska göra för antal uppdragstimmar under en period. Det finns uttalade 
nivåer för hur hög debiteringsgraden ska vara. ”Om debiteringsgraden är hög och 
tariffen låg så är det inte bra” påpekar revisorn.  
 
För kontorsenheterna som helhet är TB1 ett centralt nyckeltal. Lönekostnaden i 
förhållande till intäkter är viktigt att hålla koll på menar revisorn. Även den övriga 
kostnadssidan ska hållas på en acceptabel nivå. Om det uppstår avvikelser så gäller det 
att kunna förklara detta säger revisorn. ”Överhuvudtaget blir det mycket siffror i den 
här branschen, det är svårt att använda mjuka komponenter vid uppföljning” menar 
revisorn. Företaget har en gedigen plan för de mjuka delarna i verksamheten, 
personalens välbefinnande, företagshälsovård och hälsoundersökningar. Även ergonomi 
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i det dagliga arbetet, att arbetsmiljön fungerar är en viktig del på företaget. De ansvariga 
ska se till att de anställda har en bra arbetssituation förklarar revisorn. 
 
Utvärdering sker genom ett internt system där utvecklingssamtal och 
uppdragsutvärdering sker, oftast av påskrivande revisor.  ”En assistent blir utvärderad 
på uppdraget av påskrivande revisor” säger revisorn. Denna utvärdering sker för att 
medarbetaren ska utvecklas och få feedback, se vilka utbildningar denna vill gå allt 
beroende på medarbetarens målsättning. ”När det gäller äldre medarbetare kan vi titta 
på vad denna har gjort på marknaden” säger revisorn. ”Det är en personlig 
utvärdering och vi måste vara rädda om personalen när konkurrensen blir hårdare och 
hårdare, vi vill attrahera medarbetare, därför har vi en kommunikation med dem” 
förklarar revisorn. När det gäller belöning är det lönen som är belöningsgrund och sedan 
är det viktigt att personalen har roligt och trevligt. ”Det finns både monetära och icke 
monetära belöningar, det är viktigt att prestation och belöning hänger ihop” menar 
revisorn. Revisorn anser att belöningssystemen nog kommer att förfinas ytterligare i 
framtiden då det är viktigt att kunna attrahera yngre människor. 
 
4.3.3 Gränsskapande styrmodellen 
 
”Det går inte att köra sitt eget race här, man måste följa den strategi som finns på 
orten” menar revisorn. För att styrningen ska fungera måste alla enheter gå mot samma 
mål och då är kommunikation oerhört viktigt förklarar revisorn. De lagar och 
rekommendationer som finns måste givetvis måste följas, men även byråns interna 
metodik påpekar revisorn. ”Vi har även intern kvalitetsgranskning som ingen kommer 
undan” säger revisorn. Förhoppningsvis lär sig medarbetaren av det som framkommer 
vid kvalitetsgranskningen menar revisorn. Det som framkommer behöver inte vara av 
ondo, utan snarare att medarbetaren får tips på hur uppgiften skulle ha utförts istället 
förklarar revisorn. 
 
4.3.4 Interaktiva styrmodellen 
 
De har ett väldigt bra intranät som uppdateras dagligen men även mailfunktionen 
underlättar deras arbete. Det är främst genom elektronisk väg informationen kommer 
förklarar revisorn. Byrån är väldigt IT-mogen, ”jag tror att vi är väldigt IT-mogna till 
skillnad från många av våra konkurrenter” menar revisorn. Rapportering, fakturering 
och intäktsredovisning sker elektroniskt. Genom utbytet med andra kontor, exempelvis 
personer som åker härifrån till Stockholm för att få prova på att arbeta med stora företag 
blir arbetet mer intressant och varierande menar revisorn. Detta har upplevts som 
väldigt positivt i byrån, ”Det leder till utbyte mellan jämnåriga och sådana som arbetat 
lika lång tid i byrån, det finns en professionell stege beroende på hur länge man 
jobbat” förklarar revisorn. På lokalplanet finns det olika uppdrag som medarbetarna kan 
uttrycka önskemål om att arbeta med, exempelvis olika branscher och storlek på 
uppdragen. ”Det finns egentligen hur många möjligheter som helst att arbeta inom ett 
brett område, har man önskemål går det oftast att lösa på ett eller annat sätt” menar 
revisorn.   
Revisor framhåller att personalutbildning är oerhört viktigt och att byrån lägger mycket 
pengar på utbildning. ”Detta hänger ihop med våra värderingar och kundernas 
förväntningar, har vi inte kompetent personal så blir inte kunderna nöjda” förklarar 
revisorn. För konsulter kan utbildningen se lite olika ut men att det för revisorer är 
ganska mycket förutbestämd utbildning. Det finns en utbildningsstege på fem år och 
därefter blir det lite friare, ”vi lyssnar på individen och vad de behöver” påpekar 
revisorn. Det är otroligt viktigt att lyssna på personalen, det är ganska stor frihet att 
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komma med synpunkter då personalen är en stor resurs. ”Det kan bero på att jag inte är 
lastgammal” menar revisorn. Det kan finnas andra ledarstilar på andra lokalkontor 
klargör revisorn.  
 
4.3.5 Värderingsstyrmodellen 
 
”Det tillhör vår vision att skapa maximalt värde för våra kunder, vi ska alltid försöka 
överträffa kundernas förväntningar” menar revisorn. Det är byråns värdegrund att lära 
av varandra och fokusera på kunderna. ”Om man ska leverera de bästa produkterna 
måste man vara ödmjuk och se till att ha rätt kompetens” påpekar revisorn. Byråns 
värderingar förmedlas genom trycksaker och personalträffar där hela företaget träffas. 
Det kommer också till uttryck genom att de agerar enligt värderingarna. ”Det ska synas 
vilka värderingar man har” menar revisorn. ”Det var någon som sa att en unik 
affärsidé är lätt att kopiera, men företagskulturen är omöjlig” säger revisorn. Jobbar 
man inte efter värderingarna är de inte mycket värda, människan i fokus är en viktig 
värdering förklarar revisorn. Det som revisorn drivs av är ungefär samma saker, 
”Maximalt värde för kunden och att uppmuntra till teamwork då detta även utvecklar 
mig” menar revisorn. Revisorn menar att denne inte kan tänka sig ett intressantare yrke, 
”jag vill vara engagerad och utvecklas i yrkesrollen” 
 
4.4 Företag D 
 
Företag D är en stor global revisionsbyrå. Respondenten har arbetat 12 år i branschen 
varav sex år åt företag D. Respondenten är auktoriserad revisor samt kontorschef. 
Respondenten benämns nedan som revisorn. 
 
4.4.1 Allmänt om styrning i företaget  
 
Företaget är indelat i olika tjänsteområden, exempelvis revision och rådgivning. Det 
finns även en regionsuppdelning samt därefter ett antal lokalkontor. Vissa av kontoren 
har även mindre lokalkontor under sig förklarar revisorn. Tid är en viktig resurs för 
konsultbyråer och mycket av det som mäts är fokuserat runt tid. Prestationer jämförs 
med föregående år samt trender under innevarande år. Det finns olika interna rapporter 
på kostnadsställen, exempelvis resultatrapporter samt snittariffer. Revisorn förklarar att 
debiteringsgraden är väldigt viktig eftersom att det är viktigt att sysselsätta konsulter, 
det är detta som skapar intäkterna i företaget. De övriga nyckeltal som används är TB1 
ner på individnivå samt TB2 och TB3. ”Vilket nyckeltal som är viktigast på individnivå 
beror på befattning och det man sysslar med” säger revisorn. Revisorn förklarar att det 
även handlar om teamwork, leadership och excelence, vad man levererar och till vilket 
pris det görs. ”De nyckeltal som används speglar nog verksamheten ganska bra, tiden 
är resursen även om det inte går att detaljgranska hur den utnyttjas” menar revisorn. 
Avvikelser i prestationer kan bero på många faktorer, det viktiga menar revisorn är att 
kunna se bakom siffrorna och se vad det beror på. ”Om debiteringsgraden är 60 
procent och folk jobbar jättemycket så är det något som är fel” förklarar revisorn. 
Byrån har en budgetprocess varje år där tanken är att övergripande mål ska sättas. 
Medarbetarna upprättar medarbetarbudget med utgångspunkt i uppdragsplanering och 
utbildning. Planeringen görs månadsvis för ett år framåt. Varje medarbetare kan sedan 
under året följa upp sin budget och jobba mot målet. Revisorn påpekar att budgeten 
gärna skulle kunna avskaffas i företaget. Revisorn menar att budgetarbetet är 
resurskrävande och ganska trubbigt instrument för planering, och att mycket hinner 
hända under ett verksamhetsår så att det som planerats för ett halvår sedan ofta är 
inaktuellt. Byrån använder även balanserat styrkort där enskilda mål sätts upp inom fyra 
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perspektiv; medarbetare, kunder, effektivitet och planering samt nyckeltal förklarar 
revisorn. Styrkortet har inte använts så länge och de har fortfarande en del att lära när 
det gäller uppföljning av de olika perspektiven. Planeringen av verksamheten utgår till 
stor del från de uppdrag byrån har samt de uppdrag som antas tillkomma och 
medarbetarna har stort ansvar i att planeringen ska fungera menar revisorn. ”Målet med 
planeringen är att inte någon ska jobba ihjäl sig och en annan inte har något att göra” 
påpekar revisorn. 
 
4.4.2 Diagnostiska styrmodellen 
 
”Vi har utvecklingssamtal som ligger inom vårt program för professionell utveckling av 
medarbetarna” menar revisorn. Det sker en kontinuerlig coachning där medarbetare 
och chef gör en helhetsbedömning och ser vilka mål man satt upp samt hur väl man 
lyckas jobba mot målen. Företaget gör även medarbetareundersökningar för att 
undersöka personalens trivsel och utveckling. En annan viktig egenskap hos 
medarbetare är att de har konsultförmåga, att dra in nya uppdrag och att vara aktiva på 
marknaden. Revisorn förtydligar att det dock inte är alla som vill eller är lämpade och 
känner sig bekväma med att ragga kunder eftersom att alla människor är olika. I byrån 
är det en kombination mellan värdeskapande och uppfyllande av budgetmål som 
förespråkas. ”Det intressanta är i vilken utsträckning vi lyckas uppfylla kundernas och 
medarbetarnas förväntningar, är man bra för kunder och medarbetare och är skapligt 
effektiv så brukar det andra ordna sig” menar revisorn. Avvikelser i prestationer är 
enligt revisorn inte en katastrof. Byrån tänker mer långsiktigt än många av 
konkurrenterna och att det finns förståelse för att olika enheter kan befinna sig i olika 
faser förklarar revisorn. ”Vi har en frihetsgrad långsiktigt som inte fanns hos min 
föregående arbetsgivare” säger revisorn. Någon direkt belöning förutom lönen finns 
inte, belöningar är kopplade till ledande befattningar i byrån. Det finns tankar om att 
införa någon form av belöningssystem men att detta kan vara svårt att få rättvist påpekar 
revisorn. 
 
4.4.3 Gränsskapande styrmodellen 
 
Revisorn förklarar att det i huvudsak är en mängd externa lagar, rekommendationer 
samt interna regler och arbetssätt som begränsar handlingsutrymmet. Varje revisor 
interngranskas på ett antal uppdrag varje år för att säkerställa kvalitén i arbetet. Om en 
medarbetare inte presterar som förväntat så påverkar det i förlängningen lönen. Om en 
medarbetare skulle göra fel så finns det i första hand stöd och hjälp för att rätta till 
misstaget säger revisorn. ”Några böter eller sådant finns inte, men som med alla 
anställningar så kan det leda till uppsägning, allt beror på graden av det fel som 
gjorts” menar revisorn.  
 
4.4.4 Interaktiva styrmodellen 
 
Någon uttalad formell rapportering finns inte, möten och rapportering används vid 
behov förklarar revisorn. ”Det ska finnas ett tydligt syfte med all rapportering, annars 
blir det bara resurskrävande” anser revisorn. Det finns inte något krav på att 
revisorerna och konsulterna ska rapportera till en chef. Den formella rapportering som 
finns är mellan regionchef och kontorschef en gång per månad. Ett sätt att göra 
arbetsuppgifterna mer intressanta är att ge medarbetarna feedback på hur de kan 
utvecklas för att bli bättre samt att medarbetarna får den utbildning som behövs. 
Revisorn menar att det behövs utbildning för att bibehålla sin förmåga samt för att 
kunna utvecklas och vara förutseende, detta gör arbetet intressant och medarbetarna vill 
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vara kvar på byrån. ”Personligen försöker jag att titta på affärsidén, förstår jag den så 
förstår jag vilka risker som finns och samtidigt kan jag se var de kan tjäna mer pengar” 
menar revisorn. ”Det är det som gör arbetet mer kreativt och intressant” påpekar 
revisorn. Kreativiteten handlar om att titta framåt och ett exempel på det är going 
concern där revisorn tvingas se framåt på vilka förutsättningar företaget har att leva 
vidare. Kreativitet handlar även om att bygga bort de brister som finns i den interna 
kontrollen på företag förklarar revisorn.  
 
4.4.5 Värderingsstyrmodellen 
 
De värderingar som kommuniceras ut är teamwork, leadership och exelence. Revisorn 
förklarar att det handlar om värderingar i samspel med kunden och att skapa en form av 
tankekarta hos medarbetarna. Det handlar även om att försöka bidra till samhällets 
utveckling och byrån engagerar sig i diverse saker i samhället. ”Värderingarna ska 
framförallt förmedlas genom vårt sätt att uppträda både internt och med kunder” 
förklarar revisorn. Värderingarna kommuniceras ut i organisationen genom skrifter och 
presentationer samt kommuniceras ut i samhället genom reklam och presentationer. ”Vi 
försöker tala om att vi står för någonting mer än bara revision, vi står för ett sätt att 
utföra arbetet på och att skapa värde för kunderna” menar revisorn. Byrån har en 
väldigt lättillgänglig ledning som försöker synas på kontoren så ofta det går samt att 
ledningens arbete är viktigt för att få de anställda att ställa upp på värderingarna. Byrån 
medvetandegör värderingarna även via medarbetarsamtalen där det följs upp om 
personalen arbetar efter värderingarna. Revisorn menar att det ska vara lagspelare som 
arbetar på byrån. De flesta medarbetare nog tycker att värderingarna låter bra och ställer 
upp på dem anser revisorn. ”Det går inte att komma hit och försöka få ut max själv och 
skita i alla andra” förklarar revisorn. Företagskulturen är viktig enligt revisorn, även 
om företagsledningen försöker utveckla den så kan den nog utvecklas olika på olika 
orter. Genom skrifter, intranät och vid olika träffar försöker företagsledningen stärka 
företagskulturen. Ett genomgående tema på träffarna är att företagsledningen ska vara 
lättillgängliga för medarbetarna. Revisorns yrkesmässiga värderingar är att det är 
mycket viktigt att inte någon kan uppleva det som att revisorn inte är oberoende 
gentemot kunder. Oberoende och integritet är revisorns viktigaste yrkesmässiga 
värderingar. ”Ingen har råd att inte leva efter dessa värderingar, jakten på oss har ökat 
och det är väl bra” säger revisorn.  
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5 ANALYS AV DEN EMPIRISKA INSAMLINGEN  
 
I detta kapitel väver vi samman teorin med den empiriska insamlingen. Vi har lagt upp 
analysen enligt strukturen på Simons Levers of Control. 
 

5.1 Allmänt om styrningen i företaget 
 
Alla företag i undersökningen har en hierarkisk styrning ner till kontorsnivå. 
Företagsledningen sätter upp övergripande mål för kontoren. På nationell- och 
regionnivå kan företagens styrning liknas vid det som Sandberg och Sturesson (1996) 
kallar styrning över. På lokalkontorsnivå är styrningen mindre formell och 
medarbetarna har en större delaktighet i planeringen. Styrningen på lokalkontorsnivå 
kan jämföras med det Sandberg och Sturesson (1996) benämner styrning med. 
 
Samtliga undersökta företag använder budget för planering, samordning och 
uppföljning av verksamheten. Bergstrand och Olve (1996) menar att budgeten är den 
form av framtidsplanering som når flest medarbetare. Samtidigt är budgeten ett bra sätt 
att föra ut företagsledningens strategi i organisationen (ibid). Revisorn i företag D är i 
denna fråga av en helt annan uppfattning än Bergstrand och Olve (1996). Revisorn 
skulle gärna se att budgeten avskaffades eftersom att den fungerar dåligt som 
planeringsinstrument och ersattes av någon form av rimlighetsanalys. På alla företag 
upprättar revisorerna en medarbetarbudget utifrån de uppdrag som finns. Planering och 
fördelning av resurser sker efter kundernas behov och önskemål, samtliga företag i 
undersökningen har uttryckt att det till stor del är kunderna som styr verksamheten. 
Företagens resursfördelning är enligt revisorerna behovsrelaterad. Samtliga företag i 
undersökningen prioriterar värdeskapande för kunderna framför uppfyllande av 
budgetmål. 
 
5.2 Diagnostiska styrmodellen 
 
Den diagnostiska styrmodellen av Simons (1995) fokuserar på den inre effektiviteten 
och ska stödja implementeringen av företagets avsedda strategi. Tillsammans med den 
gränsskapande styrmodellen ska denna fungera som en bromsande kraft i företagets 
styrning. I de undersökta företagen sker detta genom användandet av debiteringsgrad för 
feedback om arbetade och debiterade timmar, det vill säga hur effektivt tiden utnyttjas.  
Revisorn vid företag A framför viss kritik mot debiteringsgraden eftersom att vissa 
medarbetare upplever den som stressande. I övriga undersökta företag framkommer inte 
någon direkt kritik. Samtliga revisorer i undersökningen är av uppfattningen att 
debiteringsgraden måste finnas i en revisionsbyrå där tiden utgör en stor resurs. 
Anthony och Govindarajan (2003) instämmer delvis och menar att debiteringsgraden 
ger en bra uppfattning om i vilken utsträckning en medarbetare genererar intäkter, men 
att en nackdel med den är att företagen fokuserar på höjd debiteringsgrad och därför 
glömmer mer långsiktiga mål. Detta stämmer inte med de resultat som framkommit i 
vår undersökning då de undersökta företagen fokuserar på att skapa kundvärde och på 
långsiktiga mål.  
 
De undersökta företagen använder samtliga täckningsbidrag som ett nyckeltal för 
uppföljning och fokusering på den inre effektiviteten. Ax, Johansson och Kullvén 
(2002) menar att företagets totala täckningsbidrag utgör ett överskott som skall täcka 
företagets övriga kostnader och till eventuell vinst. Revisorernas åsikter 
överensstämmer med Ax et al, att täckningsbidraget är intressant att använda därför att 
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en hög debiteringsgrad inte behöver vara bra om snittariffen är låg, det vill säga vad 
uppdragen skapar för intäkter samt de kostnader uppdragen medför. Revisorn i företag 
C menar att det blir mycket hårda finansiella nyckeltal för utvärdering i 
revisionsbranschen eftersom att det är svårt att mäta output på mjuka nyckeltal. Simons 
(1995) är av samma uppfattning i den frågan och menar att det som kännetecknar den 
diagnostiska styrmodellen är att det finns möjlighet att mäta output av en process, 
förekomst av förutbestämda mål samt möjlighet att korrigera avvikelser.    
 
Simons (1995) diagnostiska styrmodell gör det möjligt för företagsledningen att 
försäkra sig om att beslut fattas för organisationens bästa och i linje med 
organisationens målsättning. Det utförs intern kvalitetsgranskning av utfört arbete vid 
samtliga undersökta företag. Vid dessa granskningar kontrolleras att den interna 
arbetsmetodiken följs samt att lagar och rekommendationer efterlevs. 
 
Övriga diagnostiska inslag i företagens styrning är medarbetareundersökningar där 
personalens trivsel och utveckling följs upp. Alla undersökta företag tillämpar någon 
form av medarbetarundersökningar. I företag A utförs även 
kundnöjdhetsundersökningar kontinuerligt där enkäter skickas till kunder, i de övriga 
företagen nämns kundnöjdhet som en central faktor i verksamheten. Bergstrand (2003) 
kallar denna typ av prestationsmått för icke finansiella nyckeltal. Företag B använder 
även benchmarking för utvärdering och för att kunna jämföra kontor med varandra. Ax, 
Johansson och Kullvén (2002) anser att huvudsyftet med benchmarking är att hitta och 
använda information för att bli bättre jämfört med andra företag som är de bästa inom 
sitt område. Företag D använder balanserat styrkort där enskilda mål för medarbetarna 
sätts upp inom fyra perspektiv. Styrkortet har varit uppskattat även om företaget har en 
bit kvar innan uppföljningen fungerar tillfredsställande. I Kaplan och Norton (1996) 
ursprungliga modell finns fyra perspektiv och fördelen med styrkortet är att affärsidén 
och strategin bryts ned till grip- och mätbara målsättningar. Detta gör att det blir lättare 
för varje enskild medarbetare att dagligen verka för att strategierna uppfylls, med andra 
ord verkar Kaplan och Nortons tänkta användning med styrkortet stämma med företag 
D: s användning. 
 
5.3 Gränsskapande styrmodellen   
 
Den gränsskapande styrmodellen av Simons (1995) verkar bromsande och ska tillåta 
ledare att delegera ansvar nedåt i organisationen. Ledningen ska sätta gränser inom 
vilka medarbetare ska söka efter möjligheter och var de inte ska göra det. (ibid) 
Revisoryrket som sådant innebär att det finns en mängd lagar och rekommendationer att 
ta hänsyn till för att genomföra arbetet enligt god revisionssed. Gustafsson (1998) 
menar att om en revisor bryter mot en lag eller regel kan detta leda till negativa 
konsekvenser för denna. Samtliga av de undersökta företagen anger också detta som en 
framträdande del i yrkets begränsningar. 
 
I tre av de undersökta företagen finns inga uttalade interna sanktioner vid tjänstefel. 
Företag B anger att det i den byrån finns möjligheter att utdela varningar vid vissa typer 
av tjänstefel. Externa sanktioner som kan komma i fråga är enligt revisorerna utdelning 
av varningar och vid allvarliga fel indragning av revisorskompetensen av 
revisorsnämnden. I företag B menar revisorn att sunt förnuft räcker långt samt att 
medarbetarna ska ha samma tänkesätt och inte göra oväsentliga saker. Revisorn i 
företag B anger vidare att det finns restriktioner om vilka kunder byrån inte vill ha samt 
angående oberoende och tystnadsplikt.  
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Företag C anger även att det är interna regler och metodik som verkar begränsande, 
vidare framhåller revisorn i företag C att det inte går att köra sitt eget race utan alla ska 
följa den strategi som finns. I företag D ser det likartat ut som i företag C, men här 
framhålls även att beroende på grad av tjänstefel så kan det som vid alla anställningar 
leda till uppsägning. Ewing och Samuelsson (1998) är av liknande uppfattning och 
menar att många företag försöker skapa strukturerade system som anger förutsättningar 
och ramar för beslut, samt modeller som möjliggör utvärdering av effektiviteten. I 
samtliga företag utförs intern kvalitetsgranskning på utfört arbete, detta för att 
säkerställa att den interna arbetsmetodiken samt lagar och regler följs. Merchant (1985) 
har liknande inställning som revisionsföretagen och menar att prestationsmätning är ett 
effektivt sätt att kommunicera ut önskvärda gränser och vad som är ett önskvärt 
beteende i organisationen. 
 
När det gäller kreativitet i arbetet för revisorer handlar det främst om att utveckla 
arbetsmetodiken i de undersökta företagen. Detta och det ovanstående framkomna 
överensstämmer även med Kimura och Mourdoukoutas (2000) som menar att den 
gränsskapande modellen bidrar till att medarbetarna får riktlinjer för önskvärt agerande 
vilket i sin tur leder till högre kreativitet och bättre effektivitet som ger 
konkurrensfördelar. Revisorn i företag D berättar även att för dennes del handlar 
kreativitet även om att hjälpa kunderna med affärslösningar och bättre intern kontroll. 
 
5.4 Interaktiva styrmodellen  
 
Simons (1995) interaktiva styrmodell ska stimulera till sökande och lärande samtidigt 
som den ska söka nya strategier och se möjligheter och hot. I vår undersökning använde 
samtliga företag intranät och mail för kontinuerlig informationsuppdatering. Det 
dominerande tillvägagångssättet i alla företagen att distribuera information är på 
elektronisk väg. Även databaser finns och informationen söks av medarbetaren själv 
efter behov. Viktigare frågor behandlas vid samtliga företag på personalmöten och 
kurser. Ewing och Samuelsson (1998) menar att ett informationssystem fungerar som en 
dialog mellan olika individer inom organisationen där tankar, idéer och problem kan 
diskuteras.  
 
I alla undersökta företag anpassas utbildningsinsatserna efter medarbetarnas behov och 
för revisorer finns en fast utbildningstrappa som anpassas efter erfarenhet och 
tjänstgöringsår. Det finns även krav från revisorsnämnden på utbildning, för erfarna 
revisorer handlar det om en årlig uppdatering och för mindre erfarna finns krav på 
obligatoriska kurser. Detta kan liknas vid det som Ouchi (1980) benämner professionell 
styrning. Författaren menar att professionell styrning är en form av klanstyrning och att 
tanken med denna styrning är att den som utövar en profession under sin utbildningstid 
och en viss praktikperiod skall ha tillägnat sig både en viss kunskap och en professionell 
etik. I företag A framkommer även att vissa medarbetare önskar mer utbildningstid än 
det som erbjuds. Simons (1995) åsyftar att inriktningen på den interaktiva styrmodellen 
påverkas av teknologier, marknader och hur snabbt företaget får respons på taktiska 
förändringar, det vill säga att utformningen av modellen påverkas av den omgivning 
företaget verkar inom. Målet är att skapa en lärande organisation..  
 
Den formella rapportering som finns i de undersökta företagen är i princip endast 
rapportering mellan kontorschef och regionchef varje månad. Samtliga undersökta 
företag har en snarlik rapporteringsfunktion i övrigt som kan liknas vid en 
behovsanpassad och flexibel rapportering och inte en statisk sådan. Här skiljer sig 
utformningen av rapporteringen i företagen med det Simons (1995) avser. Simons 
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(1995) menar att interaktiva styrmodeller är formella informationssystem som används 
av ledare för att involveras i de underordnades beslut. I företagen sker mycket av arbetet 
relativt fritt i revisionsteam och där sker den mesta rapporteringen mellan revisor och 
kund. 
 
Samtliga undersökta företag understryker att företagets arbete utgår från kundernas 
behov, det är kund- och marknadsorienterad styrning. Här kan vi ännu en gång anknyta 
till Simons (1995) som menar att företag blir en lärande organisation genom den 
interaktiva styrmodellen och hjälper företaget att anpassa sig till omgivningen.  
 
5.5 Värderingsstyrmodellen 
 
Simons (1995) värderingsstyrmodell ska genom att förmedla organisationens 
kärnvärderingar och policys ge medarbetarna en möjlighet att delta i uppbyggnaden av 
företagskulturen. I företag A förmedlas värderingarna genom medarbetarnas 
skärmsläckare, trycksaker och kontinuerlig kommunikation. I företag B kommuniceras 
inte värderingarna frekvent ut i organisationen men finns närvarande vid utbildningar 
och introduktionsdagar samt finns lättillgängliga på företagets intranät. 
 
Revisorn på företag C menar att det viktigaste är att företagets värderingar kommer till 
uttryck genom medarbetarnas agerande och att de inte annars är värda mycket. 
Värderingarna i företag C förmedlas även genom trycksaker och vid personalträffar. 
Värderingarna i företag D ska enligt revisorn framförallt synas genom deras sätt att 
uppträda både internt och med kunder. Vidare förmedlas värderingarna genom 
trycksaker och presentationer samt ut i samhället genom reklam och presentationer. 
Enligt Simons (1995) ska de kärnvärderingar som förmedlas vara utformade på ett 
sådant sätt att alla medarbetare kan uppfatta och inspireras av dem. 
 
På grund av att samtliga aktörer deltagit i undersökningen anonymt kan vi inte 
presentera företagens uttalade värderingar här i analysen, men samtliga företags 
värderingar är av en relativt allmän karaktär. Flertalet revisorer har vid intervjuerna 
menat att om man inte kan ställa upp på dessa värderingar så finns risken att de 
individerna är fel ute på fler sätt än yrkesmässigt. Detta kan kopplas till Macintosh 
(2002) som menar att klanstyrning bygger på att de medverkande individerna är 
övertygade om att deras individuella intressen bäst tjänas av att individerna är hängivna 
organisationens övergripande mål. De värderingar som används i företagen kan 
tillskrivas den normativa pelaren i den institutionella teorin. Scott (2001) menar att den 
normativa pelaren till stor del bygger på kultur, attityder, värderingar och förväntningar 
i samhället. Enligt Di Maggio och Powell (1991) påverkar den normativa pelaren 
individens moraluppfattning om vilket beteende som är accepterat och passande i 
samhället. Samtliga revisorer i undersökningen uttryckte ett personligt 
överensstämmande med företagets värderingar, dessa värderingar består till stor del av 
yrkesmässiga och privata moraliska ställningstaganden och kan därför knytas till Di 
Maggio och Powell (ibid) uppfattning. 
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Samtliga undersökta företag anser att en stark företagskultur är mycket viktig. I företag 
A påpekar revisorn att företagskulturen är svår att precisera men att de som arbetar på 
företaget vet vad som gäller där.  Företag B har växt av egen kraft utan 
sammanslagningar med andra företag, och där menar revisorn att företagskulturen är 
starkt rotad. Vidare berättar revisorn att ett antal sammanslagningar har varit aktuella 
men uteblivit på grund av att företagens värderingar och kultur inte överensstämde. 
Företag C menar att en affärsidé är lätt att kopiera men att företagskulturen är knepigare 
att kopiera för andra och att det är det allt handlar om. Scott (2001) har en liknande 
uppfattning och menar att den normativa pelaren är svår att ändra eftersom att den 
bygger på den kultur som råder i samhället och har byggts upp under lång tid. I företag 
D anser revisorn att även om företagsledningen försöker jobba aktivt med att stärka 
företagskulturen så kan den utvecklas olika på olika orter. I alla undersökta företag 
arbetas det aktivt med att stärka företagskulturen genom träffar, trycksaker, värderingar 
och övrig kommunikation. 
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6 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som tolkningen av den empiriska insamlingen 
resulterat i. Här besvaras syftet med uppsatsen som är att undersöka hur ekonomistyrningen 
är utformad i revisionsföretag, om det finns balans mellan de värdeskapande och 
gränsskapande delarna i styrningen och om revisorns värderingar överensstämmer med 
företagets.  
 

6.1 Allmänt om styrningen i företaget 
 
Företagen i undersökningen har en hierarkisk styrning ned till lokal kontorsnivå. På 
lokalnivå är styrningen mer formell och medarbetarna mer delaktiga i det dagliga 
beslutsfattandet. Alla företag använder budget för planering, samordning och 
uppföljning. Budget används då de vet vilka kunder de har, vilka intäkter som dessa 
genererar och vilka kostnader de har. De styrs inte hårt mot budget utan den används 
främst i planeringssyfte för att få en överblick över hur intäkterna beräknas infalla över 
tiden och genom medarbetarbudget säkerställa att arbetsbelastningen blir jämt fördelad 
över året så långt det är möjligt. Samtliga företags styrning är långsiktig, kundfokuserad 
och prioriterar värdeskapande för kunderna framför uppfyllande av budgetmål. 
Sammantaget tyder det som framkommit i vår undersökning på att balansen mellan de 
värdeskapande och gränsskapande delarna i de undersökta företagens styrning är god.  
 
6.2 Diagnostiska styrmodellen 
 
Debiteringsgraden är det nyckeltal som är det mest framträdande i de undersökta 
företagen. Anledningen till detta är att tiden är en stor resurs i revisionsföretag och 
debiteras ingen tid ut på kunder skapas heller inga intäkter i företaget. Det framkom viss 
kritik mot debiteringsgraden från ett företag, men samtliga menade att trots kritiken 
måste den finnas i ett konsultföretag. För att undvika en hög debiteringsgrad och en låg 
snittariff använder företagen även täckningsbidrag för utvärdering. Företagen menar att 
det är intressant att veta vad som blir över när kostnaderna är inräknade. Samtliga 
använder mjuka nyckeltal i form av kvalitetsgranskning för att säkerställa kvaliteten på 
utfört arbete till kund. Företagen gör även medarbetarundersökningar för att ta reda på 
hur medarbetarna trivs och utvecklas på arbetsplatsen. Vi menar att det råder en naturlig 
övervikt för finansiella nyckeltal vid utvärdering av revisorer på grund av att effektivt 
resursutnyttjande är viktigt i konsult/revisionsbranchen. Arbetstid kostar pengar, och 
kostnader måste övervakas. Dock så utvecklas och implementeras icke-finansiella 
nyckeltal i ökad utsträckning i de stora revisionsbyråerna, exempelvis genom balanserat 
styrkort och Human Capital Index.   
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6.3 Gränsskapande styrmodellen 
 
I den gränsskapande styrmodellen är det främst externa lagar och regler som begränsar 
handlingsutrymmet för revisorer och inte företagsledningen. Inget av företagen hade 
några uttalade interna sanktioner, men vid grova tjänstefel kan revisorerna förlora 
revisorskompetensen och även riskera uppsägning. Revisionsbranschen förefaller ha 
lyckats väl med att skapa arbetsmetodiker och rutiner för att säkerställa revisorns 
oberoende och integritet. Den kreativa sidan i revisorsyrket handlar främst om att 
utveckla arbetsmetodiken och att hjälpa kunder med olika affärslösningar och 
förbättringar av den interna kontrollen. Sammantaget finns det stora gränsskapande 
inslag i styrningen inom revisionsbranschen. När det gäller kreativitet är detta inslag 
mer begränsat. 
 
6.4 Interaktiva styrmodellen 
 
Revisorer har en väl utvecklad förmåga att dela med sig av erfarenhet till sina kollegor. 
Yrket är av sådan karaktär att revisorer hela tiden måste hålla sig uppdaterade och 
välutbildade. Viss information söker medarbetarna själva via databaser, kollegor och 
intranät. Största delen av den information som flödar på företagen sker på elektronisk 
väg. Om det framkommer viktig information finns det obligatorisk utbildning på 
samtliga undersökta företag. Samtliga undersökta företag har ett snarlikt 
informationssystem där rapporteringen är flexibel och behovsanpassad som förefaller 
passa branschen väl. De formella rapporteringarna som sker på företagen är den 
månatliga rapporteringen till regionschefen och de anställdas tidsrapporteringar till 
kontorschefen. Rapporteringen inom revisionsföretagen skiljer sig från många andra 
branscher genom att merparten av rapporteringen sker mellan revisor och kund och inte 
internt inom företaget. 
 
6.5 Värderingsstyrmodellen 
 
Företagens arbete med att förmedla kärnvärderingar och policys görs framförallt genom 
en ständigt pågående kommunikation. Det främsta sättet för medarbetarna att förmedla 
värderingarna är att de agerar i enlighet med dessa, både intern och med kunder. De 
undersökta företagens kärnvärderingar är utformade på ett sådant sätt att medarbetarna 
lätt kan uppfatta och inspireras av dem. Värderingarna i företagen anspelar mer på 
individens moral än på ett strikt yrkesmässigt plan. Revisorernas värderingar har i 
samtliga fall överensstämt väl med de uttalade kärnvärderingar som företagen har. 
Kulturen på de undersökta företagen har byggts upp under en längre tid. Vissa har 
slagits ihop med andra företag och har en stark kultur, men kanske inte lika stark som de 
företag som växt av egen kraft. Samtliga respondenter har varit väl medvetna om 
kulturens betydelse för företagens framgång.    
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL 
FORTSATT FORSKNING 
 
Uppsatsen avlutas med en diskussion kring ämnet och de resultat som framkommit i 
undersökningen. Som avslutning ger vi några förslag till fortsatt forskning.  
 
7.1 Avslutande diskussion 
 
Det intryck vi fick under arbetets gång är att det är en ganska lättsam inställning till 
prestationsutvärdering som exempelvis debiteringsgrad. Revisorernas inställning är att 
kvaliteten på arbetet är väsentligt viktigare än en överskriden tidbudget. Vi anser även 
att de värderingar som företagen är väl anpassade till branschen och någon risk för 
konflikt mellan en individs värderingar och företagets är väldigt liten. Organisatorisk-
professionell konflikt uppstår knappast i större revisionsbyråer eftersom medarbetarna 
inte behöver ta hänsyn till både organisationens värderingar och det professionella 
förhållningssättet till arbetet. Värderingarna i dessa byråer förutsätter ett professionellt 
förhållningssätt till arbetet. Överensstämmer inte medarbetarens värderingar med 
företagets leder detta till att de går skilda vägar. Många av de farhågor som 
framkommer i problemdiskussionen verkar inte överensstämma med de förhållanden 
som råder inom de företag vi undersökt. Det som även framkommit är att mindre byråer 
priskrigar för att få uppdrag, men att detta inte påverkar de större byråerna nämnvärt. 
Inställningen hos de undersökta företagen var att de uppdragen klarar de sig utan.  
 
7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetet med uppsatsen har en del intressanta frågeställningar uppkommit. Ämnen 
som vi anser intressanta att fördjupa sig inom är: 
 

• Hur avskaffandet av revisionsplikten påverkar revisionsbyråernas 
affärsmöjligheter    

 
• Hur den höga personalomsättningen av revisorer med några års erfarenhet i 

storstadsregioner påverkar arbetsbelastningen och kvaliteten på utfört arbete  
 

• Undersöka om revisorns oberoende stärks ytterligare om en revisor skulle hållas 
personligt ansvarig för sitt arbete 
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 Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 
Diagnostiserande styrmodellen:  
 

• Hur ser styrningen ut i företaget?  
 
• Vilka nyckeltal används? Är det finansiella eller icke finansiella nyckeltal?  
 
• Anser du att dessa nyckeltal är lämpliga att använda eller skulle du vilja använda 

några andra eller fler? 
 

• Hur sker planeringen av verksamheten? Finns det klart uppsatta mål? Vem 
sköter och deltar i planeringen?  

 
• På vilket sätt sker samordningen av verksamheten? Hur fördelas resurser? 

 
• På vilket sätt sker utvärdering av prestationer? Vad mäts och vad jämförs det 

med? 
 

• Prioriteras uppfyllande av budgetmål eller värdeskapande? Är det 
kostnadsorienterat, värdeorienterat eller en kombination? 
 

• Hur hanteras avvikelser i utfall? 
 

• Används belöningssystem? Hur ser det ut i så fall? 
 
 
Värderingsmodellen: 
 

• Vilka är företagets värderingar? Vilka uttalade värderingar kommuniceras ut i 
organisationen? 

 
• Hur förmedlas företagets värderingar och visioner? 

 
• Hur får man de anställda att ställa upp på företagets värderingar?  

 
• Vilka är dina yrkesmässiga värderingar? Hur ser du på ditt arbete, din 

yrkesmässiga roll? 
 

• Har du några värderingar som du skulle vilja införa? 
 

• Vad tycker du om företagets värderingar? Hur upplever du dem? 
 

• Vilken grad av kreativitet finns i arbetet,? Vad uppmuntrar respektive begränsar 
kreativiteten? 

 
• Tror du att företagskulturen kan ha en effekt på motivationen hos de anställda? 

På vilket sätt?   
 

• Hur försöker företaget att stärka företagskulturen?  
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Gränsskapande modellen: 
 

• Finns uppsatta gränser/riktlinjer som begränsar handlingsutrymmet? Hur ser det  
       ut? 

 
• Finns det utrymme för en egen kreativitet när det gäller arbetsuppgifternas 

genomförande?  
 

• Finns det någon form av sanktioner vid dåligt beteende eller prestation?   
 
 
Interaktiva styrmodellen: 
 

• Hur ser informationssystemet/informationssystemen ut? 
 

• På vilket sätt används informationssystemet för att kommunicera ut värderingar, 
gränser och visioner? 

 
• Hur gör företaget för att få arbetet intressant och varierande för de anställda?   

 
• Hur ser du på personalutbildning? Vilka motiv finns för att utbilda personalen?   

 
• Anser du det viktigt att anställda får möjligheten att påverka beslut i den dagliga 

verksamheten? Hur går det till?  
 

• Har ni god kommunikation mellan ledningen och anställda? Hur fungerar det? 
 
• Vad innehåller kommunikationen till de anställda?   

 
• Hur sker rapporteringen i företaget? Är rapporteringen statisk eller flexibel? 

Vem rapporterar och till vem? 
 

• Har du något att tillägga? 
 


