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SAMMANFATTNING 
 

På senare tid har inriktningen på ekonomistyrningen i revisionsbranschen förändrats 

från att vara baserat på traditionell prestationsmätning, såsom tidsbudgetstyrning och 

styrning medelst deadlines, till att nu innefatta fler dimensioner. Den stora anledningen 

därtill är att det i det närmaste är omöjligt att mäta kvaliteten på en revision. 

Förändringen har till stor del skett inifrån branschen, från byråerna och branschens 

rådgivande organ, men även genom att lagstiftningen gjorts mer omfattande. Ett flertal 

undersökningar visar att mer och mer vikt inom ekonomistyrningen i branschen läggs 

vid de mjukare dimensionerna, även om de traditionella prestationsinriktade ekonomi-

styrningsdimensionerna ändock upplevts dominera. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur revisorer upplever sig vara styrda utifrån en strategisk styrmix, vilket är 

benämningen på en bredare styrning som innefattar fler dimensioner. En enkät har 

utarbetats, baserad på teori om styrmixar och tidigare forskning. Ett antal om 59 enkäter 

har inkommit från sex revisionskontor i norra Sverige. Resultaten visar att den 

interaktiva styrmodellen, vilken stimulerar till samarbete mellan kollegor och nyttjande 

av informationskanaler, upplevs vara mest framträdande alltmedan den traditionella 

dimensionen upplevs vara svagast. Resultaten indikerar vidare att den upplevda nivån 

av styrning minskar med stigande ålder, vilket gäller samtliga undersökta dimensioner 

utom den gränsskapande dimensionen, som består av lagar, rekommendationer och 

branschkodex. 

 



ABSTRACT 
 

Lately, management control in the audit profession has changed its emphasis from 

traditional preformance measurement, including deadlines and time budgets, to embody 

more dimensions. The major reason thereto, is the great difficulty of measuring an audit 

review. The change comes mainly from within the profession, from the firms and the 

advisory bodies, but also from a more comprehensive legislation. Several surveys have 

shown that more and more emphasis in the management control is put on the smoother 

dimensions, even though the traditional dimensions yet are considered dominating. The 

purpose of this thesis is to survey how auditors considers themselves to be controlled 

from the view of a strategic control mix, which means a broader management control 

containing a wider range of dimensions. A survey has been developed based on theories 

about strategic management control mixes and earlier studies. A number of 59 surveys 

have been collected from six audit offices in northern Sweden. The results show that the 

interactive dimension, which stimulates cooperation between colleagues and use of 

information channels, is considered dominating while the traditional dimension is 

considered the weakest one. The aggregative result is that the perceived level of 

management control decreases with increasing age of the auditor, which is the case for 

all surveyed but the boundary dimension, containing legislation, recommendations and 

the profession’s code of conduct. 
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitel ges bakgrundsinformation för att ge läsaren förståelse för 

ämnet ekonomistyrning. Därefter smalnas kapitlet av för att sedermera leda fram till 

uppsatsens syfte. 

 

1.1 Problematisering – ekonomistyrning i revisionsbranschen 

 

De senaste decenniernas utveckling i den globala ekonomin kännetecknas av en 

övergång från varuproducerande till tjänsteproducerande företag. En stor del av de 

senare företagen är så kallade högkompetensföretag där de anställdas samlade kunskap 

är företagens största tillgång. Dessa företag verkar allt som oftast i osäkra miljöer med 

snabb utveckling och därigenom ständigt förändrande omgivning. För att lotsa ett 

företags anställda i rätt riktning mot dess mål krävs avsiktlig påverkan från ledningen, 

vilket ryms i begreppet ekonomistyrning (Ewing & Samuelsson, 1998). 

 

Enligt Simons (1987) är ekonomistyrning de formella system och procedurer som 

används i syfte att styra ett företags aktiviteter mot dess mål. Widener (2007) 

förtydligar att syftet med ekonomistyrning är att förse ledningen med information som 

kan användas i beslutsprocesser, planering och uppföljning. 

 

Ekonomistyrningen bör enligt Otley (1980) utgå från omständigheterna kring det 

specifika företaget för att kunna bli framgångsrikt, vilket är utgångspunken i 

situationsteorin. Försök att applicera generella ekonomistyrningsmodeller utan hänsyn 

till organisationens unika förutsättningar är i de flesta fall förenat med misslyckande 

(ibid).  

 

Tidigare var ekonomistyrningen främst inriktad på övervakning och prestationsmätning. 

Detta passar, enligt Simons (1995), bra för de varuproducerande företagen eftersom 

prestationsmått då kan sättas, output kan mätas samt möjligheter finns att åtgärda 

avvikelser från fastställda mål. Exempel på sådan verksamhet är produktion medelst 

löpande band. Dessa formella informationssystem, inriktade på övervakning och 

begränsningar, benämner Simons (2000, s 209) den diagnosticerande styrmodellen. 

Ouchi (1979) menar att kontrollerande övervakning i många fall inte tillräcklig, 

beroende på olika typer av osäkerheter: osäkerhet i omvandlingsprocesser och osäkerhet 

gällande mål. När osäkerhet råder blir styrningen beroende av de ceremonier, ritualer 

och värderingar som finns inom företaget. Widener (2007) skriver att organisationer 

som kännetecknas av operationell risk, konkurrensosäkerhet och operationell osäkerhet, 

såsom revisionsbranschen, i högre grad fokuserar på värderingar än dem som verkar i 

mindre osäkra förhållanden. 
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I och med kunskapsekonomins framväxt krävs att fokus läggs på fler dimensioner. Det 

är viktigt att kommunicera organisationens värderingar till de anställda då det är 

enskilda individer som fattar besluten, vilket gör prestationer svåra att kontrollera 

(Otley, 1980). Widener (2007) menar att hänsyn även tas till de informationskanaler 

som finns i företaget, detta för att få anställda att dela information och lära sig av 

varandra. 

 

Enligt McNair (1991) är revisionsbranschen en bransch där det i stort sett är omöjligt att 

mäta prestationer och därmed använda sig av den diagnosticerande styrmodellen, 

eftersom den enskilde revisorn är den enda som har kännedom om kvaliteten på en 

utförd revision. Pierce och Sweeney (2005) menar att det i praktiken enda sättet för en 

utomstående att utvärdera en revision är att själv göra om revisionen. Med detta i åtanke 

skriver Power (2003) att prestationsinriktad styrning inte är tillräcklig inom revisions-

branschen och att en bredare styrmix med fler perspektiv än de traditionella 

prestationsbaserade krävs. Abernathy och Chua (refererad i Collier, 2005) skriver att en 

styrmix innebär att flera dimensioner tas i beaktande vid utformandet av en 

organisations ekonomistyrning, med utgångspunkt i organisationens strategi och 

institutionella miljö. 

 

I tidigare studier har visats att revisorer upplever den diagnosticerande styrmodellen 

som den mest framträdande inom revisionsbranschen, främst i form av tidsstyrning. 

Denna typ av styrning har påvisats uppmuntra till dysfunktionella och kvalitetshotande 

beteenden, vilket har utretts i flertalet studier (bland andra Otley & Pierce, 1996; Pierce 

& Sweeney, 2004; Sweeney & Pierce, 2006). Barrett, Cooper och Jamal (2005) menar 

dock att tendensen vad gäller ekonomistyrning i revisionsbranschen är att mer fokus 

läggs på andra dimensioner än den traditionella kontrollinriktade styrningen.  

 

Med tanke på att fokus flyttats från prestationsmätning till andra styrmodeller inom 

revisionsbranschen är det av intresse att undersöka huruvida revisorer upplever sig vara 

styrda efter de traditionella prestationsmåtten, eller om den ändrade inriktningen i 

styrningen gör att andra dimensioner dominerar. 

 

1.2 Syfte 

 

Diskussionen ovan leder fram till uppsatsens syfte, vilket lyder som följer: 

 

Att undersöka hur revisorer upplever sig vara styrda utifrån en strategisk styrmix 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WMY-4GV8T9R-1&_user=650452&_coverDate=09%2F30%2F2005&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000035038&_version=1&_urlVersion=0&_userid=650452&md5=c3b95225adb7d72ed59c9406335dc338#bib6
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2 METOD  

I studiens andra kapitel presenteras hur urval gått till, vilken metod för insamling av 

data som använts samt det tillvägagångssätt som använts vid analysen av empirisk data. 

Därutöver förs en diskussion om potentiella metodproblem som kan tänkas ha påverkat 

resultaten. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

 

En surveyundersökning används för att genom empiriskt insamlad data skapa en bild 

över hur ett fenomen ser ut vid en viss tidpunkt, en dylik undersökning skall i 

normalfallet eftersträva så bred och fullständig data som möjligt (Denscombe, 2000, 

s 13). Syftet med denna undersökning var att kartlägga hur revisorer upplever sig vara 

styrda utifrån en strategisk styrmix. Detta gjorde att en surveyundersökning var bäst 

lämpad för att uppfylla uppsatsens syfte. 

 

Bell (2005, s 203) skriver att resursbrist vanligen gör att det i mindre forskningsarbeten, 

inte kan göras större statistiska undersökningar, men att ”en mindre undersökning som 

kan ge intressanta resultat” kan genomföras. Denna uppsats är att anse som en mindre 

undersökning, och följaktligen var det inte rimligt att förvänta sig några banbrytande, 

generaliserbara resultat utan snarare att ge bild av hur fenomenet ser ut bland de 

revisionskontor som deltagit i studien. 

 

Respondenterna i studien var godkända och auktoriserade revisorer samt revisors-

assistenter. I denna uppsats benämns samtliga som revisorer. 

 

2.2 Litteraturstudie 

 

Backman (1998, s 66) menar att det i ett tidigt skede av uppsatsskrivandet bör 

genomföras en litteratursökning för att finna relevant, befintlig litteratur inom 

forskningsområdet. Författaren menar att det är en självklarhet att forskaren är insatt i 

området för att kunna formulera ett problem och introducera det för läsarna. Inom ämnet 

ekonomistyrning finns det åtskillig litteratur, och vi läste in oss på den litteratur vi fann 

mest relevant. Vi utgick från Simons (1995) styrmodell och sökte därefter fram 

vetenskapliga artiklar som var möjliga att koppla till nämnda teori. Detta för att påvisa 

att praktiska studier givit teorin stöd. 

 

De databaser vi använt oss av i sökningen efter vetenskapliga artiklar är främst Emerald 

Insight och Ebsco, men även Google Scholar och Jstor. De sökord vi använt oss av är i 

första hand management control, levers of control, audit*, accounting, strategic och 

Simons samt kombinationer av dessa. Därutöver har vi funnit ett fåtal artiklar genom att 

studera källförteckningarna i de artiklar vi fann medelst databassökning.   
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2.3 Val av respondentföretag 

 

Syftet med uppsatsen är hur revisorer upplever sig styrda utifrån en strategisk styrmix. 

Vårt antagande om att ekonomistyrningen är mest påtaglig i de fyra stora 

revisionsbyråerna (Deloitte, Ernst & Young, KPMG samt Öhrlings Pricewaterhouse-

Coopers) gjorde att vi riktade enkätundersökningen mot utvalda kontor tillhörande 

dessa byråer. I detta antagande ingår att mindre och självständiga byråer inte använder 

sig av formell ekonomistyrning i lika hög grad som de stora internationella byråerna. 

Att Simons modell är avsedd för ekonomistyrning i stora företag är ytterligare en 

anledning till att vi bortsåg från små byråer. Även om några av de lokala kontor vi 

samlat data från är små, är det rimligt att utgå från att de styrs likadant som större 

kontor. Detta grundar vi på att ekonomistyrningen är enhetlig i byråerna, oavsett 

kontorsstorlek på respektive kontor. 

 

Av erfarenhet från vår kandidatuppsats kände vi till att problemet var att övertyga 

kontorscheferna att tillåta oss att samla in data från kontorets anställda. Svarsfrekvensen 

var väldigt hög på de kontor vi fick access till vilket torde bero på att respondenterna är 

mer benägna att svara om respektive kontorschef uppmanat dem. Att vi redan etablerat 

kontakt med några kontor i samband med vår kandidatuppsats var något vi medtog i 

beräkningen då vi bestämde vilka kontor vi skulle kontakta för denna undersökning. 

 

Därutöver finns en kostnadsmässig aspekt som motiverar den valda metoden, nämligen 

att det var mer kostnadseffektivt att samla in data från samtliga anställda på de kontor vi 

vände oss till. Eljest hade vi kunnat vända oss till ett fåtal utvalda respondenter på varje 

kontor. Det hade dock, givet att vi vänt oss till samma antal respondenter, inneburit 

betydligt högre portokostnader och högst troligt färre svar. 

 

Urvalet är således ett icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt ett tillfällighetsurval 

(Denscombe, 2000, s 25). Även om sannolikhetsurval, där samtliga individer i en 

population har lika stor chans att bli utvald, är att föredra (op cit, s18f) anser vi att vi 

gjort vad vi kunnat för att minska risken för att resultaten ska bli missvisande på grund 

av urvalsmetoden. Dels har vi vänt oss till flera olika byråer för att eventuell byråkultur 

inte ska ge en snedvriden bild, dels har vi samlat in svar från två orter som inte ligger i 

samma geografiska närområde. 

 

Denscombe (2000, s 113) menar att det är av yttersta vikt att tillstånd finns för att utföra 

enkätundersökningar, även om det inte rör sig om känsliga frågor. Först kontaktade vi 

kontorschefen eller en studentansvarig på de kontor som valts ut för undersökningen 

och sökte godkännande att gå ut med enkätundersökningen till kontorets revisorer. 

Personalen förebereddes på att enkätundersökningen skulle komma att äga rum. Vi 

utlovade konfidentialitet för byråerna.  
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Vidare utlovade vi anonymitet för respondenterna, i syfte att minimera den påverkan på 

respondenten som kan uppkomma om svaren kan spåras till respektive respondent. 

 

”Konfidentialitet är ett löfte om att man inte ska kunna identifieras (eller 

beskrivas på sådant sätt att man kan identifieras) medan anonymitet betyder 

att inte ens forskaren själv ska veta vilka svar som avgivits av vilken 

respondent”. (Sapsford & Abbot, citerad i Bell, 2005, s 57.) 

 

Genom att vare sig omnämna vilka kontor vi hämtat data från eller göra jämförelser 

mellan kontoren anser vi att vi uppfyllt löftet om konfidentialitet. Vi har inte märkt 

enkäterna och har heller inte kunskap om vilka revisorer som arbetar på respektive 

kontor eller vilka som valt att svara, vilket gör att vi även infriat löftet om anonymitet. 

 

2.4 Insamling av data 

Datainsamlingen har skett medelst enkäter. För tillvägagångssätt, bortfall och 

svarsfrekvens redogörs nedan. 

 

2.4.1 Enkät 

Datainsamlingen har skett medelst enkäter, vilka sändes till eller lämnades ut på utvalda 

revisionskontor i norra Sverige, varefter de besvarade enkäterna samlades ihop och 

skickades till oss brevledes i bifogat svarskuvert. Enkäten var strukturerad, vilket 

innebär att den inte ger utrymme för kvalitativ data, utan att svarsalternativen är givna. 

Detta berodde på att vi var medvetna om att långa enkäter oftare ignoreras än korta och 

koncisa dito samtidigt som det förenklar dataanalysen då vi inte behövde tolka svaren. 

Enkäten återfinns i bilaga 1. 

 

Vi använde oss av så kallade likertskalor i enkäten, alltså skalor där bara det högsta och 

det lägsta värdet är betecknat; sådana skalor är att föredra i enkätstudier (Bell, 2005, 

s 140). Dylika skalor mäter styrkan i en bedömning av ett fenomen genom att högre 

svar visar på en högre nivå av det som mäts. Alternativet är skalor där alla värden är 

betecknade (”ganska mycket”, ”lagom”, ”ganska lite”), vilket öppnar än mer för 

individuella tolkningar, som i förlängningen gör att svaren blir mindre bra att dra 

slutsatser ifrån (ibid). Författaren menar att nackdelen med likertskalor är att det inte 

framgår hur stora stegen är mellan de olika svarsnivåerna, men trots detta är metoden 

användbar om frågorna är entydiga och för stora växlar inte dras av resultatet. Skalor 

skapar alltid subjektiva bedömningar, men likertskalor minskar detta problem (ibid, 

s 144). 
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2.4.2 Bortfall och svarsfrekvens 

Som tidigare nämnts utgick vi ifrån de fyra stora revisionsbyråerna som har kontor runt 

om i världen. Vi valde att kontakta två kontor per byrå. Av de åtta revisionskontor vi 

kontaktat valde sex att medverka, med alla de fyra stora byråerna representerade. Detta 

torde innebära att påverkan av olika företagskulturer och styrningssätt minskat. Antalet 

potentiella respondenter på de kontor vi valt ut för undersökningen var cirka 75-80, 

varav vi erhöll 59 svar. Detta ger en svarsfrekvens på omkring 75 %, vilket torde kunna 

anses vara tillfredsställande högt med tanke på att låg svarsfrekvens är ett vanligt 

metodproblem i kvantitativa undersökningar (Denscombe, 2000, s 28). Respondent-

gruppen utgjordes av 19 revisorsassistenter, 20 godkända samt 20 auktoriserade 

revisorer. 

 

Denscombe (2000, s 29) menar att forskaren omöjligt kan veta om bortfallet leder till 

snedvridning av resultatet. Huruvida de som inte svarat skiljer sig från dem som svarat 

har vi ingen vetskap om, inte heller huruvida de revisionsbyråer som avstått från att 

ställa upp skiljer sig från dem som deltagit, se diskussion om detta i avsnitt 2.8.3. 

 

2.5 Koppling mellan teori och enkätstudie 

 

Utifrån Simons (1995) ekonomistyrningsmodell och de artiklar vi funnit relevanta har vi 

ställt upp uppsatsens teorikapitel där vi identifierat vilka variabler som var av intresse 

att undersöka. I utformningen av enkäten, använde vi oss delvis av beprövade frågor, 

nämligen Abernethy och Brownell (1999), Bonner, Ruekert och Walker (2002) samt 

Forsberg och Simons (2006). Frågorna 1-3 är utformade för att se till den 

diagnosticerande styrmodellen, 4-6 för den interaktiva styrmodellen, 7-10 för 

värderingsstyrmodellen samt 11-14 för den gränsskapande styrmodellen. 

 

2.6 Bearbetning av data 

 

För gruppering, kodning och bearbetning av insamlad data användes statistik-

programmet SPSS. Svaren kodades till siffror i programmet. Eftersom vi utformat flera 

frågor per styrmodell valde vi att, förutom att se på varje enskild fråga, göra en 

sammanslagning av de frågor som hör till vardera styrmodellen. En r-faktoranalys av 

hur bra frågorna för respektive styrmodell fungerar ihop visade att frågorna 3 och 6 inte 

harmonierar med de övriga för respektive styrmodell. Därför uteslöt vi dessa frågor vid 

analysen, vilket ger att frågorna 1-2 representerar den diagnosticerande medan frågorna 

4-5 representerar den interaktiva styrmodellen. De övriga frågorna fungerade tillfreds-

ställande.  
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2.7 Analys av data 
 

Med hjälp av SPSS genomförde vi regressionsanalyser för de därtill lämpliga 

variablerna. En ytterligare analys utfördes för variablerna kön, byråstorlek och position. 

 

Vanligtvis brukar gränsen för att anse ett samband som statistiskt signifikant vara 0,05, 

vilket innebär att det är 5 % sannolikhet att undersökt samband beror på slumpen. På 

grund av det förhållandevis låga antalet respondenter i denna studie, har vi i samråd 

med statistiskt sakkunnig på institutionen valt att sätta gränsen vid 0,15. 

 

2.8 Metodproblem 

I alla undersökningar finns faktorer som påverkat eller riskerat att påverka resultatet. 

Under detta avsnitt behandlar vi de faktorer vi identifierat som beaktansvärda för 

denna uppsats. 

 

2.8.1 Validitet 

Validitet är ett mått på om en undersökning mäter det som avses. För att uppnå hög 

validitet krävs det att vald metod mäter vad som var avsett mäta och att påverkan från 

externa faktorer minimeras (Wallén, 1993, s 59). Då vi utgått från befintlig teori skriven 

av välrenommerade forskare anser vi att vi fått en god förståelse för ämnet. Detta är, 

enligt Svenning (1999), en förutsättning för att kunna operationalisera uppsatsens 

viktiga begrepp. I vårt fall gällde det att operationalisera de olika styrdimensionerna och 

därigenom utforma enkäten för att mäta det vi var intresserade av. Vår handledare 

godkände enkäten, och utöver detta har vi även utfört ett pilottest på en mindre 

revisionsbyrå för att förvissa oss om att enkäten fungerade; efter detta test gjordes ett 

fåtal smärre korrigeringar i enkätens utformning. Enligt Bell (2005, s26) är dessa båda 

åtgärder viktiga då det stärker att rätt saker mäts och mäts på rätt sätt. 

 

Wallén (1993, s 59) menar att det krävs att undersökningen är fri från systematiska fel 

för att hög validitet ska kunna anses ha uppnåtts. För att minimera risken för att mäta fel 

saker bör forskaren inledningsvis skaffa sig kunskap om bakgrundsfaktorer och olika 

orsak-verkanrelationer (op cit, s 60-61). Genom att läsa in oss på den litteratur som 

finns inom ämnet anser vi att vi uppfyller detta, då vi fått en god förförståelse för ämnet. 

 

2.8.2 Reliabilitet 

Wallén (1993, s 60) menar att hög reliabilitet uppnåtts om samma resultat visas i en ny 

undersökning som utförs identiskt och under identiska förutsättningar som en tidigare 

studie. Det som kan vara problematiskt i denna uppsats är antalet respondenter och att 

den geografiska spridningen är begränsad. Däremot anser vi att denna problematik 

reduceras, dels då professionen verkar likrikta de anställda (se 2.8.3), dels utifrån 
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antagandet att ekonomistyrningen är likadan inom respektive byrå och att det därmed 

inte existerar några större skillnader mellan dess kontor. 

Ett sätt att ytterligare minimera yttre påverkan i undersökningen hade varit att ha ett 

svarskuvert per respondent. Det förfarandesätt vi begagnat oss av har givit en möjlighet 

att svaren skulle kunna kontrolleras av någon på kontoret, men eftersom det ingalunda 

handlar om känsliga frågor anser vi inte att det finns fog att tro att detta inverkat i någon 

större utsträckning. 

 

Ett vanligt problem i undersökningar är att respondenterna ofta tvingas tolka de värden 

som finns, och att det därmed krävs klara definitioner (Svenning, 1999, s 64). För att 

undkomma detta problem har vi använt oss av likertskalor (se 2.4.1). 

 

2.8.3 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas i vilken utsträckning resultatet i en studie avspeglar den 

totala populationen (Backman, 1998, s 70), i det här fallet revisorer. Ett antagande i 

studien är att revisorer utgör en homogen grupp. Detta antagande bygger på att 

tillvägagångssättet i arbetet styrs av lagar och rekommendationer vilket till stor del 

standardiserar yrket. Vidare torde de formella teoretiska och praktiska utbildningskrav 

som föreligger för att avge revisorsexamen likrikta yrket. Trots dessa aspekter anser vi 

att en generalisering inte är möjlig utifrån denna studie då antalet respondenter är alltför 

litet. 
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3 TEORI 

I detta kapitel presenteras den teoribas som studien är uppbyggd på. Teorin inleds med 

en bredare förklaring av fenomenet ekonomistyrning för att sedan förklara dess 

beståndsdelar. 

 

3.1 Styrning 

 

Kimura och Mourdoukoutas (2000) menar att effektiva ekonomistyrningssystem skall 

ha som funktion att övervaka medarbetarnas prestationer och samtidigt innehålla 

värderingar, gränser och interaktiva modeller för att skapa lärande och motivation för 

medarbetarna. Genom effektiva styrsystem ökar medarbetarnas integration och 

kreativitet i företaget. Simons (1995, s 6) ger stöd åt detta påstående genom att visa på 

att balansen för att skapa effektivitet i den strategiska styrningen utgår från följande fyra 

hävstänger: värderingsstyrmodellen, den gränsskapande styrmodellen, den interaktiva 

styrmodellen samt den diagnosticerande styrmodellen.  

 

Det som nyss nämnts är ett formellt styrsystem som bäst lämpar sig på företag med 

avancerade teknologier och som har makten utfördelad i organisationen. Dessa företag 

använder sig i större utsträckning av administrativa kontrollsystem såsom 

budgetfokusering, formella kommunikationskanaler samt medbestämmande i budget-

utformningen (Merchant, 1981). Ewing och Samuelsson (1998) menar att den 

interaktiva styrmodellen och värderingsstyrmodellen står för de drivande krafterna 

(”gasen”) i den strategiska styrningen medan den diagnosticerande styrmodellen och 

den gränsskapande styrmodellen står för de återhållsamma krafterna (”bromsen”). 

Tillsammans skapar dessa den energi som vid förening ser till att värde skapas i 

företaget. 

 

Simons (1995, s 14ff) lyfter fram tre nyckelfaktorer som måste vara välbalanserade för 

att skapa förutsättningar för en effektiv strategisk styrning. För det första fyller 

kontrollsystemen en funktion för att skapa en gynnsam spänning mellan 

möjlighetssökande och ett begränsat möjlighetssökande beteende. Att skapa en balans 

mellan dessa båda motpoler är essentiellt för att kunna maximera en resurs avkastning 

samt för att skapa outputs som är av önskat värde för företaget. Den andra nyckelfaktorn 

är att skapa balans i spänningen mellan den planerade strategin och den spontant 

uppkomna strategin. Här handlar det om att ha en strategi som förutsätter skapandet av 

effektivitet samtidigt som den kan uppmuntra till innovation och nytänkande. Den tredje 

nyckelfaktorn Simons (1995, s 21ff) nämner är att skapa en balanserad spänning mellan 

individens självintresse och viljan att bidra till organisationen. 

 

Simons (1995, s 4) menar att inneboende spänningar i organisationer måste kontrolleras, 

nämligen spänningar mellan frihet och restriktioner, mellan bemyndigande av ansvar 

och ansvarsskyldighet, mellan top-downstyrning och bottom-upstyrning samt mellan 

kreativitet och effektivitet. Hänsyn måste dock tas till alla dessa variabler för att skapa 
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gynnsamma förutsättningar för den strategiska styrningen. Dock menar Simons (1995, 

s 29) att det är viktigt att komma ihåg att kontrollen av en organisations strategiska 

styrning inte är säkrad bara för att färdiga, teoretisk väl utformade implementerings-

planer finns. 

 

Simons (2000) menar att de fyra i texten upptagna styrmodellerna agerar verktyg för att 

övervinna hinder som kan finnas i företaget och som kan motverka en lyckosam 

implementering av den strategiska styrningen. I figur 3.1 nedan presenteras på ett 

övergripande plan dessa hinder och hur dessa rent teoretiskt kan övervinnas. 

 

Viljan att Organisatoriska 

hinder 

Hur övervinna 

hinder? 

Styrmodell 

Bidra Diffust syfte Genom klar och tydlig 

kommunikation vad 

gäller företagets 

kärnvärderingar, 

visioner och affärsidé. 

Värderingsstyrmodell 

Göra rätt Individens frestelse 

till medvetet felaktiga 

beslut i syfte att vilja 

prestera 

Skapa och 

kommunicera ut vilka 

beteenden som inte är 

acceptabla i företaget 

Gränsskapande styrmodell 

Prestera Brist i tydlighet om 

vad som förväntas och 

en för knapp 

resurstilldelning 

I styrningen bör det 

upprättas klara och 

tydliga mål som stöds 

genom utarbetade 

utvärderingsmetoder 

Diagnosticerande styrmodell 

Skapa Rädslan att handla fel 

och inskränkt 

handlingsutrymme 

Stimulera till dialoger i 

företaget med effekten 

av att lärande skapas 

Interaktiv styrmodell 

Figur 3.1 Sammanfattning av Simons styrmodeller. Källa: Simons, R.(2000), s 307 

 

 

Simons (1995, s 9) menar att lösningen inte enbart ligger i att ta fram den tekniska 

designen för att kunna balansera tidigare nämnda spänningar utan än mer viktigt är att 

det finns en förståelse för framtaget system och kunskapen för att kunna använda detta 

effektivt. De fyra styrmodellerna återfinns samtidigt i en organisations ekonomi-

styrning, men med olika syften. Den kollektiva styrkan ligger i effekterna som skapas i 

respektive styrmodell. Widener (2007) stödjer detta genom att påpeka att de fyra 

styrmodellerna kommer till sin rätt först då de integreras till en dynamisk enhet, inte då 

de används en och en. Särskilt för värderingsstyrmodellen finns det betydande bevis 

som pekar på att den inte är särdeles effektiv om den inte stöds av övriga styrmodeller. 
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3.2 Värderingsstyrmodellen 

 

Ett formellt värderingsstyrsystem består av en samling i företaget uttalade värderingar 

som genom personer med ledande befattningar formellt kommuniceras ut och 

systematiskt förstärker och underhåller organisationens basvärderingar, syfte och mål 

(Simons, 1995, s36f). Värderingssystemets syfte är att inspirera och leda organisationen 

framåt genom att stimulera till ett ständigt utvecklande och tillvaratagande av nya 

möjligheter. Den formella delen av ett värderingssystem kan kommuniceras ut i 

organisationen genom till exempel nedskriva lärosatser gällande beteenden, moral samt 

uttalad affärsidé (ibid). Ledningen definierar värderingar och mål genom att försöka 

framhäva unikhet, skapa prestige vad gäller professionen samt använda formella 

värderingar som symboler för vad organisationen står för (op ci, s 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Simons styrmodell. Källa: Simons, R. (1995), s 23 

 

 

När problem uppstår vid implementeringen av strategier menar Simons (1995, s36f) att 

värderingssystem kan ge framgång genom att organisationers medlemmar identifierar 

problemet och lösningsförslag utarbetas. När det inte finns några problem stimulerar 

och motiverar ett lyckat värderingssystem till sökandet efter nya vägar att skapa värde 

för organisationen (Simons, 1995, s 36f), vilket driver företag framåt och motarbetar 

status quo. Kimura och Mourdoukoutas (2000) menar att starka värderingar som är 

allmänt vedertagna i företaget och delas av dess medlemmar dessutom bidrar till att 

övriga styrmodellers effekter förstärks. 

 

En anledning till varför behovet av värderingssystem har ökat är att arbetssituationen i 

stort har förändrats. Det krävs alltmer kompetens i företagen med högre förväntningar 

som följd gällande personliga utmaningar och känslan av att individens medverkan 

skapar mening. Därför är det av yttersta vikt att förståelse finns för syftet med 

organisationen som individen verkar i samt individens bidrag till att uppnå det syftet 

(Simons 1995, s 37). 

 

Ewing och Samuelson (1998) förklarar att en god förutsättning för att lyckas med 

implementeringen av denna styrmodell är att rekryteringsprocessen är väl utvecklad i 

företaget så att individer som smälter in i ramen för företagets värderingar anställs. En 

matchande profil underlättar dessutom för att förmå individer att känna hängivenhet och 

fortbildas i linje med företagets strategi (Ouchi, 1979). Otley och Pierce (1995) menar 

Värderings -

styrmodeller 

Interaktiva 

styrmodeller 

Diagnosticerande 

styrmodeller 

Gränsskapande 

styrmodeller 

Strategi 
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att revisionsbyråer här har väsentliga möjligheter att påverka dysfunktionella beteenden 

genom anställningsprocesser, befordringar och fortbildning. Inom de stora revisions-

byråerna är det allmänt känt att rekryteringsprocessen sker i flera steg där bland annat 

personliga värderingar provas för att ta reda på den sökandes profil och finna de 

individer som passar in. 

 

Ouchi (1979) menar vidare att kontroll kan skaps över normer och beteenden genom så 

kallad klankontroll. Med klankontroll menas att det finns sådan respekt för ledarna i en 

organisation att deras beteenden, normer och värderingar accepteras blint av dess 

underordnade, vilket leder till att individuella beslut formas av organisationen. 

 

Värderingsstyrmodeller är värdeladdade och inspirationsskapande och måste vara breda 

nog för att skapa förutsättningar för att alla medlemmar i en organisation skall kunna ta 

åt sig organisationens värderingar. Värderingsstyrmodellen skapar inspiration och 

motivation för att driva företaget framåt och skapar förutsättningar för utveckling och 

expandering. Bisbe och Otley (2004) skriver att styrningen medelst värderingar och 

klara syften i viss utsträckning hjälper individer att formulera vilket strategiskt område 

de skall operera på. Informationen som denna modell bär med sig skapar dock inte nog 

tydliga gränser för vad som skall göras och hur saker och ting skall göras, varför 

begränsningar måste inrättas för att kunna styra fokusering och regler (Simons 1995, 

s 37).  Dessa begränsningar presenteras vidare i avsnitt 3.3. 

 

Denna styrmodell borde ha en betydande del i revisionsbranschen eftersom att 

tillförlitligheten till revision ställer höga etiska och moraliska krav på den som 

reviderar. Viljan att bidra med kvalitativa revideringar tillsammans med ansvar för sin 

profession är förutsättningar som måste finnas för att revisionen skall uppnå sitt syfte.  

 

3.3 Den gränsskapande styrmodellen 

 

Den gränsskapande styrmodellen handlar om att skapa begränsningar vilket står i ett 

motsatsförhållande till värderingsstyrmodellens uppmuntrande karaktär. Denna 

styrmodell skapar begränsningar, baserade på definierade risker, vad gäller fokusering 

på nya möjligheter (Simons, 1995, s 38). 

 

 

Figur 3.3.1 Simons styrmodell. Källa: Simons, R. (1995), s 23 
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Simons (1995, s 39) menar att individer i väl fungerande organisationer som utsätts för 

ny information och nya situationer söker efter vägar till att skapa värde eller 

överkomma hinder. Vilka gränsdragningar som skall råda kan inte dikteras i detalj då 

det är omöjligt att på förhand kunna identifiera alla potentiella problem. Vidare bör man 

ha i åtanke att snäva gränser inskränker på en individs vilja att söka lösningar och 

övervinna hinder denne ställs inför. 

 

Värderingsstyrmodellerna är ofta utsvävande och inspirerar till att en organisations 

resurser inte används effektivt då strävan efter att skapa värde och övervinna hinder är 

alltför ofokuserad. Därför krävs det att gränser sätts för vad organisationen skall 

fokusera på.  Den mest effektiva lösningen ligger i att kommunicera ut vilka aktiviteter 

som skall undvikas, inte att kommunicera vilka aktiviteter som efterfrågas (Simons 

1995, s 37). 

 

Widener (2007) skriver att sannolikheten att anställda ska uppvisa oetiska beteenden är 

högre i miljöer kännetecknade av osäkerhet. För att minska incitamenten därtill, bör 

tyngdpunkt läggas på att skapa en stark gränsskapande styrmodell och dito 

värderingsstyrmodell. Gränser minskar osäkerheten och skapar förutsättningar för att 

delegera beslutsfattande, vilket enligt Simons (1995, s 40) leder till en mer flexibel och 

kreativ organisation. Författaren menar att beslutsfattande i en organisation kan 

jämföras med att köra bil: Utan bromsar känns det inte särskilt tryggt att gasa. Med 

detta menas att tydliga gränser ger individen råg i ryggen för att kunna ta beslut på egen 

hand (ibid). Simons får medhåll av Kimura och Mourdoukoutas (2000), vilka menar att 

gränser med riktad fokusering bidrar till ökad effektivitet och dessutom stödjer 

kreativiteten inom det av ledningen önskade området.  

 

I nedanstående figur 3.3 visas hur värderingsstyrmodellen och den gränsskapande 

styrmodellen interagerar för att skapa effektiv resursfokusering enlighet med den 

strategiska målstyrningen. Värderingsstyrmodellen guidar och motiverar individen att 

välja rätt väg i en miljö med oändliga möjligheter. Den gränskapande styrmodellen 

skapar ytterligare vägledning i form av att den begränsar sökmöjligheten och ringar i 

den önskvärda domän som organisationens individer ska rikta sin fokusering mot 

(Simons 1995, s 41). Tillsammans skapar således dessa två styrmodeller förutsättningar 

för initiativ och beslutsfattande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3.2 Gränsskapande möjlighetssökning 
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Det finns två formella system för gränsdragande åtgärder: begränsningar av beteenden 

och strategiska gränsdragningar. 

 

3.3.1 Begränsningar av beteenden 

Detta slag av gränsskapande system är vanliga i professioner där det finns formella 

koder för hur man som individ skall bete sig. Hur kodens utformning ter sig har sin 

grund i tre faktorer: 

 

 Sociala lagar 

 Organisationens värderingssystem 

 Koder om hur man ska bete sig utifrån lagar och professionella associationer 

 

Simons (1995, s 42) menar att denna typ av gränsdragning, liksom de tio budorden, 

föreskriver saker man inte skall åtaga sig. Exempel på detta är allt som kan anses oetiskt 

hos den berörda professionen som till exempel intressekonflikter, spridande av 

företagshemligheter, datamanipulering och mutor. 

 

Denna typ av gränsdragning är nödvändig i miljöer där osäkerheten är stor eller den 

interna tilliten till varandra är låg. Möjligheter skapar osäkerhet vilken i sin tur kan leda 

till effekter såsom dåligt omdöme eller oetiskt agerande (Widener, 2007). Branscher 

som oftast tillämpar denna typ av gränsdragande styrning är för att nämna några 

revisionsbyråer, advokatbyråer, konsultfirmor, kapitalplacerare samt entreprenörer 

(Simons, 1995, s 43f). Merchant (1990) tillägger att det är ytterst viktigt med formellt 

uttalade beteenderegler i situationer där det förekommer mått av diagnosticerande 

karaktär, detta med anledning av att individer i stor utsträckning manipulerar data för att 

uppnå dessa mål. Fenomenet med datamanipulering och andra dysfunktionella 

beteenden i revisionsbranschen har studerats och tydliga bevis har där presenterats på att 

styrning av diagnosticerande karaktär såsom tidsbudgetar och deadlines uppmuntrar till 

detta (Otley & Pierce, 1996). 

 

Denna typ av gränsdragning utvecklas i många fall inte förrän kriser inträffar som 

försämrar företagets rykte eller företagshemligheter läcker ut (Simons, 1995, s 46), 

vilket revisionsbranschen är ett bra exempel på då denna styrmodell fått ökat 

erkännande efter bland annat Enronskandalen. I spåren av detta har nya revisions-

standarder utformats och påtvingats revisionsbranschen (Öhman, Häckner, Jansson & 

Tschudi, 2006). 

 

Ledarstilen har stor betydelse för förståelsen för hur formella kontrollsystem påverkar 

individers beteenden. Ledarskap finns på flera olika nivåer inom revisionsbranschen, 

vilket reflekterar dess hierarkiska struktur. Ledarna har begränsade möjligheter att 

övervaka sina underordnades beteenden eller kvaliteten på deras prestationer och har 

därför inte särskilt goda förutsättningar att förebygga eller upptäcka dysfunktionella 

beteenden (Otley & Pierce, 1995).  
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3.3.2 Strategisk gränsdragning 

Med strategisk gränsdragning avses skapandet av ett fokuserat möjlighetssökande som 

är i linje med organisationens strategi. Klargörande och utbasunering i organisationen 

om vad som inte är acceptabelt att spendera energi och resurser till bör framgå tydligt 

(Simons, 1995, s 48). Även denna gränsdragning har en tendens till att appliceras först 

när någon kritisk händelse har inträffat. I revisionsbranschen har det på senare år skett 

en gränsdragning i form av att alla revisorer är skyldiga att följa svensk revisions-

standard (RS). Denna standard finns till för att risker ska identifieras och dokumenteras 

samt att den innehåller vidare insnävningar på arbetes tillvägagångssätt, vilket kan ses 

som en nyss nämnd effekt. Vidare påtalar Simons (1995) att ledningens avsikt med 

styrningen ofta är att uppmuntra till ett kreativt och experimenterande beteende, men 

utan strategiskt satta gränser kan ofokuserad möjlighetssökning förbruka stora resurser 

och medföra sämre kvalitet på arbetet.  

 

Det finns dock en risk vad gäller strategisk gränsdragning och dess aktualitet. Simons 

(1995, s 54) påpekar att det är illavarslande i situationer då omgivningen och 

organisationen förändras i snabbare takt än de regler som finns inom organisationen. En 

annan risk med att begränsa möjlighetssökningen är att organisation kan gå miste om 

möjligheter som att hitta nya marknader eller förändra och anpassa aktuell produktlinje 

(Simons, 1995, s 54). Med tanke på den aktuella och ständigt pågående debatten 

angående revisionspliktens vara eller inte vara kan branschen som sådan att gå miste om 

en betydande del av sitt tjänsteutbud, varpå det borde vara av vikt att söka efter nya 

möjligheter som skulle kunna täcka upp eventuell förlust med anledning av en slopad 

revisionsplikt.  

 

3.3.3 Incitament till acceptans av gränsdragande åtgärder 

Simons (1995, s 51ff) menar att det ur företagsekonomisk synvinkel inte är tänkbart att 

ha ett belöningssystem som incitament för dem som följer av företaget uppsatta gränser. 

Detta eftersom de allra flesta skulle respektera dessa gränser och hålla sig inom ramen 

för dessa, givet att gränserna tydligt definieras och kommuniceras ut i organisationen. 

Däremot menar författaren att det är effektivt att vara tydlig och konsekvent gällande 

vilka sanktioner som blir aktuella för dem som väljer att överskrida gränserna (ibid). 

Både uttalade värderingar och gränser kan lätt bli ineffektiva och förlora sin betydelse 

om det visar sig att ledningen är inkonsekvent med de sanktioner som föreskrivits vid 

överskridande. Med detta menas att det inte spelar någon roll hur väl utarbetade en 

organisations styrmodeller är om ledningen handlar i strid mot rådande uppsatta regler 

(Simons, 1995, s 55). 

 

Teorin föreslår i detta kapitel att gränser inte finns till för att stänga inne kreativitet och 

möjlighetssökande utan för att leda individer på rätt spår och undanröja osäkerhets-

faktorer för att kunna stödja beslutsfattande. Inom revisionsbranschen finns många 

gränsskapande åtgärder. Det finns externa formella gränsdragningar i form av till 

exempel lagstiftning, revisionsråd och den svenska revisionsstandarden. Utöver detta 
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tillkommer internt gränsdragande åtgärder såsom regler angående revisorns beteende, 

etik och moral. 

 

3.4 Den diagnosticerande styrmodellen 

 

Den diagnosticerande styrmodellen är ryggraden i det traditionella sättet att 

ekonomistyra och syftet med denna är att mäta att uppsatta mål nås. Simons (1995, s 59) 

definierar denna styrmodell som ett formellt informationssystem som ledningen 

använder för att övervaka processers output och rätta till eventuella avvikelser från 

uppsatta standarder. Kimura och Mourdoukoutas (2000) menar att denna styrmodell är 

att likna vid det traditionella tankesättet vad gäller ekonomistyrning. Med traditionell 

styrning menas att prestationer mäts och utvärderas utifrån i förväg uppsatta standarder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Simons styrmodell. Källa: Simons, R. (1995), s 23 

 

 

För att kunna använda diagnosticerande prestationsvärderingssystem måste det var 

möjligt att fastslå mål, mäta output och mäta avvikelser. I de fall attributen från 

outputen är stabil med lågt brus och låg variation kan utvärderingar, standardiserade 

processer och implementeringsprocedurer användas med gott resultat (Widener, 2007). 

 

Genom att identifiera variabler och sätta upp mål gällande dessa kan ett balanserat 

styrkort utformas. För ett lyckat balanserat styrkort krävs dock i de flesta fall fler 

perspektiv än det finansiella för att den övergripande strategin och dess kritiska 

variabler skall uppfyllas. Kritiska variabler från följande perspektiv bör identifieras: det 

finansiella perspektivet, kundperspektivet, det innovativa perspektivet samt perspektivet 

om inre effektivitet (Simons, 1995, s 68ff). 

 

Den diagnosticerande styrmodellen hämmar, enligt Kimura och Mourdoukoutas (2000), 

incitamenten till initiativtagande samt förmågan att ”tänka utanför lådan”. Rent 

operationellt är den diagnosticerande styrmodellen effektiv då den ofta realiserar sitt 

eget syfte. Vissa negativa effekter medföljer dock tämligen ofta, såsom 

datamanipulation, hyperfokusering och andra dysfunktionella beteenden (Otley & 

Pierce, 1995; Macintosh, 1994; Kimura & Mourdoukoutas, 2000). Ett problem med 

diagnosticerande styrning är alltså att medarbetarna i ett företag tar beslut som inte 
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gynnar företagets intressen utan individens. Detta begrepp beskrivs i litteraturen som 

moral hazard. Därför krävs noga eftertanke vi utformandet av denna styrmodell för att 

säkerställa att det som mäts är i linje med företagets strategiska mål (Adams, 1994).  

 

Tuomela (2005) menar att den grundläggande tanken med diagnostiserande styrning är 

att utgången av en given process tillförlitligt skall gå att mäta. Sweeney och Pierce 

(2004) påvisade att avsaknad av detta leder till att dysfunktionella beteenden skapas till 

hög grad av formella diagnosticerande styrsystem inom revisionsbranschen. Enligt 

denna studie kände sig revisorer mer eller mindre tvingade att frångå uppsatta 

standarder för att nå de prestationsmått de åsattes. Att detta är möjligt beror till stor del 

på komplexiteten i revisorns arbete och den begränsade möjligheten att övervaka 

detsamma (Otley & Pierce, 1995). 

 

Ett sätt att minimera risken för dysfunktionella beteenden är att införa interna 

kontrollsystem. Interna kontrollsystem utgår från de gränsskapande värderingsstyr-

modeller som finns och utifrån dessa skapas specifika och detaljerade processer för att 

övervaka att arbetet fortskrider i linje med företagets strategi (Simons, 1995, s 84f). 

Kullvén (2001) skriver att målsättning och planering är tänkt att motivera de anställda, 

men att det krävs acceptans för att nå uppfyllelse. Med inflytandet att kunna bestämma 

vilket arbete som skall utföras tillvägagångssättet kommer motivationen och 

engagemanget att öka, vilket ger ökade förutsättningar för måluppfyllelse. 

 

En viktig aspekt som måste tas i beaktande när utformandet av mål sker är på vilken 

svårighetsgrad detta läggs på (Sweeney & Pierce, 2004). Alltför hårda mål hämmar 

motivationen för ett fullgott arbete vilket leder till försämrade resultat. Fogarty (1996) 

påvisar att män upplever tilldelade arbetsuppgifter som mer betungande och krävande 

om det finns prestationsbaserade mål inbakat. Dessa mål skapade stress och 

arbetsöverbelastning vilket i sin tur ledde till försämrade resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Motivationskurva 
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Motivationen och tillika stimulansen i arbetet minskar också drastiskt när uppsatta mål 

är för lätta (se figur 3.4). Minskad motivation leder enligt Sweeney och Pierce (2004) 

till att resultatet blir lidande oaktat om målet uppfylls eller inte. 

 

Medbestämmande i utformande av målen kan tillåta mer tillmötesgående mål och hur 

dessa emottages. Medbestämmandet är dock i de flesta fall begränsat. Dock bör andra 

variabler vid fastställandet av mål såsom miljö, struktur och teknologi ha del i 

utformandet av målet vid sidan av den anställdes åsikter (Simons, 1995, s 74). Simons 

(1995, s 76) menar att diagnosticerande styrsystem helst skall vara objektivt utformade 

och klart visa vad som efterfrågas av de anställda. Genom objektiva och klara mål råder 

liten osäkerhet i vad som ska göras, dessutom infinner sig känslan av upplevd rättvisa i 

utvärdering mellan jämlikar i organisationer. Objektiva diagnosticerande styrsystem 

skapar dock incitament för inbördes tävlan och dysfunktionella beteenden och lämpar 

sig inte således inte för revisionsbranschen (Otley & Pierce, 1996; Sweeney & Pierce, 

2006). Dessa effekter avtar dock med åldern då viljan att nå prestationsmålen får stå i 

skuggan gentemot ansvaret för professionen. 

 

I komplexa situationer infinner sig ibland istället subjektiva utvärderingar i form av 

ledningens personliga omdömen om genomfört arbete. En subjektiv utvärdering ställer 

väldigt höga krav på den som utvärderar och är enbart motiverande om utslagen är 

korrekta och den som utvärderar innehar kompetensen som krävs. Dessutom fordras 

stor tillit till den som utvärderar, annars kommer missnöje uppkomma hos den vars 

arbete utvärderas (Simons, 1995, s 78). Att mäta finansiella prestationer på nuvarande 

resultat uppmuntrar till kortsiktigt handlande, då prestationerna inriktas på att klara 

mätningarna och målen, inte för hur bra de är för organisationen på lång sikt (Merchant 

& Bruns Jr, 1986). Kortsiktiga beslut i kombination med andra oönskade effekter av 

styrningen samlas under begreppet dysfunktionella beteenden.  

 

Den diagnosticerande styrmodellen med prestationsmått som dess främsta vapen är av 

teorin att döma inte rätt väg att vandra i en profession liknande revisionsbranschen. 

Både process och output är i det närmaste omöjligt att mäta på ett kostnadseffektivt sätt 

och prestationsbaserade mål ger genom detta faktum incitament till kortsiktiga beslut i 

viljan att söka måluppfyllelse. Riktlinjer måste givetvis finnas men dess betydelse borde 

påvisas ha en undanskymd roll i utvärderingen. 
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3.5 Den interaktiva styrmodellen 

 

Att skapa en interaktiv styrmodell som utvecklar incitament till att vara kreativ och 

samtidigt ha i förväg uppsatta mål är, enligt Simons (1995, s 91), en väldigt viktig del i 

ett företags ekonomistyrning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 Simons styrmodell. Källa: Simons, R. (1995), s 23 

 

 

Den interaktiva styrmodellen stimulerar till lärande och sökandet efter nya möjligheter 

och lösningar på uppkomna problem. För att kunna skapa dessa önskvärda effekter är 

det viktigt att stabila nätverk inom företaget skapas i syfte att dela information mellan 

kollegor och hierarkiska nivåer. De interaktiva kontrollsystemen fokuserar således på 

uppmärksamhet och framtvingande av dialoger som ska genomsyra hela företaget 

(Simons, 1995, s 92). Ewing och Samuelson (1998) talar om ventilationsforum där olika 

nivåer och avdelningar i företag genom dialoger diskuterar tankar, idéer samt eventuella 

problem och strategiska möjligheter.  

 

Galbraith (1977, s 37) menar att företag med hög osäkerhet kräver större informations-

hantering och därmed större investeringar i interaktiva formellt utformade system-

lösningar. Genom utformningen av nya informationskanaler sprids information upp och 

ner i den hierarkiska ordningen och kompetens och medvetenhet skapas med minskad 

osäkerhet som följd. Med osäkerhet menas att beslutfattande som är ostrukturerat eller 

inte behandlas på rutinbasis. Otley och Pierce (1995) skriver att omtänksamhet och 

stödjande ledarskap är viktigt för att minska osäkerheten bland revisorer, särskilt med 

branschens osäkerhet i beaktande. 

 

Högre komplexitet i verksamheten har styrt företag till att delegera ut beslutsfattande i 

organisationen. Detta gör man med anledning att man vill att beslut skall tas på de 

platser där den mest adekvata informationen finns. För att kunna genomföra detta krävs 

samordning och välutvecklade formella system som kan underhålla denna 

informationshantering (Ewing & Samuelsson, 1998). 

 

Revisorer följer riktlinjer och instruktioner, söker hjälp från och är involverade i 

fortlöpande interaktion med kollegor (Öhman et al, 2006). Att man söker hjälp och 

interagerar med varandra inom revisionsbranschen handlar om att undanröja osäkerheter 

samt att lösa nya problem man i sin professions ställs inför. McCartney och Sherer 

(2001) nämner att revisorer i början av sin karriär utför förhållandevis triviala och breda 
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uppgifter och att svårigheten ökar drastiskt först när revisorn blir godkänd eller 

auktoriserad. Med detta menar författaren att det i början av karriären krävs vägledning 

och hög grad av interaktiv styrning, medan kompetenskrävande uppgifter utöver 

interaktiv styrning även kräver stor kunskap om regler och lagstiftning. 

 

Bisbe och Otley (2004) framhäver att organisationer med hög förändringsrisk och 

osäkerhet presterar mest effektivt då kontrollsystem används interaktivt. I dynamiska 

omgivningar där förändringstakten är hög krävs därför att företag har formella 

interaktiva informationssystem som ger förutsättningar till att kunna agera på 

förändringar istället för att bli tvungen att reagera (Hedberg & Jönsson, 1978). 

 

Simons (1995, s 117) skriver att belöningssystemet i det interaktiva kontrollsystemet 

vanligtvis på intet sätt baseras på i förväg uppsatta formler. Belöningar i interaktiva 

kontrollsystem är, till skillnad från det diagnosticerande, en subjektiv bedömning av 

individens totala bidrag till företaget. Simons (1995, s 188f) menar vidare att just 

belöningar som grundar sig på bidrag till företaget stimulerar lärande till skillnad från 

belöningar baserade på prestationer. Det hela kan förklaras med att man vinner på att 

dela med sig av kompetens och information i bidragsbelöningssystemet samtidigt som 

man förlorar på att dela med sig i prestationsbelöningssystemet.  

 

Revisionsbranschen är en bransch där individuell tävlan och prestationsfokusering 

varken gagnar den enskilda byrån eller branschen. Revision är en kompetenskrävande 

profession och av den anledningen bör samarbete och mentorskap premieras i större 

utsträckning än hårda i förväg konstruerade mål. En effektivt använd interaktiv 

styrmodell skapar goda förutsättningar för att promota lärande och ökade kompetenser 

och som en följd av detta minskad osäkerhet. Revision är en profession där kompetens 

och eliminering av osäkerhet och därmed risker är högst essentiellt, vilket borde leda till 

att kraft och fokus läggs på denna styrmodell. 

 

3.6 Situationsanpassat ledarskap 
 

Enligt Hersey och Blanchard (1972) behövs ett stödjande ledarskap som syftar till att ge 

den nyanställde möjlighet att lära sig sina arbetsuppgifter. Däremot behövs, enligt 

författarna, inte några större motivationsåtgärder eftersom teorin utgår från att 

motivationen är hög hos en nyanställd. Därefter kommer en fas då den anställde anses 

vara i behov av såväl stöd som motivation, eftersom motivationen faller efter ett tagn 

samtidigt som den anställde inte klarar av alla uppgifter och därför behöver få förklarat 

för sig varför beslut tas (ibid). Författarna skriver vidare att ledarskapet i nästa fas bör 

syfta till att motivera den anställde att utföra sina uppgifter och utveckla sig i karriären 

genom att tillåtas deltaga i beslutsfattandet. Någon högre nivå av stöd behövs inte 

eftersom den anställde är väl förtrogen med sina arbetsuppgifter. Slutligen bör 

ledarskapet syfta till att ge den anställde resurser att självständigt sköta sitt arbete 

eftersom denne nu klarar av sina arbetsuppgifter samtidigt som ett ökat ansvar anses 

vara motivation nog (ibid). 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel redovisas studiens resultat. Intressanta och statistiskt relevanta 

samband kommer att presenteras och analyseras utifrån existerande teori och logiska 

resonemang. 

 

4.1 Enkätutfall 

 

Genom att analysera medeltalen på enkätsvaren (se figur 4.1) gällande de olika 

styrmodellerna kan det utläsas att den diagnosticerande styrmodellen hos de undersökta 

revisionskontoren är minst påtaglig av de fyra styrmodellerna. Resultat bör dock ses 

med viss försiktighet då brister i operationaliseringen infann sig samtidigt som enkäten 

innehöll få frågor per hävstång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 4.1 Utfall av enkät i medeltal 

 

 

Teorin har som bekant föreslagit att ekonomistyrningen av revisorer kräver en mer långt 

mångfasetterad styrning än den traditionella ekonomistyrningen (Power, 2003). Av 

dessa medeltal (se figur 4.1) att döma har studerade revisionskontor minskat den 

diagnosticerande styrmodellens betydelse och därmed också minskat risken för 

dysfunktionella beteenden som var starkt korrelerade med de prestationsmått som finns 

i branschen (Otley & Pierce, 1996; Sweeney & Pierce, 2006). Genom att styra bort från 

den diagnosticerande styrmodellen och genom det minimera riskerna för 

dysfunktionella beteenden ökar förutsättningar för att revisionen skall kunna vara det 

kvalitetssäkrande verktyget för att säkerställa finansiell information. 
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4.2 Analys av resultat utifrån respektive styrmodell 

 

Diagnosticerande styrmodellen 

 

Tabell 4.1 Korrelationstabell för den diagnosticerande styrmodellen 

  Ålder Kön 

Diagnosticerande 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

-0,19 

0,15 

0,225 

0,087 

 

 

Undersökningen visar att ju äldre en revisor är, desto mindre upplever denne sig styras 

utifrån diagnosticerande styrmedel (-0.19). En anledning kan vara att äldre revisorer får 

allt svårare uppdrag ju äldre de blir med ökad problematik att kontrollera kvaliteten på 

revisionerna, vilket i sin tur gör att de diagnosticerande styrmodellerna tappar i 

precision och kräver att fokus flyttas mot andra dimensioner. En ytterligare tänkbar 

förklaring är att revisorer får allt friare tyglar och mer ansvar ju äldre de blir, vilket 

innebär att de blir mer självgående och inte behöver styras lika hårt som sina yngre 

kollegor. Det begränsade antalet respondenter ihop med signifikansen 0,15 gör att detta 

samband bör ses som en indikation på hur verkligheten ser ut, och inte som någon 

absolut sanning. 

 

Det finns en klar tendens att manliga revisorer i högre grad än kvinnliga revisorer 

upplever sig styras efter diagnosticerande instrument (0,225). Detta skulle kunna ha sin 

grund i att revisionsbranschen tidigare var mansdominerad och att diagnostisk styrning 

var vanlig och att detta lever kvar i dessa revisorers perception. Detta torde innebära att 

män är i övertal bland äldre revisorer och att de upplever sig styras diagnostiskt. Det 

skulle även kunna bero på att män i större grad än kvinnor drivs av att avancera inom 

yrket, vilket i sådant fall skulle kunna förklara resultatet genom att de vill nå 

diagnosticerande mål. En annan tänkbar förklaring kan tänkas vara att manliga 

revisorer, enligt Fogarty (1996), är signifikant mer känsliga för betungande 

arbetsbelastning än kvinnliga dito, och att detta då gör att de förra upplever sig vara 

hårdare styrda diagnostiskt då arbetsbelastning hör ihop med den diagnosticerande 

styrmodellen genom påtagliga utvärderingar. 
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Interaktiva styrmodellen 

 

Tabell 4.2 Korrelationstabell för den interaktiva styrmodellen 

  Ålder Kön Kontorsstorlek Erfarenhet 

Interaktiva 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

-0,242 

0,065 

0,368 

0,004 

-0.218 

0,097 

-0,213 

0,105 

 

 

Undersökningen visar att ju äldre en revisor är, desto mindre upplever denne sig styras 

från interaktiva styrmedel (-0,242). Detta kan ha sin grund i att revisorer blir alltmer 

självgående med ökande ålder, vilket minskar behovet av att hämta hjälp från kollegor 

då de lärt sig sitt arbete. Yngre, mer oerfarna revisorer behöver således mer stöd från 

kollegor för att lösa problem de ställs inför, vilket är precis vad Hersey och Blanchard 

(1972) skriver. En annan tänkbar förklaring är att yngre revisorer arbetar med bredare 

uppgifter för att förbereda sig för att avlägga revisorsexamen, medan äldre revisorer blir 

mer och mer specialiserade, vilket torde göra att de förra oftare ställs inför nya problem, 

medan de senare inte gör det. Signifikansen på 0,065 är i det närmaste statistiskt 

tillfredsställande. Erfarenhet har också ett negativt förhållande till interaktiv styrning (-

0,213). Ålder och erfarenhet bör kunna förklaras av samma fenomen och därför 

analyseras inte erfarenhet isolerat i detta fall. 

 

En annan korrelation visar indikationer på att ju större en revisionsbyrå är, desto mindre 

upplever de anställda att de styrs interaktivt (-0,218), vilket stöds av en fullt godtagbar 

statistisk signifikans (0,097). Detta kan bero på att det på större byråer rimligen finns 

fler i samma situation som en själv, vilket ger hårdare konkurrens och således jämför 

man sig med dem och sätter sig själv i första rummet istället för att hjälpa fram de 

andra. Stöd för denna teori kan hämtas från Sweeney och Pierce (2004) som skriver att 

revisionsbranschen kännetecknas av mycket intern konkurrens mellan utövarna om 

befordringar och andra karriärrelaterade faktorer. Ytterligare en tänkbar förklaring är att 

det interaktiva kontrollsystemet blir mer komplext och svårare att implementera i större 

organisationer. Ytterligare ett samband som kunde identifieras är att manliga revisorer 

upplever sig i högre grad styras efter interaktiva styrmedel än kvinnliga dito. 

Signifikansen på 0,004 ger dessutom ett mycket starkt stöd för detta samband. 
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Värderingsstyrmodellen 

 

Tabell 4.3 Korrelationstabell för värderingsstyrmodellen 

  Erfarenhet 

Värderingsstyrmodellen 

 

 

Korrelation 

Signifikans 

-0,200 

0,097 

 

 

Sambandet som påvisas i tabell 4.3 visar på att ju mer erfarenhet en revisor har, desto 

mindre upplever denne sig styras av värderingsstyrmodellen, detta med en korrelation 

på -0,200 och signifikansen 0,097. Detta skulle kunna förklaras med att mer erfarna 

revisorer är så pass självgående att de inte upplever sig styras lika hårt som de yngre i 

och med att de själva får ökat ansvar. Det skulle också kunna bero på att värderingarna 

tillsammans med erfarenhet är så väl fastetsade att de ses som ens egna. 

 

Detta är den styrmodell som av revisorer är mest påtaglig oberoende 

situationsvariablerna. Samtidigt är det den enda som inte har ett påvisbart samband mot 

ålder, vilket skulle kunna tyda på att det är den viktigaste styrmodellen. Hopwood 

(1974) skriver att det i branscher där output är svår att mäta är viktigt att styra de 

anställdas värderingar och normer för att undvika att de handlar i strid med företagets 

mål. Med detta resonemang i åtanke faller det sig naturligt att fokus läggs på 

värderingsstyrmodellen. 

 

Gränsskapande styrmodellen 

 

Tabell 4.4 Korrelationstabell för den gränsskapande styrmodellen 

  Ålder Kön Erfarenhet 

Gränsskapande 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

0,316 

0,015 

-0,283 

0,030 

0,208 

0,114 

 

 

 

Ju äldre en revisor är, desto mer upplever denne sig styras utifrån gränsskapande 

styrmodeller. I studien påvisas en korrelation på 0,316 med en odiskutabel 

signifikansnivå på 0,015. En tänkbar förklaring är att ju mer fritt ansvar en revisor får, 

desto fler begränsningar krävs för att hålla denne inom ramen för sitt arbete. Istället för 

att söka stöd rent interaktivt tas stöd av gränsskapande åtgärder för att stödja sitt eget 

beslutsfattande, vilket stämmer väl överens med Hersey och Blanchards (1972) teori. 

Erfarenhet har också ett positivt förhållande till interaktiv styrning (0,208). Ålder och 

erfarenhet bör kunna förklaras av samma fenomen och därför analyseras inte erfarenhet 

isolerat i detta fall. 
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Kvinnliga revisorer upplever sig i högre grad än sina manliga kollegor vara styrda efter 

den gränsskapande styrmodellen (-0,283). En anledning till varför detta skulle kunna 

vara är att man helt enkelt upplever den gränsskapande styrningen olika. 

 

4.3 Analys av situationsvariablerna 

 

Revisorsassistenter 

 

Tabell 4.5 Korrelationstabell med revisorsassistenter som situationsvariabel 

Revisorsassistenter  

 

Ålder Kön Erfarenhet Kontorsstorlek 

Gränsskapande 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

0,362 

0,128 

-0,455 

0,051 

  

Diagnosticerande 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

   -0,635 

0,004 

Interaktiva 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

-0,433 

0,064 

 -0,511 

0,025 

-0,389 

0,100 

Värderings-

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

  -0,536 

0,018 

0,465 

0,045 

 

 

Generellt finns fler samband för revisorsassistenter än för godkända och auktoriserade, 

vilket torde bero på att de förra, i enlighet med Hersey och Blanchard (1972), styrs 

hårdare och är mindre självständiga än de senare. Sambanden som berör 

situationsvariablerna ålder och erfarenhet kommer inte att kommenteras närmare då 

revisorsassistenterna blir licensierade efter ett begränsat antal år, vanligen 5-6 år, och i 

normalfallet inleder karriären vid låg ålder Även om det givetvis finns 

revisorsassistenter med längre erfarenhet och dessa som inleder karriären vid högre 

ålder, dessa utgör dock undantaget som bekräftar regeln. 

 

Ett väldigt starkt samband visar att revisorsassistenter upplever sig styras mindre 

diagnostiskt ju större kontor de arbetar på (-0,635), detta med en signifikans på 0,004 

som visar på att resultatet med största säkerhet inte beror på slumpmässiga faktorer. 

Sweeney och Pierce (2004) skriver att tidsbudgetar upplevs som hårdare styrning och 

upplevs ge mer tidspress än deadlines. De skriver även att ju mindre ett kontor är, desto 

fler mindre klienter har det. Detta är en grupp som i radikalt mycket större utsträckning 

anlitar revisionsbyråer på budgetbaserade uppdrag. Detta skulle kunna innebära att de 

mindre kontoren i denna undersökning styrs mer efter tidsbudgetar och därmed upplever 

sig vara hårdare styrda diagnostiskt. Ett logiskt antagande är att om du känner stor stress 

inför något lägger du förmodligen också stor vikt vid det. 
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Ju äldre en revisorsassistent är, desto mindre upplever denne sig styras interaktivt. 

Sambandet har som kan utläsas i tabell 4.5 korrelationen -0,433 med en stark 

signifikans på 0,064. Detta kan bero på att en nyanställd assistent uppmuntras att söka 

mycket hjälp av sina kollegor då denne ständigt ställs inför nya problem, alltmedan en 

äldre revisorsassistent lärt sig tillvägagångssätten. Detta bygger på Manson, McCartney 

och Sherers (2001) resonemang om att revisorsassistenter utför förhållandevis triviala 

uppgifter och styrs med hjälp av vägledning i sitt arbete och att svårighetsgraden ökar 

drastiskt först när denne blir godkänd eller auktoriserad revisor. Ju äldre 

revisorsassistenten blir desto mindre vägledning och desto mer sökande efter svar via 

regelverk och liknande. 

 

Ett annat samband indikerar att revisorsassistenter upplever sig styras mindre interaktivt 

ju större kontor de arbetar på (-0,389). Detta samband känns också lite överraskande 

och förklaringar i teorin saknas. Vad sambandet säger är att revisorsassistenter får 

mindre vägledning och får ta del av mindre information ju större revisionskontor man 

arbetar på. En anledning till detta skulle kunna vara att revisorsassistenter på mindre 

kontor arbetar närmare de mer erfarna revisorerna än vad som är fallet på stora kontor, 

vilket skulle kunna förklara bristen på interaktiv styrning. 

 

Studien påvisar att ju större kontor en revisorsassistent arbetar på, desto hårdare 

upplever denne sig styras efter värderingar, detta med en korrelation 0,465 och en 

signifikansnivå 0,045. Detta samband skulle kunna bero på att det är svårare att få en 

övervakande styrning att fungera på kontor med många anställda, och att fokus i sådant 

fall läggs på att styra dem inifrån genom värderingar. 

 

Godkända revisorer 

 

Tabell 4.6 Korrelationstabell med godkända revisorer som situationsvariabel 

Godkända 

revisorer 

 

 Ålder Kön Erfarenhet 

Diagnosticerande 

Styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

-0,334 

0,15 

0,391 

0,089 

 

Interaktiva 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

-0,535 

0,015 

 -0,410 

 0,072 

 

 

Enligt studien försvagas den diagnosticerande styrningen med en korrelation på -0,334 

med ökad ålder på den godkända revisorn, med inte alltför stark signifikansnivå. Detta 

samband får stöd av Otley & Pierce (1996) som menade att betydelsen av 

diagnosticerande prestationsmått såsom tidsbudgetar och deadlines minskade i 

betydelse ju äldre revisorn var. Ytterligare en anledning till att man med ökad ålder 
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känner sig mindre styrd av diagnosticerande mått skulle kunna vara att man som revisor 

själv upprättar tidsbudgetar och deadlines.  

 

Bland godkända revisorer fann studien vidare att män i betydligt högre utsträckning 

(0,391) än kvinnor i sin profession styrdes av diagnosticerande mått. Detta kan förklaras 

av att män oaktat lika tilldelade arbetsuppgifter känner större arbetsbelastning än 

kvinnor och känner större stress inför prestationsbaserade mål (Fogarty, 1996). En 

annan anledning som skulle kunna utgöra skillnaden är att män och kvinnor har olika 

syn på hur man utvärderas eller skilda synsätt på professionen.  

 

Hos godkända revisorer har den interaktiva styrningen en negativ korrelation när det 

gäller ålder (-0,535) och erfarenhet (-0,410). Att den interaktiva styrningen avtar med 

ålder och erfarenhet skulle kunna ha en naturlig förklaring i att man med ökad ålder och 

erfarenhet blir alltmer självgående och kanske inte ställs inför lika många nya problem 

som yngre och oerfarna inom professionen. Som bekant är den interaktiva styrningen ett 

stöd i arbetet. Öhman et al (2006) menar att den interaktiva styrningen inom 

revisionsbyråer finns till för att bistå kollegor med kompetens och undanröja eventuella 

osäkerheter. Förklaringen kan därför ligga i att ju mer erfarenhet och ju äldre man är 

desto mer kompetens har man samlat på sig och desto mindre stöd behövs. 

 

Auktoriserade revisorer 

 

 Tabell 4.7 Korrelationstabell med auktoriserade revisorer som situationsvariabel 

Auktoriserade 

revisorer 

 

 Ålder Kön Kontorsstorlek 

Gränsskapande 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

0,547 

0,013 

  

Interaktiva 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

 0,847 

0,000 

-0,517 

0,019 

 

 

Det första tydligt statistiskt försvarbara sambandet vi hittar när vi studerar auktoriserade 

revisorer är att den gränsskapande styrmodellen blir allt mer påtaglig med stigande ålder 

(0,547), detta med en övertygande signifikansnivå på 0,013.  Ett självständigare arbete 

med mandat att göra egna revisioner och ansvara för egna beslut kan leda till att stark 

förankring finns i att agera efter regler och andra gränsdragande åtgärder. 

 

Ett intressant och aningen förvånande samband är att på ju större byråer män arbetar 

desto mindre vikt läggs vid den interaktiva styrmodellen (-0,354). Detta känns lite 

främmande då både teorin (Galbraith, 1977; Bisbe och Otley, 2004; Hedberg & 

Jönsson, 1978) och det logiska resonemanget talar om att ju större organisation är desto 

mer komplex och trögföränderlig och därmed i större behov av väl fungerande 
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informationskanaler. Å andra sidan torde det vara svårare att implementera ett 

välfungerande interaktivt system i en större organisation, vilket möjligen kan förklara 

utfallet. 

 

Ett intressant samband men som oss veterligen saknar vetenskaplig förankring är att 

manliga auktoriserade revisorer i mycket högre utsträckning (0,847) än sina kvinnliga 

kollegor påverkas av den interaktiva styrmodellen i sin profession.  

 

Manliga revisorer 

 

Tabell 4.8 Korrelationstabell med män som situationsvariabel 

Män 

 

 Ålder Erfarenhet  Kontorsstorlek Position 

Gränsskapande 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

0,423 

0,028 

0,357 

0,068 

  

Interaktiva 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

  -0,354 

0,070 

0,400 

0,039 

 

 

Män som isolerad variabel i undersökningen visade på ett antal statistiskt försvarbara 

samband. Det första tydliga sambandet vi kan illustrera i nedanstående tabell är att den 

gränsdragande styrmodellen tenderar att bli mer påtagligare ju äldre man är, detta med 

en korrelation på 0,423. En anledning till detta skulle kunna vara att med ansvar och 

mandat till eget beslutsfattande kan stödet av regler i arbete få en större grad av 

betydelse. Ytterligare en anledning till detta kan vara att äldre revisorer sällan eller 

aldrig arbetar i grupp på större kontor, vilket skulle kunna förklara avsaknaden av den 

interaktiva styrningen. Erfarenhet var ytterligare en variabel som uppvisade en positiv 

korrelation med gränsskapande styrning (0,357). Erfarenhet och ålder har ett logiskt 

samband och förklaras därmed med samma motivering. 

 

Ett intressant och aningen förvånande samband är att på ju större byråer män arbetar 

desto mindre vikt läggs vid den interaktiva styrmodellen (-0,354). Detta känns lite 

främmande då både teorin (Galbraith, 1977; Bisbe och Otley, 2004; Hedberg & 

Jönsson, 1978) och det logiska resonemanget talar om att ju större organisation är desto 

mer komplex och trögföränderlig och därmed i större behov av väl fungerande 

informationskanaler. 

 

Det sista statiskt relevanta sambandet som kan studeras i med den manliga faktorn som 

situationsvariabel är att manliga revisorer i högre befattningar styrs mer interaktivt 

(0,400) än manliga revisorer med lägre befattningar. Med högre position följer också 

ökade grader av ansvar och därmed också ett egenintresse i att saker och ting sker på ett 

effektivt och korrekt sätt, därav denna korrelation. 
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Kvinnliga revisorer 

 

Tabell 4.9 Korrelationstabell med kvinnor som situationsvariabel 

Kvinnor 

 

 Ålder Erfarenhet  Position 

Interaktiva 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

-0,409 

0,020 

-0,390 

0,028 

-0,597 

0,0000 

Diagnosticerande 

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

-0,300 

0,096 

  

Värderings-

styrmodellen 

 

Korrelation 

Signifikans 

 0,264  

0,144 

-0,279 

0,122 

 

 

Som man kan utläsa i tabellen så minskar också den interaktiva styrningen hos 

kvinnorna såsom hos männen i förhållandet till ålder (-0,409) och erfarenhet (-0,390), se 

stycket ovan. Den finns dock en radikal skillnad mellan hur de båda upplevs styras 

beroende på vilken position de innehar inom revisionskontoret. Medan manliga 

revisorer hade en stark positiv korrelation till interaktiv styrning (0,400) hade kvinnliga 

revisorer en ännu starkare korrelation till interaktiv styrning fast i det här fallet en 

negativ sådan (-0,597). Hur detta kan komma sig finns det oss veterligen ingen 

förklarande teori. En förklaring skulle dock kunna vara att männen oftare besitter 

chefspositioner kopplade till professionen medan den kvinnliga revisorns bidrag är 

kopplat till enbart positionen. Om så är fallet så gäller samma förklarande motivering 

här som för variablerna erfarenhet och ålder. 

 

Undersökningen visar också med en stark korrelation (-0,300) att kvinnliga revisorer 

med stigande ålder mer och mer frångås att påverkas av den diagnosticerande 

styrningen. Förutom att man med åren värnar mer om sin profession (Otley & Pierce, 

1996) och därmed sätter kvaliteten i första rummet skulle en möjlig förklaring kunna 

vara att man har kommit till insikt att det inte är de diagnosticerande faktorerna som 

utgör den essentiella substansen vid en utvärdering. 

 

Vad gäller värderingsstyrmodellen för kvinnliga revisorer är fallet att erfarenhet är 

positivt korrelerat med värderingsstyrmodellen (0,264) samtidigt som position har en 

negativ korrelation till densamma (-0,279). Dessa samband är väldigt svårt att hitta 

någon logisk förklaring till då ökad erfarenhet och högre position är korrelerat till 

varandra. 
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5 SLUTSATSER 

I det femte och avslutande kapitlet presenteras slutsatser dragna utifrån resultaten och 

analyserna som gjorts i studien. Vidare presenteras också förslag till fortsatta studier 

samt praktiska implikationer. 

 

5.1 Slutsatser 

 

Syftet med denna uppsats var att utreda hur revisorer styrs utifrån en styrmix. Denna 

studie visar på att styrningen upplevs ganska jämt fördelat mellan de olika 

styrmodellerna, undantaget den diagnosticerande styrmodellen. Tendensen är att den 

diagnosticerande styrmodellen på revisionskontoren idag intar en undanskymd roll i 

förhållande till de tre andra styrmodellerna. Med andra ord är även revisorns upplevelse 

av den ekonomiska styrningen att fokus är fördelat på alla fyra styrmodeller. 

 

Av de fyra studerade styrmodellerna hade värderingsstyrmodellen minst korrelerade 

samband med situationsvariablerna och var den enda av styrmodellerna som inte visade 

på minskad betydelse i samband med ökad ålder. Detta torde betyda att denna 

styrmodell är väl förankrad hos de revisionskontor studien utförts på.  

 

Tydliga samband visade också på att styrningen överlag tappar i betydelse ju äldre man 

blir och ju mer erfarenhet man drar på sig i enlighet med teorin om situationsanpassat 

ledarskap. Med tanke på att revisorerna upplever sig styras mindre torde bero på att 

revisorer blir allt mer självgående med ökad ålder och erfarenhet alternativt att 

styrningen är så väl förankrad i rutiner och system att äldre och erfarna revisorer inte 

längre reflekterar över styrningen på samma sätt som tidigare. 

 

Med tanke på att revisorsyrket är mycket komplext faller det sig naturligt att den 

interaktiva styrmodellen minskar med ökad ålder och erfarenhet, vilket innebär att de 

oerfarna revisorerna upplever sig styras mer på den interaktiva dimensionen då de 

behöver mycket vägledning i början av sin karriär. När revisorn sedan blir godkänd eller 

auktoriserad tenderar denne att uppleva att den gränsskapande styrmodellen får ökad 

betydelse. Arbetsuppgifterna är då rimligen än mer komplexa och revisorn behöver i 

högre grad förlita sig på sin egen kompetens och stöd från regelverk och lagar. 

 

Sammantaget visar studien indikationer på att det i revisionsbranschen skett en 

övergång från den diagnosticerande styrmodellen till en bredare styrmix. Detta trots att 

studien inte jämförs med en likadan undersökning från tidigare. 



KAPITEL 5 - SLUTSATSER 

31 

 

5.2 Förslag till fortsatta studier 

 

Studien har visat på tydliga tendenser hur styrning förhåller sig ute på svenska 

revisionsbyråer utifrån de fyra styrmodellerna. En intressant fortsättning inom detta 

forskningsområde skulle kunna vara att utreda hur styrningen inom de olika 

styrmodellerna ser ut. Genom en kvalitativ studie skulle förklaringar kunna belysas, allt 

ifrån hur man styrs när man slussas in i yrket och den personliga utvecklingen därifrån, 

allt för att reda på varför styrning upplevs förändras över tiden. 

 

I denna studie har indelningen i positioner bestått av blott tre olika trots att det finns fler 

än så inom de stora revisionsbyråerna, åtminstone fem-sex nivåer. Ett intressant uppslag 

till fortsatt forskning är att kartlägga hur dessa positioner, från den nyanställde 

(associate) till delägare (partner), påverkar hur styrningen upplevs. 
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Enkät 

Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som skriver en magisteruppsats. 

Uppsatsen handlar om styrning i revisionsbranschen. Syftet med enkäten är att kartlägga 

hur ekonomistyrningen i revisionsbranschen upplevs av revisorer. 

 

Data samlas in genom enkäter. Vi kommer inte på något sätt att markera vilken 

revisionsbyrå enkäterna kommer ifrån. Inga jämförelser kommer att kunna göras mellan 

deltagande byråer, utan det är professionen som helhet vi är intresserade av att 

kartlägga. Ditt svar kommer inte att gå att spåra till dig, och är således konfidentiellt. 

 

Kryssa i det alternativ du upplever stämmer bäst in på dig i ditt arbete som revisor! 

 

 

Ålder (år) -30  □ 31-40  □ 41-50  □ 51-  □ 

Kön kvinna □ man □ 

 

Hur många år har du arbetat inom revisionsbranschen?  

0- 5  □ 6-10  □ 11-15  □ 16- 20 □ 21- □ 
 

Hur många revisorer (revisorsassistenter, godkända samt auktoriserade revisorer) 

arbetar på ditt kontor?  

0- 5  □ 6-10  □ 11-15  □ 16- 20 □ 21- □ 
 

 

Vilken position har du på din byrå?  

Revisorsassistent  □ 

Godkänd revisor  □ 

Auktoriserad revisor  □ 
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1. Jag upplever debiteringsgrad som ett viktigt styrmedel. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt

  

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 

 

2. Jag upplever att jag utvärderas på min förmåga att klara uppsatta 

tidsbudgetar.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 

 

3. Jag upplever att jag kan påverka tillvägagångssättet i mitt arbete. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 

 

4. Jag uppmuntras av ledningen till att förmedla strategisk information 

gällande klienter och konkurrenter genom regelbunden dialog med mina 

kollegor.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 
 

5. Jag uppmuntras att både ta och ge hjälp av mina kollegor när problem 

uppstår i samband med revision. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 
 

6. Jag upplever mig ha möjlighet till såväl professionell som personlig 

utveckling inom företaget.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 

 

 

 

 



BILAGA 

III 

 

7. Jag upplever att företagets vision, affärsidé och värderingar är något som 

ledningen kontinuerligt förmedlar.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 
 

8. Jag delar företagets värderingar.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 

 

9. Jag upplever att företagskulturen har stor inverkan på mig i mitt arbete.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 

 

10. Jag utgår från företagets värderingar för att lösa nya problem jag ställs 

inför. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 

 

11. Det förmedlas tydligt vilka aktiviteter som inte är tillåtna för mig, såväl 

under som utanför arbetstid.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 

 

12. Det förmedlas ut klara regler om vad jag som revisor inte får göra. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 

 

 

13. Jag upplever reglerna som ett stöd i mitt arbete. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 

 



BILAGA 

IV 

 

14. Det finns tydligt förmedlade konsekvenser vilka infinner sig vid eventuella 

regelöverträdelser.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer fullständigt 

1  □ 2  □   3  □ 4  □ 5  □ 

 

Tack för din medverkan! 

 

David Thomelius 

Daniel Törnkvist-Lindén 


