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Titel: Incitament i revisionsbyråer - Hur incitamentstyrning kan användas för att 

stärka det professionella och kommersiella perspektivet 

Inledning: Revisionsbranschen kan ses som en del av en profession med en tanke 

om att bidra till samhällsmässigt intresse genom att objektivt och oberoende 

förmedla ekonomisk information. En profession är beroende av kompetent och 

kvalificerad personal för att kunna upprätthålla god revisionskvalitet. För att utföra 

deras jobb ges stort utrymme för att själva bestämma över tillvägagångssättet för 

arbetet. Å andra sidan kan revisionsföretagens intressen ses som kommersiella med 

en tanke om att alla företag är vinstdrivna och styr för att uppnå affärsmässiga mål. 

Dessa två perspektiv kan ses som motstridiga och står i konflikt till varandra, men 

som båda måste tas hänsyn till och är viktiga för byråns överlevnad. 

Syfte: Syftet med studien är att få en förståelse för hur revisionsbyråer använder 

incitament för att hantera problematiken kring kommersialism och professionalism. 

Metod: En kvalitativ studie har genomförts på tre företag i revisionsbranschen. 

Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. 

Slutsats: Studien visar att företagen fungerar som en hybrid och styr för både 

kommersialism och professionalism beroende på den givna situationen, genom 

både finansiella och icke-finansiella incitament. Vi kan även se att företagens starka 

socialiseringsprocess bidrar till ett community för att säkerställa att kommersialism 

och subjektiva intressen inte kan ta över. 

Nyckelord: revisor, revisionsbyrå, incitament, belöningssystem, kommersialism, 

professionalism, profession, clan control, up or out, prestationsmätning, 

ekonomistyrning 
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Title: Incentives in audit firms - How incentive management can be used to manage 

and strengthen the professional and commercial perspective 

Introduction: The auditing industry can be seen as part of a profession with the 

idea of contributing to societal interest by objectively and independently conveying 

financial information. A profession is dependent on competent and qualified 

employees in order to maintain good audit quality. In order to do their job, there is 

room for themselves to decide on the approach to the work. On the other hand, the 

interests of the audit firms can be seen as commercial, with the idea that all 

companies are profit-driven and govern to achieve business goals. These two 

perspectives can be seen as contrasts and in conflict with each other, but both must 

be taken into account and are important for the agency's survival. 

Purpose: The purpose of the study is to gain an understanding of how audit firms 

use incentives to handle the problems of commercialism and professionalism. 

Method: A qualitative study has been conducted on three companies in the auditing 

profession. The empirical data has been collected through semi structured 

interviews. 

Conclusions: The study shows that the companies work as a hybrid and control 

both commercialism and professionalism depending on the given situation, through 

both financial and non-financial incentives. We can also see that the companies' 

strong socialization process contributes to a society to ensure that commercialism 

and subjective interests cannot take over. 

Keywords: auditor, audit firm, incentive, reward system, commercialism, 

professionalism, profession, clan control, up or out, performance measurement, 

management control 
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1. Inledning 

I studiens inledande kapitel presenteras först en bakgrund om revisionsbranschens 

roll och uppbyggnad samt de två synsätten professionalism och kommersialism. 

Bakgrundsbeskrivningen mynnar sedan ut i en problemdiskussion där konflikten 

mellan professionalismen och kommersialismen problematiseras och leder till en 

problemformulering. Fortsättningsvis presenteras syftet med studien och till sist 

avslutas det inledande kapitlet med en presentation av studiens disposition. 

1.1 Bakgrund 
 

Revisorer fungerar som en länk mellan företag och samhället. Deras uppgift är att 

opartiskt granska företag och ge samhället information om dess verksamhet 

(Iredahl, u.å.). Revisionen fungerar som en kvalitetssäkring av informationen om 

de ekonomiska förhållanden som ett företag lämnar till marknaden genom sin 

årsredovisning. Detta bidrar till att skapa en trygghet och bygga ett förtroende 

mellan företaget och dess intressenter genom att till exempel skapa förutsättningar 

för goda affärer med kunder, leverantörer och finansiärer samt att hjälpa bland annat 

Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten säkerställa att bokföringen utförs korrekt 

(Visma, 2018). För att revisionen ska upprätthålla hög kvalitet ställs höga krav på 

revisorerna. Till exempel granskas de av International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) som är ett oberoende standardiserande organ som tjänar 

samhället genom att sätta högkvalitativa internationella standarder för bland annat 

revision, kvalitetskontroll och granskning. På så sätt förbättrar IAASB kvaliteten 

och enhetligheten i praktiken över hela världen och stärker samhällets förtroende 

för revisionsbranschen (IFAC, u.å.). 

Revisorer identifieras som professionella yrkesutövare som besitter kunskap och 

färdigheter som skiljer sig från andra yrkesgrupper och deras arbetsuppgifter, och 

medför ett stort socialt värde för samhället (Freidson, 1984). Ett genomgående krav 

för att kännetecknas som en professionell yrkesutövare är att de måste ha en specifik 
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kunskap och expertis om bland annat lagstiftning, organisatoriska riktlinjer samt 

etiska koder. Genom revisorns yrkesexamen säkerställs den teoretiska kunskap som 

samhället förväntar sig av yrkesutövaren och revisorn får därmed legitimitet och 

acceptans hos individerna (Forslund, 1998). Byråerna drivs av sin 

professionaliserade arbetskraft och kan därmed ses som en del av en profession 

(Von Nordenflycht, 2010; Miner et al., 1994). Abbott (1988) definierar en 

profession som en avgränsad grupp av individer som praktiserar en teoretisk 

kunskap i vissa speciella sammanhang. Det leder till att revisionsbyråer till stor del 

är utformade efter de professionella riktlinjerna. Till exempel genom att det är den 

professionella kunskapen som styr, det är den som sätter gränser och krav för 

revisionsbyråernas agerande på marknaden, samt att ledande befattningshavare får 

makt genom sin kompetens. Professionen blir därmed som en institution och ett 

styrmedel för byråerna (Von Nordenflycht, 2010; Miner et al., 1994; Lee, 1995; Lui 

et al., 2003; Alvehus, 2012; Björngren Cuadra, Fransson, 2012) och som i enlighet 

med FARs analysmodell innebär att uppgifterna utförs med hög kvalitet utan 

hänsyn till vinst- eller egenintresse (FAR, 2015). Legitimiteten för branschen 

bygger på det professionella agerandet och att handla i samhällets intresse och det 

är därför det är en väsentlig komponent för revisionsbyråerna att ta hänsyn till 

(Lokatt, 2018). En profession är beroende av att ha kompetent personal då det är de 

anställdas expertiskunskaper som värderas och skapar värde för företaget (Alvehus, 

2017), samt att ha kvalificerad personal för att kunna upprätthålla god 

revisionskvalitet (Hall och Smith, 2009). 

Även andra intressen än samhällsmässiga har uppmärksammats och utvecklats och 

revisionsbyråernas intressen kan även ses som kommersiella (Hanlon, 2004). Från 

att revisionsbyråerna främst har varit relativt små enmansföretag som endast ägnat 

sig åt revision och där revisorerna skapade förtroende för ägarna på marknaden, till 

att ha blivit desto större företag som erbjuder flertalet konsulttjänster och med ett 

allt större fokus på lönsamhet och att ta marknadsandelar (Björngren Caudra, 

Fransson, 2012; Watts och Zimmerman, 1983). Detta synsätt har dock mött kritik 
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hos vissa, som menar att revisionens syfte delvis går förlorad när affärsmässiga 

intressen blandas in (Hanlon, 2004). År 2002 uppdagades en stor skandal inom 

revisionsbranschen där en av världens största revisionsbyrå, Arthur Andersen, hade 

försvårat utredningen genom att förstöra dokument kring revisionsuppdraget i det 

konkursdrabbade företaget Enron. Revisionsbyrån ska även ha redovisat ett alldeles 

för gott resultat för företaget jämfört med det verkliga utfallet. De ska dessutom ha 

tagit emot väldigt stora arvoden från Enron under en längre period, vilket 

resulterade i att Arthur Andersens verksamhet fick avslutas och revisionsbranschen 

gick från att vara Big 5 till Big 4 (Dagens Industri, 2002). Artur Andersens kollaps 

har givit uppmärksamhet till etiken kring professionalism hos revisionsbyråerna. 

Detta genom revisorers oberoende, nära relationer till klienten samt kombinationen 

av konsultverksamhet och revision (Suddaby et al., 2009). Även om fallet kring 

Enron beskrivs som ett, i mångt och mycket, extremt fall där byråns ekonomiska 

intresse har prioriterats framför kvalitet. 

Revisionsbyråerna kännetecknas av en särskild partnerstruktur där ägandet består 

av, och tillfaller en grupp individer som arbetar på företaget och där alla anställda 

har möjlighet arbeta sig upp och bli delägare. Strukturen ska säkerställa att 

kompetent personal hålls kvar på företaget och att dessa utför sina arbetsuppgifter 

av hög kvalitet samt uppmuntras till vidareutbildning för att främja den 

professionella identiteten (Van Lent, 1999; Greenwood et al., 2007; Greenwood 

och Empson, 2003; Von Nordenflycht, 2010). Partnerskapet ger även företagen 

möjlighet till ökat fokus på affärsmässighet, där revisorn agerar entreprenöriellt och 

i ekonomisk relation till kunden (Suddaby et al., 2009). Kornberger et al. (2011) 

menar att ett sätt att styra mot denna typ av agerande är genom karriärsystemet up 

or out. Systemet utgår från en tanke om att anställda stannar kvar på en nivå i 

hierarkin en viss tid. Därefter måste anställda klättra till nästa position inom 

företaget eller söka sig någon annanstans. I och med den hierarkiska uppbyggnaden 

minskar antalet platser för varje högre nivå. Denna typ av karriärsystem resulterar 

i konkurrens bland medarbetarna samt att anställda ständigt måste visa sitt 
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engagemang och sin vilja att nå nästa position för att få stanna kvar (Alvehus och 

Spicer, 2012). Att nå partnerskap och bli delägare beskrivs som målet med 

karriärsystemet, dock krävs det att revisorn anpassar sig efter de styrsystemen som 

finns och presterar i enlighet med förväntningarna, annars måste den anställda 

lämna. Förväntningarna beskrivs som mer än just professionella där inte bara 

kunskap och kompetens förespråkas utan även kommersiella aspekter såsom att 

bidra till att göra företaget konkurrenskraftigt (Kornberger et al., 2011). 

Revisionsbranschen kan därmed beskrivas med syftet att både tjäna 

samhällsintresset och kommersiella egenintressen, där den ena delen betonar 

professionalism med utgångspunkten i “guardian of the public interest”. Det andra 

synsättet utgår från den kommersiella logiken med en tanke om att 

revisionsföretagen i grunden är vinstdrivande och behöver generera intäkter 

(Suddaby et al., 2009). Idag tenderar revisorer i större utsträckning att identifiera 

sig med affärsmässighet, och kommersialism har blivit den alltmer dominerande 

logiken. Vissa menar att revisionen delvis har förlorat sitt primära mål (Hanlon, 

2004). Detta visar på att det finns en viss konflikt mellan professionens identitet 

och revisionsbyråns intresse (Grey, 1998; Hekman et al., 2009; Jonnergård och 

Erlingsdóttir, 2012). Dessa två olika synsätt är i mångt och mycket motstridiga och 

en konflikt mellan kommersialism och professionalism uppstår (O’Neil och 

Ucbasaran, 2010; Friedland och Alford, 1991; Suddaby e al., 2009; Hanlon, 2004). 

I och med det framväxande fokuset på affärsmässighet hos revisionsföretagen har 

en mer byråkratisk organisering uppkommit. Det har visat sig i mer strikta 

kontrollmekanismer som ökade individuella prestationsbedömningar, betydelsen 

av belöningssystem samt hierarkier (Hanlon, 2004). 

1.2 Problemdiskussion 
 

Till följd av en starkare hierarkisk styrning kännetecknas branschen av en hög 

personalomsättning. Statistik som Realtid presenterat visar en trend att allt fler unga 

i Sverige lämnar revisionsyrket (Lennartsson, 2018). Bara under de senaste två 
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decennierna har antalet revisorer minskat med en fjärdedel. En amerikansk studie 

visar att mer än 50% av de som börjat som revisorer har bytt karriär inom tre år 

(Hiltebeitel och Leauby, 2001).  En internationell revisionsbyrå beräknade 

kostnaden för att anställa och ersätta ny personal till cirka 150% av den anställdas 

årslön. Kvaliteten på revisionen kan även påverkas negativt på grund av försämrad 

kompetens inom revisionsteamet (Parker och Kohlmeyer, 2005). 

Byråerna är väl medvetna om problemet med hög personalomsättning och menar 

att de måste bli snabbare på att erbjuda unga medarbetare en intressant 

karriärutveckling med en utvecklande och lärorik arbetsmiljö där de får möjlighet 

att utveckla sin kunskap och växa i sina professionella roller. Det blir avgörande för 

företagen att skapa incitament som hjälper dem att locka till sig samt behålla 

kompetent personal då kunskap hos anställda ses som viktigt i en profession 

(Lennartsson, 2018). 

Till viss del kan den höga personalomsättningen förklaras genom branschens 

kännetecknade karriärsystem, up or out.  Som tidigare nämnt finns en tanke om att 

anställda stannar kvar på en nivå inom företaget en viss tid. Därefter måste de klättra 

till nästa position inom företaget eller söka sig någon annanstans. Enligt Kornberger 

et al. (2011) måste revisorn ändra sitt beteende och anpassa sig efter vad 

organisationen efterfrågar för identiteter på respektive nivå annars riskerar den att 

åka ut i och med up or out uppbyggnaden. Identiteten som efterfrågas på de högre 

nivåerna är entreprenörskap och Kornberger et al. (2011) beskriver det som att den 

anställde går från att vara revisor till att bli entreprenör. Affärsmässigt synsätt är 

alltså något som förespråkas och krävs som en egenskap hos anställda som befinner 

sig högre upp i hierarkin. Även vinstdelning bland partners är något som beskriv ha 

bidragit till ett mer kommersiellt synsätt i branschen (Coram och Robinson, 2017). 

När fokus inom revisionsbranschen flyttas från professionalism till ett mer 

kommersiellt synsätt kan kvaliteten påverkas, vilket var fallet i Enron där 

revisionsbyråerna prioriterade kundens intresse före objektiv revision. Pierce och 

Sweeney (2005) menar att när revisorernas tidsbudget för att utföra revisionen 
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stramas åt kan det ses som ett hot mot kvaliteten på revisionen. Bland annat genom 

att revisorerna minskar sina stickprov och genomför underskrivningar innan arbetet 

är klart. I viss utsträckning saknas det även möjligheter för revisionsföretagen att 

mäta och följa upp kvaliteten på utförd revision, vilket gör att företagen inte blir 

lika medvetna om kvalitetsförsämringen. Trompeter (1995) menar också att 

kvaliteten kan påverkas genom ett visst styrsätt, där revisorns objektivitet kan bli 

hotad om finansiella belöningar baseras på små vinstpooler. Små vinstpooler 

definieras som revisorns kunder eller det lokala kontoret. Detta kan göra att revisorn 

handlar i egenintresse och blir subjektiv för att tillgodose kunden, vilket kan ses 

som ett hot mot professionslogiken eftersom kvalitet anses som det primära.  

Att det finns en konflikt mellan professionalism och kommersialism inom 

revisionsbyråer har uppmärksammats inom forskning (Bierely, 1998; Suddaby et 

al., 2009; Bamber och Iyer, 2002; Carrington et al., 2011; Hall, 1967; Hanlon, 2004; 

Aranya och Ferris, 1984; Wyatt, 2004; Shafer et al., 2001). Det som tidigare främst 

har studerats är hur dessa två olika logiker står i konflikt till varandra och mindre 

fokus har getts till hur revisionsbyråerna hanterar konflikten i verksamheten. Dock 

belyser Alvehus (2017) och Lokatt (2018) problematiken och menar att i praktiken 

kan företag hantera konflikten mellan kommersialism och professionalism. 

Alvehus (2017) menar att revisionsbyråerna skapar en gemensam identitet som 

utgår från båda logikerna. Detta sker i det vardagliga arbetet i revisionsbyråerna 

genom olika processer som accepterar, reviderar och avvisar logiken, vilket gör att 

det blir en mix av dessa. Även Lokatt (2018) menar att konflikten kan försonas och 

att det finns behov av att skilja på individnivå och professionsnivå. När individnivån 

av yrkesverksamheten har påverkats av andra mål och värderingar än det som 

framställs av professionens logik har professionen förlorat sitt syfte. 

Vi ser därmed en möjlighet att vidare utforska hur styrning kan användas för att 

hantera konflikten mellan kommersialism och professionalism i 

revisionsbranschen. Uppsatsen kommer undersöka belöning- och 

incitamentssystem som styrmedel eftersom motivering och incitament ses som 
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viktiga faktorer inom branschen, då företagen är beroende av kompetent personal 

samt att branschen karaktäriseras av hög personalomsättning. Branschen 

karaktäriseras även av ett specifikt up or out system som används för att styra och 

förmedla önskvärda egenskaper hos anställda. Därmed anser vi det befogat att välja 

incitamentsystem. Genom att undersöka vilka incitament företagen använder kan vi 

till viss del förstå hur deras styrning används för att stärka det kommersiella 

respektive professionella perspektivet. 

 

1.2.1 Problemformulering 

 

Föregående resonemang resulterar i frågeställningarna: 

• Hur ser revisionsbyråernas incitamentsstruktur ut? 

• Hur används incitamentsstyrning för att stärka det professionella och 

kommersiella perspektivet? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur styrning samt incitament bidrar till att 

hantera problematiken kring kommersialism och professionalism. Detta sker 

genom att ur ett företagsperspektiv undersöka hur revisionsbyråer använder sig av 

incitament, samt se vilka aspekter som prioriteras i styrningen. Vi vill bidra med 

förståelse för hur incitamentsstruktur är utformad i företagen, och genom detta visa 

hur incitamentstyrning är en del av konflikten mellan professionalism och 

kommersialism i revisionsbranschen. 
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1.4 Disposition 

 
Inledning: Innefattar bakgrund till ämnesområdet professionalism och 

kommersialism i revisionsbranschen. Sedan diskuteras problematiken 

kring dessa synsätt och även vilken roll belöningssystemet har i det. Detta 

utmynnar i studiens problemformulering och syfte. 

Metod: Här beskrivs tillvägagångssättet för studien. Först redogörs 

forskningsstrategin och forskningsansatsen samt urvalet och en 

presentation av företagen. Även insamlingsmetod för empirin och teorin 

beskrivs samt olika kvalitetsmått. Slutligen presenteras metodkritik samt 

studiens etiska ställningstagande. 

Teoretisk referensram: Beskriver teori kring perspektiven 

professionalism och kommersialism samt konflikten som uppstår mellan 

dem. Sedan presenteras styrsätt för en professions och även incitament som 

styrmedel tas upp som innefattar dess funktion och olika typer samt 

prestationsmätningar. 

Empirisk analys: Innefattar presentation av det empiriska materialet som 

ligger till grund för studien. Materialet kommer från intervjuer med 

företagen som sedan sammanställts genom olika teman.  

Analys: I avsnittet analyseras det empiriska materialet tillsammans med 

teorin. Analysen är uppdelad i tre olika teman för att förstå vilka synsätt 

incitamenten grundar sig i samt vilka effekter det får på styrningen. 

Slutsats: Resultatet och slutsatsen som studiens författare kommit fram till 

presenteras och forskningsfrågorna besvaras. Som avslutning på uppsatsen 

ges förslag på vidare forskning inom studiens ämnesområde. 
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt. Först beskrivs den valda 

forskningsstrategin som innefattar ett kvalitativt synsätt, sedan presenteras 

forskningsansatsen som beskrivs som induktiv. Sedan beskrivs urvalet, vilket 

innefattar både vilka företag som valts och vilka personer från företaget som 

intervjuats. Insamlingsmetod, både för empirin och teorin, presenteras och olika 

kvalitetsmått såsom reliabilitet och validitet. Slutligen presenteras studiens etiska 

ställningstagande. 

2.1 Forskningsstrategi   

För att få en förståelse för hur revisionsbyråernas belöningssystem fungerar samt 

hur de använder incitament för att hantera problematiken kring professionalism och 

kommersialism gjorde vi en djupgående analys på tre utvalda revisionsbyråer. 

Eftersom vi ville få en djupare förståelse för hur företagen definierar användningen 

av incitament som styrmedel samt de faktorer som ligger bakom utformningen av 

prestationsmätningar, var en kvalitativ forskningsdesign lämplig. Enligt Bryman 

och Bell (2005) fokuserar metoden på ordens betydelse och avser att gestalta något 

utifrån respondenternas perspektiv. Den kvalitativa forskningsstrategin är tolkande, 

erfarenhetsmässig och möjliggör en djupgående undersökning (ibid). Det passade 

vår undersökning då den lät oss fokusera på respondenternas uttalanden och 

handlingar för att få en förståelse för hur dem använde belöningar och incitament 

som styrmedel samt uppfattade, eller i denna undersökningens fall inte uppfattade 

konflikten mellan professionalism och kommersialism. För att sedan kunna härleda 

och dela upp de incitament och prestationsmätningar som respondenterna 

framhållit, till antingen affärsmässig styrning eller styrning som syftar till kvalitet, 

krävdes det att vi förstod varför, på vilket sätt och hur de olika styrmedlen användes. 

Vi behövde därmed ha en ingående diskussion med intervjupersonerna, där vi 

ställde följdfrågor för att i senare skede kunna analysera syftet med exempelvis 

finansiell bonus för auktorisation. 
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Den kvalitativa metoden präglas även av flexibilitet, som ger möjlighet att 

omformulera frågor samt komma med nya under undersökningens gång (Holme 

och Solvang, 1997). Forskningen kan inte fullt ut förklara det problem vi 

undersökte och Jacobsen (2002) menar att användningen av en kvalitativ metod är 

lämplig när vetskapen om ämnet inte är så stort. Därför var det till vår fördel med 

en kvalitativ forskningsdesign med en öppenhet för ny kunskap och förståelse under 

undersökningens gång och därmed kunde vi utveckla och styra 

problemformuleringen mot den empiri som vi fick av företagen. Frågeställningen 

och syftet med uppsatsen har till stor del vuxit fram under empiriinsamlingens gång 

utefter hur företagen beskrivit sin användning av bland annat incitament, 

prestationsmätningar samt personalstyrning.  Därmed har det varit avgörande för 

uppsatsen att ha ett flexibelt och förändringsbart syfte och problemformulering, 

eftersom vi har kunnat anpassa oss efter vad företagen har framhållit för styrning, 

mot både affärsmässighet och kvalitet för att utveckla frågeställningen. Uppsatsen 

kunde därmed belysa hur incitamentstyrning är en del av konflikten, utefter den 

insamlande empirin. 

Forskningen lägger vikt vid ord som hur, vad och varför istället för kvantifiering 

och mätning med hjälp av siffror vid insamling och analys av data (Bryman och 

Bell, 2005; Bryman och Nilsson, 2002). Information som samlas in i kvalitativa 

studier, kan vara svårt att tolka då den är ostrukturerad och komplex (Bryman och 

Bell, 2005). Detta ledde till av vi vid analys av informationen letade vi efter likheter, 

skillnader samt mönster mellan de olika företagen för att sedan skapa teman. 

Empirin presenterades även genom en empirisk analys, för att lättare kunna få en 

överblick över skillnader och likheter.  Det insamlade materialet tolkades sedan 

utifrån dess kontext och sammanhang. Grundat i detta resonemang intog studien en 

kvalitativ forskningsdesign då resultaten som eftersträvades var av mer djupgående 

och förstående karaktär och genom våra frågeställningar utforskade vi motiven 

bakom hur belöningssystemen ser ut ur ett subjektivt- och helhetsperspektiv genom 

kvalitativa intervjuer. 
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Nackdelen med kvalitativa metoder är att de är resurskrävande (Bryman och Bell, 

2005).  Kvalitativa intervjuer är tidskrävande och eftersom vi hade en tidsram att 

anpassa oss efter var vi tvungna att begränsa oss till ett fåtal intervjuer, eftersom 

fokus istället låg på djupet och kvaliteten i intervjuerna. Detta resulterade i att det 

var svårt för oss att dra branschgenerella slutsatser, eftersom endast tre företag 

intervjuades.  

 

2.2 Forskningsansats  

En styrka med kvalitativ forskning är att det med en induktiv ansats går att studera 

fenomen utan förutfattade hypoteser och i stället låta teorier och begrepp växa fram 

ur det insamlade materialet (Larsson, 2005). För att få en grundförståelse för ämnet 

läste vi in oss på teorin om till exempel vad som karaktäriserar en revisionsbyrå, 

vad de två synsättet professionalism och kommersialism innebär samt vilka olika 

incitament som används och finns, innan vi gick ut till företagen och gjorde 

intervjuerna. Teorin ligger till grund för förståelsen av empirin och analysen utgår 

från att skapa en djupare förståelse. Genom ansatsen begränsades vi inte vid 

insamlingen av material utan hade en viss flexibilitet och kunde anpassa oss efter 

den information som framkom. Med ett induktivt angreppssätt blir teorin resultatet 

av forskningen, där forskaren drar generaliserbara slutsatser av observationerna 

(Bryman och Bell, 2005). Med hjälp av intervjuerna kunde vi förstå realiteten 

genom hur intervjuobjektet uppfattar verkligheten omkring sig under specifika 

omständigheter. Induktiv forskning kan beskrivas som ett upptäckande av mönster, 

teman och olika kategorier i den insamlade empirin (Patton, 2002). Dessa kategorier 

och teman har sedan varit grunden till vår analys där vi utifrån empirin kopplat detta 

till teorin och det har hjälpt oss att förstå de mönster som finns i företeelsen som 

undersöks. Det negativa med en induktiv ansats är att den kan skilja sig beroende 

på situationen, främst då forskaren inte har kunskap om teorins räckvidd och 

generalitet då det bygger på verkligheten (Patel och Davidson, 2003). 
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Genom en induktiv ansats har vi i större utsträckning utgått från den insamlande 

empirin, och genom identifierade mönster hos de olika företagen, för att formulera 

frågeställningen och syftet. Att undersöka hur revisionsbyråerna använder 

incitamentstyrning för att stärka det kommersiella respektive professionella 

perspektivet, hade tillexempel inte varit möjligt om empirin visade sig att ingen 

personalstyrning som syftade till professionalism i form av ökad kvalitet skedde. 

 

2.3 Urval 

Studien är av kvalitativ art och vi valde därför att göra ett selektivt urval utifrån ett 

antal kriterier vi önskade att revisionsbyråerna skulle uppfylla. Inom kvalitativa 

undersökningar görs ofta urvalet baserat på de kvaliteter intervjuobjekten besitter 

(Svenning, 2003), det fanns därför ingen anledning för oss att göra ett slumpmässigt 

urval. De kriterier vi ville att företagen skulle uppfylla var att de skulle vara en 

etablerad byrå i revisionsbranschen med fler än 20 anställda revisorer, på så vis 

kunde vi anta att företaget tillämpade någon form av personalstyrning, även om 

detta inte nödvändigtvis behövde vara ett utarbetat belöningssystem. De företag 

som studiens empiriska referensram avser är revisionsbyråer som främst är 

lokaliserade i Växjö. Detta på grund av geografisk närhet, vilket möjliggjorde 

direkta intervjuer. Vi har även fått material från ett företag som var lokaliserat i en 

annan stad genom en telefonintervju. Urvalet har även till viss del baserats på 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi valde beroende på tillgänglighet (Bryman 

och Bell, 2017). Efter att vi funnit företag som uppfyller tidigare nämnda kriterier 

behövde hänsyn tas till om dem var tillgängliga och ville ställa upp i vår 

undersökning.  

Urvalet av respondenter kan tolkas som ett snöbollsurval, som är en del av 

bekvämlighetsurval (Bryman och Bell, 2017). Detta genom att vi vid första kontakt 

efterfrågade en intervju med en individ som besitter kunskap om organisationens 

styrning med fokus på incitament för att motivera personalen och det var upp till 
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företaget att hänvisa oss till en individ med den kunskapen samt att denne hade tid 

för att delta. Att vi i första hand letade efter respondenter inom Växjö kan även ses 

som ett bekvämlighetsurval då det underlättade intervjuerna för oss. Urvalet 

grundade sig också till viss del på icke-sannolikhetsurval som innebär att en individ 

i respektive organisation studeras för att få information om företagen (Bryman och 

Bell, 2017). Efter att ha blivit hänvisade av vår första kontaktperson till en 

respondent som ansågs relevant för vår undersökning intervjuades enbart den 

individen från det företaget. De intervjuade personerna är två kontorschefer och en 

HR- ansvarig, vilket vi ansåg befogat då vi intresserar oss för ett företagsperspektiv 

och dessa personer besitter kunskap kring hur företaget organiserar sig och styr 

personalen. 

Studiens respondenter samt företag har sammantaget valts ut selektivt efter 

egenskapskriterier i första hand och sedan en kombination av bekvämlighetsurval 

med inslag av snöbollsurval samt icke-sannolikhetsurval. Bryman och Bell (2017) 

menar att det kan vara till fördel med ett mindre urval då ett för stort urval kan leda 

till svårigheter med att genomföra djupa analyser, samtidigt måste en empirisk 

mättnad utifrån intervjuerna kunna uppnås, vilket vi anser uppnått. 

 

2.3.1 Presentation av företag 

Då företagen önskade vara anonyma presenteras inga namn på företag eller 

intervjupersoner. Med hänsyn till detta beskrivs företagens anonymitetskoder och 

presentationen är väldigt generell och beskriver verksamheten ur stora drag så att 

läsaren ska bilda en uppfattning inför den empiriska delen. 

Företag A är ett större revisionsbyrå i Växjö med 35–40 anställda revisorer på orten. 

Företaget ägnar sig åt revisionstjänster och rådgivning men inte redovisning. Byrån 

ingår i en större koncern och den intervjuade (intervjuperson A) är kontorschef i 

Växjö med personal- och resultatansvar för kontoret.  
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Företag B är ett större revisionsbyrå i Växjö med 20–25 anställda revisorer på orten. 

Företaget ägnar sig åt revisionstjänster och rådgivning men inte redovisning. Byrån 

ingår i en större koncern och den intervjuade (intervjuperson B) är kontorschef i 

Växjö med personal- och resultatansvar för kontoret. 

Företag C är ett redovisning- och revisionsbyrå med Östergötland och Småland som 

verksamhetsområde och finns på ett flertal olika kontor. Företaget har ca 60 

anställda med en blandning av redovisningskonsulter och revisorer. Den 

intervjuade (intervjuperson C) är HR- ansvarig för hela företaget. 

 

2.4 Insamlingsmetod 
 

2.4.1 Insamling av teori 

Till den teoretiska referensramen används vetenskapliga artiklar, avhandlingar och 

till viss del litteratur inom forskningsområdet. Vi har försökt förhålla oss kritiskt 

till de källor vi använt, framförallt med avseende till dess relevans i relation till 

problemformuleringen och forskningsgap. Detta innefattar att de är trovärdiga, 

aktuella för problemet samt objektiva. Vi har använt oss utav ett antal olika 

forskares arbeten från olika länder som grund för vår teori, detta för att försäkra oss 

om att vi fått en korrekt uppfattning om ämnet. Endast ett fåtal elektroniska källor 

använts. Dessa har främst används som bakgrund och vid problemdiskussion, de 

bedöms därmed inte ha någon större påverkan på vårt forskningsresultat. När de 

använts har de även stöttats av forskning för att säkerställa deras giltighet. 

Litteratursökningen för denna studie har huvudsakligen skett genom 

Linnéuniversitetets Universitetsbibliotek samt databaserna OneSearch och 

Business Source Premier. De nyckelord som har använts är: reward system, 

profession, clan control, management control, performance measurement, audit 

quality, audit firm, big four, big five, big six, clan control, up or out, professional 

service firms, accounting firms, professionalism, commercialism. 
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2.4.2 Insamling av empiri 

Syftet med kvalitativ forskning är att “fånga egenarten hos den enskilda enheten 

och dennes speciella livssituation” (Holme och Solvang, 1997). I och med detta 

menar författarna att datainsamlingen bör ske genom ett så vardagligt samtal som 

möjligt. En lämplig metod för detta var kvalitativa intervjuer då vi efterfrågade 

djupa och detaljerade svar där vi ville veta mer om hur revisionsbyråerna använde 

incitament och belöningar för att motivera sin personal (Bryman och Bell, 2017; 

Holme och Solvang, 1997). Metoden gav oss möjligheten till en ökad flexibilitet 

samt gav plats för djupare och mer detaljerade svar om intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt där vi även kunde styra riktningen på samtalet (Bryman 

och Bell, 2005).  

Den empiriska insamlingen skedde genom djupgående interjuver med tre olika 

anställda som är delaktiga i personalstyrningen på tre olika företag. Insamlingen 

grundade sig på semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide som listade 

specifika teman rörande belöningssystem låg till grund för samtalet. Vi ansåg att 

semistrukturerade intervjuer var till vår fördel då de förhåller sig till vissa 

förutbestämda frågor men där det gav oss möjligheten att ställa följdfrågor och 

intervjuaren kunde delvis styra riktningen på intervjun. Intervjufrågorna 

utvecklades och nya uppkom under intervjuns gång, vilket även kännetecknar 

semistrukturerade interjuver (Bryman och Bell, 2005). Dock kan flexibiliteten som 

dessa intervjuer medför leda till att intervjuerna glider iväg in på olika ämnen, vilket 

kan vara en svaghet då det kan vara svårt att jämföra resultatet från de olika 

företagen (Holme och Solvang, 1997). Med stödet av intervjuguiden anser vi att vi 

fick jämförbara svar från de olika företagen som täckte de områden vi ville ha 

information om.  

I studien användes respondentintervjuer. Intervjuerna utgår då från en individ som 

är involverad i det som undersöks (Holme och Solvang, 1997). Att endast intervjua 
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en person på varje företag ansåg vi vara befogat dels på grund av begränsade 

resurser i form av tid men också för att vi endast ville ha informationen ur ett 

företagsperspektiv och vi ansåg att respondenten vi intervjuade hade tillräckligt bra 

kunskap om hur de genom incitament styrde personalen på företaget. Vid samtliga 

intervjuer utgick vi från vår intervjuguide, se bilaga 1. Under intervjuns gång 

ändrades ordningsföljden då vi gled in på andra frågor. Vi hade inte för avsikt att 

avbryta detta utan anpassade intervjun utefter vi kom in på de olika teman. Detta 

gav oss även en bättre överblick över hur företaget styr sina anställda samt hur 

styrningen hänger ihop med incitamenten. Intervjuerna började med inledande och 

indirekta frågor om företaget och ämnet, som till exempel hur ser ägandet ut av 

företaget och vad innebär ordet belöningssystem för er, och allt efter som 

fördjupade vi oss genom mer preciserade och direkta frågor som vilka finansiella 

och icke-finansiella belöningar använder ni. Vi använde oss även av följdfrågor för 

att få en fördjupad förståelse om ämnet.  

Två av intervjuerna var fysiska och skedde på respondenternas kontor. De 

genomfördes på företagen för att respondenterna skulle känna sig bekväma i miljön 

och därmed ge intervjun en avslappnad känsla. De fysiska intervjuerna kunde göras 

på plats för att företagen var placerade i Växjö och vi hade resurserna som krävdes 

för att besöka dem. En intervju gjordes över telefon. Anledningen till att vi inte 

hade ett fysiskt möte med denna respondent berodde på att företaget inte var 

lokaliserat i Växjö och vi gjorde bedömningen att det både blir en tidsbesparing 

samt kostnadsbesparing att ha en telefonintervju. Innan ansågs telefonintervjuer 

vara mindre representativa än fysiska intervjuer (Bryman och Bell, 2005), men vi 

anser att innehållet från telefonintervjun höll samma kvalitet som de fysiska 

intervjuerna och är därmed lika trovärdigt.  

Vi valde att inte skicka ut vår intervjuguide till intervjupersonerna före intervjuerna. 

Detta för att respondenterna inte skulle “plugga in” svaren innan utan ville höra 

deras resonemang hur de kommer fram till dem. Intervjupersonerna förbereddes 

inför intervjuerna genom att få ta del av en kort inledande beskrivning och syfte av 
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vårt arbete cirka en vecka innan mötet. Intervjuperson C önskade få ytterligare 

information för att kunna göra lite researching på företaget innan intervjun så till 

denne skickades vilka teman som kommer att ta upp, som till exempel 

organisationsstrukturen, styrning genom att motivera personalen samt hur det 

rådande belöningssystemet ser ut. 

För att dokumentera och kunna granska insamlingen av empirin spelades 

intervjuerna in. Detta underlättade vid analysen eftersom vi kunde gå tillbaka och 

lyssna ingen och riskerade inte att missa något relevant (Bryman och Bell, 2017). 

Detta är även ett sätt att försäkra sig om att vi tolkat intervjuerna korrekt, vilket 

skapar reliabilitet genom att andra kan granska den. För att respondenterna skulle 

känna sig trygga med inspelningen poängterades före intervjun att inspelningen 

endast skulle nyttjas av oss eller eventuella granskare i forskningssyfte. 

Tabell 1: Sammanställning av respondenterna samt intervjumetod och längd på 

intervjuerna. 

Företag Respondent Titel Metod Datum Längd 

Företag A Intervjuperson A Kontorschef Fysisk intervju 8/5 - 2019 60 min 

Företag B Intervjuperson B Kontorschef Fysisk intervju 8/5 - 2019 45 min 

Företag C Intervjuperson C HR-ansvarig Telefonintervju 22/5 - 2019 40 min 

 

2.5 Analys av empirin 

Att analysera data från den empiriska insamlingen kan vara ett svårt fenomen, 

därför bör en tydlig och klar strategi utformas beträffande analys av materialet som 

genomförs (Yin, 2007). När vi förberedde intervjuguiden inför intervjuerna utgick 

vi från teman från den teoretiska referensramen, dessa var bland annat 

organisationsstruktur, styrning, prestationsmätning samt styrning med finansiella 

och icke-finansiella incitament. Dessa olika teman blev sedan grunden för det 

empiriska avsnittet. Genom att dela upp empirin i olika teman och sedan utgå från 

dessa i intervjuguiden underlättade det sammanställningen av informationen som 

samlats in.  
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Vi har även gjort en mönsterjämförelse utifrån de teman vi utgått från. Det är en 

teknik för att identifiera mönster i det insamlande materialet vilket inbegriper 

likheter såväl som olikheter hos de tre företagen (Yin, 2007). Vi kunde identifiera 

många likheter, speciellt mellan de två större företagen A och B vad gäller 

partnerskap och den tydliga hierarkiska karriärstegen. Det fanns också många 

olikheter, till exempel hur företaget väljer att belöna sin personal och vilka 

prestationer som belöningarna baseras på. 

Allt eftersom det empiriska materialet samlades in sorterade vi in respondentens 

svar under respektive rubrik i empiriavsnittet, detta med hjälp av inspelningen från 

intervjuerna. Strategiformuleringen om tillvägagångssättet bidrog till en ökad 

medvetenhet om vad vi ville analysera samtidigt som risken att fastna i 

analysstadiet minskade (Yin, 2007). Strukturen i det empiriska avsnittet valde vi 

även på grund av att vi ansåg att det skulle bidra till intressantast läsning för de som 

tar del av studien. För att ge läsaren en enkel överblick över det empiriska materialet 

har vi sammanfattat det i en tabell i slutet av empirikapitlet där vi tagit fram de 

främsta likheter och olikheter utifrån våra teman. Precis som Yin (2007) beskriver 

kommer en tydlig strategi gällande analysen av empirin i förlängningen att bidra till 

att bättre slutsatser utvinns, bättre hantering av intervjumaterial samt eliminering 

av varierande uppfattningar om det empiriska materialet till viss del. 

 

2.6 Kvalitetsmått 

För att säkerställa god kvalitet på studien kommer ett antal kvalitetsmått 

presenteras. De viktigaste beskrivs som: reliabilitet, intern validitet, extern validitet, 

begreppsvaliditet. 

 

2.6.1 Reliabilitet 
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För att kunna göra ett bidrag med vår studie är det centralt att säkerställa att vår 

empiri är tillförlitlig samt trovärdig. Med reliabilitet menas i vilken utsträckning en 

undersökning kan upprepas och komma fram till samma resultat (Bryman & Bell, 

2017). Det innebär att en annan studie, med samma syfte och process men annat 

urval och respondenter, får samma forskningsresultat som den tidigare studien (Yin, 

2007). Vi uppfyller reliabilitetskravet genom att vi formulerar vårt tillvägagångssätt 

utförlig och detaljerat, vilket skapar möjlighet för andra att genomföra vår studie 

med samma resultat. Vi har även bifogat vår intervjuguide som bilaga i uppsatsen 

för att möjliggöra för andra forskare att återskapa vår studie. 

För att säkerställa att forskningen är objektiv och oberoende av våra egna tankar 

och föreställningar (Bryman och Bell, 2017) har samtliga gruppmedlemmar 

närvarat under intervjuerna. Detta för att försäkra oss om att vi uppfattat och tolkat 

intervjuobjektet likadant. Genom att vi lät respondenterna granska vår tolkning av 

empirin innan studien publicerades säkerställde vi att den framställts korrekt och är 

rättvisande. 

 

2.6.2 Validitet 

För att bedöma validiteten ligger fokuset på den interna logiken, vilket innebär att 

samtliga delar i forskningsarbetet ska bilda en logisk helhet (Patel och Davidson, 

2003). Att observationerna stämmer överens med den teoretiska referensramen är 

därför en förutsättning (Bryman och Bell, 2017).  

För att uppnå en intern validitet ska det finnas en överensstämmelse och 

trovärdighet mellan forskarens observationer och det teoretiska som utvecklas utav 

forskningen, vilket främst rör kausala samband (Bryman och Bell, 2017). För att 

uppnå intern validitet skedde ingen statistisk prövning eftersom studien syftar till 

kvalitativ metod, däremot baseras slutsatsen på ett flertal empiriska och teoretiska 

källor vilket stärker den interna validiteten. 
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Extern validitet syftar istället på huruvida resultatet kan generaliseras till andra 

situationer och sammanhang än den undersökta (Bryman och Bell, 2017). Eftersom 

vår studie syftar till hur revisionsföretag hanterar professionalism och 

kommersialism i sin styrning anser vi det svårt att tänka sig en generalisering för 

andra branscher. Dock är det tänkbart att studien kan generaliseras till andra 

professionella yrkesgrupper som även har en konflikt mellan kvalitet och 

vinstintresse. Den externa validiteten hade dock kunnat styrkas om fler företag 

intervjuats.  

Med begreppsvaliditet menas huruvida ett begrepp mäter vad det avser att mäta, så 

att studien speglar det tänkta (Bryman och Bell, 2017). För att uppnå detta lät vi 

respondenterna läsa igenom materialet innan publicering, detta för att säkerställa en 

rättvisande bild har uppfattats samt att inte respondenterna kan ta skada av empirin. 

 

2.7 Metodkritik 
 

Metodvalet grundade sig i en kvalitativ forskningsdesign. Denna metod kritiseras 

emellanåt av kvantitativa forskare, då de anser att den ospecificerade 

frågeställningen i inledningen, som preciseras under arbetets gång, resulterar i att 

de som tar del av forskningen inte får tillräcklig information om varför forskaren 

valt ett tema eller område. Dessutom kritiseras metoden för att vara för subjektiv i 

det anseende att resultatet av forskningen bygger på forskarens osystematiska 

uppfattningar om vad som är betydelsefullt och viktigt. Kvalitativ metod tillför 

däremot ett mer detaljerat djup i informationen vilket har varit väsentligt för vår 

studie (Bryman och Bell, 2017). 

Vidare beskrivs det även vara svårt att replikera kvalitativa undersökningar på 

grund av att de ofta är ostrukturerade och baseras på forskarens egen 

uppfinningsdom. Med tanke på det är det även kritiserat att generalisera 

forskningsresultatet till andra miljöer (Bryman och Bell, 2017). Yin (2007) anser 
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däremot att det går att dra generaliserbara slutsatser, dock gentemot teorin och inte 

för en hel population. 

Studien begränsades av problem med att finna respondenter, detta kan delvis 

förklaras av att incitament och prestationsmätningar kan ses som ett känsligt ämne. 

Vårt urval kan därmed anses litet för populationen. Vi anser däremot att ett större 

urval inte hade bidragit till mer i vår studie då vi genom våra intervjuer upplevt att 

ni nått empirisk mättnad. Viss kritik mot våra intervjuer bör även framföras då vi 

antydde eller föreslog ett svar på vissa frågor. Detta var främst för att få reda på 

information som vi annars inte fått svar på. Dessa frågor handlade främst om vilka 

kommersiella prestationsmätningar och finansiella bonusar som används, samt 

även hur företagen ställer sig till att vara starkt vinstdrivna. Det bör även tilläggas 

att de intervjuade företagen har tyckt att vissa frågor, exempelvis hur företagen ser 

på att vara både vinstdrivande och en samhällsviktig aktör samt vilka finansiella 

belöningar som används, varit känsliga. Vi anser att det är förståeligt då legitimitet 

kring företaget är viktigt i denna bransch. Därför bör detta has i åtanke när företagen 

menar på att det inte finns någon konflikt mellan professionalism och 

kommersialism samt att de kan undanhålla viss information som de inte vill dela 

med sig av. Dock har denna forskning, till stor del, inte utgått från företagens tankar 

om ställningstagande kring professionalism och kommersialism, utan främst från 

de incitament, prestationsmätningar, organisationsstruktur och styrning som 

företagen tillämpar som sedan har härletts till styrning mot affärsmässighet och 

kvalitet.  

 

2.8 Forskningsetik 

Under studiens gång har ställningstagande till etiska frågor skett. Det handlar i stort 

om hur de individer som studeras ska behandlas samt om det finns aktiviteter eller 

situationer som vi inte bör engagera oss i tillsammans med deltagarna för studien 

(Bryman och Bell, 2017). För att vägledas genom studien har vi använt fyra 
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forskningsetiska huvudprinciper som riktlinjer. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidenskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Informationskravet innebär att de personer som berörs av forskningen ska vara 

medvetna om undersökningens syfte samt vilka moment som ingår (Bryman och 

Bell, 2017). Studiens ämnesområde samt berörda teman meddelades vid första 

kontakt med företagen samt att detta kortfattat presenterades i början av intervjun. 

Att informera om forskningsprocessen är även grunden till samtyckeskravet. Med 

samtyckeskravet menas att de tillfrågade är medvetna om att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt, även detta meddelade vi vid första kontakt 

(Vetenskapsrådet, u.å.). För att respondenten ska kunna ta ställning till sin 

medverkan behöver de ha fått information kring syftet med studien. Vi tar även 

hänsyn till nyttjandekravet och använder den insamlade informationen enbart i 

forskningssyfte (Bryman och Bell, 2017). Detta är även respondenterna medvetna 

om. 

Den sista riktlinjen vi utgått från är konfidens- och anonymitetskrav. Med detta 

menas att uppgifter från respondenter ska behandlas med största möjliga konfidens 

(Bryman och Bell, 2017). I studien önskade företagen vara anonyma då ämnet 

ansågs vara känsligt. Vi har därför tagit hänsyn till detta och kommer inte presentera 

vilka företag samt personer vi har intervjuat. Eftersom det är ett känsligt ämne måste 

vi ha “socially desireable responding (SDT)” i åtanke genom hela studien. SDT 

definieras som tendensen att ge positiva svar som anses präglas av en mer socialt 

accepterad åsikt (Paulhus, 2002). Det kan betyda att vi inte får all önskad 

information om incitamentstyrningen. 

Det empiriska materialet skickades även ut till respondenterna före publicering för 

att säkerställa att vi uppfattat och tolkat informationen rätt och förhindra 

missförstånd samt för att försäkra oss om att deltagarna inte kommer ta skada av 

undersökningen. 
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3. Teori 

I detta kapitel behandlas den teori som är aktuell för studien. Inledningsvis 

presenteras professionalism, kommersialism och konflikten som finns mellan dem. 

Sedan beskrivs clan control som är ett vanligt förekommande styrmedel inom 

professioner. Därefter förklaras revisionsbyråernas karaktärsdrag som innefattar 

deras partnerstruktur samt up or out. Till sist tar kapitlet upp prestationsmätningar 

som är grunden till belöningar och incitament som avslutningsvis beskrivs.  

3.1 Professionsbaserad verksamhet  

Professionalism kan definieras som en ideologi med utgångspunkt: guardian of the 

public interest (Suddaby et al., 2009). Professionens syfte kan därmed beskrivas 

som att bidra till samhällets intresse och nytta och genom sitt professionella 

agerande skapar de legitimitet och får samhällets förtroende (Lokatt, 2018). Den 

ideala modellen beskrivs som att individer har stor kompetens och kunskap för att 

utföra deras jobb och ges utrymme för att själva bestämma när och hur arbetet ska 

göras. Yrkesverksamma beskrivs skapa identiteter som är oberoende av 

konsumenternas intresse och ser sin profession som ett kall. Professionella 

yrkesutövare karaktäriseras av att kunna överse affärsintresse då de anser sig tjäna 

en högre social funktion samt att normer och regler utfärdas för att undertrycka 

kommersiella intressen (Suddaby et al., 2009). 

Revisionsbyråer kan ses som en del av en profession, då de är en yrkesgrupp som 

besitter en särskild kunskap samt professionsetik som de använder i sitt arbete när 

de gör komplexa bedömningar (Krantz et al., 2017). De etiska koder och kontrollen 

som professionens medlemmar besitter är till exempel utbildning, licensiering och 

disciplinering av nya medlemmar och är grunden till att företagen lyckas 

åstadkomma den kompetens som krävs i denna kunskapsintensiva bransch (Von 

Nordenflyht, 2010). För att revisorer ska få agera inom sin profession krävs i 

genomsnitt tio års utbildning samt för att få auktorisation krävs även att revisorn 

skriver ett prov. Revisorns arbete kvalitetskontrollerats löpande och vart femte år 
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omprövas auktorisationen. Som revisor åtar man sig ett kontinuerligt lärande och 

att leva upp till de höga kvalitetskrav som ställs genom lagar och förordningar samt 

vid kontroller. Det är naturligt att det ställs särskilt höga krav på 

revisionsprofessionen och revisorers kompetens då de fyller en viktigt och central 

funktion i samhället (Johansson, 2018). 

Fransson och Jonnergård definierar en profession som “ett statusfyllt och avgränsat 

yrke som tillämpar abstrakt, oftast vetenskapligt förankrad kunskap, på specifika 

samhälleliga, kroppsliga eller tekniska problem “(2009, s.12). Att 

revisionsbranschen uppfattas som en profession är centralt då förtroendet 

marknaden visar revisorerna är grunden för den speciella ställning samt det legala 

monopolet som auktoriserade revisorer har (Krantz et al., 2017). 

Revisionsbyråerna är ur ett professionsperspektiv till stor del beroende av att ha 

kompetenta anställda då de behöver kunskapen och värdet de bidrar med till 

verksamheten. Det är därför avgörande att företaget kan behålla den kompetenta 

personalen på sin arbetsplats, samt motivera dem till att utvecklas och bli ännu mer 

kompetenta (Van Lent, 1999; Von Nordenflycht, 2010; Malholtra et al., 2010). 

Humankapitalet spelar därför en central roll i hur dessa företag presterar och värdet 

skapas genom expertiskunskaper (Alvehus, 2017). Genom att använda olika typer 

av incitament kan företaget lyckas med detta och företag i en profession betonar 

informella styrsystem med en lägre nivå av övervakning från överordnade (Van 

Lent, 1999; Von Nordenflycht, 2010; Malholtra et al., 2010). 

Individer i en profession definieras genom medlemskapet i professionen och av 

professionens regler och normer. Till exempel kan en revisor ses som en bärare av 

den höga standarden på kunskap, kompetens och färdighet som en profession 

representerar (Grey, 1998). Medlemmar i en profession kännetecknas av känslan av 

en identitet och gemensamma värderingar (Brante, 1988). De motiveras snarare av 

att vara en del av professionen än att vara en del av företaget (Walsh, 2016). 
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3.2 Kommersialism   

Revisionsbyråer kan dock inte enbart ta hänsyn till sin profession. För att 

konkurrera och överleva på marknaden är en förutsättning att företagen har en 

vinststrävan och intresse för organisationen. Enligt Aktiebolagslagen är 

huvudsyftet med att organisationer finns till att sträva efter att maximera sin vinst 

(SFS 2005:551) och i likhet med andra organisationer kommer revisionsbyråer, ur 

ett rationalistiskt perspektiv, även sträva efter detta. För alla företag, inklusive 

revisionsbyråer, som verkar på den privata marknaden innebär därmed att en 

vinststrävan har blivit allt viktigare för att vara lönsamma och överleva på 

marknaden (Abrahamsson och Andersen, 2005; Bakka et al., 2006; Koplin, 1963; 

Warren och Alzola, 2009; Holmström och Tirole, 2000; Björngen Cuadra och 

Fransson, 2012; Wyatt, 2004). 

Detta synsätt utgår ifrån den kommersiella logiken. Kommersiell verksamhet 

definieras som en affärsinriktad organisation som i första hand tjänar vinstintressen 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Synsättet har en tanke om att revisionsföretagen i 

grunden är vinstdrivande och yrkesverksamma och därmed behöver generera 

intäkter, revisorer beskrivs även placeras i en mycket fördelaktig position att göra 

det. Detta på grund av det delvis legala monopol som finns (Suddaby et al., 2009). 

För revisorn innebär detta att utvärdering på tekniska yrkeskunskaperna inte räcker, 

utan fokus ligger även på att den anställda måste addera värde till företaget och till 

kunden samt bidra konkurrensmässigt på marknaden. Dessa krav på 

affärsmässighet återfinns alltmer ju högre upp i karriärstegen den anställda befinner 

sig. Partners förväntas även leda och fungera som en mentor för de anställda, delvis 

för att få andra att identifiera sig med företagets värderingar för att främja 

kommersiella kvaliteter hos revisorerna. Därmed adderar kommersialismen de 

utvärderingskrav som finns på revisorn, och den anställda måste prestera utöver vad 

som anses som en framträdande revisor (Lokatt, 2018). 

Med anledning av det finns det ett behov för revisionsbyråer att organisera sig för 

att säkerställa att företaget presterar effektivt och därmed visar ett bra resultat 
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(Abrahamsson och Andersen, 2005; Bakka et al., 2006). Detta tankesätt är något 

som växt fram över tid inom revisionsbranschen och professionella kan ses ha gått 

från social trustees till professional expertise. Dessa två olika värdeklyftorna ses 

som två konkurrerande logiker (Suddaby et al., 2009). 

 

3.3 Konflikten mellan professionalism och kommersialism 

Revisionsbyråer drivs därmed dels av en profession med en tanke om att revisionen 

ska tjäna och bidra till samhällets intresse, det kan förklaras som vad revisorerna 

eftersträvar, och dels som en kommersiell verksamhet där revisionsbyråerna ska 

tjäna det privata intresset och bidra till lönsamhet och detta kan ses som vad 

revisionsbyråerna eftersträvar. Två synsätt som delvis kan stå i kontrast till 

varandra, men som båda är nödvändiga för företagens överlevnad på marknaden 

(Björngren Cuadra och Fransson, 2012; Sorensen, 1967; Suddaby et al., 2009; 

Öhman, 2004). Om till exempel vinstintresset blir för stort och hänsyn inte tas till 

professionen kan hela verksamheten äventyras, som i fallet med Enron skandalen 

(Dagens Industri, 2002). Men om hänsyn endast tas till professionen tjänas inga 

pengar och verksamheten äventyras av den anledningen. I och med detta behöver 

revisionsbyråerna ta hänsyn till både professionen och den kommersiella 

verksamheten för att hitta ett samspel mellan dessa i sitt agerande på marknaden 

och i sin organisationsstruktur (Coram och Robinson, 2017). 

Företag kan till viss del hantera denna problematik genom att i sitt vardagliga arbete 

aktivt styra för att skapa en överenskommelse mellan de olika synsätten och försöka 

skapa en gemensam identitet som ett sätt att slå ihop de olika logikerna. Detta kan 

ske genom att acceptera, revidera och avvisa. Med acceptants menas att konflikten 

är accepterad och ingår i prestationsbedömningar och samtal. Revision syftar till att 

vara en brygga mellan det professionella och kommersiella, och att dessa logiker 

påverkar varandra. Till exempel genom att kvalitetsaspekter används som 

prestationsbedömning men sedan görs om till kommersiella aspekter. Med 

avvisning menas att konflikten anses irrelevant och ignoreras, och detta betraktas 
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som motsatsen till acceptans. Värderingen av mjuka färdigheter och subjektiva 

bedömningar anses onödiga och mer objektiva affärsmässiga aspekter som 

fakturerbar tid anses som viktiga. Genom att företaget använder sig av en blandning 

av synsätt och aktiviteter beskrivs detta göra att konflikten försonas, och detta kan 

definieras som en hybridstyrning (Alvehus, 2017). Konflikten ser även olika ut 

beroende på vilken nivå i organisationen som studeras. Lokatt (2018) menar att det 

finns ett behov av att skilja konflikten på individnivå och professionsnivå, och 

endast när individnivån av yrkesverksamheten har påverkats av andra mål och 

värderingar än det som framställs av professionslogiken förlorar professionen sitt 

syfte. Vardagliga samspel som används på individnivå beskrivs kunna begränsa 

styrningens och kommersialismens påverkan på professionen. 

Det professionella perspektivet beskrivs även användas i kommersiella syften för 

att skapa en idealtyp av professionalism och bidra till en social legitimitet kring 

yrkesverksamheten, och ju mer organisationen överensstämmer med denna 

idealbild, desto mer sannolikt är det att den anställda individen agerar oberoende 

och självständigt i sitt yrkesutövande. Med detta menas att det finns ett tydligt 

samband mellan hur individen förhåller sig till professionalism respektive 

kommersialism och vad organisationen förespråkar för intresse. Detta gör att den 

professionella individen som rör sig till en annan verksamhet som inte förespråkar 

professionalism i samma utsträckning kommer vara mindre benägen att agera efter 

professionalismens kärnvärden och blir mer påverkad av affärsmässiga krav 

(Suddaby et al., 2009). 

 

3.4 Clan control 

Clan control är ett vanligt förekommande styrmedel inom professioner (Hinings et 

al., 1991). Ouchi (1980) definierar clan control som ett sätt att styra när prestationen 

är svår att mäta samtidigt som arbetsgivarens mål är tydliga. De kritiska punkterna 

beskrivs därmed som svårigheten att mäta individuella prestationer och kongruens 
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mellan anställdas och företagets mål. Clan control kan beskrivas som en 

organisationsform som bygger på personalens socialisering för att säkerställa 

målkongruens mellan organisationens mål och den anställda. Clan control syftar 

främst till att mäta gemensamma prestationer och inte enskild output. Belöningar 

fördelas på en icke-prestationsbaserad basis, vilket indikerar en mer socialiserad 

förståelse av kontrollen (Hanlon, 2004). Kornberger et al. (2011) menar att 

socialiseringsprocessen börjar redan under de första åren i revisorernas karriär då 

de genom olika mekanismer formas för att “passa in”. Mekanismerna är ofta 

kopplade till diskursiva konstruktioner såsom att vara en professionell revisor, 

kundservice eller karriär, och har starka reglerande effekter på revisorernas 

beteende och attityder och som leder till att de tenderar att uppträda i enlighet med 

företagets normer och yrkesvärden. 

Clan controls fokus ligger främst på informella regler, kultur och sammanhållning 

(Pierce & Sweeney, 2005). Traditioner och kultur framhålls som centralt för att 

bibehålla kontrollen över de anställda. Vidare betonas vikten av ett korrekt designat 

kontrollsystem utifrån förmågan att mäta output och kunskap om 

transformeringsprocessen av prestationen. Denna typ av kontrollsystem är dock 

oförmögen att övervaka och värdera prestationer på ett annat sätt än genom 

attityder, värderingar och tilltro, vilket gör att de anställda behöver vara pålitliga 

och stabila. Styrsättet syftar till att skapa en balans mellan övervakning och att ge 

de anställda möjlighet att själva agera genom förtroende från chefer (Ouchi, 1979). 

För att clan control ska kunna användas finns ett antal sociala faktorer som anses 

viktiga att uppfylla. Dessa kan ses som en osynlig överenskommelse mellan 

anställda och organisationen. Ouchi (1980) beskriver dessa som norm om 

ömsesidighet, norm om legitimitet samt gemensamma värderingar och tilltro. Norm 

om ömsesidighet beskrivs som grundläggande för att utbytet mellan personalen och 

företaget ska fungera. Med detta menas att om någon gör något för dig, känner du 

dig tvungen att ge något tillbaka. Att företaget är legitimt för de anställda anses 

viktigt, både eftersom överordnade kan specificera underordnades arbetsuppgifter 
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samt att organisationen kan granska underordnades prestationer. Gemensamma 

värderingar och tilltro är den delen som främst utmärker clan control. 

Gemensamma värderingar och tilltro bidrar till att minska individers självintresse. 

För att uppnå detta är det viktigt att varje nyanställd får ta del av företagets kultur, 

och på så sätt kommer den anställda dela personalens och företagets mål (Ouchi, 

1980). Mentorprogram är en vanligt förekommande social process för att forma 

önskade identiteter inom revisionsbranschen och för att få nyanställda delaktiga i 

företagets kultur. Mentorskap beskrivs även som ett sätt att förmedla de mer 

diskreta och icke-definierbara aspekterna av organisationens mål (Covaleski et al., 

1998). 

Clan control beskrivs även delvis kunna användas för att uppnå god 

revisionskvalitét. Pierce och Sweeney (2005) beskriver fyra specifika 

tillvägagångsätt som möjliggörs i och med clan control. Ett sätt är image 

management vilket förespråkar vikten av en god offentlig image både internt för att 

granska personal och externt för att få legitimitet. Informell kommunikation 

beskrivs som ett sätt för partners att få information om personal, vilket kan 

användas för att välja vilka personer och uppdrag som ska granskas och ges mer 

tillsyn. Även rekrytering och utbildning beskrivs som viktigt, rekrytering syftar till 

att anställa rätt personer. Med det menas att de anställda agerar med integritet och 

professionalism och inte ser till privata intressen som anses viktigt för 

revisonkvaliteten. Ytterligare ett element är intuition av partner och deras 

erfarenhet. Detta visar sig exempelvis vid rekrytering och vid informell information 

där partners spelar en viktig roll i urvalet av kandidater och att filtrera relevant 

information. 

Historiskt har professioner varit organiserade som klaner. Genom clan control har 

socialiseringsprocessen varit i fokus för att skapa en homogenitet och tillit bland 

medlemmarna, vilket är viktigt när de arbetar i team (Hinings et al., 1991; Hanlon, 

2004; Pentland, 1993). Nu för tiden går dock socialiseringen istället mer mot att i 

högre grad börja mäta och bedöma den individuella insatsen och Hanlon (2004) 
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menar att en blandning av clan control och en mer byråkratisk kontroll är det som 

främst tillämpas idag. Byråkratisk kontroll beskrivs som ett kontrollsystem med 

utgångspunkten i standardiserade metoder och regler, individuella prestationer samt 

möjlighet till prestationsbedömning i mätbara termer, detta ses i mångt och mycket 

som motsatsen till clan control (Ouchi, 1980). Den långsträckta 

socialiseringsprocessen av personal som skett inom professioner är främsta faktorn 

till clan organiseringen, vilket syftar till att styra i en profession (Hanlon, 2004). I 

och med en mer framväxande affärsmässighet hos revisionsföretag genom 

exempelvis partnerskap har även en mer byråkratisk organisering uppkommit. 

Detta har visat sig i ökade individuella prestationsbedömningar, uppkomsten av 

belöningssystem samt hierarkier. Ett mer kommersiellt synsätt har alltså gjort att 

revisionsbranschen mer organiserat sig som en byråkrati istället för det mer 

professionella synsättet med clan organisering (Hanlon, 2004). 

 

3.5 Revisionsbyråers karaktärsdrag 

Revisorers uppgift är att verifiera och kontrollera den finansiella information som 

företag ger ut till samhället för att säkerställa att informationen företagen skapar är 

rättvisande och ger en korrekt bild av verksamheten (Öhman, 2004; Power, 1997). 

Detta är stiftat i enlighet med Aktiebolagslagen och Revisionslagen (SFS 2005:551; 

SFS 1999:1079), vilka nämner att revisorn bär huvudansvaret för granskning av den 

finansiella informationens tillförlitlighet. Genom revisionen skapas en trygghet och 

ett förtroende mellan företagen och dess intressenter (Visma, 2018) och det är 

därför av vikt att revisorer handlar i enlighet med de lagar, regler och normer som 

staten och samhället förväntar sig för att anses vara legitima (Dowling och Pfeffer, 

1975; O’Donovan, 2002). Revisorers insats är därmed en viktig framgångsfaktor 

och motivationen hos personalen påverkar deras bidrag av insatser, det vill säga hur 

mycket tid, ansträngning och kunskap de lägger på organisationen och dessa 

insatser påverkar i sin tur kvaliteten på arbetet (Georg och Jones, 2011).  
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Ferris och Larcker (1983) menar att revisorer upplever en ökad motivation i miljöer 

där de har möjlighet att avancera inom företaget, möjlighet till 

kompetensutveckling samt där de erhåller uppskattning för utfört arbete. För 

revisorer i branschen är det graden av motivation som påverkar graden av 

prestation. Anställda ser organisationen de arbetar i som den viktigaste miljön för 

sina karriärer. Därför är de motiverade att acceptera och följa de egenskaper som 

efterfrågas (Fogarty, 1992). Revisorer beskriver en bra karriär som: självständighet, 

omväxling och kunskap samt pengar och kreativitet till viss del. Ju högre upp i 

hierarkin de anställda befinner sig, desto mindre tenderar de att prioritera trivsel 

och trygghet och istället ses frihet som en viktig faktor (Elg och Jonnergård, 2011). 

Kornberger et al. (2011) menar att prioritetsändringarna ju högre upp i hierarkin 

individen kommer grundar sig i att personalens identitet ändras när de kommer till 

de högre nivåerna och där ser sig de anställda sig mer som företagande 

entreprenörer istället för professionella revisorer.  

 

3.5.1 Partnerstruktur  

Revisionsbyråer har en relativt unik organisationsstruktur som är uppbyggd som en 

partnerstruktur (Coram och Robinson, 2017). Organisationer med denna typ av 

professionella partnerskap skiljer sig från andra företag genom sin ägarstruktur och 

typen av arbete de utför. En partner, eller delägare, är både ägare av företaget, 

engagerad i ledningen och delaktig i det operativa arbetet (Greenwood et al., 1990). 

Det förekommer även att revisionsbyråer med en partnerstruktur använder sig av 

en strategi där partners delegerar enklare arbetsuppgifter till de nyare medarbetarna 

på lägre nivåer. Detta leder till att de själva kan koncentrera sig på mer komplexa 

uppgifter där de agerar affärsmässigt, entreprenöriellt och i relation till kunden. 

Strategin främjar på så sätt även vidareutbildning av personalen. Genom att fördela 

resurserna korrekt kan ett större antal uppdrag utföras och i en ökande 

svårighetsgrad (Kor och Leblebici, 2005). 
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I den traditionella partnerstrukturen inom revisionsbyråerna får ägarna endast 

inneha aktier i företaget under den tid de arbetar där, när de sedan slutar eller går i 

pension måste aktierna säljas till någon annan inom organisationen. Ägandet kan 

därför ses som ett lånat ägande som hålls inom byråerna (Van Lent, 1999; Von 

Nordenflycht, 2010; Malholtra et al., 2010). Genom att hålla ägandet inom företaget 

försäkrar de sig om att byrån ägs och drivs av individer som har kunskap om 

professionen (Von Nordenflycht, 2010). Samtliga anställda på företaget har 

möjlighet att bli partner genom att klättra i hierarkin (Van Lent, 1999). Genom 

partnerstrukturen främjas både vinstintresset och professionen då de anställda 

motiveras att prestera bra och öka sin kompetens för att på sikt förhoppningsvis 

erbjudas partnerskap som även ses som det slutgiltiga målet i branschens 

karriärsystem up or out (Van Lent, 1999; Von Nordenflycht, 2010). 

 

3.5.2 Up or out  

Trots en homogen och tillitsfull bransch anses revisionsbyråerna vara i en fientlig 

och konkurrerande miljö på grund av de strikta hierarkier som förekommer 

(Brennan och Kelly, 2007). Konkurrensen beskrivs delvis komma från det så 

kallade up or out systemet där de anställda förväntas sträva efter en enskild 

karriärsstegring och individualism som kan skada sammanhållningen och skapa en 

konkurrens mellan kollegorna (Kor och Leblebici, 2005). Alvehus och Spicer 

(2012) menar att up or out är ett av de starkaste kontrollsystemen i en profession. 

Det bygger på att de anställda förväntas utvecklas och klättra genom de olika 

nivåerna i hierarkin mot partnerskap i en förutbestämd takt (Kolakowski, 2018). 

Revisorer är inte födda till partners, utan formas under sin tid i branschen till att bli 

det. Resan börjar med att de formas till att bli professionella genom att kunna utföra 

enklare uppgifter som förväntas av dem. För att kunna bli manager och sedan 

partner måste revisorerna ändra sin identitet och värderingar till affärsmässiga 

aspekter. Kornberger et al. (2011) beskriver det som att revisorn går från att vara 
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revisor till entreprenör, fokus flyttas från att vara professionell till att bli 

kommersiell. Som manager ökar förväntningarna till annat än kompetensen och 

affärsmässiga aspekter som att bidra till företagets lönsamhet prioriteras. Om 

individen inte anpassar sig efter de styrmedel och värderingar som efterfrågas 

avvisas denne. Även Lokatt (2018) menar att fokus på färdigheter som efterfrågas 

hos revisorer i många fall är av mer affärsmässig karaktär än av tekniskt kunnande, 

även om det ses som en grundläggande del. Systemet bidrar till att företaget behåller 

den personal med störst potential som leder till en mer produktiv och kompetent 

arbetskraft samtidigt som det motiverar personalen att prestera bra samt utöka sin 

kompets för att i framtiden förhoppningsvis erbjudas partnerskap i företaget 

(Kolakowski, 2018; Van Lent, 1999). Up or out systemet fungerar även som ett 

incitament för de anställda som inte har som avsikt att klättra i karriären utan vill 

stanna på sin nuvarande nivå, då de får lämna om de inte presterar tillräckligt bra. 

Dock kan arbetsmiljön upplevas som exceptionellt stressade under dessa 

förutsättningar. Det kan anses som ett ganska hårt medel för social kontroll, där de 

anställda är rädda att mista sitt jobb om de inte presterar tillräckligt bra 

(Kolakowski, 2018). 

 

3.6 Prestationsmätning 

Prestationsmätning används för att utvärdera anställdas bedrifter, det kan även 

tydliggöra vad medarbetare ska fokusera på och används därmed för att kontrollera 

och motivera personalen (Behn, 2003). Kaplan och Norton (1992) beskriver det 

som “what get measured gets done”, alltså de prestationer som mäts är de som 

medarbetarna kommer att fokusera på. Valet av mätningar samt på vilka grunder 

belöningarna baseras på ses som en viktig kärnfråga inom incitamentsutformningen 

och ofta använder företaget mer än en typ prestationsmätning. 

Prestationsbedömningar bygger vanligtvis på en kombination av objektiva åtgärder 

och subjektiva bedömningar, som exempelvis vinstökning och god kundkontakt 



 

34 

 

(Merchant, 2010). Kerr och Slocum (2005) menar att det finns en tydlig koppling 

mellan organisering och hur prestationsmätningar och belöningar utformas. 

Organisationer som tillämpar clan control tenderar att i större utsträckning använda 

sig av subjektiva mått som grund för prestationsmätningen. Dessa företag tillämpar 

frekventare prestationsbedömningar där överordnade själva definierar och 

utvärderar prestationer hos underordnade, vilket gör att bedömningen till stor del är 

subjektiv och beroende av vem som utför den. Det är också mer fokus på att mäta 

gemensamma prestationer än individuella som teamets eller företagets insatser. 

Subjektiva bedömningar kan därmed ses som en funktion inom belöningssystem, 

för att säkerställa att och bibehålla den makt som top management besitter 

(Merchant, 2010).  

I företag som är organiserat mer som en byråkrati tillämpas i större utsträckning 

objektiva prestationsmätningar som är mer oberoende av överordnade. 

Prestationsmätningar utgår i stor utsträckning från individuella prestationer och 

belöningar kopplas ofta direkt till uppmätt prestanda, genom exempelvis ROI 

(return on investment) för ansvarig chefs avdelning (Kerr och Slocum, 2005). 

Merchant (2010) beskriver det optimala antalet beståndsdelar som 

prestationsmätningen består av som en funktion av beståndsdelens effektivitet vid 

värdeskapande, och i vilken utsträckning anställda kan påverka detta. Detta vägs 

mot svårigheten att fokusera på för många olika beståndsdelar och även kostnaden 

av att mätta detta. 

Trompeter (1994) tar upp risker med att ha en för liten vinstpool för 

prestationsmätning. Det vill säga att prestationsbedömningen för revisorn grundar 

sig i utfallet från det lokala kontoret eller från revisorns kundstock. Därmed blir 

partnerkompensationen mer beroende av enskilda kunder, eftersom det lokala 

kontoret har färre kunder. Revisorer som har en prestationsmätning som utgår från 

en större vinstpool visar sig mindre benägna att göra negativa inkomstjusteringar 

för sin kunds företag, detta eftersom revision vill i större utsträckning möta kundens 

krav och förlorar sin objektivitet. Företag som använder sig av små vinstpooler som 
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prestationsmätning för kompensation kan därmed skapa ett hot mot 

självständigheten, eftersom partners blir mer sårbara för självintresse och kunders 

krav. Detta gäller främst när det kopplas en finansiell belöning till 

prestationsmätningen, vilket kan få revisorer att agera i självintresse. 

 

3.7 Styrning genom incitament 

En viktig drivkraft för samtliga individer är att ha möjligheten att bli belönad för 

sina insatser, därför har belöningssystemet en betydande och värdefull roll för 

företagets styrning (Svensson, 2001; Nilsson och Olve, 2013). Styrmedlet används 

främst av chefer för att kommunicera önskade attityder och beteenden till 

organisationsmedlemmar (Kerr och Slocum, 2005). Genom olika former av 

belöningar vill organisationen skapa motivation hos medarbetarna för att de ska 

prestera bättre, så att organisationen i sin tur stärks och blir mer konkurrenskraftigt 

(Smitt et al., 2002). Systemet är ett sätt att förstå företagets kultur, då 

belöningssystemet påvisar och kommunicerar företagets värderingar och tilltro 

(Kerr och Slocum, 2005).  

Belöningarna delas vanligtvis ut av överordnade som företagsledning eller ägare till 

medarbetare på lägre nivåer (Abrahamsson et al., 2013). I samband med detta 

framhålls vikten av att kunna formera icke-finansiella åtgärder från finansiell 

information. Detta eftersom det är relativt vanligt att chefer kommunicerar med sina 

överordnade i finansiella termer, medan kommunikation med underordnade sker 

med icke-finansiella termer. Därmed är det viktigt att prestationsmätningar och 

belöningssystem genomsyrar och integreras genom hela organisationen, från 

toppen till botten (Merchant, 2010). 

Syftet med belöningar är dels att få medarbetarna att prestera effektivare samt att 

styra dem att arbeta i rätt riktning mot företagets mål (Abrahamsson et al., 2013). 

Belöningssystem är även ett viktigt verktyg för att frambringa eller förstärka en vi-

anda inom organisationen. Det måste utgöra en del av kulturen i organisationen och 
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ha som syfte att skapa ett gemensamt mål vad gäller organisationens utveckling och 

framgång på marknaden. I företag med strikta hierarkier kan det finnas svårigheter 

med att förena kulturen med den målstyrning som belöningssystemet innebär då 

medarbetarna kan vara så pass detaljstyrda att de inte ser hur de till helheten bidrar 

till organisationens utveckling. I dessa fall kan ett nytt belöningssystem användas 

som ett kraftfullt verktyg för att förändra företagskulturen (Smitt et al., 2002). 

I en profession används belöningssystem främst för att attrahera, motivera och 

behålla personal inom organisationen (Alvesson, 2004). Enligt Chen och Hseish 

(2006) kan arbetsmarknaden karaktäriseras som ett “war of talent”, vilket betyder 

att organisationer konkurrerar om talangfull, kompetent personal och måste aktivt 

arbeta med att attrahera samt behålla dessa människor inom organisationen. Det är 

av betydelse att behålla dessa talanger inom företaget, dels för de ekonomiska 

kostnader som uppstår vid förlust av personal och vid rekrytering samt utbildning 

av ny personal, men också för att det kan uppstå störningar i arbetet på grund av 

förlust av kunskap, kundservice och mentorer (Allen et al., 2010). För att behålla 

medarbetarna kan företagen framstå som attraktivare arbetsgivare än sina 

konkurrenter, erbjuda en hög fast lön eller andra prestationsbaserade belöningar 

samt erbjuda intressanta arbetsuppgifter och en tillfredställande arbetsmiljö 

(Anthony et al, 2014). 

 

3.7.1 Typer av incitament 

Belöningar förknippas ofta med en finansiell och rörlig ersättning som betalas ut 

när en medarbetare har presterat och uppnått ett kvantifierbart mål. Trots denna 

uppfattning om att medarbetare vanligtvis belönas finansiellt är icke-finansiella 

incitament också av stor betydelse då dessa belöningar kan ibland, till en betydligt 

lägre kostnad, skapa nytta och motivation för medarbetarna. På en arbetsplats kan 

mycket uppfattas som belönande, till exempel förtroendet att avgöra sina 



 

37 

 

arbetstider, chefens vänliga ord i fikarummet samt möjligheten att visa sig duktig 

framför kollegor eller kunder (Abrahamsson et al., 2013).  

Finansiella incitament används i högst utsträckning i företag som är inriktade på att 

mäta specifika prestationer i form av objektiva mätningar som exempelvis i 

tillverkande företag (Kerr och Slocum, 2005; Svensson och Wilhelmsson, 1991). 

Är individerna på företaget kunniga och attraktiva på arbetsmarknaden är de 

kommersiella belöningssystemen som befordran och löneökning ofta otillräckliga. 

Istället behöver företaget locka de anställda att stanna genom att erbjuda en trevlig 

arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter (Sveiby, 1990). Dock framhävs det 

att personalen på revisionsbyråer till viss del drivs av finansiella incitament. Elg 

och Jonnergård (2011) beskriver att revisorer själva uppfattar finansiella medel som 

en viktig faktor för en god karriär, även om icke-finansiella har en något större 

påverkan. Anställda i en profession värderas efter sin yrkesexpertis och är svårare 

för en arbetsgivare att rekrytera än till exempel en kundtjänstanställd eller 

lagerarbetare. Det gör att dessa individer beskrivs som mer medvetna om sin 

attraktivitet och andra möjligheter utanför företaget, som kan erbjuda högre lön för 

deras yrkesexpertis (Walsh, 2016). 

Genom att erbjuda en blandning av olika typer av kompensation kan professionen 

attrahera, motivera samt behålla kompetent personal inom företaget. Blandningen 

bör bestå av både finansiella och icke-finansiella incitament i form av lön, 

karriärmöjligheter, intressanta arbetsuppgifter samt möjligheter till kompetens- och 

personlig utveckling (Alvesson, 2004). 

3.7.1.1 Finansiella incitament 

Finansiella incitament är monetära medel som en person, en organisation eller ett 

företag erbjuder för att uppmuntra särskilda beteenden eller handlingar som annars 

inte skulle ha inträffat (Market Business News, u.å.). Den vanligaste formen av 

belöning är lön, vilket innebär att företagen motiverar sina anställda genom att 

betala dem för utfört arbete (Anthony et al., 2014). I kunskapsintensiva företag är 
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lönen av viss betydelse då studier visar att anställda i en profession söker sig vidare 

om de inte anser att lönen är tillräckligt bra eller om de erbjuds ett annat arbete med 

betydligt högre lön (Hausknecht och Howard., 2009; Benke och Rhode, 1980; 

Carcello et al., 1991).  

Som ett komplement till lön kan företag använda sig av gratifikation. Gratifikation 

kan ses som en gåva arbetsgivaren ger sin anställda som belöning för väl utförda 

insatser (Dahlgren, 2019). Syftet med modellen är att ge en tillfällig belöning för 

främst enheter med timdebitering där deras extra arbetsinsats och värdeskapande 

ska belönas (Smitt et al., 2002). Även olika former av bonussystem förekommer på 

revisionsbyråerna. Det innebär att de anställda får finansiella förmåner utöver lönen 

när denne presterar bra. Prestationer som ofta belönas är när den anställde bidrar 

med att skapa värde för företaget genom att till exempel bidra med lönsamhet till 

byrån, dra in nya klienter eller göra ett kvalitativt arbete i enlighet med professionen 

(Van Lent, 1999; Holmes och Zimmer, 1998). I professionsföretag där det är svårt 

att mäta output på de anställdas prestationer kan det dock finnas svårigheter med 

att tillämpa och beräkna en rättvis bonus (Hume, 1998). 

Ett förekommande incitament inom revisionsbranschen är partnerskap med 

aktieägarandel i företaget (Alvesson, 2004). Individen drivs då till att få mer ansvar 

samt få ta del av vinstdelningen mellan partners baserat på företagets prestation. 

Den ökande användningen av detta mått kan dock påverka kärnvärdena för 

professionsyrket och flytta branschen mot ett mer kommersiellt synsätt (Coram och 

Robinson, 2017). I professionella företag förekommer ofta ingen direkt utformning 

om hur partnerskap tilldelas en anställd. Istället sker det genom en subjektiv 

bedömning av befintliga delägare, detta leder att erbjudande om delägarskap 

tenderar att öka känslan av att vara accepterad från den inre kretsen i företaget och 

av anställda ses detta som en viktig ritual och symbol (Kerr och Slocum, 2005). 

Trompeter (1994) beskriver i sin studie att finansiella belöningar kan ha en negativ 

påverkan på partners objektivitet inom revisionsbranschen och kvalitet på den 

utförda revisionen.  Partner som har en finansiell kompensation som är mer bunden 
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till kundens utfall, är mindre benägen att justera inkomsten negativt. Detta gäller 

främst när den finansiella belöningen är kopplad till en liten vinstpool, d.v.s. att 

revisorns finansiella prestation bedöms efter dennes kunder. 

3.7.1.2 Icke-finansiella incitament 

Walsh (2016) betonar vikten av icke-finansiella incitament för anställda i en 

profession. En bra arbetsmiljö och arbetsglädje kan inte åstadkommas genom enbart 

finansiella belöningar. Därför behöver ett finansiellt belöningssystem troligtvis 

kompletteras med icke-finansiella belöningar (Svensson och Wilhelmsson, 1991). 

Det finns ett antal olika typer av icke-finansiella belöningar, dessa kan delas upp 

som lärande och utveckling samt arbetsmiljö. Lärande och utveckling syftar till 

individuella belöningar såsom exempelvis karriärutveckling, vidareutbildning inom 

företaget och prestationsförmedling (Armstrong, 2007). 

Karriärutveckling betonar vikten av att ge människor chansen växa och utvecklas 

som ett sätt att belöna, företaget kan bidra till detta genom erfarenhet och 

utbildning. Även vägledning och uppmuntran beskrivs som viktigt, främst för 

talangfulla och ambitiösa medarbetare (Armstrong, 2007).  Forskning visar på att 

karriär och utvecklingsmöjligheter var det som låg i fokus för medarbetares beslut 

om att stanna kvar på företaget en lägre tid (Scott och Hendry, 2007). I det sociala 

utbytet mellan revisionsbyrån och den anställda kan karriärmöjligheter betraktas 

som en extra fördel för revisorsassistenter eftersom de är längst ner i hierarkin och 

generellt sätt unga, utbildade och ambitiösa. Om revisorsassistenterna upplever att 

företaget ger dem karriärutvecklingsmöjligheter kan det öka deras engagemang i 

organisationen, vilket kan leda till att denna presterar bättre och anstränger sig mer 

samt har större avsikt att stanna länge på företaget (Nouri och Parker, 2013). 

Möjlighet till vidareutbildning inom företaget framhålls på senare år som en utav 

de viktigaste typerna av incitament, detta för att anställda ska kunna utöka sin 

kompetens och självutveckling. Prestationsförmedling kan fungera som ett 

incitament i den mån att de krav och förväntningar organisationen har på de 



 

40 

 

anställda tydliggörs och kommuniceras, detta sker främst via feedback. Dessutom 

säkerställer företagen som investerar i utbildning och utveckling åt sin personal att 

de har rätt kompetens och kunskap som krävs för professionen (Armstrong, 2007). 

Detta gör det möjligt för företagen att attrahera och anställa personal samtidigt som 

de ökar produktiviteten och effektiviteten i organisationen (Dalvi och Ebrahimi, 

2013). 

Arbetsmiljö syftar istället till gemensamma belöningar såsom erkännande och 

medverkande i beslutsfattande. Erkännande innebär att de anställdas prestationer 

uppskattas och uppmärksammas, det räcker inte med att den anställda själv får reda 

på om prestationen är tillräcklig. Detta beskrivs som viktigt för de anställdas 

självkänsla. Erkännandet kan ske dels via positiv feedback från chefer och kollegor, 

detta gäller för både individuella och gemensamma prestationer. Det kan även ske 

genom att chefer lyssnar på de förslag som anställda framhåller, samt genom 

utmärkelser och priser. Medverkande i beslutsfattande innebär att de anställa, direkt 

eller indirekt, får möjlighet att bidra till företagets beslut. Detta sker både genom 

kommunikation till den anställdes chef men även att organisationen är utformad på 

ett sånt sätt att det finns möjlighet för anställda att uttrycka sina idéer (Armstrong, 

2007). 

 

3.8 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Först presenteras revisionsbranschens syfte vilket kan ses ur två motstridiga 

perspektiv, där ett är professionalism med en tanke om att revision ska bidra till 

samhällets intresse och anställda anses agera oberoende till kunder och ser sig själva 

som någon som tjänar högre än vinstdrivande syften (Suddaby et al., 2009). I och 

med större revisionsbyråers organisering har även andra intressen uppkommit. 

Dessa kan ses som kommersiella med en tanke om att revisionsbyråerna i grunden 

är vinstdrivande yrkesverksamma och behöver generera intäkter (Hanlon, 2004). 

Styrning och kontroll av i professioner ses i många fall som problematiskt ur ett 



 

41 

 

mer traditionellt styrsätt, på grund av problem med att mäta och övervaka kvalitet. 

Ouchi (1980) menar då att Clan control kan användas som ett sätt att övervaka och 

styra genom traditioner och kultur. Detta bygger på personalens socialisering vilket 

gör att de anställda delar organisationens värderingar och attityder och på sätt inte 

agerar i självintresse. Motsatsen till clan control kan beskrivas som byråkrati. Det 

är ett kontrollsystem med utgångspunkten i standardiserade metoder och regler 

samt individuell prestationsmätning i mätbara termer. Detta system har med tiden 

blivit allt vanligare. 

Sedan beskrivs revisionsbyråers karaktärsdrag. Det som karaktäriserar 

revisionsbyråer är att personalen drivs av att utvecklas och få uppskattning för det 

arbete de utför (Ferris och Larcker, 1983). De har också en unik partnerstruktur där 

ägarna består av auktoriserade revisorer på företaget (Coram och Robinson, 2017; 

Greenwood et al., 1990). Partnerskap beskrivs som ett sätt tillåta revisorn att agera 

mer affärsmässigt, entreprenöriellt och i relation till kunden, partnerskap ses även 

som det slutgiltiga målet i branschens karriärsystem up or out (Kor och Leblebici, 

2005; Van Lent, 1999; Von Nordenflycht, 2010). Up or out syftar till att styra fram 

önskade identiteter och egenskaper hos revisorerna. Detta genom att den anställda 

måste rätta sig efter de krav som ställs och på så vis ta sig upp i hierarkin. Om detta 

inte sker tvingas den anställda söka sig utanför företaget (Kornberger et al., 2011).  

Efter det följer ett kapitel om belöningssystem främst för att skapa en förståelse för 

vilka typer av incitament och prestationsmätningar som finns, samt för att kunna 

kategorisera och definiera empirin. Prestationsmätning används för att utvärdera 

personalens bedrifter (Behn, 2003). Mätningarna skapar sedan incitament för att 

prestera bättra och utgör grunden till utdelning av belöningar och är en viktig 

kärnfråga inom incitamentsutformningen (Kaplan och Norton, 1992). 

Prestationsmätningarna kan bland annat utformas som individuella/ gemensamma, 

subjektiva/ objektiva. Vilken typ av prestationsmätning och till viss del även vilken 

typ av belöningar som används beror på hur företaget är organiserat (Hanlon, 2004). 

Det finns olika typer av incitament, både finansiella och icke-finansiella 



 

42 

 

(Abrahamsson et al., 2013). Finansiella incitament syftar till monetära medel och 

kan vara i form av löneökning, bonus och utdelning genom partnerskap (Anthony 

et al., 2014; Van Lent, 1999; Holmes och Zimmer, 1998; Alvesson, 2004). Icke- 

finansiella incitament syftar till individuella incitament som lärande och utveckling 

men även mer gemensamma som arbetsmiljö (Armstrong, 2007).  

4. Empirisk analys 

I studiens empiriavsnitt presenteras det insamlade materialet från de 

semistrukturerade intervjuerna. Informationen som vi tagit del av från företagen 

redovisas tillsammans där vi visar på skillnader och likheter som framkommit 

mellan organisationerna. Först presenteras företagens organisationsstruktur, 

sedan beskrivs företagens styrning samt hur företagen mäter anställdas 

prestationer avslutningsvis förklaras styrning genom olika incitament. 

 

4.1 Organisationsstruktur    

I företag A beskriver intervjupersonen att företagets ägare består av partners. Det 

är auktoriserade revisorer som arbetar på företaget och som blivit befordrade och 

därmed erbjudna aktier i företaget. Ägandet beskrivs fungera på samma sätt i 

företag B. Intervjuperson A menar att ju bättre en partner är, desto fler aktier erbjuds 

i företaget, och ju fler aktier en partner besitter, desto mer makt har den att påverka 

i företaget. Genom denna organisationsstruktur hålls ägandet inom företaget. 

I företag C fungerar det på ett liknande sätt. Precis som i företag A och B ägs 

företaget av yrkesverksamma och ägandet hålls därmed inom organisationen. Men 

eftersom intervjuperson C beskriver företaget som en kombobyrå vill de att 

ledningen ska spegla det genom att ägarna består av både revisorer och 

redovisningskonsulter. Samtliga företag som vi har intervjuat menar att när en 

delägare slutar på företaget på grund av ålder eller andra orsaker måste den även 

sälja sina aktier och avgå som delägare. 
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Två av företagen, A och B, tillämpar en tydlig traditionell karriärstege, med 

liknande yrkesmässig benämning på nivåerna. I stora drag kan hierarkin illustreras 

genom figur 1. När en nyexaminerad student kommer in på företaget börjar den 

som associate. För att ta steget till manager, som är nästa nivå, måste den anställda 

skriva provet till auktoriserad revisor. Som manager får individen egna kunder och 

kundansvar. För att nå den sista nivån och bli partner måste den anställda erbjudas 

aktier i företaget och därmed bli delägare. Det finns sedan seniora nivåer inom de 

olika trappstegen som individerna når genom vidareutbildning och 

kompetensutveckling. För dessa företag är det viktigt att den anställda avancerar till 

nästa nivå. När företagen rekryterar ny personal till organisationen är det ofta 

nyexaminerade studenter som börjar som associates. Till de högre nivåerna sker 

sedan främst befordringar internt i och med deras karriärtrappa.  

Figur 1. Övergripande karriärtrappa på företag A och B 

 

Tillskillnad från företag A och B menar intervjuperson C att de inte har den 

traditionella karriärstruktur som de flesta andra revisionsbyråer utan beskriver 

organisationen som relativt platt. Motiveringen till det är att enligt dem finns det 

inga hierarkiska nivåer, det är inte högre status eller “finare” att tillhöra en tjänst än 

en annan. Intervjupersonen menar att alla har olika styrkor och tillsammans 

kompletterar de varandra. Till exempel har de som är födda i den ”digitala eran” en 

stor fördel gentemot de äldre som inte är uppväxta med datorer och smartphones 

medan de äldre har andra styrkor som mer erfarenhet i yrket och om branschen. I 

företagets organisationsstruktur innebär inte karriär att individen klättrar uppåt utan 
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karriär kan innebära att ta ett steg till höger eller vänster i företaget. Företaget 

anställer både nyexaminerade studenter samt individer med mer erfarenhet som 

kvalificerade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter. 

Intervjuperson A menar att målet med karriären vanligtvis är att bli manager, alltså 

att skriva provet och bli auktoriserad revisor. När den anställda nått sitt mål om att 

bli manager föds ofta ett nytt mål, att bli partner. Intervjuperson B beskriver att 

precis som på kontoret på företag A har troligen de anställda i företag B en dröm 

om att först bli auktoriserade och sedan kan individen vidareutvecklas till att bli 

partner. Vidare förklarar intervjuperson A att som parter ställs det höga krav på 

individen, dessa kan till exempel vara att utveckla revisionsbranschen, utveckla 

kontoret eller att dra in nya kunder till företaget. 

Intervjuperson C beskriver det som att den anställda främst har som målbild att 

bidra till egen utveckling och att detta inte behöver ha med positioner att göra. De 

tror inte partnerskap är något som den anställda drivs av. Har en individ en dröm 

om att bli partner får den vänta tills en delägare slutar, eller på att företager växer. 

Partnerskapet är begränsat då det måste finnas en balans hur många delägare 

företaget har och det är därmed andra aspekter som spelar in än vad den enskilda 

kan påverka.  

Inget av företagen identifierar sig med ett up or out system. Intervjuperson A menar 

dock att det automatiskt blir så att den anställda väljer att lämna om denne inte 

lyckas ta sig upp i kompetenstrappan för att de känner själva att de saknar de meriter 

som krävs för att ta sig upp. Intervjuperson B menar att den anställda självmant 

brukar lämna om inte nästa steg har tagits på en längre tid. Dock tror inte 

intervjupersonerna att det är därför anställda brukar lämna, utan ofta beror det på 

att den får andra jobberbjudanden. De har inga problem med att anställda väljer att 

stanna på en nivå en längre tid, men de uppmuntrar vidareutveckling och att klättra 

i stegen. Ibland tvingas företaget till beslut och åtgärder att avskeda en anställd för 

både företagets skull och den anställdas då den inte passar in i organisationen och 
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levererar det som företaget förväntar sig, istället borde den anställda söka sig vidare. 

Detta händer dock väldigt sällan.  

Intervjuperson A och B beskriver personalomsättning som ett stort problem, att 

personal väljer att lämna sker i vanliga fall innan eller i samband med auktorisation. 

Intervjuperson A och B beskriver detta som ett problem då företaget vill bevara den 

kompetenta personalen hos sig, samt att mycket resurser investeras i den anställda. 

Intervjuperson B menar att det är vanligast att de som slutar söker sig till andra 

branscher där de ofta erbjuds en högre lön. Främsta anledning tror dock 

intervjuperson B inte har med lönen att göra utan att den anställda inte ser sig själv 

som en revisor. Intervjuperson C menar att detta problem inte kan identifieras i 

deras organisation. Den låga personalomsättningen kan förklaras genom att 

företaget är tydliga med vad för typ av verksamhet de är och vad en anställd kan 

förvänta sig på arbetsplatsen. Ingen av intervjupersonerna anser att det finns någon 

konflikt mellan kommersialism och professionalism. Intervjuperson A menar att 

detta är något som återfinns i samtliga företag och att dessa går hand i hand. 

 

4.2 Styrning 

Intervjuperson A menar att för att styra och motivera sin personal menar är 

informella styrmedel är av stor vikt. Även på företag C betonar det informella och 

teamwork. Där motiverar de sin personal genom att de har en trivsam arbetsmiljö 

och har kul tillsammans, detta speglar även kulturen. Samtliga intervjupersoner 

menar på att kulturen är extremt viktig på företaget. Intervjuperson A beskriver att 

i en så tuff bransch, där det ställs höga krav på kompetens, bemötande mot kunder 

samt mycket arbete under högsäsong är det hur personalen trivs på arbetsplatsen 

som bestämmer om den vill stanna. Intervjuperson B betonar kommunikation och 

dialog som viktigt för kulturen. Därför har kontoret kontinuerligt 

informationsmöten för att personalen ska känna delaktighet och få möjlighet att 

ställa frågor och känna att de medverkar i beslutsfattande. Intervjuperson C menar 

att kulturen i organisationen till stor del handlar om att bli en del av företaget. Där 
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får man det stöd som behövs och teamen ställer upp på varandra och hjälps åt. 

Företag C vill även ha en avslappnad och informell relation till sina kunder, de 

beskriver dem mer som samarbetspartners där kunderna uppfattas som en av dem. 

Hos företag A får samtliga nyanställda en mentor som ska fungera som en vägledare 

samt trygghet under den första tiden på företaget. Mentorn är en befintlig anställd 

på företaget och ska hjälpa den nyanställda med det dagliga som att komma igång 

med systemen och programmen, presentera en för resterande anställda på företaget, 

följa med så den inte är ensam samt ställa frågor till. Den nyanställda har mentorn 

så länge det behövs, vissa behöver bara en vecka medan andra har mentorn betydligt 

längre. På liknande sätt fungerar det på kontoret hos företag B. Där får de under de 

första åren en performance manager, som är vice kontorschef. Performance 

managern har extra ansvar över introduktionen för den nyanställda och det fungerar 

som ett extra fadderskap. Även på företag C får den nyanställda extra stöttning och 

hjälp från teamet att växa in i sin nya roll. 

Precis som på företag B får samtliga anställda även på de andra företagen en 

introduktion när de börjar. Företag C sticker dock ut mängden och utöver att få 

information om organisationens olika delar menar intervjuperson C att en del av 

introduktionen är att de får egna kunder direkt när de börjar, detta beskrivs som 

“learn by doing”. Under de senaste åren har kontoret på företag A anställt flera 

personer samtidigt. De har då samlat samtliga nyanställda för en introduktion under 

fyra veckor. Under den första veckan börjar de från grunden med att få en input i 

revisionen samt hur redovisningen fungerar. Sedan får de en uppgift i revision som 

de tillsammans löser. Till sist är en till uppgift i revision som de ska lösa individuellt 

men med hjälp från andra.  

Intervjuperson B förklarar att alla anställda på kontoret sätter sina egna mål kopplat 

till räkenskapsåret i samråd med performance managern. Dessa följs sedan upp 

genom medarbetarsamtal två gånger per år. Även intervjuperson A berättar att 

personalen på det kontoret har en coach som följer dem under året. Coachen är 

någon som arbetar över en på arbetsplatsen, alltså högre upp på kompetenstrappan. 
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Tillsammans med coachen sätter individen en utvecklingsplan i början av året. 

Planen beskriver vad den anställda ska kunna och hur den ska vara i förhållande till 

var den befinner sig nu på trappan och vart den vill vara om ett år. Den anställda 

kommer överens med coachen vad som är lämpligt och sätter mål hur den ska 

komma dit. På företag C har kontorscheferna kontinuerligt utvecklingssamtal med 

sin personal och dessa är individuellt kopplade till individens prestationer. 

Företaget uppmuntrar även egna förslag och initiativ på vidareutveckling, vi citerar 

intervjuperson C som betonar ”ta ansvar för din egen utveckling”. 

 

 4.3 Prestationsmätning 

På företag A finns en tydlig utvärderingsplan där de mäter den enskilda 

arbetstagarens prestationer utifrån bland annat teknisk kunskap, kunskap om 

revisionen, kunskap om kundens verksamhet och relationer till kunder och kollegor. 

Med teknisk kunskap menas till exempel om den anställda uppfyller målen kring 

kunskap om företagets datasystem samt om den anställda förstår och kan hantera 

programmen som används. Kunskap om kundens verksamhet innebär att den 

anställda ska vara insatt i sin kund verksamhet och förstå hur de tjänar pengar, vilka 

risker som finns, hur revisonen ska skötas etcetera. Även relationer menar 

intervjupersonen är viktigt att mäta, företaget har en uppförandekod som de 

anställda utvärderas från. Uppförandekoden avser hur den anställda beter sig mot 

sina kunder och kollegor. Uppförande koden ligger även till grund för företagets 

kultur, där de vill att äldre ska föregå med gott exempel och vara förebilder när 

yngre kommer in i verksamheten. För att mäta kundnöjdheten och kundens 

uppfattning av revisorn skickas enkäter ut till kunderna. För varje steg på trappan 

finns ett visst antal mål den anställda förväntas uppfylla och det blir hårdare krav 

på individen ju högre upp på trappan de klättrar.   

Intervjuperson B beskriver att de delar in målen som utvärderas i hårda mål och 

mjuka mål. Hårda mål är av ekonomisk betydelse och kan till exempel vara 

kundvolym, hur mycket individen fakturerat och kapitalbindning. De mjuka målen 
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rör mer särskilt ansvar för en individ, om den anordnat erfarenhetsutbyte eller 

informerat om något. Företaget stämmer även av med andra kundansvariga om hur 

personen fungerat i olika uppdrag. Även hur kunderna upplever revisorn och det 

utförda arbetet mäts, och undersökningar kring detta sker regelbundet. Hur den 

anställda presterat i de olika mätningarna ligger till grund för finansiella samt icke-

finansiella belöningar. 

Företag C menar även de att prestationsmätningen baseras på olika beståndsdelar, 

det är dels kompetens vilket innefattar hur individen vidareutvecklar sin kompetens 

samt tar till vara på kompetensen. Att vidareutveckla sin kompetens fyller ingen 

nytta om den inte används. En annan del är engagemang, alltså hur individen 

engagerar sig i sina kunder och gentemot sina kollegor genom till exempel stöttning 

och hjälp. Mätningen baseras även på resultatkopplade delar som hur mycket 

individen arbetat gentemot kund. Det är viktigt att inte stirra sig blind på siffror utan 

att sätta in det i större sammanhang. 

Samtliga företag använder prestationsmätningar som grund för de finansiella 

belöningar som tillämpas i företagen, både i form av bonusar, gratifikationer, och 

löneökning. Men även för icke-finansiella som att bli befordrad och ta sig uppåt i 

hierarkin och göra olika aktiviteter tillsammans. För manager och uppåt som tar del 

av bonusprogrammet ändras delvis beståndsdelarna av prestationsmätningen till 

mer affärsmässiga delar som antalet nyvärvade kunder, och hur den motiverar sina 

kunder i företag A och B. Företagen menar att ju högre upp i hierarkin den anställda 

befinner sig, desto mer fokus är det på de affärsmässiga delarna som till exempel 

hur stor kundstock individen har. Intervjuperson A förklarar att början av varje 

kalenderår går de anställda igenom de mål de förväntas uppfylla under perioden 

tillsammans med sin coach. Under året görs minst fyra uppföljningar och i slutet av 

kalenderåret utvärderas den anställdas prestationer i jämförelse med de uppsatta 

målen. Utifrån hur prestationerna uppfyllt målen bestämmer företaget om den 

anställda får gå till nästa trappsteg, det vill säga befordras, eller stanna på den 
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befintliga nivån. På likande sätt fungerar det även i företag B och C. 

 

4.4 Styrning med incitament 

Syftet med incitamentsstyrning är enligt intervjuperson A att behålla kompetent 

personal samt öka sin lönsamhet. Kontorschefen på företag B vill belöna duktiga 

individer och är mån om att ha den bästa personalen. Därför försöker företaget 

motivera sina anställda genom belöningar till att utveckla sin kompetens. 

Intervjuperson A menar att genom att belöna personalen motiveras dem till att 

utföra sina arbetsuppgifter med hög kvalitet samt ha ett bra kundbemötande vilket 

leder till nöjda kunder som bidrar med lönsamhet till företaget. Intervjuperson B 

menar att nöjda kunder och lönsamhet går hand i hand och är väldigt mån om sina 

kunder då det är ju dem som betalar de anställdas löner.  

Intervjuperson C anser att det är viktigt att belöna på olika sätt, både finansiellt, 

genom till exempel lön, men också genom ord och att visa uppskattning, det räcker 

med en snäll kommentar till en medarbetare där någon berömmer den för ett bra 

utfört arbete. Även intervjuperson A framhäver vikten av att kombinera finansiella 

belöningar med icke-finansiella. De finansiella incitamenten beskrivs som en 

förutsättning för att vara ett alternativ som arbetsgivare på marknaden. Men det som 

uppskattas mest och pratas om på företaget är aktiviteter de gör tillsammans, som 

till exempel resor. 

På företag A framhålls icke-finansiella incitament som extra viktiga just på grund 

av att revisionsbranschen är väldigt tuff. Intervjuperson A menar att medarbetare 

enbart drivs av finansiella medel till en viss gräns sedan är icke-finansiella 

avgörande såsom exempelvis stimulerande arbetsuppgifter, personlig utveckling, 

kultur, arbetsmiljö. Intervjuperson B är inne på samma spår och förklarar att hade 

personalen enbart drivits av det finansiella hade de förmodligen sökt sig till andra 

branscher då medarbetare på lägre och mellannivåer hade haft en högre lön där. 
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4.4.1 Finansiella incitament 

Intervjuperson A förklarar att ett av de finansiella incitament som de använder är 

lön, då lönen driver de anställda att arbete sig uppåt på trappan. Ju högre upp på 

trappan den anställda klättrar, desto högre lön erbjuds. På varje nivå är lönen 

ungefär densamma för alla, för att öka sin lön måste alltså individen klättra uppåt 

på karriärstegen. Utifrån utvärderingsmallen går företaget igenom hur den anställda 

har presterat under året samt om individen ska befordras eller stanna på sitt 

trappsteg och det är det som är grunden till löneökningen. Innan löneökningen 

genomförs krävs godkännande från huvudkontoret. Detta för att förhindra 

löneskillnader mellan orter i Sverige så att samma arbetsuppgifter belönas med lika 

lön för samtliga individer. 

På företag B och C används även där lönen som ett incitament, men de använder 

sig av marknadsmässig lön. Intervjuperson B menar att marknadsmässiglön är ett 

måste för att ens kunna ses som en alternativ arbetsgivare för de anställda. Vidare 

beskriver personen att lönen sätts mer oberoende av var personen befinner sig på 

trappan och beskrivs som individuell och beror på hur den anställda presterar. 

Anställda på samma nivå kan ha olika löner, även om en stor del utav lönen grundar 

sig i vilket trappsteg personen befinner sig på. Intervjuperson C säger detsamma 

och menar att lönen inte är särskilt beroende av positionen utan att det är 

prestationsvärderingen som används som utgångspunkt för att påverka lönen. Även 

i företag B bestäms lönen av kontorschefen men måste godkännas av 

huvudkontoret. 

Intervjuperson A beskriver att företaget har ett etablerat bonussystem. Det erbjuds 

till samtliga anställda från och med att de blivit managers och till resterande steg 

uppåt på trappan. Genom att teckna avtalet om rätt till bonus kan den anställda en 

bonus varje år. Bonusen baseras på i vilken mån olika prestationer utförs. De 

prestationer som utvärderas är bland annat kvaliteten på revisionen, antal kunder 

den har samt om den värvar nya kunder, hur den anställda uppför sig samt hur den 

motiverar sina kunder och ser till att de utvecklas. Kvaliteten på revisionen mäts 
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genom att se om den får utslag från revisorsinspektionen, påträffas detta påverkar 

det bonusen negativt då den anställda inte nått målet vad gäller kvalitet på 

revisionen. Företaget anser även att den anställda har ansvar över resultatet, vilket 

innebär att om företaget går minus eller under förväntat har den anställda inte 

uppfyllt målet vad gäller företagets lönsamhet och får därför inte bonusen fullt ut. 

Det negativa med att teckna bonusavtalet är att det innebär betydligt högre krav 

samt att den anställda tackar nej till övertidsersättning. Intervjupersonen menar att 

genom dessa höga krav samt att tacka nej till övertid föregår de med ett gott 

exempel för resterande medarbetare inom företaget. Även företag B använder ett 

liknande bonussystem för seniora nivåer hierarkin. Detta beskrivs baseras på egen 

prestation, kontorets prestation och företaget i helhets prestation.  

Intervjuperson B förklarar att på kontoret används gratifikationer i stor utsträckning 

för att belöna goda prestationer. Gör kontorschefen bedömningen att en anställd 

utfört ett bra arbete kan den få en gratifikation som en extra morot. Företaget delar 

även ut en gratifikation om provet till att bli auktoriserad klaras på första försöket, 

detta för att uppmuntra till att göra och klara av provet så fort som möjligt. 

Även partnerstrukturen hos företag A och B kan ses som ett finansiellt incitament 

där den anställda motiveras till att bli partner för att få ta del av utdelningar. När en 

individ klättrat till toppen av pyramiden erbjuds aktier i företaget och den anställda 

blir partner, alltså delägare i företaget. Intervjuperson A menar att en partner kan 

även under sin tid bli erbjuden att köpa fler aktier för att motiveras att prestera 

bättre.   

 

4.4.2 Icke-finansiella incitament 

De intervjuade personerna beskriver ett antal olika icke-finansiella 

incitamentsutformningar som används. Intervjuperson A menar att 

karriärutveckling och vidareutbildning är viktiga delar då personalen drivs av att få 

utvecklas och motiveras av att befordras och öka sin kompetens. Både 
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intervjuperson A och B förklarar att de uppmuntrar vidareutbildning och 

kunskapsutveckling även om det inte är något måste, och för att motivera sina 

anställda till det erbjuder de kurser och kompetensutvecklingsprogram. Till 

exempel tjänstledighet och kurser för att studera till provet för att bli auktoriserad 

revisor. På företag A:s kontor erbjuds även de som studerar till provet att under 

arbetstid få hjälp med sina studier av en auktoriserad revisor. Intervjuperson C ser 

inte möjligheten till vidareutveckling som ett incitament för personalen, personen 

menar att medarbetare alltid ska ha den möjligheten och aldrig nekas det. 

Vidareutveckling är nödvändigt för företaget och fungerar som en grundsten i 

verksamheten. 

Samtliga intervjupersoner framhåller att deras verksamheter arbetar starkt för att 

bilda en gemenskap på kontoren och motivera personalen genom en trivsam 

arbetsmiljö. Detta gör de bland annat med afterwork, kickoff och andra 

gemensamma aktiviteter som bowling och gokart. Intervjuperson B berättar att om 

kontoret gör ett visst resultat gör avdelningen en gemensam resa inom Europa som 

belöning. På samtliga företag betonas även vikten av att visa uppskattning genom 

uppmuntrande ord. Ibland räcker det med att berömma en individ för en väl utförd 

insats för att den ska bli motiverad. Intervjuperson B berättar även att kontoret under 

en tid har testat ett nytt koncept där de haft gemensam träning tillsammans. 

Företaget har bjudit på den tiden och gått under arbetstid. Detta som en 

motivationsfaktor med fokus på friskvård och hälsa. 

 

4.5 Sammanställning av empiriskt material 

 

Tabell 2: Sammanställning av empiriskt material 

 Företag A Företag B Företag C 

Organisationsstruktur Ägandet hålls 

inom företaget och 

består av 

 Ägandet hålls 

inom företaget och 

består av 

Ägandet hålls inom 

företaget och består 

av revisorer och 
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auktoriserade 

revisorer. 

Traditionell 

hierarkisk 

karriärstege där de 

drivs av att klättra 

uppåt i 

organisationen.  

auktoriserade 

revisorer.  

Traditionell 

hierarkisk 

karriärstege där de 

drivs av att klättra 

uppåt i 

organisationen. 

redovisningskonsult

er. 

Relativt “platt” 

organisationsstrukt

ur. Karriär behöver 

inte betyda att den 

anställda tar ett steg 

“upp” utan kan vara 

till höger eller 

vänster i företaget. 

Drivs av att 

utveckla sig själva. 

Styrning Kulturen på 

företaget är viktig. 

Nyanställda får en 

introduktion när du 

börjar och en 

mentor som 

fungerar som en 

vägledare. 

Personalen sätter 

sina mål 

tillsammans med 

sin coach. 

Kulturen på 

företaget är viktig. 

Nyanställda får en 

introduktion när de 

börjar och en 

performance 

manager som 

fungerar som ett 

fadderskap. 

Personalen sätter 

sina egna mål. 

 

Kulturen på 

företaget är viktig. 

Nyanställda får en 

introduktion när de 

börjar och extra 

stöttning och hjälp 

från teamet. 

Personalen sätter 

sina egna mål. 

Till skillnad från de 

andra företagen får 

den anställda egna 

kunder direkt när 

den börjar. 

 

Prestationsmätning Tydlig 

utvärderingsplan 

som mäter varje 

individs 

prestationer utifrån 

olika teman. Dessa 

är bl.a. teknisk 

kunskap, kunskap 

om kundens 

verksamhet samt 

relationer till 

kunder och 

kollegor. Ligger 

till grund för 

företagets 

belöningar. 

Utvärderas utifrån 

hårda och mjuka 

mål. De hårda 

målen är av 

ekonomisk 

betydelse medan de 

mjuka rör bl.a. 

ansvar och 

anordning av 

erfarenhetsutbyte 

eller informering. 
Ligger till grund för 

företagets 

belöningar. 

Baseras på olika 

beståndsdelar som 

kompetens, 

engagemang och 

resultatkopplade 

delar. 

Ligger till grund för 

företagets 

belöningar. 

Styrning med 

incitament 

Vill behålla 

kompetent 

personal samt öka 

lönsamheten. 

Vill belöna duktiga 

individer och 

behålla kompetenta 

medarbetare. 

Vill visa 

uppskattning. 
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Finansiella 

incitament 

Högre lön ju högre 

den anställda 

klättrar, 

bonussystem och 

partnerstrukturen. 

Marknadsmässig 

lön, gratifikationer 

och 

partnerstrukturen. 

Marknadsmässig 

lön. 

Icke-finansiella 

incitament 

Karriärutveckling 

och 

vidareutbildning. 

Gemensamma 

aktiviteter. 

Karriärutveckling 

och 

vidareutbildning. 

Gemensamma 

aktiviteter. 

Gemensamma 

aktiviteter. Ge 

komplimanger och 

visa uppskattning. 

 

5. Analys 

I detta kapitel kommer vi koppla samman empirin med det teoretiska ramverket för att 

kunna besvara våra forskningsfrågor och uppfylla syftet. Analysen utgår från tre teman. 

Dessa är Styrning mot professionalism, Styrning mot kommersialism samt Effekten av 

hybridstyrning. Genom att visa och dela upp de prestationsbedömningar och incitament 

som presenteras i empirin till antingen professionellt synsätt eller kommersiellt synsätt kan 

vi förklara hur ett samspel mellan dessa fungerar. 

 

5.1 Styrning mot professionalism   

Efter att ha analyserat empirin har ett flertal incitament identifierats som företagen 

använder för att styra mot professionalism och främja den professionella 

identiteten. Personalstyrning har generellt en mer kommersiell inriktning och 

styrning av anställda har sagts ha en negativ påverkan på professionalismen då den 

anställda själv vet bäst hur arbetet ska utföras genom sina yrkeskunskaper (Suddaby 

et al., 2009; Van Lent, 1999; Von Nordenflycht, 2010; Malholtra et al., 2010). 

Som tidigare nämnt kan professionalism ses som guardian of the public interest 

(Suddaby et al., 2009) med syftet att bidra till samhällets nytta och därmed 

definierar vi alla incitament som används för att uppnå god kvalitet som styrning 

mot profession. Något som återfinns i samtliga företag är vikten av att revisorn 
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genomgår auktorisation. Auktorisation är en sorts kvalitetsgaranti som innebär att 

revisors uppfyller de kunskapskrav som krävs för att kunna utöva sina 

arbetsuppgifter (Johansson, 2018). För professionen är det av stor vikt att den 

anställda besitter god kunskap om ämnet, eftersom det är den verksammas 

expertiskunskaper som värderas (Von Nordenflyht, 2010). Därmed kan 

auktorisation ses som ett sätt att styra mot professionalism, eftersom den anställdas 

kompetens säkerställs i enlighet med professionen. Företagen uppmuntrar 

auktorisation genom att bland annat låta den anställda gå kurser inför provet samt 

erbjudas tjänstledighet till studier. I vissa fall används även finansiella belöningar 

för att uppmuntra till auktorisation. I två av företagen framgår det tydligt genom att 

det sker en befordran med ett lönepåslag om auktorisationen klaras eftersom att den 

anställda går från associate till manager.  

Detta kan ses som ett sätt att genom up or out driva personalen att ta nästa steg i 

hierarkin. Att det finns så tydliga skillnader mellan att gå från accociate till att bli 

manager, i detta fall genom lönenivå och även ansvarsbefattning, är utmärkande för 

revisionsbyråers organisering genom up or out (Kornberger et al., 2011). Samtliga 

företag betonar även möjligheten och försöker uppmuntra de anställda att 

vidareutbilda sig och gå kurser inom området för att utöka sin kompetens och där 

med främja professionen. 

Vid prestationsbedömning utgår företagen från affärsmässiga delar, men även 

kvalitetsaspekter. Samtliga företag utvärderar teknisk kompetens, kunskap om 

revision, kvalitet på den utförda revisionen även hur kompetensen har förvaltats och 

hur eventuella kurser har tillämpats inom kunskapsområdet. Dessa aspekter kan 

anses ligga till grund för professionalismen eftersom de anställda utvärderas och 

belönas på kunskap om och kvalitet på utförda arbetsuppgifter (Von Nordenflycht, 

2010). Genom att utvärderas och belönas på dessa grunder prioriteras dem i det 

vardagliga arbetet och individens prestationer blir av högre kvalitet. 

Prestationsbedömningarna beskrivs utgöra grunden för befordran och löneökning. 

I företag A och B ligger detta även till grund för den finansiella bonusens utfall som 
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finns högre upp i hierarkin. Bonusen delas även inte ut om den anställda har fått 

anmärkning från revisorsinspektionen. Detta visar att företagen styr de anställda 

mot kvalitet och att detta kan ske genom dels finansiella bonusar, lönepåslag, 

befordran, uppmuntran och möjlighet till självutveckling.  

Genom att basera prestationsmätningar och använda incitament på kvalitetsmässiga 

grunder, styr företagen personalen mot den färdighet som efterfrågas, vilket i detta 

fall är av kvalitetsmässiga aspekter. Detta går delvis i linje med Lokatt (2018) som 

menar att teknisk kunnande är en grundläggande del i den färdighet som efterfrågas 

hos revisorer. Kornberger et al. (2011) menar att aspekter som syftar till tekniskt 

kunnande blir av allt mindre vikt ju högre upp i hierarkin den anställda befinner sig, 

vilket vi istället ser får en mer framträdande roll ju högre upp i hierarkin den 

anställda befinner sig. Vi ser även att partnerskap används som ett sätt att motivera 

och styra revisorerna för att uppnå hög kompetens. Att styra personalen mot 

partnerskap och att bli delägare ses som det slutgiltiga målet i up or out, 

(Kornberger et al., 2011) vilket även stärker insikten om att denna typ av 

karriärstyrning förekommer. Genom att hålla ägandet inom företaget försäkrar sig 

byråerna om att de ägs och drivs som en profession då prestationsmätningen för att 

uppnå partnerskap till viss del baseras på kompetens och kvalitetsmässiga aspekter 

(Von Nordenflycht, 2010). 

 

5.2 Styrning mot kommersialism 

Kommersialism grundar sig i att samtliga företag är vinstdrivande, även 

revisionsbyråer. Alla aktiviteter som används för att skapa en stark organisation kan 

ses som styrning mot kommersialism, då fokuset flyttas från revisorn till 

organisationen (Suddaby et al., 2009). Eftersom Up or out, partnerstrukturer och 

clan control är olika sätt för en organisation att styra eller organisera sig kan detta 

ses som en mer kommersiell inriktning, då professionella yrkesutövare främjas av 



 

57 

 

att ges frihet över sitt arbete och inte styras (Suddaby et al., 2009; Van Lent, 1999; 

Von Nordenflycht, 2010; Malholtra et al., 2010).  

Genom intervjuerna kan vi se att främst två av dessa företag, A och B, betonar 

vikten av att motivera och styra för att anställda arbeta sig upp i hierarkin. Företag 

A gör detta genom att till exempel den anställda inte kan öka sin lön utan att ta sig 

till nästa trappsteg medan företag B beskriver det som att den anställda underförstått 

förstår att denna bör lämna om inte nästa steg tas. Samtidigt ställs allt högre krav, 

både på affärsmässighet och kvalitet, ju högre upp i karriärtrappan den anställda 

befinner sig. Detta kan i enlighet med Kornberger et al. (2011) ses som en tillämplig 

av up or out, eftersom det finns tydliga skillnader mellan de olika nivåerna samt 

starka incitamentet för att driva den anställda uppåt, och om detta inte sker får den 

anställda lämna. Detta även om företagen själva inte benämner det som det som up 

or out.  

Vi kan även se att karriärsystemet yttrar sig i en hög personalomsättning, framförallt 

på lägre och mellan nivå, vilket även stärker insikten om att företagen, A och B, 

tillämpar up or out då hög personalomsättning på lägre nivåer är en naturlig 

konsekvens och nödvändighet för att sålla fram de bästa revisorerna (Kolakowski, 

2018). Dessa företag betonar dock problematiken med personalomsättningen, 

främst i form av förlorad kompetens och att det företaget investerat i den anställda, 

genom till exempel utbildningar och upplärning, går förlorat. Att den 

personalomsättning som sker på grund av up or out skulle leda till förlorad 

kompetens motsätter Kornberger et al. (2011) eftersom detta istället ska leda till 

den, från revisionsbyråers syn, ideala revisorn. Företag B tror att en av 

anledningarna till att anställda slutar beror på att andra branscher erbjuder högre 

lön, och att den anställda inte identifierar sig som en revisor och därmed inte passar 

in i yrkesgruppen, utan istället söker sig till andra branscher. Detta kan ses som att 

den enskilda själv inte känner ett kall efter att tillhöra professionen (Suddaby et al., 

2009). Att revisorn följer den identitet som efterfrågas, vilken även förändras utefter 



 

58 

 

karriärstegen, beskrivs som oerhört viktigt för att få fram den bästa revisorn och här 

spelar up or out en viktig roll för att möjliggöra detta (Kornberger et al., 2011). 

Företag A och B rekryterar främst nyexaminerade utan erfarenhet som börjar längst 

ner i karriärtrappan, detta kan ses som en strategi då anställda utan erfarenhet är 

lättare att forma mot den önskade identiteten (Kornberger et al., 2011). Genom att 

därmed främst rekrytera internt kan företagen även säkerställa sig om att den 

anställda verkligen har de kriterier som efterfrågas, att rekrytera intern är även 

vanligt förekommande i organisationer som tillämpar clan control (Hanlon, 2004). 

Företag C betonar inte i samma utsträckning att de anställda ska ta sig upp till en 

högre position inom företaget och tycks inte styra anställda för att ta sig uppåt på 

samma sätt som de andra företagen, och vi definierar detta som att de inte använder 

sig av up or out. Företag C har till skillnad från de andra företagen inget problem 

med personalomsättning och tillämpar inte heller en stark karriärstyrning, vilket 

stärker tanken om att en viss typ av styrning och incitament påverkar 

revisionsbyråns verksamhet. Till skillnad från större företag verkar mindre företag 

med en annan organisationsstruktur inte ha samma problem som av vår studie visat 

för de större företagen. 

Samtliga företag använder sig delvis även av prestationsmätning som syftar till 

affärsmässiga aspekter. Även relationer till kollegor, uppförande och kundnöjdhet 

är aspekter som bedöms. I enlighet med Kornberger et al. (2011) förändras 

beståndsdelarna av prestationsmätningen, i takt med att den enskilda avancerar 

genom karriärsystem, till mer affärsmässiga delar som antalet nyvärvade kunder, 

kundstock och hur den anställda motiverar sina kunder. Dessa beståndsdelar kan 

ses som styrning med syfte att stärka företagets lönsamhet, vilket utgår ifrån tanken 

om att revisionsbyråerna är vinstdrivande och styr mot kommersialism (Suddaby et 

al., 2009). Hur den anställda motiverar sina kunder kan ses som ett sätt att uppnå 

god kundnöjdhet och skapa en relation till kunderna. Det kan även ses som ett sätt 

att styra anställda mot affärsmässighet då detta syftar till företagets lönsamhet 

(Suddaby et al., 2009). Detta då det ligger ett vinstintresse i att ha nöjda kunder, 
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prestationsbedömningar på kundlönsamhet kan även leda till att revisorn blir mer 

subjektiv och mottaglig för kundens krav, gör att gynna sitt egna intresse 

(Trompeter, 1994).  

Vi kan se att samtliga företag till viss del använder sig av incitament och 

prestationsbedömningar som är direkt kopplade till den enskilda revisorns 

arbetsinsats, exempelvis genom att kompensationen för partner delvis baseras på 

revisorns prestation gentemot den enskildes kunder. Detta kan enligt Trompeter 

(1994) ses som att företagen använder sig av små vinstpooler, vilket kan vara 

negativt eftersom revisorn kan försöka möta kundens krav, i syfte av eget intresse. 

Dock kan vi se att detta bara är en av många beståndsdelar i prestationsmätningen, 

vilket skulle kunna vara ett sätta att förhindra revisorn från att agera subjektivt 

enligt Trompeter (1994). Företag C betonar vikten av att ha en avslappnad och 

informell relation till sina kunder. Det kan dock vara riskabelt att ha nära relationer 

till sina kunder då det kan påverka revisorers oberoende och få dem att handla 

partiskt, i sina kunders intresse. Till följd av detta kan kvaliteten på den utförda 

revisionen påverkas (Suddaby et al.,2009; Trompeter, 1994). 

 

5.3 Effekten av hybridstyrning  

Empirin visar att företagen tillämpar en blandning av incitament som utgår från de 

olika synsätten. Det har visat sig att incitament kan användas både för att styra mot 

kvalitet och lönsamhet. Vi har även sett att styrningen inte enbart behöver vara av 

kommersiella mål då incitament används för att styra mot kvalitet, även i form av 

finansiella belöningar. Att styra anställda mot professionalism motsätter delvis 

tidigare tankar om professionalism som menar på att anställda inte ska kontrolleras 

och styras av överordnade, utan genom de anställdas yrkeskunskaper besitter den 

kompetensen som krävs för att agera på egen hand och därmed bör ges frihet till 

detta (Suddaby et al., 2009; Van Lent, 1999; Von Nordenflycht, 2010; Malholtra et 

al., 2010).  
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Kombinationen av kommersiella och professionella incitament som används för att 

styra personalen kan dels förklaras genom att företagens organisation kan definieras 

som clan. Detta ses genom att företagen tillämpar en variation av styrsätt vilket i 

stor utsträckning hänger samman med hur företagen organiserar sig (Hanlon, 2004). 

I samtliga företag finns en tydlig socialiseringsprocess där subjektiva och 

gemensamma prestationsmätningar används, vilket tyder på sättet att organisera sig 

som clan (Ouchi, 1980; Pierce & Sweeney, 2005; Hanlon, 2004). Precis som 

Kornberger et al. (2011) beskriver börjar socialiseringsprocessen redan under de 

första åren i revisorns karriär på företag A och företag B. Företagen anställer främst 

nyexaminerade studenter och detta kan enligt teorin förklaras med att företagen 

själva vill forma individen så den passar in i organisationen. De vill försäkra sig om 

att den anställda får rätt utbildning från början och har en likadan uppfattning om 

hur branschen fungerar. Kornberger et al. (2011) förklarar att de formas genom 

olika mekanismer som ofta är kopplade till diskursiva konstruktioner såsom att vara 

en professionell revisor och ha ett professionellt och trevligt kundbemötande. Detta 

bekräftas på företag B då de ibland tvingas till beslut och åtgärder att avskeda en 

anställd på grund av att den inte passar in i organisationen och levererar det som 

företaget förväntar sig. 

Anställda på företagen formas främst genom företagets kultur och traditioner och 

intervjupersonerna menar på att det är ett sätt att styra och lära personalen ett 

beteende, som att bemöta kunder och att få en identitet som revisor. Att de anställda 

får ta del av företagets kultur kan även bidra till att dela personalens och 

organisationens mål men också för att få ett minskat självintresse (Ouchi, 1980). 

Detta sker genom introduktionsutbildningar och olika former av mentorskap. 

Behovet av sammanhållningen beskrivs som stort och företagen arbetar mycket 

med internt samarbete och i team. Även sociala aktiviteter är vanligt 

förekommande, för att “det är viktigt att ha kul i en tuff bransch” men inte minst 

för att skapa en gemenskap. Covaleski et al. (1998) menar att mentorprogram är en 
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vanligt förekommande process för att forma önskade identiteter och för att få 

personalen delaktiga i företagets kultur.  

Företagens clan control styrsätt kan även tänka sig att bidra till en miljö där 

självintresse inte ses som det primära, och att det skapas en identitet av att hålla koll 

på varandra. Att hålla koll på varandra visar sig i företagens styrning genom att 

företagens prestationsmätningar och incitament delvis grundar sig i företagets, 

kontorets eller teamets prestation och inte alltid i det individuella. Vi kan dock även 

se att en stor del av belöningarna baseras på hur den enskilda individen presterat 

utifrån uppsatta mål och det tyder på en mer byråkratisk organisering (Hanlon, 

2004). Gemensamma prestationsbedömningar och att ta ansvar för kontorets 

prestation återfinns i större utsträckning högre upp i hierarkin, och ses därmed som 

ett sätt att styra mot att få anställda att agera som goda förebilder. Eftersom även 

kvaliteten på revisionen är något som ingår i prestationsmätningen tillsammans med 

de finansiella delarna, är det tänkbart att företagets gemensamma 

prestationsmätningar kan bidra till en kontrollform för att säkerställa objektiviteten 

och att det kommersiella inte påverkar kvaliteten.  

Detta kan jämföras med Pirece och Sweedey (2005) som framhåller att 

organisationer som tillämpar clan control kan uppnå god kvalitet genom specifika 

tillvägagångssätt till exempel genom intuitionen av partner och att anställa den 

rätta. Vi vill dock ta det steget längre och menar att styrformen clan control och 

dess bidrag till ett community i sin helhet kan påverka även det professionella 

positivt, och inte genom specifika tillvägagångssätt som möjliggörs på grund av 

organisationsstrukturen. 

Eftersom företaget organiserar sin både som en clan och byråkrati, anser vi att det 

finns ett behov att tillämpa kombinationen av professionella och kommersiella 

incitament. Detta eftersom den socialiseringsprocess som tillämpas i ett community 

kan anses ha positiva egenskaper för styrning i en profession medan byråkrati i 

större utsträckning förknippas med ren kommersialism.  
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Kornberger et al. (2011) menar på att up or out används som kontrollstyrning i en 

professionsbaserad verksamhet för att nå revisionsbranschens kommersiella mål 

eftersom företagen styrt fram en affärsmässig identitet hos de anställda. Från vår 

studie har det visat sig att mer affärsmässiga egenskaper krävs och det förväntas allt 

mer av revisorer på manager- och partnernivå, samt att detta är något som styrs fram 

i och med karriärstrukturen och incitament. Men vi ser även ett ökande krav på 

kvalitetsmässiga aspekter ju högre upp i hierarkin revisorn befinner sig, och även 

dessa krav förmedlas av incitament. Detta gör att up or out kan bidra till att ta fram 

den bästa revisorn, både gällande teknisk kompetens och affärsmässighet. Up or 

out kan därmed användas för att stärka både det professionella och kommersiella, 

vilket motsätter Kornberger et al (2011) som menar att up or out används för att 

styra revisorer mot affärsmässighet. 

Effekten av att företagen lyckas förmedla olika incitament som bidrar till att styra 

de anställda mot både affärsmässighet och kvalitet kan ses som ett sätt att försona 

konflikten. Detta skulle förklara varför de intervjuade företagen inte såg någon 

problematik kring att tillhöra en profession och vara kommersiella, utan att dessa 

kan gå hand i hand genom kombinationen av olika aktiviteter som utgör 

hybridstyrningen, detta går i linje med (Alvehus, 2017; Lokatt, 2018). Att det inte 

finns någon synlig konflikt mellan professionalism och kommersialism motsätter 

därmed mycket av tidigare forskning kring ämnet (Abrahamsson och Andersen, 

2005; Bakka et al., 2006; Suddaby et al., 2009), vilket även kan bero på att vi har 

sett till den mer operativa och vardagliga styrningen av personal där även Alvehus 

(2017) och Lokatt (2018) menar att konflikten försonas. Forskning som påvisar 

konflikten har främst sett till revisionsbyråerna från ett mer övergripande och ur 

professionsnivåns synsätt, och inte på vilket sätt dessa synsätt samspelar. Vi har 

istället sett till en individens och den dagliga verksamhetens styrning, vilket kan 

vara en anledning till att vi från revisionsbyråernas sida inte upplevt denna konflikt.  

Vi ser därmed ett behov av att bredda synsättet och inte se till ett perspektiv, utan 

de båda i samverkan.  
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6. Slutsatser 

Detta kapitel presenterar studiens slutsatser som besvarar forskningsfrågorna. 

Resultat och slutsatser kommer att redovisas som en summering av de särdrag som 

revisionsbyråerna använder för att hantera konflikten mellan professionalism och 

kommersialism. Avslutningsvis presenteras även förslag på vidare forskning. 

 

Efter att ha studerat tre företag i revisionsbranschen kan vi se att dem tillämpar en 

stor variation av finansiella och icke-finansiella belöningar, gemensamma och 

individuella prestationsmätningar och incitament som syftar till både 

kommersialism och professionalism. Denna kombination kan till viss del förklaras 

av den organisering som företagen tillämpar, som kan beskrivas som en 

kombination av clan och byråkrati. Samspelet mellan clan och byråkrati grundar 

sig i komplexiteten i revisionsbyråer då de måste tillgodose två sidor, dels har de 

övervakningen från professionen där de måste ha kunskap och tillgodose 

personalens kompetens. Samtidigt måste de ha ett kommersiellt intresse och sträva 

efter vinst för att överleva på marknaden. Detta gör att det finns ett behov av att 

använda incitament som syftar till både affärsmässighet och kvalitet, eftersom 

företagets organisering i stor utsträckning hänger samman med styrning mot 

kommersialism respektive professionalism (Hanlon, 2004). Den form av styrning 

som syftar mot kommersialism, exempelvis i form prestationsmätning på antal 

fakturerade timmar, kan alltså härledas till att revisionsbyråerna organiserat sig som 

en byråkrati. Styrning mot affärsmässighet stärker då denna typ av organisering, 

eftersom byråkrati förespråkar tydlig, objektiv och gärna finansiell 

prestationsbedömning (Hanlon, 2004), vilket även är det vi återfunnit i de 

affärsmässiga incitamenten.  

Styrning mot professionalism och att främja kvaliteten på det utförda arbetet, kan 

istället härledas till att revisionsbyråerna organiserat sig som en clan. Genom att 

skapa incitament för kompetensutveckling, exempelvis genom auktorisation, 
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säkerställer byrån att den anställda har kunskaper kring arbetsområdet. Detta är 

högst relevant ur ett clan- perspektiv då prestationsbedömning och kontroll av de 

anställda är problematisk eftersom revisorns output är svår att värdera, och istället 

styrs de anställda genom kulturen och gemensamma värderingar (Ouchi, 1979), 

vilket gör att de anställda själva får stor frihet i sitt yrkesutövande. Vi ser att det 

finns tydliga behov för revisionsbyråerna att tillämpa denna blandning av 

incitament och styrning som syftar kommersialism respektive professionalism för 

att upprätthålla den typ av organisering som de har. Sammanfattningsvis menar vi 

att företagens styrning i stor utsträckning hänger samman med vilken typ av 

organisering som företaget har. 

Utifrån att både kvalitetsmässiga och affärsmässiga aspekter prioriteras i 

personalstyrningen drar vi slutsatsen att revisionsbyråerna fungerar som en hybrid 

gällande styrning mot professionalism och kommersialism. Detta sker genom att 

revisionsbyråerna tillämpar incitament som dels syftar till att ta fram den bästa 

revisorn utifrån affärsmässiga aspekter, genom exempelvis utvärdering och 

prestationsmätning av kundstock och antal fakturerbara timmar. Men det har även 

visat sig att incitament används för att få fram önskade egenskaper som syftar till 

professionalism, till exempel genom att företagen tydligt styr och uppmuntrar 

anställda att genomgå auktorisation samt inte delar ut bonus om den anställda har 

fått en anmärkning från revisorsinspektionen. Ju högre upp i hierarkin den anställda 

befinner sig, desto större blir kraven. Att de affärsmässiga kraven ökar i takt med 

karriärtrappan återfinns i tidigare forskning (Kornberger et al., 2011) men att även 

de krav som syftar till kunskap och kvalitet ökar tycks vara nytt.  

Kombinationen av incitament som syftar både till professionalism och 

kommersialism som används i olika situationer gör att konflikten inte är synlig i 

verksamheten. Detta förklarar varför företagen inte själva identifierade 

problematiken. Att tidigare forskning tydligt identifierar en konflikt mellan de olika 

perspektiven medan denna inte tycks återfinnas i vår forskning kan bero på att vi 

har sett till den operativa styrningen av de anställda. Som tidigare nämnt kan 
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konflikten hanteras genom revisionsbyråernas vardagliga aktiviteter. Dessa ser till 

en stor blandning av exempelvis både objektiva och subjektiva 

prestationsmätningar och kan bidra till att konflikten försonas (Alvehus, 2017). För 

att kunna förstå konflikten mellan det kommersiella och professionella, måste vi se 

hur dessa två synsätt fungerar i revisionsbyråernas verksamhet, och inte på 

professionsnivå som främst tidigare undersökt. Genom att istället undersöka 

företagens styrning och incitamentsstruktur ser vi att det istället finns ett samspel 

och kombinationer av kommersiell styrning och kommersiell styrning, och genom 

detta försonas även konflikten.  

Vi har även visat att clan control och dess socialiseringsprocess som bidrar till ett 

starkt community kan användas för att förstärka och upprätthålla det professionella. 

Styrning kan alltså användas för att uppnå kunskap. Det observeras även genom up 

or out där högre krav ställs på affärsmässighet ju högre upp i hierarkin individen 

kommer, att även ökade krav på det professionella finns. Clan control bidrar till att 

det professionella communityt stärks genom att det även tas hänsyn till 

kvalitetsaspekter. Detta genom att incitament som grundar sig på icke-individuella 

prestationer och anställdas uppförande bidrar till en kultur där anställda håller koll 

på varandra. Eftersom dessa prestationsmätningar både är av kvalitetsmässig och 

affärsmässig karaktär bidrar kvalitetsaspekten till professionalism. Communityt kan 

alltså ses som ett skydd mot att subjektiva intressen och kommersialismen inte tar 

överhand.  

Vi bidrar därmed till en förståelse att clan control kan användas som styrmedel för 

att uppnå kommersiella aspekter, men genom att även prioritera incitament som kan 

härledas till professionella, bidrar detta styrmedel till att försona konflikten. Vi ser 

därmed ett behov av att inte definiera clan control som enbart ett sätt att uppnå 

företagens mål om kommersialism i en professionsbaserad verksamhet, utan även 

att det professionella kan främjas genom denna typ av styrning. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Studien har enbart belyst incitament som ett styrmedel för att hantera konflikten. 

För en djupare förståelse är det tänkbart att samtliga företagets styrmedel borde ha 

undersökts och på så vis fått en helhetsbild på hur företagen kan styra mot kunskap 

och lönsamhet i symbios. Utifrån vårt resultat som visar på att incitament används 

för att hantera problematiken kring professionalism och kommersialism anser vi att 

det finns ett behov av att titta på fler styrmedel än just incitament. 

Studien visar att den mindre revisionsbyrån, med en annan organisationsstruktur än 

de större, även styr via incitament och prestationsbedömningar på ett annat sätt. 

Tidigare forskning har främst berört större revisionsbyråer i form av Big 4 och vår 

studie visar att det kan finnas en skillnad. Det finns därmed ett behov av att kolla 

vidare på fler mindre företag. 
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8. Bilagor 

 8.1 Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Allmänt om företaget 

1. Kort presentation av företaget 

2. Hur ser ägandet ut av företaget, hur fungerar partners? 

3. Vad är din roll, arbetsuppgifter? 

4. Vilka karriärnivåer består “revisionskarriären” av hos er? 

5. Vilka är företages övergripande strategier/mål?  

 

Styrning för personalen 

1. Hur ser ni på kostnads/kvalitetskonflikten som finns inom 

revisionsbranschen? Alltså att en revisionsbyrå skulle kunna definieras både 

som en profession och ett kommersiellt företag. 

2. Hur anpassar ni styrningen efter detta?  Hur styr ni ett företag som är 

kunskapsbaserat?  

3. Hur ser er personalstyrning ut? Styra genom gemensamma 

värderingar/kultur, informella samt formella kultur, revisionsteam, 

samarbete exempelvis som ny jobbar med erfaren för att lära sig kulturen 

4. Hur mäter ni prestationer? Hur sätts mål, hur följs dem upp? 

5. Är ni bekanta med uttrycket up or out? 

6. Hur ser ni på hög personalomsättning? Är det det i ert företag? Arbetar ni 

mot det eller ser ni det inte som ett problem? 

 

Belöningssystem 

1. Vad innebär ordet belöningssystem för Er? 

2. Vad anser ni är viktigt att belöna? 

3. Hur ser företagets rådande belöningssystem ut? 
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4. Vad är syftet med detta belöningssystem? 

5. Anser ni att belöningssystemet främjar till att bevara anställda med 

kompetens inom företaget, attrahera ny kompetent personal? 

6. Vilka incitament/belöningar använder ni er av? Finansiella samt icke-

finansiella. 

7. Olika incitamentstyrningar för olika hierarkier? Hur utvecklas detta under 

en medarbetares anställning? 

8. Är belöningarna individuella och/eller gruppbaserade? 

9. Nackdelar/svårigheter med belöningssystem i er organisation? 


