Revisionsbyråers organisering kring
balansgången mellan profession och
vinstintresse

IFE03E Examensarbete 30 hp - inriktning
redovisning, VT13
Författare: Therese Timm 900909
Handledare: Ulf Larsson Olaison
Examinator: Sven-Olof Collin

0

Förord
Jag vill framförallt rikta ett stort tack till de fallbyråer som har deltagit i studien, utan er
hade studien inte gått att genomföra.
Ett tack till min handledare Ulf Larsson Olaison för vägledning och feedback under
uppsatsens gång.
Även ett stort tack till alla de som har stöttat och funnits där för mig under den här tiden.
Tack till alla!

Växjö, 23 maj, 2013

Therese Timm

1

Sammanfattning
Civilekonomuppsats i företagsekonomi: Redovisning. Ekonomihögskolan vid
Linnéuniversitetet i Växjö.
Titel: Revisionsbyråers organisering kring balansgången mellan profession och vinstintresse.
Datum: 2013-05-23.
Författare: Therese Timm
Handledare: Ulf Larsson Olaison
Inledning: Revisionsbyråer utgör organisationer som drivs av å ena sidan en profession, å andra
sidan en vinststrävan. Två faktorer som delvis kan stå i kontrast till varandra, men som både är
nödvändiga för byråerna att ta hänsyn till. Den här studien kommer att behandla ett antal särdrag
som revisionsbyråer använder sig av för att organisera sig kring balansgången mellan profession
och vinstintresse.
Problem: Hur organiseras revisionsbyråer för att hantera balansgången mellan profession och
vinstintresse?
Syfte: Syftet med min studie är att förstå hur revisionsbyråer organiseras för att hantera
balansgången mellan profession och vinstintresse.
Metod: Min studie har genomförts genom flerfallstudier på tre fallbyråer. Empirin har samlats
in via dokument, årsredovisningar, hemsidor och intervjuer.
Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att de traditionella särdrag som används inom
revisionsbyråer för att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse
ter sig olika i de studerade fallbyråerna. Det kan dock konstateras att partnerskapsstrukturen
inom fallbyråerna inte är vad man tror den är. Det är snarare en fasad utåt för att organisera sig
kring just balansgången, medan den verkliga skepnaden utgör ett ägande i likhet med ett
traditionellt ägande. Att en traditionell up-or-out struktur inte tillämpas. Istället används
alternativa former av systemet där up-or-out snarare kan ses som en konsekvens av byråernas
krav på de anställda. Samt att kunskapen och kompetensen snarare sitter i standardiseringen,
dokumenteringen och formaliseringen istället för hos de anställda och att fallbyråerna i olika
grad använder sig av både formella och informella styrningsprocesser för att hantera
balansgången.

2

Abstract
Master Thesis in Business Administration: Major Accounting. School of Business and
Economics at Linnaeus University, 2013.
Title: Accounting firms organization around the balance between profession and profit.
Date: 2013-05-23.
Author: Therese Timm
Advisor: Ulf Larsson Olaison
Introduktion: Accounting firms is organizations that are driven by both a profession and a
profit striving. Two affiliations that partly is in contrast to each other but which are necessary
for accounting firms to take into account. This study will address a number of distinctive
characteristics that accounting firms can use in their organization around the balance between
profession and profit.
Problem: How do accounting firms organize around the balance between profession and
profit?
Purpose: The purpose of the study is to understand how accounting firms organize around the
balance between profession and profit
Method: My study has been conducted through multi-case studies on three accounting firms.
The empirical material has been collected by documents, annual acts, web sites and interviews.
Results and conclusion: The result of the study shows that the distinctive characteristics that
accounting firms can use in their organization around the balance between profession and profit
is different among the accounting firms that I have studied. However, what can be said is that
the partnership structure among the firms that I have studied is not what you think it is. Rather,
it is just a facade outwards to organize around the balance, while the actual shape is an
ownership like a traditional ownership. The traditional up-or-out-promotion is not applicable.
Instead alternative forms are used where up-or-out-promotion rather can be seen as a
consequence of the claim that the accounting firms has on the employed. The knowledge and
skills rather sits in the standardization, documentation and formalization instead of in the
employees’ heads and the accounting firms that I have studied tend to use a combination of
informal and formal governance processes to organize around the balance between profession
and profit.
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1. Inledning
I detta kapitel introduceras inledningsvis en bakgrundsbeskrivning om revisorernas och
revisionsbyråernas roll och betydelse i samhället, det för att redogöra för problemområdet
kring vilket studien kommer att behandla. Därefter följer en problemdiskussion där det
argumenteras för varför det är relevant att studera hur revisionsbyråer organiserar sig för att
hantera balansgången mellan profession och vinstintresse, vilken mynnar ut i en
problemformulering och syftet med studien. Slutligen belyses vilken disposition som följer
genom studien.

1.1 Bakgrund
Kunskap och information utgör en viktig resurs för företag eftersom det kan ses som en hållbar
fördel för konkurrens på en numera global marknad där företag ställs inför ett flertal aktörer
världen över (Lexander & Öggesjö, 2011; Empson, 2001). En viktig källa till information ges
ut i form av finansiell information som granskas av revisorer. Revisorer har i uppgift att
verifiera och kontrollera den finansiella information som företag ger ut till samhället för att
säkerställa att informationen företaget skapar ger en rättvisande eller korrekt bild av
verksamheten (Öhman, 2004; Power, 1997). Att revisorn ska granska företags information är
stiftat i enlighet med Aktiebolagslagen 2005:551 och Revisionslagen 1999:1079, vilka nämner
att revisorn bär huvudansvaret för granskningen av den finansiella informationens
tillförlitlighet. Det innebär att revisorer utgör en viktig kontrollfunktion som övervakar hur
företagsledningen hanterar ägarnas kapital (Watts & Zimmerman, 1983). Ägarna kan därmed
förväntas förlita sig på den utgivna informationen som företag ger ut efter revisorernas
granskning. Med andra ord utgör revisorer inte enbart ett kontrollorgan av företags information
men skapar också förtroende mellan ägarna och företag genom att fungerar som en utomstående
part i sin granskning av företags information. I och med att forskare har visat på att ägarna
numera blir allt mindre insatta i hur ett företags verksamhet fungerar (Öhman, 2004; Hedlund
et al, 1975; Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983) kan det förväntas leda till att den
kontrollfunktion och förtroendeskapare som revisorer utgör har blivit en allt viktigare
förutsättning för en fungerande marknad idag (Brunosson, 2012).
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Den framträdande betydelse som revisorer har fått i samhället har medfört att organisationer
som revisionsbyråer inom vilket revisorer verkar i också har fått en betydande roll att spela
(Empson, 2001). Revisionsbyråer har en nyckelroll i samhället då de ska säkra att den
finansiella informationen företag ger ut till samhället är trovärdig, det för att bland annat en
effektivt fungerande kapitalmarknad ska finnas (Brunosson, 2012). Revisionsbyråernas roll har
dock förändrats under 1900-talet. Från att i början ha varit relativt små i storleken och främst
utgöra enmansföretag som enbart sysslade med revision och där revisorerna skapade förtroende
för ägarna på marknaden, till att ha blivit allt större företag som erbjuder flertalet konsulttjänster
och som har blivit allt mer fokuserade på vinstintresse och att ta marknadsandelar (Agevall &
Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012; Watts & Zimmerman, 1983).

1.2 Problemdiskussion
Trots att revisionsbyråernas roll har förändrats har de, som nämndes ovan, en nyckelroll i
samhället vilket innebär att de är en förutsättning för en fungerande marknad (Empson, 2001).
Vad som avses med en organisation kan i sammanhanget sägas utgöra ett komplext fenomen
eftersom det kan ha olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används
(Abrahamsson & Andersen, 2005; Bakka et al, 2006). Exempelvis kan organisation avse ett
helt företag eller enbart vissa delar av det. Forskare som Alchian & Demsetz (1972),
Abrahamsson & Andersen (2005) samt Abrahamsson (1992) har dock utgått ifrån att en
organisation innebär att ett antal individer går samman för att generera större produktion och
effektivitet än vad en enskild individ hade åstadkommit. Det kan i sin tur kopplas samman med
ett av huvudsyftena med att utgöra en organisation vilket går ut på att organisationer finns till
för att sträva efter att maximera sin vinst (Koplin, 1963; Alchian & Demsetz, 1972;
Abrahamsson & Andersen, 2005; Abrahamsson, 1992; Janson et al, 2010; Jansson, 2012; ABL
2005:551). För revisionsbyråer, vilka precis som andra företag verkar på den privata
marknaden, innebär det därmed att en vinststrävan har blivit allt viktigare. Det för att byråerna
är beroende av vinst och ökad lönsamhet för att överleva (Abrahamsson & Andersen, 2005;
Bakka et al, 2006; Koplin, 1963, Warren & Alzola, 2009; Holmström & Tirole, 2000; Agevall
& Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012; Wyatt, 2004). Av den anledningen
föreligger det ett behov för revisionsbyråer att organisera sig för att säkerställa att byrån
presterar effektivt för att få tillgång till likviditet och vinst. Det är därmed inte otänkbart att
revisionsbyråer kommer att sträva mot att maximera sin vinst i likhet med andra organisationer
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då revisionsbyråer har blivit beroende av likviditet och vinst för att överleva på marknaden
(Widgren & Lindell, 2012; Abrahamsson & Andersen, 2005; Bakka et al, 2006).

Revisionsbyråer har dock förutom en vinststrävan även en profession att ta hänsyn till. Byråerna
utgör nämligen professionella service företag, vilket innebär att de bland annat drivs av en
professionaliserad arbetskraft och därmed av en profession 1(Von Nordenflycht, 2010; Miner
et al, 1994). Det medför att de till stor del kommer att vara utformade efter de professionella
riktlinjerna. Bland annat genom att det är den professionella kunskapen som styr, det är den
som sätter gränser och krav för byråernas agerande på marknaden, samt att ledande
befattningshavare får makt genom sitt kunnande. Professionen blir helt enkelt som en institution
och ett styrmedel för byråerna (Von Nordenflycht, 2010; Miner et al, 1994; Lee, 1995; Lui et
al, 2003; Alvehus, 2012; Jonnergård, 2012 Agevall & Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra
& Fransson, 2012) och det innebär i enlighet med FARs första etiska riktlinjer ”att ha ett
”gentlemannamässigt” agerande utan hänsyn till profit eller egenintresse” (Jonnergård, 2012).
Vidare är det just det professionella agerandet som samhällets förtroende bygger på varför det
är en väsentlig komponent för revisionsbyråer att ta hänsyn till (Van Lent, 1999; Öhman, 2004;
Lexander & Öggesjö, 2011; Hulaj & Nilsson, 2012; Power, 1997; Jonnergård, 2012).

Med andra ord innebär det att revisionsbyråer utgör en organisation som drivs av å ena sidan
av en profession och å andra sidan av ett vinstintresse (Agevall & Jonnergård 2012 se Björngren
Cuadra & Fransson, 2012), vilket kan medföra problem då dessa två funktioner kan komma att
stå i kontrast till varandra. Dock är båda väsentliga för revisionsbyråernas överlevnad (Agevall
& Jonnergård 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012, Sorensen, 1967, Sorensen &
Sorensen, 1974; Arranya & Ferris, 1984; Hall, 1967; Birely, 1998; Bamber & Iyer, 2002; Shafer
et al, 2001; Wyatt, 2004; Senatra, 1980, Suddaby et al, 2009; Carrington et al, 2011). Om
exempelvis det ekonomiska intresset i revisionsbyråer blir för stort kan det leda till att hela
verksamheten äventyras. Ett typiskt exempel i detta fall är företagsskandalen med Enron där en
revisor från Arthur Andersen anklagades för att undanhålla väsentlig information från ägarna

1

Profession innebär i det här sammanhanget att revisionsbyråer har tillgång till en specialiserad kunskap som i sin tur kräver en formell
utbildning och licens för att få inträde till marknaden, har etiska koder att följa (normer och regler) som exempelvis att vara oberoende i sin
granskning av företags finansiella information och en vilja att arbeta för samhällets bästa (Jonnergård, 2012; Von Nordenflycht 2010; Lui et
al, 2003; Lee, 1995). Dessutom innebär professionen att revisorerna har kontroll och monopol över sin kunskap och sin marknad samt att
de har tillgång till professionella föreningar där medlemmar av professionen kan mötas och utveckla sitt eget och professionens kunnande
(Agevall & Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012; Lee, 1995; Alvehus, 2012).
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och därmed skada dessa (Svenska Dagbladet Näringsliv, 2008; Greenwood & Empson, 2003).
Men om det professionella intresset blir för stort tjänas inga pengar och till slut blir det konkurs
av den anledningen (Agevall & Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012;
Warren & Alzola, 2009; Holmström & Tirole, 2000). Revisionsbyråer kan därmed inte bortse
från exempelvis profession för att enbart tillgodose vinststrävan eller viceversa eftersom båda
är viktiga för revisionsbyråernas överlevnad, som ovan nämnt. Lösningen är således inte simpel
och resultatet av detta blir att revisionsbyråer måste balansera å ena sidan profession och å andra
sidan vinstintresset där de måste tillgodose båda samtidigt som de inte kan låta en av dessa
funktioner att ta överhand. Med andra ord handlar det således om en balansgång mellan
profession och vinstintresse vilket är viktigt att revisionsbyråer tar hänsyn till i sin organisering
för själva byråns överlevnad i en numera konkurrenskraftig global marknad men också för
samhällets välfärd då revisionsbyråer utgör en förutsättning för en fungerande marknad.

Att det finns en balansgång mellan profession och vinstintresse inom revisionsbyråer är något
som har uppmärksammats frekvent inom forskningen (Bierely, 1998; Suddaby et al, 2009;
Bamber & Iyer, 2002, Carrington et al, 2011; Sorensen, 1967; Hall, 1967; Sorensen & Sorensen,
1974; Aranya & Ferris, 1984; Senatra; 1980; Wyatt, 2004; Shafer et al, 2001). Forskarna har
på olika sätt studerat hur balansgången ter sig inom revisionsbyråer, hur konflikten mellan de
två tillhörigheterna ser ut, vilken av de två som eventuellt tar överhanden, hur anställda på olika
nivåer inom byråerna förhåller sig till de två tillhörigheterna och hur konflikten kan lösas på
bästa sätt. Att studera ovan faktorer är därmed inget nytt fenomen, det har studerats och belysts
flertalet gånger. Vad som däremot är intressant och som tidigare inte är uppmärksammat är hur
revisionsbyråer organiserar sig för att hantera just den här balansgången.

Revisionsbyråer skiljer sig exempelvis från andra organisationer genom att anta
partnerskapsstrukturer där de anställda har möjlighet att bli delägare; en ägarstruktur där
ägandet tillfaller en grupp individer inom organisationen och där alla anställda har möjlighet att
bli delägare (Van Lent, 1999; Greenwood et al, 2007; Greenwood & Empson, 2003; Von
Nodenflycht, 2010). Att använda sig av att använda sig av up-or-out promotion; ett system där
de anställda efter flera års arbete antingen erbjuds delägarskap eller tvingas lämna byråerna.
Systemet har i syfte att säkerställa att kunskapen och kompetensen säkerställs inom
revisionsbyråerna. Det då revisionsbyråer utgör kunskapsintensiva organisationer där kunskap
9

och kompetens är nödvändiga resurser för deras överlevnad (Malhotra et al, 2010; Morris &
Pinnington, 1998; Von Nodenflycht, 2010; Morris & Empson, 1998; Jensen et al, 2010; Van
Lent, 1999). Samt att anta informella styrningsprocesser för att ta tillvara på kunskapen och
kompetensen. Det innebär ett system där få regler och riktlinjer finns och där missade vinstmål
inte är det viktigaste. De anställda har istället stor frihet i sitt arbetsutövande och kan själva
bestämma hur och när arbetet ska utföras (Von Nordenflycht, 2010). Dessa särdrag kan ses som
ett sett för revisionsbyråer att organisera sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse.

Dock finns det skillnader mellan revisionsbyråer. Exempelvis har forskare som Jonnergård &
Staffsudd (2009), Öhman (2004), Lexander & Öggesjö (2011), Von Nordenflycht (2010),
Malhotra et al (2010), Morris & Pinnington (1998), Morris & Empson (1998), Jensen et al
(2010), Vera-Munoz (2006) samt Holmes & Zimmer (1998) visat på revisionsbyråers
organisering ter sig olika och att ovan nämnda särdrag skiljer sig åt mellan olika
revisionsbyråer. I sammanhanget har exempelvis Lexander & Öggesjö (2011) visat på att
partnerskapsstrukturen vad gäller antalet partner i förhållande till totalt antal anställda skiljer
sig åt mellan olika byråer. Von Nordenflycht (2010) , Malhotra et al (2010) samt Morris &
Pinnington (1998) har visat på att up-or-out-promotion skiljer sig åt mellan olika byråer. Medan
Morris & Empson (1998), Jensen et al (2010) samt Vera-Munoz (2006) har visat på att
kunskapen och kompetensen kan tas tillvara och tillgodoses på olika sett inom olika byråer.
Dessutom har forskare som Öhman (2004) samt Agevall & Jonnergård (2012) se Björngren
Cuadra & Fransson (2012) visat på att revisionsbranschen allt mer har standardiserats i lagar
och regler och att det i dag, för revisionsbyråers del, snarare handlar om ”att göra saker rätt än
att göra rätt saker” (Öhman, 2004) varför det är möjligt att även de informella
styrningsprocesserna ter sig olika i olika revisionsbyråer. Det är därför sannolikt att olika
revisionsbyråer kommer att skilja sig åt i sin organisering för att hantera balansgången mellan
profession och vinstintresse.

Hur revisionsbyråer organiserar sig kommer inte enbart att påverka revisionsbyråerna som en
organisation utan även de anställda verksamma inom revisionsbyråerna. Enligt Warren &
Alzola (2009) påverkas exempelvis revisorer av ett antal olika inflytanden varav en av dessa är
från revisionsbyråer, vilket kan ses i företagsskandalen med Enron då revisionsbyrån Andersen
10

stödde den felaktiga finansiella informationen som företaget gav ut vilket också kom att påverka
revisorns agerande (Warren & Alzola, 2009). Att förstå hur revisionsbyråer organiseras för att
hantera balansgången mellan profession och vinstintresse kan därför bidra till en ökad förståelse
inte enbart för revisionsbyråerna men också för revisorerna och deras agerande. Detta kan vara
av betydelse speciellt i samband med de ökade företagsskandalerna som har inträffat sedan
2000-talet vilket har medfört att revisorer har kritiserats för att ha missköt sina arbetsuppgifter
(Jansson et al, 2010). Denna kritik har lett till ett ökat intresse för flertalet forskare att studera
revisorer. Exempelvis undersöker Van der Plaats (2000) relationen mellan revisorernas
oberoende och lagar, Watts & Zimmerman (1983) studerar revisorernas historik och deras
övervakningsroll, Jonnergård & Stafsudd (2009) belyser skillnader mellan män och kvinnor i
revisionsbranschen samt Öhman (2004) utreder revisorernas syn på revision. Dock tenderar
forskningen främst att rikta fokus på själva revisorerna. Men enligt Warren & Alzola (2009)
utgör även revisionsbyråernas en viktig bidragande faktor till de ökade företagsskandalerna
sedan 2000-talet på grund av sitt inflytande på revisorer.

Som nämndes ovan tenderar forskningen kring revisionsbyråer främst att undersöka
balansgången mellan profession och vinstintresset inom revisionsbyråer. Då exempelvis genom
att konstatera att det föreligger en konflikt mellan profession och vinstintresse, vilken av de två
som eventuellt tar överhanden och hur den eventuellt kan lösas på bästa sätt (Bierely, 1998;
Suddaby et al, 2009; Bamber & Iyer, 2002, Carrington et al, 2011; Sorensen, 1967; Hall, 1967;
Sorensen & Sorensen, 1974; Aranya & Ferris, 1984; Senatra; 1980; Wyatt, 2004; Shafer et al,
2001). Det utreds dock inte hur revisionsbyråer organiserar sig kring denna balansgång inom
byråerna varför det kan sägas föreligga en brist vad gäller revisionsbyråer. Forskningen kring
revisionsbyråer kan således vara begränsad i sin omfattning då ”very little time has been spent
on studying the audit firm as an organizational form, and related, the governance of them”
(McNair, 1991 se Van Lent, 1999, s. 225; Greenwood & Empson, 2003). Det är tämligen
anmärkningsvärt att forskningen kring revisionsbyråer är bristfällig med tanke på att
revisionsbyråer uppfyller en viktig förutsättning för samhället samt att revisionsbyråer utgör en
bidragande påverkan för de företagsskandaler som inträffade sedan 2000-talet genom sitt
inflytande på revisorerna.
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Frågan är dock varför forskningen kring revisionsbyråer är bristfällig. Den bristfälliga
forskningen kring revisionsbyråer kan bero på att forskningen främst tenderar att fokusera på
revisorer snarare än själva revisionsbyråerna där revisorerna är anställda, vilket nämndes ovan
enligt exemplen med Van der Plaats (2000), Watts & Zimmerman (1983), Jonnergård &
Stafsudd (2009) och Öhman (2004). Det kan i sin tur bero på att det är revisorerna som har
misskött sina arbetsuppgifter snarare än revisionsbyråerna som organisationer. En annan
anledning kan vara att forskningen tenderar att riktas åt att undersöka organisationer i likhet
med produktions- och finansiella företag då de är dominerande i samhället. Detta medför att
organisationer som revisionsbyråer som klassas som professionella service företag inte
uppmärksammas i lika stor utsträckning. Forskningen kan således anses ha varit selektiv,
begränsad och outvecklad då den främst har riktats mot antingen revisorer eller andra
organisationer som produktions- och finansiella företag. Eftersom forskningen kring
revisionsbyråer är bristfällig samt att jag inte har funnit tidigare forskning som behandlar hur
revisionsbyråer organiseras för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse,
ger det mig motiv att bidra till den nuvarande forskningen kring revisionsbyråer.

I korthet innebär det med andra ord att revisionsbyråer skiljer sig åt från andra organisationer
eftersom de måste utformas för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse
men då det inte finns fastställda gränser för hur organiseringen i revisionsbyråer ska utformas
kan denna organisering således antas skilja sig åt mellan olika revisionsbyråer vilket kan
komma att påverka inte bara revisionsbyråer som organisation men också deras anställda
revisorer. Vidare uppmärksammades att forskningen kring revisionsbyråer är ett relativt
outforskat område. Detta ger mig min konkreta problemformulering vilket studien baseras på:

Problemformulering:


Hur organiseras revisionsbyråer för att hantera balansgången mellan profession och
vinstintresse?



1.3 Syfte
Syftet med min studie är att förstå hur revisionsbyråer organiseras för att hantera balansgången
mellan profession och vinstintresse.
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1.4 Disposition
Kapitel 1, Inledning
I inledningskapitlet presenteras en bakgrundsbeskrivning kring vad revisorer och
revisionsbyråer har för arbetsuppgifter i samhället, vilken mynnar ut i en problemdiskussion
där relevansen för studien argumenteras. Det för att slutligen mynna ut i en problemformulering
och ett syfte med studien. I kapitlet presenteras även ett avsnitt kring dispositionen i arbetet.

Kapitel 2, Metod
Metodkapitlet har i syfte att klargöra och argumentera för vilka tillvägagångssätt vad gäller
teoretisk utgångspunkt, forskningsansats och teorival som har valts att använda för att
genomföra studien. I kapitlet presenteras även en källkritik för att påvisa trovärdigheten för den
teoretiska grund som studien baseras på.

Kapitel 3, Teoretisk referensram
För att få en djupare förståelse för revisionsbyråers organisering kring balansgången mellan
profession och vinstintresse inleds det här kapitlet med att definiera vad organisationer är för
något, att de normalt sett existerar för en vinstmaximeringssträvan men att revisionsbyråer även
har en profession att ta hänsyn till. Det för att sedan gå in på revisionsbyråers balansgång mellan
vinstintresse och profession och hur de utifrån ett antal karaktärsdrag kan organisera sig kring
den här balansgången.

Kapitel 4, Empirisk metod
I den empiriska metoden beskrivs ingående hur jag har gått tillväga för att empiriskt genomföra
studien. Kapitlet inleds med en redogörelse för vilken undersökningsmetod och
undersökningsdesign studien har baserats på. Därefter redogörs för urvalsbeaktanden och vilka
datainsamlingsmetoder som har tillämpats i studien. I kapitlet presenteras även ett avsnitt
angående

forskningsetiska

ställningstaganden.

Avslutningsvis

presenteras

en

operationalisering för att göra de teoretiska begreppen empiriskt mätbara.
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Kapitel 5, Empiri
I det här kapitlet presenteras de tre fallbyråer jag empiriskt val att undersöka. Framställningen
av varje fallbyrå inleds med en kort presentation om byrån. Det för att sedan gå in på de
traditionella särdrag som byråer antar för att hantera balansgången mellan profession och
vinstintresse, vilka är partnerskapsstruktur, up-or-out-promotion, belöningssystem, att kunskap
utgör en viktig resurs och informella styrningsprocesser.

Kapitel 6, Analys
I det här kapitlet kommer jag att analysera den empiri jag har fått in från mina fallbyråer.
Empirin kommer att analyseras utifrån den teoretiska referensramen för att på så sätt få en
förståelse för hur revisionsbyråer organiserar sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse. Analysen är uppbyggd utefter de särdrag som den teoretiska referensramen har
belyst.

Kapitel 7, Slutsats
I det här kapitlet kommer inledningsvis studiens syfte att presenteras samt reflektioner kring
studien och dess genomförande. Därefter presenteras studiens resultat och slutsatser, vilka
kommer att presenteras som en summering av de särdrag som revisionsbyråer kan använda sig
av för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse. Särdragen presenterades
vart och ett för sig i analysdelen och kommer i det här kapitlet istället att beröras i samma
avsnitt. Till sist ges förslag till vidare forskning.
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2. Metod
Det här kapitlet presenterar och argumenterar för vilken teoretisk utgångspunkt,
forskningsansats och teorival som jag har använt mig av för att genomföra studien. Kapitlet
tar även upp källkritik. Det i syfte att skapa förståelse för de val som har gjorts, vad det kan få
för följder på studien samt skapa en trovärdig grund för studien.

2.1 Teoretisk utgångspunkt
Syftet med studien är att förstå hur revisionsbyråer organiseras för att hantera balansgången
mellan profession och vinstintresse. För att uppnå syftet görs således ett antal medvetna och
motiverade val vad gäller bland annat forskningsansats och val av teorier. Det för att ge en
trovärdig grund för studien och för att ge en förståelse för de val som görs samt vad det kan få
för följder för studien (Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002).

2.2 Forskningsansats
För att uppnå syftet med studien har jag valt att anta en deduktiv forskningsansats. Det innebär
att jag i min studie kommer att utgå från befintlig teori och litteratur som finns kring
revisionsbyråers organisering kring balansgången mellan profession och vinstintresse. Det för
att det finns en teoretisk grund att utgå ifrån vilket bland annat berör organisering,
revisionsbyråers traditionella särdrag, profession och vinstintresse, ämnen som har samband
med min studie. Den teoretiska grunden är en möjlighet jag har i avsikt att använda mig av i
min studie och av den anledningen finner jag det lämpligt att utgå från en deduktiv
forskningsansats (Bryman & Bell, 2005).

Det vanliga tillvägagångssättet vid en deduktiv forskningsansats går ut på att forskarna utgår
ifrån redan existerande teorier och litteratur för att sedan härleda hypoteser vilka sedan testas
empiriskt i förhållande till verkligheten (Patel & Davidson, 2003). I min studie hade det därmed
inneburit att jag, utifrån existerande teori kring organisering, revisionsbyråers traditionella
särdrag, profession och vinstintresse, hade utvecklat hypoteser som sedan hade testats på
verkligheten för att därmed få en förklaring till hur revisionsbyråer organiseras för att hantera
balansgången mellan profession och vinstintresse. En deduktiv forskningsansats kännetecknas
dock av att främst ha i syfte att förklara samband mellan orsak och verkan. Jag har dock i syfte
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att få en djupare förståelse för hur revisionsbyråer organiserar sig för att hantera balansgången
mellan profession och vinstintresse, inte förklara samband mellan orsak och verkan. Dessutom
är tidigare forskning och den teoretiska grunden till viss del begränsad då dels tidigare forskning
kring mitt ämne inte är utvecklad samt att befintlig teori och litteratur till viss del inte är
anpassad efter studien. Varför jag kommer att ta avsteg från det vanliga deduktiva
tillvägagångssättet. Det genom att, istället för att härleda hypoteser, ta fram en teoretisk
referensram uppbyggd kring byggstenar/teman som berör de aspekter jag studerar.

Som nämndes ovan är befintlig teori och litteratur till viss del inte är anpassad till studien samt
den teoretiska grunden är till viss del begränsad eftersom den tidigare forskningen kring mitt
ämne inte är utvecklad. Den tidigare forskningen kring mitt ämne tenderar främst att utpeka att
det finns en konflikt mellan profession och vinstintresse, vilken av de två tillhörigheterna som
eventuellt tar överhanden samt hur konflikten möjligtvis skulle kunna lösas. Vidare finns det
ingen forskning som jag har funnit som belyser hur revisionsbyråer organiseras för att hantera
just den här konflikten. Jag kommer därmed även att ha ett inslag av induktivt tillvägagångssätt
då jag har i avsikt att utveckla teori från de empiriska observationerna som kan ge förståelse för
hur revisionsbyråer organiseras för att hantera balansgången mellan profession och
vinstintresse (Bryman & Bell, 2005). Genom det induktiva inslaget i studien kommer en djupare
förståelse erhållas för hur revisionsbyråer organiseras för att hantera balansgången mellan
profession och vinstintresse utifrån studier av verkligheten, vilket är en fördel för att få en
djupare förståelse och på så sätt ta fram ny teori genom observationer av verkligheten
(Johannessen & Tufte, 2003).

En fördel med att anta en deduktiv forskningsansats är att det minskar min påverkan av
subjektiva uppfattningar vilket gynnar min objektivitet eftersom jag i min studie utgår ifrån
redan existerande teori och litteratur. I och med att jag tidigare har nämnt att jag kommer att ha
ett induktivt inslag är det tänkbart att jag ändå till viss grad kommer att påverkas av subjektiva
uppfattningar, dock har jag i avsikt att använda mig av induktivt inslag främst för att utveckla
teori för att förstå hur revisionsbyråer organiseras för att hantera balansgången mellan
profession och vinstintresse vilket görs efter det att jag har utgått från en deduktiv
forskningsansats. Det kan således till viss del minimera påverkan av subjektiva uppfattningar
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eftersom det innebär att jag tar avsteg från det vanliga induktiva tillvägagångssättet, det vill
säga att forskarna utgår från sina observationer för att formulera en teori (Bryman & Bell, 2005).

En nackdel med en deduktiv forskningsansats är att jag enbart söker information som stödjer
mina antaganden vilket medför att jag inte kommer att ta hänsyn till annan relevant information.
Dock är den tidigare forskningen inom ämnet till viss del begränsad, som ovan sagt, varav
möjligheten att förbise annan relevant information minskar. Att annan relevant information är
begränsad kan till viss del vara en nackdel som jag har i avsikt att minska med hjälp av olika
teorier, litteratur och argumentation för att stärka min teoretiska grund för att på bästa sätt
uppfylla syftet med studien (Bryman & Bell, 2005).

2.3 Teorival
Då jag har i syfte att undersöka hur revisionsbyråer organiseras för att hantera balansgången
mellan profession och vinstintresse finner jag det lämpligt att anta ett organisationsteoretiskt
perspektiv för att förstå revisionsbyråers organisering. Det eftersom organisationsteori går ut
på att förstå hur organisationer, däribland revisionsbyråer, fungerar (Alvesson & Svenningsson,
2012).

Inom organisationsteorin finns två huvudteorier att utgå ifrån i studiet av organisationer, vilka
är rationalistiskt teori och systemteori.

Rationalistisk teori utgår från att organisationer är upprättade för att uppnå vissa mål, vilka
kommer vara de styrande för hur organisationen organiseras. Utifrån ett företagsekonomiskt
perspektiv är huvudmålet att generera ekonomisk avkastning till ägarna, varför
vinstmaximering normalt sett är huvudpoängen med varför organisationer existerar.
Revisionsbyråer har emellertid även en profession att ta hänsyn till och byråerna måste därmed
ta båda i beaktande i sin organisering.

Systemteorin utgår ifrån samspelet mellan organisation och dess omgivning. Organisationer
ingår enligt den här teorin i ett större sammanhang där den påverkas och påverkar omgivningen
runtomkring den. Målen är inte det styrande, det styrande är samspelet med olika intressenter
kopplade till organisationen (Abrahamsson & Andersen, 2005; Abrahamsson, 1992).
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För att tillgodose syftet med studien på lämpligaste sätt kommer jag främst att utgå ifrån ett
rationalistiskt teoretiskt perspektiv då jag utgår ifrån att organisationer finns till för att uppfylla
individers intressen eller mål samt att målen är de styrande för organisationers organisering.
Dessutom kommer jag främst att studera hur revisionsbyråer organiseras inåt snarare än att
studera revisionsbyråers samspel med omgivningen. Dock kommer jag till viss del även att ta
hänsyn till revisionsbyråers samspel med omgivning och därmed också anta ett systemteoretiskt
perspektiv (Abrahamsson & Andersen, 2005).

Vidare nämndes inledningsvis att forskningen kring revisionsbyråer är bristfällig då den både
är begränsad och outvecklad eftersom den främst tenderar att utpeka att det finns en konflikt
mellan profession och vinstintresse, vilken av de två tillhörigheterna som eventuellt tar
överhanden samt hur konflikten möjligtvis skulle kunna lösas. Dessutom finns det ingen
forskning som jag har funnit som belyser hur revisionsbyråer organiseras för att hantera just
den här konflikten. Jag kommer emellertid att applicera befintlig forskningen kring
balansgången, även om den inte är direkt kopplad till hur revisionsbyråerna organiserar sig, för
att på så sätt få en förståelse hur revisionsbyråer organiserar sig för att hantera balansgången
mellan profession och vinstintresse. Mycket av den här forskningen tenderar emellertid att rikta
sig till revisorerna inom byråerna. Jag finner det dock möjligt att applicera en viss del av
befintlig forskning om revisorer på revisionsbyråer för att förstå hur revisionsbyråer fungerar
eftersom revisorer, i likhet med revisionsbyråer, påverkas av exempelvis balansgången mellan
profession och vinstintresse. Jag är däremot kritisk när jag applicerar forskningen kring
revisorer på revisionsbyråer för att förstå hur revisionsbyråer fungerar eftersom det är väsentligt
att ta hänsyn till att revisionsbyråer är organisationer medan revisorer är individer.

Den teoretiska referensramen kommer även att innehålla argumentation då, som ovan nämnts,
tidigare forskning kring revisionsbyråers organisering är begränsad. Det för att stärka de tankar
som finns kring revisionsbyråers organisering kring balansgången mellan profession och
vinstintresse. Tidigare forskning kommer dock utgöra huvudparten av den teoretiska
referensramen.
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2.4 Källkritik
För att säkerställa att studien är trovärdig har jag tagit hänsyn till varifrån jag har hämtat mina
källor och kritiskt granskat dem innan användning. Till att börja med har jag använt mig av ett
antal olika vetenskapliga artiklar för att bygga upp en teoretisk grund för studien. Artiklarna
som har använts har främst varit vetenskapliga artiklar som har godkänts i granskning av
experter innan publicering vilket därmed ökar pålitligheten och trovärdigheten för de
vetenskapliga artiklarna som har använts i studien.

Vidare har jag i studien även använt mig av internetkällor. De här källorna och dess pålitlighet
är något som kan ifrågasättas eftersom de tenderar att anses som otrovärdiga. De internetkällor
jag har använt mig av är främst ifrån, Revisorsnämnden och Regeringen, vilka kan anses hålla
en relativt pålitlig grund i studien. De anses därmed inte ha påverkar studien nämnvärt.
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3. Teoretisk referensram
För att få en djupare förståelse för revisionsbyråers organisering kring balansgången mellan
profession och vinstintresse inleds det här kapitlet med att definiera vad organisationer är för
något, att de normalt sett existerar för en vinstmaximeringssträvan men att revisionsbyråer
även har en profession att ta hänsyn till. Det för att sedan gå in på revisionsbyråers balansgång
mellan vinstintresse och profession och hur de utifrån ett antal karaktärsdrag kan organisera
sig kring den här balansgången.

3.1 Inledning
Studiens syfte att förstå hur revisionsbyråer organiserar sig för att hantera balansgången mellan
profession och vinstintresse. För att uppnå syftet har en teoretisk referensram tagits fram, vilken
tillsammans med det empiriska materialet åsyftar att besvara studiens syfte.

Den teoretiska referensramen inleds med att på ett övergripande plan beskriva vad
organisationer är för något, varför de existerar samt att huvudmålet med organisationer, utifrån
ett rationalistiskt företagsekonomiskt perspektiv, utgörs av en vinstmaximeringssträvan.

Det för att sedan komma in på den balansgång som revisionsbyråer ställs inför. Där de å ena
sidan utgör en organisation som har en vinstmaximeringssträvan, å andra sidan en organisation
som har en profession att ta hänsyn till. Två tillhörigheter som delvis kan stå i kontrast till
varandra, men som båda är nödvändiga för revisionsbyråers överlevnad och som byråerna
måste ta hänsyn till i sin organisering. Som nämnts i problemdiskussionen är balansgången, hur
den förhåller sig inom byråerna och vilken av de två som eventuellt tar överhanden inte det
intressanta. Det är redan uppmärksammat och studerat. Det intressanta är hur revisionsbyråer
organiserar sig för att hantera balansgången mellan de två tillhörigheterna, vilket studien syftar
till att undersöka.

Den teoretiska referensramen mynnar ut i att revisionsbyråer har ett antal traditionella särdrag
för att hantera balansgången. De här särdragen är partnerskapsstruktur, up-or-out-promotion,
att vara kunskapsintensiva där kunskap och kompetens utgör en väsentlig resurs samt att
använda sig av informella styrningsprocesser. Förutom de här särdragen tas även ett avsnitt upp
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angående belöningssystem till de anställda. Det för att belöningssystem precis som nyss
nämnda särdrag kan ses som ett sätt att hantera balansgången. Även ett avsnitt rörande formella
styrningsprocesser kommer att behandlas då det kan antas att de här styrningsprocesserna
används i allt större utsträckning med tanke på att forskare som Agevall & Jonnergård (2012)
se Björngren Cuadra & Fransson (2012) samt Öhman (2004) påpekar att revisionsbranschen
har blivit allt mer standardiserad till följd av lagar och regler. Vart och ett av de traditionella
särdragen kommer att beskrivas och belysas närmare nedan.

3.2 Organisationer
Organisationer utgör idag grundstenen i samhället, har stor makt och har legat bakom
ekonomiska och sociala förändringar runt omkring oss (Abrahamsson & Andersen, 2005).
Alvesson & Sveningsson (2012) menar därför att vi idag lever i ett organisationssamhälle där
allt vi gör är knutet till organisationer. De är idag i stort sett nästan lika vanliga och naturliga
som människor och det är därför otänkbart att leva i ett samhälle utan organisationer
(Abrahamsson & Andersen, 2005; Alvesson & Svenningsson, 2012).

Eftersom organisationer omfattar vårt dagliga liv kan det därför sägas utgöra någonting som vi
helt enkelt förutsätter och tar för givet. Vad som definieras som en organisation är därför både
brett och generellt (Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Exempelvis kan organisationer definieras
som ett helt företag eller enbart vissa delar av det (Bakka et al, 2006; Abrahamsson & Andersen,
2005)

Utifrån ett rationalistiskt perspektiv ses dock organisationer som upprättade av en eller flera
individer för att uppnå vissa givna mål, vilket individerna inte hade uppnått på egen hand
(Abrahamsson & Andersen, 2005; Alvesson & Sveningsson, 2012). Organisationer kan därför
betraktas som enheter sammansatta av samverkande positioner, vilka är noga strukturerade och
koordinerade. De existerar som en del av en större omgivning och har upprättats för att nå vissa
givna mål. En brukbar definition som i det här sammanhanget kan användas för att beskriva
vad organisationer utgör ges av Abrahamsson & Andersen (2005), vilka menar att “en
organisation är en planmässigt inrättad sammanslutning av människor med syfte att nå givna
mål” (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 11). Målen är därmed de styrande huvudfaktorerna
för organisationens aktiviteter, struktur och planering (Abrahamsson, 1992; Abrahamsson &
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Andersen, 2005). Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv är det främsta målet med
organisationer att generera ekonomisk avkastning till ägarna. Enligt Alchian & Demsetz (1972),
Abrahamsson & Andersen (2005) samt Abrahamsson (1992) går individer ihop kollektivt som
en organisation av just den anledningen, genom samarbete genereras större produktion och
effektivitet och därmed också högre ekonomisk avkastning. Huvudmålet med organisationer är
därmed normalt sett som en strävan efter vinstmaximering.

3.3 Revisionsbyråers organisering kring balansgången mellan profession
och vinstintresse
I likhet med andra organisationer kommer revisionsbyråer att, utifrån ett rationalistiskt
perspektiv, sträva efter att maximera sin vinst. Att öka omsättningen och lönsamheten har blivit
allt viktigare för revisionsbyråerna då de precis som övriga organisationer är aktiva på den
privata marknaden och beroende av vinst för att överleva (Abrahamsson & Andersen, 2005;
Bakka et al, 2006; Koplin, 1963, Warren & Alzola, 2009; Holmström & Tirole, 2000; Agevall
& Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012; Wyatt, 2004). Revisionsbyråer har
emellertid utöver en vinststrävan även en profession att ta hänsyn till. De utgör professionella
service företag, vilket innebär att de drivs av en professionaliserad arbetskraft och därmed av
en profession2. Det medför att det är det professionella kunnandet och riktlinjerna som kommer
att vara de styrande faktorerna för organiseringen (Von Nordenflycht, 2010; Miner et al, 1994).
Professionen blir helt enkelt som en institution för byråerna, det vill säga ett tillvägagångssätt
och en riktlinje för hur byråerna och de anställda ska agera och förhålla sig till olika situationer.
Den fungerar med andra ord som ett styrmedel över byråerna (Lexander & Öggesjö, 2011;
Agevall & Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012; Lui et al, 2003). Vidare
är det väsentligt för revisionsbyråer att verka för professionen då samhällets förtroende för dem
bygger på just det professionella agerandet (Öhman, 2004; Power, 1997; Van Lent, 1999;
Jonnergård, 2012).

2

Profession innebär i det här sammanhanget att revisionsbyråer har tillgång till en specialiserad kunskap som i sin tur kräver en formell
utbildning och licens för att få inträde till marknaden, har etiska koder att följa (normer och regler) som exempelvis att vara oberoende i sin
granskning av företags finansiella information och en vilja att arbeta för samhällets bästa (Jonnergård, 2012; Von Nordenflycht 2010; Lui et
al, 2003; Lee, 1995). Dessutom innebär professionen att revisorerna har kontroll och monopol över sin kunskap och sin marknad samt att de
har tillgång till professionella föreningar där medlemmar av professionen kan mötas och utveckla sitt eget och professionens kunnande (Agevall
& Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012; Lee, 1995; Alvehus, 2012).
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Revisionsbyråer kommer därmed att dels drivs av en profession, dels av en strävan att maximera
sin vinst. Två faktorer som delvis kan stå i kontrast till varandra, men som båda är nödvändiga
för byråernas överlevnad (Agevall & Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012;
Öhman, 2004; Sorensen, 1967). Det går inte enbart att ta hänsyn till den ena faktorn, utan att ta
hänsyn till den andra. Om exempelvis vinstintresset blir för stort och lite hänsyn tas till
professionen kan det leda till att hela verksamheten äventyras, som i fallet med Enron
skandalen. Men om, å andra sidan, det professionella intresset blir för stort och lite hänsyn tas
till vinstintresset tjänas inga pengar och verksamheten äventyras av den anledningen.
Revisionsbyråerna behöver därmed ta hänsyn till både professionen och vinstintresset och hitta
ett samspel mellan de två i sitt agerande på marknaden och i sin organisering (Svenska
Dagbladet Näringsliv, 2008; Greenwood & Empson, 2003; Agevall & Jonnergård, 2012 se
Björngren Cuadra & Fransson, 2012; Senatra, 1980, Sorensen & Sorensen, 1974; Aranya &
Ferris, 1984; Öhman, 2004; Warren & Alzola, 2009; Holmström & Tirole, 2000). Att sträva
efter vinstmaximering eller att låta det professionella intresset bli för stort är inte optimalt,
byråerna kommer därmed att sträva efter en viss ekonomisk avkastning samtidigt som de agerar
utefter en profession (Agevall & Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012).

Att balansgången mellan profession och vinstintresse förekommer inom revisionsbyråer är
något som har uppmärksammats frekvent inom forskningen (Bierely, 1998; Suddaby et al,
2009; Bamber & Iyer, 2002, Carrington et al, 2011; Sorensen, 1967; Sorensen & Sorensen,
1974; Aranya & Ferris, 1984; Senatra; 1980; Wyatt, 2004). Nyss nämnda forskare har på olika
sätt studerat konflikten mellan de två tillhörigheterna, vilken av de två som eventuellt tar
överhanden och hur konflikten kan lösas på bästa sätt. Den här studien syftar emellertid vare
sig till att studera konflikten mellan profession och vinstintresse, vilken av de två som tar
överhanden eller till att hitta en löning på balansgången mellan dem. Att det finns en balansgång
är redan uppmärksammat och ovan nämnda forskare har frekvent belyst hur den kan hanteras.
Vad som däremot är intressant och som studien syftar till är att undersöka är hur
revisionsbyråerna organiserar sig för att hantera balansgången mellan profession och
vinstintresse på bästa sätt. Hur de organiserar sig får nämligen indirekt en effekt på hur
balansgången hanteras inom byråerna, oavsett om den är medveten eller ej. Dessutom är det
viktigt för revisionsbyråer att ta hänsyn till balansgången i sin organisering, dels för att
överleva, dels för samhällets välfärd då revision utgör en förutsättning för en fungerande
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marknad (Öhman, 2004; Power, 1997; Mueller et al, 2011). Det är dock möjligt att
organiseringen kring balansgången skiljer sig åt mellan olika revisionsbyråer då bland annat
forskare som Jonnergård & Staffsudd (2010), Öhman (2004), Lexander & Öggesjö (2011), Von
Nordenflycht (2010), Malhotra et al (2010), Morris & Pinnington (1998) samt Morris &
Empson (1998) har visat på att det finns skillnader i olika organiseringsfaktorer kopplade till
revisionsbyråer.

3.4 Revisionsbyråers karaktärsdrag
För att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse har
revisionsbyråer ett antal traditionella särdrag, vilka är att de utgörs av att anta en
partnerskapsstruktur, att använda sig av up-or-out- promotion, att vara kunskapsintensiva där
kunskap utgör en väsentlig resurs samt att de använder sig av informella styrningsprocesser
(Greenwood et al, 2007; Greenwood & Empson, 2003; Lexander & Öggesjö, 2011; Van Lent,
1999; Von Nordenflycht, 2010; Malhotra et al, 2010; Morris & Empson, 1998, Jensen et al,
2010; Vera-Munoz, 2006; Holmes & Zimmer, 1998). Det är de här särdragen som kommer att
behandlas i studien.

I vanliga fall används up-or-out-promotion samt partnerskapsstruktur där de anställda har
möjlighet att bli partner som särdrag för att hantera balansgången. Det genom att motivera och
disciplinera de anställda att prestera bra prestera bra och effektivt. Forskare som Von
Nordenflycht (2010) har dock påpekat att de här dragen skiftar mellan olika byråer samt att de
möjligtvis inte används inom byråerna, varför även andra belöningssystem kommer att
behandlas i den teoretiska referensramen. Belöningssystem, i likhet med partnerskapsstruktur
där de anställda har möjlighet att bli delägare samt up-or-out-promotion, ses som en
motivations- och disciplineringsfaktor för de anställda och kan därför användas av
revisionsbyråer för att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse,
vilket kommer att beskrivas närmare under avsnittet belöningssystem (Ax et al, 2009; Von
Nordenflycht, 2010; Homles & Zimmer, 1998).

Ett avsnitt rörande formella styrningsprocesser kommer även att behandlas. Det då
revisionsbyråers arbete i allt högre grad har standardiserats och rutinerats i lagar och regler
(Agevall & Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012; Öhman, 2004; Vera24

Munoz, 2006; Jensen et al, 2010) samt att revisionsbyråer i allt större grad i enlighet med
(Öhman, 2004) strävar efter ”att göra saker rätt snarare än att göra rätt saker” (Öhman, 2004).
Varför det kan antas att formella styrningsprocesser används för att på så sätt organisera sig
kring balansgången mellan profession och vinstintresse.

Nedan presenteras en modell över särdragen för att sedan gå in mer djupgående på respektive
särdrag, var de innebär och hur de förhåller sig till balansgången mellan profession och
vinstintresse.

3.4.1 Partnerskapsstruktur
Partnerskapsstruktur innefattar en ägarstruktur där två eller fler individer går ihop för att
gemensamt bedriva verksamhet. Individerna fördelar både vinst och förlust lika sinsemellan
samtidigt som de är ansvariga för inte enbart sina egna, men även varandras arbetsinsatser (Van
Lent, 1999; Greenwood et al, 2007; Greenwood & Empson, 2003; Von Nordenflycht, 2010).
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Ägandet kan i det här sammanhanget delas in i fem rättigheter enligt Alchian & Demsetz (1972)
vilka är att vara den centrala parten i organisationen, möjligheten att övervaka aktörernas
beteenden, att vara en residual risktagare, att ha rätten till att påverka samarbete inom
organisationen samt att ha rätten att sälja äganderätten i organisationen. Ägarna har därmed
rättigheter, men endast få skyldigheter (Alchian & Demsetz, 1972; Jansson, 2012). Exempelvis
kan ägarna själva bestämma hur länge de ska vara verksamma i bolaget, om och när de ska
avyttra sin äganderätt, ägandet är i princip permanent. Dessutom utgör huvudsyftet med företag
att bereda aktieägarna vinst (Jansson, 2012). I de flesta företag utgör det här den traditionella
ägandeformen; ägarformen är permanent, ägarna kan själva bestämma om och när de ska sälja
sina aktier och huvudsyftet är att bereda ägarna vinst.
Inom revisionsbyråer ser dock ägandeformen annorlunda ut. Ägandet kan istället ses som ett
lånat ägande där aktierna måste säljas när ägarna går i pension och huvudsyftet är att
disciplinera de anställda att prestera bra för att så småningom få möjlighet att bli partner, vilket
kommer att framföras längre fram (Van Lent, 1999; Von Nordenflycht, 2010; Malhotra et al,
2010).

Den traditionella partnerskapsstrukturen inom revisionsbyråer innebär i enlighet med Van Lent
(1999) att rättigheterna tillfaller en grupp individer som arbetar inom organisationen, vilka
endast får lov att sälja sina rättigheter till andra individer inom organisationen. Utomstående
parter har därmed inte tillgång till ägandet och rättigheterna. Dessutom måste partners sälja sina
aktier när de går i pension, varför det kan sägas att ägandet dels hålls inom byråerna, dels ses
som ett lånat ägande. Att ägandet hålls inom byråerna är till för att försäkra att byråerna ägs och
drivs av personer som har ett kunnande om professionen (Van Lent, 1999; Von Nordenflycht,
2010; Greenwood et al, 1990). Alla anställda har möjlighet att bli partners, det för att säkerställa
det professionella agerandet, men även vinstintresset. Dock är det endast seniora anställda, det
vill säga anställda som har klättrat upp i hierarkin som kan bli partners (Van Lent, 1999). Syftet
med partnerskapsstrukturen är vidare att motivera och disciplinera de anställda, det i vetskap
om att så småningom förhoppningsvis få möjlighet att en dag bli delägare (Malhotra et al,
2010).

Å ena sidan handlar partnerskap (ägandet) i enlighet med Alichan & Demsetz (1972) om
vinstmaximering. Företag och därmed revisionsbyråer ska drivas med den yttersta
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målsättningen att bereda aktieägarna vinst, vilket också framgår i svensk aktiebolagslag där det
står ”att om bolag helt eller delvis ska ha andra syften än att bereda vinst till ägarna ska det
anges i bolagsordningen” (Jansson et al, 2010; ABL, 2005:551). Revisionsbyråer har dock
även har en profession att ta hänsyn till. Det är professionen revisionsbyråernas verksamhet
bygger på, utan att agera utefter den får de inget förtroende i samhället och kan därmed inte
överleva. Partnerskapsstrukturen (ägandet) inom revisionsbyråer måste därför vara utformat på
ett sådant sätt att det tar hänsyn till både vinstintresset och professionen (Jonnergård, 2012;
Alvehus, 2012; Von Nordenflycht 2010; Lui et al, 2003; Lee, 1995).

Genom en partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet att bli partners främjas både
vinstintresset och professionen (Van Lent, 1999; Von Nordenflycht, 2010). Det för att de
anställda motiveras att prestera bra och bli så kompetenta som möjligt för att förhoppningsvis
på sikt erbjudas partnerskap i byråerna. Dessutom har byråerna i enlighet med Van Lent (1999)
samt Abrahamsson & Andersen (2005) möjlighet att utforma egna faktorer/indikatorer som de
anställda måste uppnå för att ha en möjlighet att bli partners, varför det kan sägas att de anställda
disciplineras in i byråns verksamhet och hur de ska bete sig för att till slut få möjlighet att bli
partner. För att organisera sig kring balansgången och genom partnerskapsstrukturen hantera
både professions- och vinstintresset kan byråerna därmed utforma faktorer/indikatorer som är
kopplade till båda tillhörigheterna. Ur ett professionsperspektiv främjas byråerna genom att de
anställda strävar efter att vara så kompetenta som möjligt. Byråerna har dessutom, genom
partnerskapssystemet, större möjlighet att behålla särskilt kompetenta medarbetare,
medarbetare som anses ha ett stort värde för verksamheten. Det är viktigt för revisionsbyråer
att ha kompetenta medarbetare då byråerna trots allt är beroende av dem och deras kunnande
för att ha en möjlighet att agera i enlighet med professionen (Van Lent, 1999; Von
Nordenflycht, 2010; Malhotra et al, 2010). Dessutom ligger de anställdas motivation och
disciplinering samt kompetens till grund för byråernas lönsamhet och överlevnad. Utan
kompetenta medarbetare som verkar för professionen kommer samhällets förtroende att gå
förlorat, byrån får svårt att få kunder och lönsamheten går ned (Van Lent, 1999; Von
Nordenflycht, 2010; Greenwood & Empson, 2003; Greenwood et al, 2007).

Även om partnerskapsstrukturen inom revisionsbyråer är till för att hantera balansgången
mellan profession och vinstintresse menar Van Lent (1999) att partnerskapsstrukturen kan skilja
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sig åt mellan olika byråer. Där de två extremsidorna å ena sidan utgör en partnerskapsstruktur
där alla anställda gemensamt bestämmer över verksamheten, å andra sidan en struktur där en
ensam ägare bestämmer över verksamheten. I sammanhanget har det även observerats att den
traditionella partnerskapsstrukturen, där alla anställda gemensamt bestämmer över
verksamheten, har förändrats mot mer hierarkiska och byråkratiska former. Revisionsbyråerna
har helt enkelt börjat likna andra typer av företag där ägandet och beslutsrätten endast ges till
en mindre grupp anställda (Van Lent, 1999) och har därmed börjat anta ett mer traditionellt
ägande. Vidare säger Revisorslagen (2001:883) endast hur många andelar av röstetalet som
måste ägas av revisorer, den fastställer dock inte hur partnerskapsstrukturen konkret ska
utformas i revisionsbyråerna. Det ger byråer möjlighet att anpassa partnerskapsstrukturen
utefter egna former och i enlighet med egna syften (Revisorslagen (2001:883). Forskare som
Von Nordenflycht (2010) har noterat att partnerskapsstrukturen skiljer sig åt mellan olika
revisionsbyråer, men har inte närmare gått in på skillnaderna. Vidare har Lexander & Öggesjö
(2011) visat på att skillnader i partnerskapsstrukturen mellan olika byråer förekommer vad
gäller partnerandelen i förhållande till totalt antal anställda (Lexander & Öggesjö, 2011). Det
är därmed möjligt att olika byråer har olika partnerskapsstrukturer och därmed organiserar sig
kring balansgången mellan profession och vinst på olika sätt. Hur det empirisk ser ut inom olika
revisionsbyråer är något som tidigare inte har studerats på djupet, varför frågan kommer att
undersökas närmare empiriskt.

3.4.2 Up-or-out-promotion
Up-or-out-promotion går ut på att de anställda efter flera års arbete antingen erbjuds
delägarskap eller tvingas lämna revisionsbyråerna (Von Nordenflycht, 2010; Malhotra et al,
2010; Morris & Pinnington, 1998). Det är därmed viktigt att de anställda klättrar uppåt i
hierarkin, det då det enbart är anställda på högre nivåer som kan bli delägare. I sammanhanget
finns det ett antal grundläggande positioner inom revisionsbyråer, vilka är juniorer, seniorer,
godkänd revisor, auktoriserad revisor vilka de anställda måste klättra upp i för att få en
möjlighet att bli delägare (partners) (Van Lent, 1999; Sorensen & Sorensen, 1974; Elg &
Jonnergård, 2011).

Genom up-or-out-promotion motiveras de anställda att prestera bra och effektivt, vilket gynnar
revisionsbyråerna både ur ett professionsperspektiv och ur ett vinstperspektiv. De anställda
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motiveras och disciplineras precis som med partnerskapsstrukturen att prestera bra, effektivt
och att hela tiden utveckla sitt kunnande och sin kompetens. (Ax et al, 2009; Van Lent, 1999;
Morris & Empson, 1998). Utan ett up-or-out system där de anställda inte hade fått möjlighet att
bli delägare eller till slut tvingats lämna byråerna hade de anställda inte motiveras och
disciplinerats i lika hög grad.

Att ha en möjlighet att bli delägare, men samtidigt ha en vetskap om risken att så småningom
tvingas lämna byrån om måttet inte håller är en bidragande faktor till att de anställda gör sitt
yttersta för att vara kompetenta, effektiva och produktiva för att bidra till byråns bästa och
därmed sitt eget bästa. Revisionsbyråerna får genom systemet endast de bästa medarbetarna, de
svagare som inte klarar att hålla måttet försvinner med tiden. Dessutom kan systemet ses som
en tävling mellan de anställda, då alla vill vara bland de bästa, men få blir det.
Revisionsbyråerna får på detta sätt ut den optimala prestationen hos de anställda vilket gynnar
både professionsintresset och vinstintresset (Malhotra et al, 2010). Dessutom utvärderas och
mäts de anställdas prestation enbart på sådant som konkret kan mätas, så som närvaro,
punktlighet, kvalitéten på det utförda arbetet, bidragande till lönsamheten samt hur många
klienter de anställda lyckas dra in till byrån (Van Lent, 1999; Abrahamsson & Andersen, 2005).
Det gör det möjligt för revisionsbyråerna att utforma egna sätt att mäta de faktorer som de
tycker är väsentliga för att skapa värde för byrån. Mått som både är kopplade till professionen
och vinstintresset och som de anställda utvecklas utefter. Byråerna får därmed anställda (i det
här sammanhanget de som lyckas stanna kvar) som efterlever de krav och mått som byråerna
har satt upp, vilket i sin tur bidrar till byråns värde, både utifrån ett professionsperspektiv, men
även utifrån ett vinstperspektiv.

Dock är ovan nämnda up-or-out-promotion där de anställda efter flera års arbete får möjlighet
att bli delägare eller tvingas lämna byråerna endast det traditionella systemet inom
revisionsbyråer. Forskare som Malhotra et al (2010), Morris & Pinnington (1998) samt Von
Nordenflycht (2010) har visat på att det traditionella systemet har förändrats och att de flesta
byråer inte använder sig av det sedvanliga up-or-out-systemet. Istället används alternativa
former där grundtanken är att få motiverade anställda som presterar bra och bidrar till byråernas
framgång. Det traditionella up-or-out-systemet används främst i större revisionsbyråer och i
byråer som använder sig av en traditionell partnerskapsstruktur (Van Lent, 1999; Von
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Nordenflycht, 2010; Greenwood et al, 2007; Greenwood & Empson, 2003). Dessutom menar
Von Nordenflycht (2010) att det finns en stor variation av up-or-out-system inom
revisionsbranschen. Det är därmed möjligt att olika revisionsbyråer kommer att anta olika
strukturer på sitt up-or-out system eller rentav inte använda sig av det här systemet alls för att
hantera balansgången mellan profession och vinstintresse. Up-or-out-system är möjligtvis
enbart en struktur som har blivit en slags norm i branschen, utan att reflektion har skett över
systemets innebörd (Von Nordenflycht, 2010).

3.4.3 Belöningssystem
Då forskare som Von Nordenflycht (2010) påpekar att up-or-out promotion skiftar mellan olika
revisionsbyråer och att systemet möjligtvis inte används inom revisionsbyråer är det troligt att
byråerna kommer att använda sig av andra motivationsfaktorer hos de anställda, exempelvis
belöningssystem och på så sätt organiserar sig kring balansgången. Belöningssystemen kan vara
av både finansiell- och icke-finansiell art. De anställda kan bland annat belönas genom högre
positioner, högre lön eller mer auktoritet och ansvar (Ax et al, 2009; Von Nordenflycht, 2010).

Ett utmärkande belöningssystem i det här sammanhanget är bonussystem (Bolman & Deal,
2005; Holmes & Zimmer, 1998; Van Lent, 1999). Bonussystemet innebär att de anställda har
möjlighet att ta del av den vinst som byråerna genererar, alternativt att de anställda får andra
finansiella förmåner som exempelvis en extra månadslön. Det finns dock olika typer av
bonussystem att ta i beaktande, exempelvis kan revisionsbyråer använda sig av bonussystem
baserat på ett slags poängsystem eller baserat på de anställdas prestation (Van Lent, 1999;
Holmes & Zimmer, 1998).

Det poängbaserade bonussystemet innebär att revisionsbyråer delar ut poäng och bonusar
utefter ett etablerat poängsystem som är sammankopplat med de faktorer som byråerna tycker
är väsentliga för att skapa värde för byrån, exempelvis att bidra med lönsamhet för byrån, att
dra in nya klienter eller att göra ett bra och kvalitativt jobb i enlighet med professionen. Bonusen
delas ut till samtliga anställda, antingen som en pott till totala anställda eller som en pott i
förhållande till anställningsnivå. Exempelvis får assistenter en viss procent av bonusen, medan
anställda på högre nivåer får en annan procentsats (Van Lent, 1999; Holmes & Zimmer, 1998).
Det prestationsbaserade bonussystemet går å andra sidan ut på att en bonus delas ut baserat på
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de enskilda anställdas prestation, exempelvis att de har gjort något utomordentligt bra för byråns
verksamhet. Den här bonusen är enbart kopplad till de enskilda anställda och ges därmed inte
ut kollektivt till alla anställda (Van Lent, 1999; Holmes & Zimmer, 1998).

Precis som med partnerskapsstrukturen och up-or-out-promotion motiverar det de anställda att
prestera bra och effektivt, vilket revisionsbyråerna kan använda sig av för att organisera sig
kring balansgången mellan profession och vinstintresse. Byråerna kan nämligen även i det här
hänseendet, precis som med partnerskapsstrukturen och up-or-out-promotion, utveckla
indikatorer som de tycker är väsentliga för byrån och som kan kopplas till professionsintresset
och vinstintresset. De anställda motiveras att prestera på topp utefter de här indikationerna för
att på så sätt få en möjlighet att få en bonus samtidigt som byråerna får anställda som presterar
bra och effektivt utefter vissa givna mått. Mått som förhoppningsvis är kopplade till både
professionen och vinstintresset.
3.4.4 Kunskap och kompetens
Kunskap och kompetens avser skickligheten och förmågan att utföra uppgifter. I
revisionsbyråer, vilka utgör kunskapsintensiva organisationer, är kunskap och kompetens
nödvändiga resurser, då byråerna är uppbyggda av dem. Framför allt är det de anställdas
kunskap och kompetens som är av betydelse då produktionen främst styrs av de anställdas
skicklighet i att utföra arbetsuppgifter. Det är genom deras förmåga som kvaliteten på tjänsterna
kommer att synas, förtroendet i samhället kommer att skapas/försvinna samt byråernas
produktivitet, effektivitet och lönsamhet kommer skapas/försvinna (Morris & Empson, 1998;
Jensen et al, 2010; Eriksson-Zetterquist et al, 2006; Bolman & Deal, 2005; Alvesson &
Svenningsson, 2012; Van Lent, 1999; Von Nordenflycht, 2010).

Kunskap och kompetens kan delas in två kategorier, vilka är generell/kodifierad och enskild
kunskap och kompetens. Den generella innefattar kunskap och kompetens som samtliga
anställda inom revisionsbyråerna besitter. Det kan innefatta kunskap och kompetens om hur
arbetsuppgifter ska utföras, om programvaror, databaser, samt vilka normer, regler och rutiner
som gäller för hur arbetet ska utföras. Det är helt enkelt en kunskap som är tillgänglig för alla
anställda och som finns kodifierad, lagrad och kategoriserad i olika databaser, rutiner och
standardiseringar. Den enskilda avser kunskap och kompetens som enskilda anställda besitter,
exempelvis kunnande om hur arbetsuppgifter ska utföras på effektivaste sätt, expertkunskap
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inom ett visst skatteområde, en viss bransch eller en viss klientgrupp. Den här kunskapen och
kompetensen är således inte tillgänglig för alla, utan endast hos enskilda anställda (Van Lent,
1999; Vera-Munoz, 2006; Morris & Empson, 1998; Alvesson & Svenningsson, 2012). VeraMunoz (2006) har visat på att upp emot 90 procent av kunskapen och kompetensen inom
revisionsbyråer tillhör enskilda individer, även om det finns en generell kunskap och kompetens
som finns tillgänglig för alla.

Kunskapen och kompetensen hos de anställda inom revisionsbyråerna kan kopplas till
balansgången mellan profession och vinstintresse. Organisationer, däribland revisionsbyråer,
finns å ena sidan till för att maximera vinsten till ägarna (Jansson et al, 2010; Alchian &
Demsetz, 1972). Utifrån det här perspektivet hade huvudmålet varit att utföra tjänsterna så
produktivt och effektivt som möjligt, på bekostnad av kompetensen, kunnandet och kvaliteten,
för att på så sätt generera en maximal vinst (Alchian & Demsetz, 1972; Abrahamsson &
Andersen, 2005; Bakka et al, 2006; Koplin, 1963; Holmström & Tirole, 2000, Agevall &
Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012). Revisionsbyråer har dock även en
profession att ta hänsyn till. Det är professionen byråernas verksamhet bygger på, vilket innebär
att de måste ta hänsyn och beakta den i den dagliga verksamheten och i utförandet av tjänsterna
(Jonnergård, 2012; Von Nordenflycht, 2010; Miner at al, 1994; Lui et al, 2003; Lee, 1995). Det
bland annat genom att försäkra att byråerna har en hög kunskap och kompetens hos de anställda
(Morris & Empson, 1998, Jensen et al, 2010).

Genom att se till så att det finns en hög kunskap och kompetens hos de anställda efterlevs
professionen i högre grad än om kunskapen och kompetensen hade varit låg. Det genom att
byråerna kommer att kunna utföra sina tjänster på ett mer kvalitativt och sakkunnigt sätt, vilket
medför att professionsintresset blir tillgodosett, men även att legitimiteten i samhället ökar. Det
medför i sin tur att lönsamheten och omsättningen kommer öka, vilket leder till att även
vinstintresset blir tillgodosett. Om kunskapen och kompetensen inom byråerna hade varit låg
hade professionen inte blivit tillgodosedd i lika hög utsträckning. Kvaliteten och
sakkunnigheten i utförandet av tjänsterna hade gått ned och legitimiteten i samhället hade
sjunkit. Det hade inneburit att lönsamheten och omsättningen hade gått ned och vinstintresset
därmed inte hade blivit tillgodosett. I det långa loppet hade byrån fått svårt att få kunder och till
slut tvingats lägga ned verksamheten. Professions- och vinstintresset kan därmed sägas gå hand
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i hand. För att ha en möjlighet att utöva professionen är byråerna beroende av att sälja in sina
tjänster till klienterna, men för att ha en möjlighet att sälja sin sina tjänster till klienterna och
därmed öka vinsten är byråerna beroende av professionen och de anställdas utförande av den.
Det är därmed oerhört viktigt för revisionsbyråer att säkra att kunskapen och kompetensen finns
hos de anställda, för att båda ska bli tillgodosedda (Agevall & Jonnergård, 2012se Björngren
Cuadra & Fransson, 2012; Senatra, 1980; Sorensen & Sorensen, 1974; Aranya & Ferris, 1984;
Van Lent, 1999; Öhman, 2004; Lexander & Öggesjö, 2011; Hulaj & Nilsson, 2012).

Revisionsbyråerna kan exempelvis säkerställa kunskapen och kompetensen hos de anställda
genom att kunskapen och kompetensen delas och lärs ut bland de anställda inom
revisionsbyråerna. Bland annat genom att den instrueras och tränas, exempelvis genom
utbildningar, faddersystem, utvärderingar och feedback (Greenwood & Empson, 2003;
Eriksson-Zetterquist et al, 2006; Morris & Empson, 1998). Men även genom att byråerna redan
vid nyanställningar hittar skickliga medarbetare. Jonnergård & Agevall (2012) se Björngren
Cuadra & Fransson (2012) har i det här sammanhanget visat på att det redan vid rekryteringen
av nya medarbetare är viktigt att hitta anställda som är sociala, kompetenta och som kan sälja
in tjänster till framtida klienter (Morris & Empson, 1998; Von Nordenflycht, 2010; Jensen et
al, 2010).

Revisionsbyråerna kan dock välja hur de vill organisera kunskapen och kompetensen och
därmed hur de väljer att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse
på bästa sätt (Van Lent, 1999; Morris & Empson, 1998, Alvesson & Svenningsson, 2012;
Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Exempelvis vill vissa revisionsbyråer att kunskapen ska
behärskas kollektivt av alla anställda inom organisationen, medan vissa byråer vill ha mer
enskilt expertkunnande i form att ett fåtal personer blir experter inom olika områden (Morris &
Empson, 1998). Morris & Empson (1998) har dock visat på att det generellt finns en
standardiserad och kodifierad kunskap och kompetens inom branschen men att mindre byråer
tenderar att förlita sig på formella och informella interaktioner mellan anställda för att ta tillvara
på kunskapen och kompetensen, medan större byråer tenderar att kodifiera och standardisera
den (Morris & Empson, 1998). I dagens samhälle där revisionsbyråernas arbete i stor
utsträckning styras av lagar, regler och standardiseringar (Agevall & Jonnergård, 2012 se
Björngren Cuadra & Fransson, 2012) och att byråerna i enlighet med Öhman (2004) allt mer
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strävar efter ”att göra saker rätt snarare än att göra rätt saker” (Öhman, 2004) är det dock
troligare att de flesta byråer standardiserar och kodifierar kunskapen och kompetensen så
mycket som möjligt för att på så sätt organisera sig kring balansgången.

3.4.5 Informella styrningsprocesser
Ett av de traditionella system som revisionsbyråer använder sig av för att organisera sig kring
balansgången mellan profession och vinstintresse är informella styrningsprocesser.
Informella styrningsprocesser avser ett system med lite strategisk planering och få formella
regler vilket medför större frihet för de anställda att självständigt utföra sina arbetsuppgifter
samt bestämma själva hur och när de ska utföra dem (Von Nordenflycht, 2010; Greenwood et
al, 1990). Det innefattar bland annat få formella regler och system, lite rapportering samt
övervakning bland och kring de anställda (Von Nordenflycht, 2010, Greenwood et al, 1990).

Informella styrningsprocesser används för att ge de anställda större frihet att själva bestämma
över sina arbetsuppgifter, jobbautonomin blir därmed större och professionsintresset i hela
byrån kan stärkas. De anställda känner jobbglädje och mening med arbetet, det blir helt enkelt
som ett kall för de anställda och de arbetar för att skapa ett bättre samhälle (Bamber & Iyer,
2002; Suddaby et al, 2009; Carrington et al, 2011). Genom att de anställda känner större frihet
och jobbautonomi kommer de även att motiveras att prestera bättre och mer effektivt och
produktivt, vilket även leder till att lönsamheten inom byråerna ökar. Informella
styrningsprocesser ses därmed som ett sätt för byråerna att hantera både professions- och
vinstintresset och är därmed ett av sättet byråerna kan organisera sig på för att hantera
balansgången.

Att använda sig av informella styrningsprocesser innebär dock nackdelar i den bemärkelsen att
arbetsuppgifterna riskerar att inte utföras i enlighet med revisionsbyråernas kvalitet och
standarder, vilket kan komma att påverka revisionsbyråernas rykte och överlevnad i samhället.
Professionsintresset blir därmed hotat (Von Nordenflycht, 2010). Dessutom kan de informella
styrningsprocesserna leda till ineffektivitet i arbetsutförandet varför revisionsbyråers
vinstintresse kan komma att påverkas (Greenwood & Empson, 2003; Von Nordenflycht, 2010).
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3.4.6 Formella styrningsprocesser
För att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse kan
revisionsbyråer

istället

använda

sig

av

formella

styrningsprocesser.

Formella

styrningsprocesser avser ett system där aktiviteterna och arbetsuppgifterna i stor utsträckning
har formaliserats. Det sker genom att byråerna i stor utsträckning använder sig av procedurer,
rutiner och standardiseringar för att kontrollera verksamheten och koordinera resurser för att på
så sätt prestera effektivt (Von Nordenflycht, 2010; Greenwodd et al, 1990; Abrahamsson &
Andersen, 2005). De formella styrningsprocesserna kommer å ena sidan säkerställa att de
anställda följer professionen, då de anställda i stor utsträckning kommer att styras av rutiner
och standardiseringar. Å andra sidan kommer de formella styrningsprocesserna att skapa en
produktivitet och effektivitet i arbetsutförandet, då allt som görs är standardiserat och rutinartat,
vilket leder till att lönsamheten och därmed vinstintresset tillgodoses.

I dagens samhälle är det troligare att revisionsbyråer kommer att använda sig av formella
styrningsprocesser, istället för informella styrningsprocesser, för att organisera sig kring
balansgången mellan profession och vinstintresse. Det för att revisionsbyråernas arbete i allt
högre grad har standardiserats och rutinerats i ett flertal lagar och regler både på nationell – och
internationell nivå, men även för att revisionsbyråernas har infört egna interna kontrollsystem
och rutiner (Agevall & Jonnergård, 2012 se Björngren Cuadra & Fransson, 2012; Öhman, 2004;
Vera-Munoz, 2006; Jensen et al, 2010). Det på grund utav att det har blivit allt viktigare att
verka legitima i samhällets ögon, att försäkra samhället om att en kvalitetssäker information
utges och att därmed verka för professionen. Att göra saker ”rätt snarare än att göra rätt saker”
som Öhman (2004) uttrycker det har blivit allt viktigare för revisionsbyråer då allt fler lagar
och regler styr branschen och dess agerande. Utan legitimitet i samhället kommer
revisionsbyråerna inte att överleva (Abrahamsson & Andersen, 2005; Weigelt & Camerer,
1988; Lexander & Öggesjö, 2011).

Dessutom har forskare som Van Lent (1999) visat på att ett flertal revisionsbyråer, framför allt
de större, har börjat använda formella styrningsprocesser i samband med att de har börjat anta
en allt mer byråkratiska och hierarkiska former. Det på grund utav att det är mer kostsamt,
tidskrävande och ineffektivt att använda sig av informella styrningsprocesser jämfört med de
mer formella (Greenwood & Empson, 2003). En större formalisering där rutiner och
standardiseringar finns kommer även att tydliggöra vad som gäller i olika situationer samt hur
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de anställda ska bete sig (Greenwood et al, 1990). Det här pekar ytterligare på att
revisionsbyråerna kommer att använda sig av formella styrningsprocesser i sin organisering
kring balansgången mellan profession och vinstintresse.
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4. Empirisk metod
I den empiriska metoden beskrivs ingående hur jag har gått tillväga för att empiriskt genomföra
studien. Kapitlet inleds med en redogörelse för vilken undersökningsmetod och
undersökningsdesign studien har baserats på. Därefter redogörs för urvalsbeaktanden och
vilka datainsamlingsmetoder som har tillämpats i studien. I kapitlet presenteras även ett avsnitt
angående

forskningsetiska

ställningstaganden.

Avslutningsvis

presenteras

en

operationalisering för att göra de teoretiska begreppen empiriskt mätbara.

4.1 Undersökningsmetod
Syftet med studien är att förstå hur revisionsbyråer organiserar sig för att hantera balansgången
mellan profession och vinstintresse. För att uppnå syftet på bästa sätt har jag valt att använda
mig av en kvalitativ metod. En kvalitativ metod är lämplig för att få en djupare förståelse kring
ett visst ämne och forskningen karaktäriseras av att bestå av insamling och analys av ord snarare
än siffror, vilket passar min studie då syftet, som nämndes ovan, är att förstå hur revisionsbyråer
organiserar sig för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse (Patel &
Davidson, 2003; Bryman & Bell, 2005).

Att använda sig av en kvalitativ metod innebär vidare fördelar i den bemärkelsen att det ger
möjlighet att justera det insamlade materialet under arbetets gång vilket innebär att jag i större
utsträckning kan ta hänsyn till relevansen i informationen för att säkerställa att jag uppnår syftet
med studien (Bryman & Bell, 2005). För studien kan det utgöra en väsentlig fördel eftersom
det inledningsvis nämndes att den tidigare forskningen kring revisionsbyråers organisering
både är begränsad och outvecklad. Det är således möjligt att jag under arbetets gång blir tvungen
att justera informationen för att säkerställa att relevansen i informationen bevaras vilket i sin
tur kommer att påverka hur och i vilken grad jag uppnår studiens syfte samt trovärdighet i det
resultat som slutligen genereras i slutsatsen.

En kvalitativ studie innebär dock nackdelar i den bemärkelsen att studien kan komma att grunda
sig på eller påverkas av osystematiska uppfattningar eftersom subjektiva åsikter kan komma att
formas med aktörerna genom direkta samspel. Jag har dock försökt hålla mig neutral i studiens
arbetsgång genom att agerar i god tro, det vill säga att jag inte medvetet agerar subjektivt, och
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att informationen främst samlas in genom dokument som sedan kompletteras med intervjuer.
På så sätt minskar risken för att studien påverkas av subjektivitet (Byrman & Bell, 2005).

Ett alternativ hade emellertid varit att använda sig av en kvantitativ metod, vilket hade inneburit
att jag, istället för att gå in på djupet och få en djupare förståelse för mitt valda ämne, hade gjort
generaliseringar och skapat statistiska samband för hur revisionsbyråer organiserar sig för att
hantera balansgången mellan profession och vinstintresse (Patel & Davidson, 2003; Bryman &
Bell, 2005). Att göra generaliseringar och skapa statistiska samband och därmed använda sig
av en kvantitativ metod anses dock inte lämpligt i studien, då syftet är att få en förståelse inte
skapa statistiska samband.

4.2 Undersökningsdesign
Då syftet är med studien är att förstå hur revisionsbyråer organiserar sig för att hantera
balansgången mellan profession och vinstintresse har jag valt att använda mig av flerfallstudier.
Flerfallstudier inbegriper detaljerade och ingående studier av ett fåtal fall för att på så sätt kunna
belysa unika drag och dra paralleller mellan de studerade fallen. Att använda sig av
flerfallstudier på ett fåtal revisionsbyråer anser jag i enighet med Bryman & Bell (2005) samt
Yin (2007) därför vara en lämplig undersökningsdesign för att uppnå syftet med studien
(Bryman & Bell, 2005; Yin, 2007). Vidare innebär en fallstudiedesign bestående av flera fall
att resultaten som genereras blir starkare och mer övertygande än om jag enbart hade studerat
ett enskilt fall (Yin, 2007).

Nackdelen med att använda sig av flerfallstudier innebär dock att resultaten som frambringas
inte kommer att kunna generaliseras i samma utsträckning som om jag hade valt en kvantitativ
studie i form av exempelvis surveyundersökning eller tvärsnittsdesign (Bryman & Bell, 2005).
Att generalisera utifrån fallbyråerna i studien är emellertid inte avsikten med studien. Avsikten
i den här studien är att få en djupare förståelse för hur revisionsbyråer organiserar sig för att
hantera balansgången mellan profession och vinstintresse, för att på så sätt möjliggöra för
fortsatt forskning inom ämnet (Bryman & Bell, 2005; Yin, 2007).

Vidare anses inte en annan undersökningsdesign som exempelvis surveyundersökning,
tvärsnittsdesign eller experimentell design användbara för att uppnå syftet med studien då de i
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enlighet med Bryman & Bell (2005) samt Yin (2007) är lämpliga studier för att beskriva
förekomsten av vissa betingelser och på så sätt hitta vissa sambandsmönster som kan
generaliseras till en större population. Som nämnts tidigare är inte generalisering syftet med
studien, det är heller inte att hitta sambandsmönster mellan olika variabler, varför de här typerna
av undersökningsdesign inte anses som lämpliga för att uppnå syftet med studien. Vidare är
ovan nämnda undersökningsdesigner inte användbara för att få en djupare förståelse för olika
betingelser, vilket är ytterligare en orsak till varför studierna inte anses lämpliga för att uppnå
syftet med studien (Yin, 2007). En fallstudiedesign bestående av flera fall anses därmed som
den brukbaraste designen för att uppnå syftet med studien (Bryman & Bell, 2005; Yin, 2007)

4.3 Urval
4.3.1 Kategorisering av revisionsbyråer
Inom revisions- och redovisningsbranschen finns en mängd revisionsbyråer i varierande
storlekar. På ett övergripande plan kan byråerna delas in i tre olika kategoriseringar, vilka är
stora-, mellan- eller små byråer, beroende på bland annat antalet kvalificerade revisorer,
nettoomsättningen, antal revisionsuppdrag och hur stora marknadsandelar byråerna har
(Sundberg, 2002; Lexander & Öggesjö, 2011; Grönboken, 2010).

I den översta kategorin, vilken benämns the Big Four, ingår PWC, Deloitte, Ernst & Young
samt KPMG. De här byråerna betecknas som de största byråerna både nationellt och
internationellt och har exempelvis gemensamt en marknadsandel på 99 procent av
revisionsmarknaden för börsnoterade bolag i Sverige (Lexander & Öggesjö, 2011; Hulaj &
Nilsson, 2012).

Under de fyra största revisionsbyråerna finns även ett antal byråer som sticker ut
storleksmässigt. De här byråerna är bland annat Grant Thornton, BDO, Mazars SET, vilka
klassas som mellanstora revisionsbyråer (Lexander & Öggesjö, 2011).

Förutom ovan nämnda kategoriseringar finns även en tredje klassificering, vilken utgörs av små
revisionsbyråer som agerar på en lokal marknad (Lexander & Öggesjö, 2011).
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4.3.2 Urvalsbeaktanden
Vid val av vilka fall som ska studeras är det enligt Yin (2007) viktigt att varje fall väljs ut
noggrant utefter syftet med studien och beroende på vad avsikten med de valda fallen är.
Avsikten med de valda fallen kan enligt Yin (2007) antingen vara att förutsäga liknande resultat
eller att förutsäga olika resultat beroende på olika förutsättningar för de valda fallföretagen.

Då syftet med studien är att förstå hur revisionsbyråer organiserar sig för att hantera
balansgången mellan profession och vinstintresse var den initiala avsikten vid val av fallföretag
att välja två revisionsbyråer ur varje storlekskategori för att på så sätt kunna jämföra utfallen
dels mellan byråer inom samma kategori, dels mellan byråer inom olika kategorier. Det för att
i enlighet med Yin (2007) få ett resultat som dels förutsätter liknande resultat, dels förutsätter
olikartade resultat till följd av att revisionsbyråer inom olika storlekskategoriseringar studeras.

För att få tag på revisionsbyråer som var villiga att delta i studien tog jag telefonkontakt med
ledande befattningshavare på de olika byråerna. Det kunde vara verkställande direktör, delägare
eller kontorschef på ett lokalt kontor. Beroende på om de ansåg sig ha befogenhet att svara på
frågan eller ej skickades jag antingen vidare till ytterligare en person eller så tog de beslutet om
byrån var villig att delta i studien eller inte. Efter en första kontakt skickades även ett
intressebrev (se bilaga 1 för mer information) med mer information om studien och vad
deltagandet skulle innebära för de inblandade revisionsbyråerna, varefter jag fick information
om byrån var villig att deltaga eller ej.

Vid kontakt med revisionsbyråer framgick det emellertid ganska tidigt att majoriteten av
byråerna var negativt inställda till deltagande i studien. Det främsta argumentet som erhölls var
att studien skulle komma att behandla känslig och konfidentiell information och att de ansåg att
jag, även om jag hade lovade anonymitet och konfidentiellt behandlande av information, inte
kunde säkerställa detta. Varför byråerna inte ville delta i studien. Ytterligare ett framträdande
argument som revisionsbyråerna framhöll för att inte delta i studien var tidsbrist då våren anses
vara revisionsbyråers högsäsong och de anställda därför har mycket att göra. Den initiala
avsikten att studera två revisionsbyråer ur varje kategori tillbakavisades därmed.
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Tidsaspekten för studiens genomförande hade även en inverkan på hur många revisionsbyråer
som valdes att studeras. Även om den initiala avsikten var att studera sex byråer med två byråer
ur varje storlekskategori, insåg jag med tiden att det skulle bli allt för omfattande att studera sex
byråer.

Vid kontakt med revisionsbyråer blev jag dessutom runt skickad mellan olika personer då
personerna inte ansåg sig ha befogenhet att besvara frågan om deltagande, inte hade tid eller
inte var villiga att bemöda sig att undersöka om det gick att genomföra studien eller inte. När
jag tillslut fick tag på rätt person för att besvara frågan ville de inte delta, främst med ovan
nämnda argument som förklaring.

Vissa av byråerna var villiga att ställa upp på studien men drog sig efter återkommande kontakt
ur deltagandet med motiveringen att de inte kunde svara på frågorna eller delge dokument då
informationen är konfidentiellt samt att övriga delägare inte vill delta i studien.

Med ovanstående i beaktande föll valet på tre byråer, en ur varje storlekskategori. Det för att i
enlighet med Yin (2007) få ett mer övertygande och starkare resultat och för att kunna dra
paralleller och liknelser mellan fallbyråerna. Det ska emellertid sägas att studien på byrån som
anses tillhöra kategorin mellanbyråer kommer att studeras på en av medlemsbyråerna, då det
efter närmare granskning av byrån visade sig att byrån bestod av medlemsbyråer löst
sammankopplade till varandra.

De byråer som valde att delta i studien var även de skeptiska till anonymiteten och
konfidentialliteten och till genomförandet av studien. Jag skickades runt mellan olika
respondenter för att få en bekräftelse på om de ville delta i studien och om de var villiga att
ställa upp på en intervju. Två av byråerna var inte villiga att delge dokument, dock kunde de
tänka sig ställa upp på en intervju med reservation för att viss information inte delges då den är
konfidentiell. Den tredje byrån var dock villiga att delge ett urval av dokument samt ställa upp
på intervju. Att enbart få till intervjuer i de fallbyråer jag studerade visade sig även det vara
svårt då respondenterna inte ansåg sig ha tid att ställa upp på intervju.
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De deltagande fallbyråerna ville inte delge all information som jag sökte, vilket kan innebära
en nackdel i min studie. Eftersom majoriteten av byråerna har varit negativ inställda till
deltagandet i studien, till viss del även de byråer som har deltagit har jag för att få svar på
studiens syfte till största delen fått studera offentliga dokument, hemsidor och årsredovisningar.
För att öka trovärdigheten har jag dock valt att använda mig av flera olika dokument samt
intervjuer (Yin, 2007).

Under studiens gång inträffade även oförutsedda omständigheter, vilka har kommit att påverka
studiens genomförande. Det har inneburit att jag under studiens gång har fått göra ett antal val
och prioriteringar. Det innefattar bland annat att jag har fått fokusera på den teoretiska
referensramen och få den sammanhängande till belastning för den empiriska delen i studien.

Syftet med studien har emellertid varit att få en förståelse för hur revisionsbyråer organiserar
sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse och i enlighet med Patel & Davidson
(2011) är ambitionen i en kvalitativ studie att belysa det unika, att upptäcka företeelse och att
få en djupare förståelse för det studerade fenomenet. Även om jag inte fick tillgång till allt det
material som jag eftersträvade samt att jag fick ta mig an syftet på alternativa sätt finner jag mig
dock ha fått en djupare förståelse för hur revisionsbyråer organiserar sig för att hantera
balansgången mellan profession och vinstintresse och därmed kunnat tillgodose syftet.

4.4 Datainsamling
Fallstudiernas datainsamling är baserad på dokument, hemsidor, databaser, internetsidor och
intervjuer för att på så sätt få en djupare förståelse för hur de studerade revisionsbyråerna
organiserar sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse (Yin, 2007).

4.4.1 Dokument, hemsidor, internetsidor och databaser
Fallstudierna inleddes med insamling av information från dokument, hemsidor och
årsredovisningar för att få en förståelse för hur byråerna är organiserade. Genom hemsidorna
har jag fått en grundförståelse för hur byråerna är organiserade och vilken information de är
villiga att lämna ut offentligt. Via hemsidorna har jag även fått tillgång till olika typer av
dokument

avseende

byråernas

verksamhet,

bland

annat

transparitetsrapporter,

verksamhetsbeskrivningar och hållbarhetsrapporter. Vidare har databasen Affärs data använts
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för att inhämta information från byråernas årsredovisningar där ytterligare information har
inhämtats kring bland annat ägarstrukturen, hur organiseringen är uppbyggd, om
vinstdelningssystem och annan finansiell information kring byråerna.

Det ska dock sägas att den information som finns tillgänglig på byråernas hemsidor och i
årsredovisningar är av varierande art. Av naturliga skäl fanns det mycket information att tillgå
från den byrå som tillhör kategorin stora byråer, medan det för de andra byråerna var mindre
information tillgänglig på hemsidor, databaser och i årsredovisningar.
Från revisionsbyrån som tillhör kategorin små revisionsbyråer fick jag dock en stor och
innehållsrik dokumentsamling skickad till mig avseende ett urval av byråns dokument över
verksamheten och organiseringen. Det innefattade personalhandbok med beskrivning över
verksamheten, dess mål, vision och marknad; arbetsmiljöpolicy; ett e-mail från en av delägarna
med en beskrivning över olika delar verksamheten, så som ägarstrukturen, personalen,
utbildningssystem, vinstdelningssystem och budgetprocessen samt handböcker med
beskrivning hur arbetet ska utföras och vad medarbetarna ska tänka på i olika steg av
arbetsprocessen. De två andra byråerna var dock inte villiga att delge de här dokumenten. I
byrån som tillhör kategorin stora byråer var anledningen att dokumentsamlingen var alldeles
för omfattande och respondenten menade att det var bättre att jag genomförde en intervju för
att få svar på mina frågor. I byrån som tillhör kategorin mellanbyråer ville byrån inte ge ifrån
sig de här dokumenten då de tyckte att informationen i dokumenten var konfidentiella, men de
var villiga att ställa upp på en intervju. Intervjuerna genomfördes dock med kravet att viss
information eventuellt inte delgavs då informationen ansågs som konfidentiell.

Enligt Yin (2007) samt Jacobsen (2002) innebär användningen av dokument, hemsidor,
internetsidor och databaser nackdelar i den bemärkelsen att informationen som erhålls kan vara
framställt för en viss målgrupp eller för ett visst syfte, vilket medför en möjlighet att
informationen inte avspeglar en verklig sanning eller det syfte studien är avsedd att uppnå. För
att minska risken för att informationen inte avspeglar en verklig sanning har jag dels valt att
samla in samma information från flera olika dokument och internetsidor, dels valt att även
använda mig av kvalitativa intervjuer (för mer information se nedan avsnitt). Informationen i
fallrapporterna kommer således att vara inhämtad från flera olika datakällor för att på så sätt
öka trovärdigheten i studien och få ett mer övertygande och riktigt resultat.
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4.4.2 Kvalitativa intervjuer
Fallstudien har även bestått av kvalitativa intervjuer på de tre byråerna. Kvalitativa intervjuer
är enligt Bryman & Bell (2005) samt Patel & Davidson (2003) intervjuer där specifika
huvudteman eller huvudfrågor tas upp, men där intervjuprocessen är flexibel. Det vill säga hur
intervjun utvecklas och vilka följdfrågor som ställs beror på hur respondenten svarar på
frågorna. I enlighet med Patel & Davidson (2003) lämpar sig kvalitativa intervjuer bra när syftet
med studien är att upptäcka och få en djupare förståelse för vissa aspekter hos det studerade
fallet, vilket just är syftet med den här studien varför kvalitativa intervjuer ansågs som
användbara.

Ett alternativ till kvalitativa intervjuer hade varit strukturerade intervjuer vilket hade inneburit
att jag hade ställt frågor med fasta svarsalternativ och där flexibiliteten i intervjun hade varit
relativt begränsad. Syftet hade varit att få fasta svarsalternativ som skulle kunna sammanställas
på ett jämförbart sett för att på så sätt skapa samband mellan orsak och verkan. Svaren hade
inte genererat en förklaring eller djupare förståelse för det valda fallet och jag hade inte kunnat
anpassa frågorna efter hur respondenten hade svarat, varför strukturerade intervjuer inte ansågs
lämpliga för att uppnå studiens syfte (Bryman & Bell, 2005; Patel & Davidson, 2003).

De kvalitativa intervjuerna har genomförts med ledande befattningshavare (verkställande
direktör, delägare, kontorschef samt personalchef) på de valda fallbyråerna. De här personerna
är väl insatta i byråns organisering och kunde därför berätta mer om och bidra till en djupare
förståelse för ämnet. Det genomfördes en intervju på vardera fallbyrå, tre intervjuer totalt.

Intervjuerna valdes att genomföras på plats hos fallföretagen för att på så sätt studera
respondentens reaktioner på frågor och ha en möjlighet att anpassa frågorna utefter
reaktionerna. Det hade inte i samma utsträckning i enlighet med Bryman & Bell (2005) varit
möjligt om intervjuerna hade genomförts via telefon eller e-mail.

Inför intervjuerna formuleras en intervjuguide (se bilaga 2) med huvudämnen-/frågor med
tillhörande underfrågor. Intervjufrågorna förbereddes noga, dels genom att kontrollera att
nödvändiga frågor togs med, dels genom att kontrollera att teoretiska begrepp är
operationaliserade till frågor som är begripliga för respondenterna. Det görs genom feedback
från handledaren, men även från utomstående personer som inte är väl insatta i studiens ämne
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(Patel & Davidson, 2003). Inför varje intervju har även grundliga förberedelser och
förkunskaper införskaffats för varje fall byrå genom insamling från dokument, hemsidor,
databaser och årsredovisningar. Det för att vara väl förberedd inför varje intervju (Patel &
Davidson, 2003).

Intervjuerna varade mellan 45-90 minuter. Två av de tre intervjuerna spelades in och
transkriberades, den tredje intervjun spelades inte in då respondenten vägrade att låta sig spelas
in. Under den här intervjun fördes dock noggranna anteckningar över respondentens svar, vilka
direkt efter intervjun skrevs ut i löpande text. De två andra intervjuerna spelades, som nämndes
ovan, in och transkriberades sedan. Det för att underlätta under intervjuerna, men även inför
kommande analys (Bryman & Bell, 2005).

Precis som med dokument innebär kvalitativa intervjuer i enlighet med Yin (2007) att
informationen som genereras inte avspeglar en verklig sanning, exempelvis att informationen
påverkas av respondentens subjektiva bedömningar. För att minska risken för informationen
inte avspeglar en verklig sanning har jag, som nämndes ovan, valt att använda sig av flera
datakällor. Det för att öka trovärdigheten i resultaten. Vidare påpekar Patel & Davidson (2003)
att brister kan uppstå vid transkribering av intervjuer, bland annat genom att intervjun
misstolkas och att intervjuaren missar viktiga aspekter. För att minska risken för det här och
därmed öka trovärdigheten i studien kommer de inspelade intervjuerna att bevaras för att
kontinuerligt ha en möjlighet att gå tillbaka till materialet och lyssna igenom det för att på så
sätt minska påverkan på intervjuunderlaget till analysen.

Att endast genomföra en intervju på vardera fallbyrå är något som kan komma att påverka
studiens trovärdighet. Som nämndes ovan var det dock oerhört svårt att få tag på respondenter
som var villiga att delta i studien och som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Dessutom
var jag på grund utav oförutsedda händelser i samband med studiens genomförande tvungen att
prioritera den teoretiska referensramen. Det innebar att jag var tvungen att fokusera på den och
få den sammanhängande innan jag kunde gå vidare i studiens genomförande. Jag har dock
hanterat det inträffade genom att även använda mig av dokumentinsamling relaterat till de tre
fallbyråerna. Det för att kunna besvara studiens syfte, men även öka trovärdigheten i studien.
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4.5 Forskningsetiska ställningstaganden
Vid fallstudier, precis som vid andra undersökningsdesigner, är det viktigt att reflektera över
forskningsetiska aspekter av studien och vad det har fått för konsekvenser för studiens
genomförande (Bryman & Bell; Patel & Davidson, 2003). Det innefattar bland annat frågor
rörande frivillighet, informationskrav rörande studiens syfte, anonymitet och konfidentialitet
(Bryman & Bell, 2005).

I studien, vilken består av fallstudier på revisionsbyråer, är frågor rörande frivillighet,
anonymitet och konfidentiallitet särskilt viktiga att ta i beaktande (Bryman & Bell, 2005). Det
för att studien kan komma att behandla information som anses som konfidentiell och sekretess
belagd i förhållande till utomstående parter.

Ur ett forsknings etiskt perspektiv är det viktigt att informera respondenterna om studiens syfte
och vad deltagandet kommer att innebära för dem. Det med vetskapen om att de eventuellt inte
kommer att vara villiga att delta i studien (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2005). Vid kontakt
med revisionsbyråer angående deltagandet i studien har studiens syfte beskrivits och vad
deltagandet kommer att innebära. Både vad gäller vilka moment som ska ingå studien, men
även frågor rörande anonymiteten och konfidentialliteten. (se bland annat bilaga 1 för mer info).
Som nämndes i avsnittet urval var dock majoriteten av byråerna negativt inställda till
deltagande, till viss del även de som deltog i studien. Det även om anonymitet och
konfidentiallitet utlovades (för mer information se urvalsbeaktanden). Det har inneburit
nackdelar för studien då jag inte har haft möjlighet att studera syftet så som var tänkt.
Exempelvis har de studerade fallbyråerna inte velat delge all information varför jag har fått ta
mig an studiens syfte på annat sätt. Det genom att bland annat studera offentliga dokument,
årsredovisningar samt hemsidor. Syftet med studien har emellertid varit att få en förståelse för
hur revisionsbyråer organiserar sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse och
jag anser dock, genom det material jag erhållit i studien, ha kunnat uppnå syftet med studien.
Vidare är ambitionen i en kvalitativ studie i enighet med Patel & Davidson (2011) att belysa
det unika, att upptäcka företeelse och att få en djupare förståelse för det studerade fenomenet.
Även om jag inte fick tillgång till allt det material som jag eftersträvade samt att jag fick ta mig
an syftet på alternativa sätt anses jag ändå ha fått en djupare förståelse för hur revisionsbyråer
organiserar sig för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse.
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Ur ett forsknings etiskt perspektiv är det vidare viktigt att hänsyn tas till anonymiteten och
konfidentialliteten hos de studerade fallbyråerna. Om hänsyn inte tas till det kan det dels skada
de inblandade, dels innebär det att studien inte tar hänsyn till etiska föreskrifterna (Bryman &
Bell, 2005; Jacobsen, 2002).
För att säkerställa de studerade fallbyråernas anonymitet och konfidentiallitet erhålls kommer
kodnamn att användas. De kodnamn som används är revisionsbyrå X, revisionsbyrå Y och
revisionsbyrå Z. Dessutom kommer viss information att förvanskas, det för att säkerställa att
informationen inte går att härleda till fallbyråerna samt att anonymitet och konfidentiallitet
säkerställs.
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4.6 Operationalisering
För att besvara studiens syfte, vilket var att förstå hur revisionsbyråer organiserar sig för att
hantera balansgången mellan profession och vinstintresse, var jag tvungen att operationalisera
teoretiska begrepp till empiriska mätbarheter och intervjufrågor (Patel & Davidsson, 2011).

I den teoretiska referensramen har jag tagit upp ett antal särdrag som revisionsbyråer använder
sig av för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse, vilka är att anta
partnerskapsstruktur, up-or-out-promotion, att använda sig av belöningssystem, att vara
kunskapsintensiva där kunskap utgör en väsentlig resurs och att använda sig av informella
styrningsprocesser. Se bilden nedan:

Karaktärsdragen har operationaliserats till empiriska begrepp som dels är förståeliga för
respondenterna och som dels har använts vid insamling av dokument. Nedan kommer jag att gå
igenom de frågor som har ställts och varför de är relevanta för studien. I samband med
genomgången av de ställda frågorna kommer jag även att ta upp vilka dokumentkällor som har
granskats för att få svar på studiens syfte. Frågorna har delats in i olika huvudområden, vilka
kommer att behandlas nedan.
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Som nämndes under avsnittet datainsamling – kvalitativa intervjuer har jag valt att använda
mig av kvalitativa intervjufrågor där huvudfrågor tas upp men där intervjuprocessen är flexibel
beroende på hur respondenten svarar på frågorna. Det för att upptäcka och få en djupare
förståelse för vissa aspekter inom de studerade fallbyråerna (Patel & Davidsson, 2003; 2011).
Beroende på hur respondenterna svarade ställde jag följdfrågor, det för att stödja intervjun eller
förtydliga frågorna om det upplevdes vara nödvändigt (Patel & Davidsson, 2003; 2011).

Inledningsvis inleddes intervjuerna med frågor kring organisationsstrukturen och hur
verksamheten är uppbyggd. Det för att få en grundförståelse för hur de är uppbyggda och hur
organisationsstrukturen inom dem ser ut. Därefter togs frågor upp rörande särdragen som
revisionsbyråer traditionellt antar.

4.6.1 Organisationsstrukturen och verksamhetens uppbyggnad
För att få en grundförståelse kring fallbyråernas organisationsstruktur och uppbyggnad valde
jag att ställa följande frågor.
 Kan du berätta om hur verksamheten är uppbyggd? (1)
-

Hur många tjänsteområden har verksamheten? (1a)

-

Har verksamheten delat in sin verksamhet i olika kundsegment/branschsegment?
Vilka i så fall (1b)

-

Arbetar olika medarbetare med olika kundgrupper? (1c)

-

Finns det medarbetare med expertkunskap och var finns de? (1d)

-

Hur många nivåer för de anställda har ni? (1e)

-

Är ert kontor/byrå en egen resultatenhet? Vad innebär det om den är det repsketive inte
är det? (1f)

-

Vilka skyldigheter respektive rättigheter har medlemskontoren/byråerna? (1g)

-

Hur samarbetar de olika kontoren/byråerna med varandra? (1h)

 Hur ser ansvarsfördelningen ut i verksamheten? (2)
-

Vem har det övergripande ansvaret för verksamheten? Vad innebär det? (2a)
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-

Var tas besluten rörande exempelvis kunder, anställda, hur arbetsuppgifter ska utföras,
vilka marknader ni ska vända er mot? (2b)

Ovan nämnda frågor är ställda för att få en grundinformation kring hur fallbyråernas
verksamhet är strukturerad. Det innefattar bland annat hur byråerna är uppbyggda, var besluten
angående verksamheten och olika arbetsuppgifter tas och hur mycket de anställda har att säga
till om. Genom att ställa de här frågorna och få en inblick i hur fallbyråerna är uppbyggda kan
jag även skaffa mig kunskap om byråernas organisationsstruktur och uppbyggnad eventuellt
kan ha någon inverkan på hur de väljer att organisera sig för att hantera balansgången mellan
profession och vinstintresse. Ovan nämnda frågor har även ställts för att få svar på hur de
traditionella särdragen som revisionsbyråer antas anta tillämpas inom de studerade fallbyråerna,
vilket närmare kommer att tas upp när respektive särdrag och vilka frågor som har ställt för att
få svar på särdragens uppbyggnad inom respektive fallbyrå presenteras.

För att få svar på hur organisationsstrukturen och verksamheten är uppbyggd inom fallbyråerna
har jag även studerat olika typer av dokument, hemsidor, databaser och årsredovisningar.
Framför allt har fallbyråernas hemsidor, transparitetsrapporter, verksamhetsbeskrivningar och
årsredovisningar använts i det här hänseendet. För revisionsbyrå Z har jag även använt mig av
byråns personalhandbok och handböckerna för redovisning och revision skapade av byrån. I
handlingarna fanns det tydliga beskrivningar över hur verksamheten var uppbyggd och vilket
ansvar olika medarbetare hade.

4.6.2 Partnerskapsstruktur
Enligt Vant Lent (1999), Von Nordenflycht (2010), Greenwood et al, (2007) samt Greenwood
& Empson, (2003) använder sig revisionsbyråer av partnerskapsstrukturer där de anställda har
möjlighet att bli partners. För att ta reda på om fallbyråerna använder sig av
partnerskapsstruktur har jag därmed ställt följande fråga.
 Har de anställda möjlighet att bli partner (delägare) i verksamheten? (3)
-

Varför/Varför inte? (3a)
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Frågan motiveras med att ovan nämnda forskare hävdar att revisionsbyråer använder sig av
partnerskapsstruktur och jag vill därmed ta reda på om byråerna använder sig av den här
strukturen eller inte. En partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet att bli delägare ses
som ett av särdragen för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse, bland
annat för att det motiverar och disciplinerar de anställda att bli så kompetenta och duktiga som
möjligt för att på sikt erbjudas partnerskap inom byrån (Van Lent, 1999; Von Nordenflycht,
2010, Malhotra et al, 2010; Greenwood et al, 2007 ), varför jag genom fråga (3) vill ta reda på
om de använder sig av partnerskapsstrukturer. För att ytterligare få en indikation på om
partnerskapsstrukturen inom byråerna kan kopplas till organiseringen kring balansgången
mellan profession och vinstintresse ställs även följdfråga (3a). Genom frågan hoppas jag få ett
svar på varför eller varför inte byråerna väljer att använda sig av partnerskapsstruktur där de
anställda har möjlighet att bli delägare. Svaret som erhålls kan ge en indikation på om den
partnerskapsstruktur som används inom de studerade fallbyråerna överhuvudtaget används för
att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse. Det är möjligt att
partnerskapsstrukturen, om den ens används, används i helt andra syften än att motivera och
disciplinera de anställda att prestera bra, vilket bland annat Malhotra et al (2010) påstår. Det
finns en möjlighet att partnerskapssystemet, precis som Von Nordenflycht (2010) påstår med
up-or-out-promotion enbart är en struktur som har blivit en slags norm i branschen.

För att ta reda på och få en indikation på om fallbyråerna använder sig av partnerskapsstrukturer
där de anställda har möjlighet att bli delägare har även årsredovisningar, dokument och
byråernas hemsidor granskats.

Om fallbyråerna använder sig av partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet att bli
partners ställs även följande fråga med tillhörande underfrågor.
 Hur blir man partner (delägare) hos er? Vad ska man ha för kvalifikationer? (4)
-

Hur går beslutsprocessen till när en anställd ska bli partner? (4a)

-

Har ni olika nivåer för partnerskapssystemet? (4b)

-

Är det enbart anställda som kan bli partners/delägare hos er eller kan även
utomstående bli det? (4c)
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-

Jag har hört att partners endast får vara delägare till en viss ålder, hur fungerar det
hos er? (4d)

-

Vad händer med en partner (delägare) när han/hon avslutar sin anställning i bolaget?
(Om partnern avslutar sin anställning för att han/hon vill det, exempelvis för att börja
i ett annat företag, respektive om han/hon slutar för att gå i pension). (4e)

Van Lent (1999) menar att den traditionella partnerskapsstrukturen inom revisionsbyråer
innebär att rättigheterna tillfaller en grupp individer som arbetar inom organisationen, vilka
endast får lov att sälja sina rättigheter till andra individer inom organisationen. Forskaren har
emellertid visat på att partnerskapsstrukturen kan skilja sig åt, vilket även framkommer av bland
annat Lexander & Öggesjö (2011) samt Von Nordenflycht (2010). De har dock inte närmare
gått in på hur strukturen ser ut inom revisionsbyråer varför jag vill undersöka hur det ser ut
inom fallbyråerna. Det för att se som partnerskapsstrukturen skiljer sig mellan de olika
fallbyråerna och om den därmed kan struktureras på olika sätt för att hantera balansgången
mellan profession och vinstintresse. Dessutom har tidigare forskning inte gått in på djupet kring
hur partnerskapsstrukturen ser ut inom revisionsbyråer varför jag vill undersöka det närmare.
Nyss nämnda beskrivning är huvudanledningen till fråga (4) med tillhörande underfrågor.
Nedan kommer jag gå in närmare på varför jag har valt att ställa varje fråga.

Fråga (4) motiveras av att jag vill få en djupare förståelse för hur en anställd blir partner inom
byrån och vilka kvalifikationer som värdesätts. Om jag får svar på vilka kvalifikationer som
värdesätts kan det ge en indikation på vilka egenskaper hos de anställda som byrån värdesätter
och som fallbyråerna därmed disciplinerar och motiverar de anställda att sträva efter att
utveckla vissa givna egenskaper för att indirekt tillgodose byråernas professions- och
vinstintressen. Genom att ta reda på vilka kvalifikationer som värdesätts för att en anställd ska
bli partner i de studerade fallbyråerna kan jag även få svar på om kvalifikationerna möjligtvis
skiljer sig åt mellan byråerna och om de därmed antar partnerskapsstrukturer där de anställda
kan bli delägare av olika anledningar. För att ta reda på hur beslutsfattandet kring
partnerskapsstrukturen ser ut samt hur partnerskapsstrukturen närmare ser ut inom fallbyråerna
ställs följdfråga (4a), (4b) och (4c). Van Lent (1999) menar att anställda endast kan vara partners
till de ska gå i pension varför jag ville ta reda på hur det ser ut i verkligheten, därför valde jag
att ställa följdfråga (4d). Om det skulle vara så att anställda endast får vara partners till det att
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de går i pension är det även intressant om det finns någon tidsgräns för hur länge de kan vara
partners, varför jag genom den här frågan även hoppas få svar på det. Eftersom Van Lent (1999)
påstår att anställda endast kan vara partner till de ska gå i pension samt att det finns en möjlighet
att det finns en tidsbegränsning för hur länge en anställd kan vara partner vill jag även få ett
svar vad som händer med en partner när han/hon slutar som partner. Det är möjligt att personen
ifråga får ett avgångsvederlag eller att personen erbjuds jobba kvar i byrån på grund utav
kompetensen som han/hon besitter. Oavsett hur det ser ut kan det vara ett sätt för byråerna att
hantera balansgången mellan profession och vinstintresse, varför fråga (4e) ställs.

Van Lent (1999) menar vidare att partnerskapsstrukturerna inom revisionsbyråer har börjat anta
mer hierarkiska former varför jag även ville undersöka hur det konkret ser ut inom fallbyråerna.
Det genom att jag undersökte hur många som för närvarande är partners och hur strukturen har
utvecklats de senaste 10 åren. Det undersökte jag genom att granska årsredovisningarna. Det
får att få en ett svar på hur många partners byråerna har, hur det har utvecklats samt hur det har
utvecklats in förhållande till antalet anställda.

4.6.3 Up-or-out-promotion
För att få svar på om fallbyråerna använder sig av up-or-out-promotion ställs följande frågor.

-

Hur många nivåer för de anställda har ni? (1e)

 Vad krävs för att en anställd ska nå högre nivåer inom organisationen? (5)
-

Skiljer sig kvalifikationerna åt mellan anställda på olika nivåer? (5a)

-

Vad händer med en medarbetare om han/hon inte utvecklas i sitt arbetsutförande
som förväntat? (Enligt teorin påstås det att de anställda ska klättra upp i
verksamheten för att till slut bli delägare eller tvingas lämna byråerna, men hur ser
det ut i verkligheten). (5b)

Fråga (1e) ställs för att få en vetskap om vilka grundläggande positioner fallbyråerna har för de
anställda samt om de använder sig av en karriärstege för de anställda att klättra upp i (Sorensen
& Sorensen, 1967; Elg & Jonnergård, 2011). Genom frågan kan svar erhållas om byråerna
överhuvudtaget använder sig av en karriärstege för de anställda och om de genom det här sättet
har möjlighet att klättra upp i organisationen för att så småningom få möjlighet att bli partners.
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Om det visar sig att byrån inte har olika karriärsteg för de anställda kommer även att frågas
varför de väljer att inte ha det. Dessutom har forskare som Malhotra et al (2010) Morris &
Pinnington (1998) samt Von Nordenflycht (2010) visat på att det traditionella systemet för upor-out-promotion har förändrats och det är därmed möjligt att karriärstegarna är en alternativ
form av up-or-out-promotion. Genom att enbart ställa en fråga i enlighet med (1e) kommer svar
emellertid inte att erhållas om karriärstegarna kan kopplas till balansgången mellan profession
och vinstintresse, jag kommer därmed även att ställa fråga (5). I enlighet med den teoretiska
referensramen har revisionsbyråer möjlighet att utforma egna prestationsmått som de anställda
utvärderas utefter, mått som kan vara kopplade till både professions- och vinstintresset. Fråga
(5) samt (1e) motiveras därmed av att jag kan erhålla ett svar på vilka egenskaper byråerna
efterfrågar hos de anställda och om de i så fall kan kopplas samman med professions- och
vinstintresset. Beroende på vilka svar som erhållas kan jag få en indikation på om byråerna
förespråkar professionen och vinstintresset i de egenskaper som eftersträvas eller om det kanske
är så att byråerna inte använder sig av up-or-out-system för att hantera just balansgången.
Vidare kan jag genom fråga (1e) samt (5) få ett svar på om de anställda överhuvudtaget kan
klättra i organisationen eller om det är så att byråerna istället förespråkar en verksamhet där alla
anställda är på samma nivå, oavsett var de karriärmässigt befinner sig. Om det skulle visa sig
att byråerna inte använder sig av olika karriärnivåer kan det vidare tyda på att ett up-or-outsystem inte tillämpas. Den traditionella up-or-out-strukturen inom revisionsbyråer utgör dock
en struktur där de anställda i enighet med forskare som Van Lent (1999) samt Malhotra et al
(2010) efter flera års arbete antingen blir erbjuden delägarskap eller tvingas lämna byråerna,
varför jag genom fråga (5b) vill ta reda på hur det verkligen ser ut i de studerade fallbyråerna.

4.6.4 Belöningssystem
För att ta reda på om fallbyråerna använder sig av belöningssystem som ett sätt att organisera
sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse ställs följande frågor.
 Finns det några belöningssystem för de anställda? (Både finansiella och icke-finansiella,
belöningssystem). Vilka i så fall? (6)

- Vad är belöningssystemen baserade på? (6a)
- Vad har verksamheten för avsikt med belöningssystemen? (6b)
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Enligt den teoretiska referensramen kan revisionsbyråer använda sig av olika typer av
belöningssystem för att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse,
fråga (6) motiveras av att jag vill ta reda på om de studerade fallbyråerna använder sig av
belöningssystem till de anställda och vilka de i så fall är. Fråga (6a) samt (6b) motiveras av att
jag vill få en indikation på vad belöningssystemen är baserade på samt vad avsikten med dem
är. Exempelvis om de baseras på kompetens, omsättning, lönsamhet eller hur stor vinsten är.
Genom frågorna kan svar erhållas om byråerna använder sig av bonussystem till de anställda
för att på sätt organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse.
4.6.5 Kunskap och kompetens
För att få svar på hur revisionsbyråerna tar tillvara på de anställdas kunskap och kompetens
ställs följande frågor.
-

Hur många tjänsteområden har verksamheten? (1a)

-

Har verksamheten delat in sin verksamhet i olika kundsegment/branschsegment?
Vilka i så fall (1b)

-

Arbetar olika medarbetare med olika kundgrupper? (1c)

-

Finns det medarbetare med expertkunskap och var finns de? (1d)

Dessa frågor ställdes som följdfrågor till fråga (1) för att dels få en uppfattning om hur
verksamheten inom fallbyråerna är uppbyggd, dels för att få en indikation på om fallbyråerna
har delat in kunskapen och kompetensen i olika områden och om de i så fall förespråkar en
enskild eller generell kunskap och kompetens i enlighet med Morris & Empson (1998) samt
Vera-Munoz (2006). Revisionsbyråer kan i enighet med de här forskarna nämligen välja om de
vill att kunskapen inom organisationen ska vara generell eller enskild, exempelvis i form av
expertkunskap och hur de organiserar de två faktorerna är ett sätt för dem att organisera sig
kring balansgången mellan profession och vinstintresse.
Eftersom revisionsbyråer i enlighet med den teoretiska referensramen utgör kunskapsintensiva
organisationer där kunskap och kompetens hos de anställda utgör viktiga resurser ville jag även
ta reda på hur de säkerställer kunskapen och kompetensen hos de anställda varför jag valde att
ställa följande frågor.
 Hur arbetar ni med kompetensutveckling och kompetensförsörjning? (7)
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-

Skiljer sig kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen åt mellan olika
anställda? (7a)

-

Hur mycket tid lägger verksamheten i genomsnitt under ett år på utbildning av
anställda? (7b)

-

Hur mycket har de anställda att säga till om vad gäller deras kompetensutveckling
eller finns det fasta riktlinjer för hur mycket varje anställd ska utbildas? (7c)

Då forskare som Morris & Empson (1998) påstår att större revisionsbyråer tenderar att
standardisera och kodifiera det mesta av kunskapen och kompetensen samt arbetsuppgifterna i
enlighet med Agevall & Jonnergård (2012) se Björngren Cuadra & Fransson (2012) samt
Öhman (2004) allt mer tenderar att standardiseras till följd av mer reglering på
revisionsmarknaden ville jag även ta reda på hur kunskapen och kompetensen dokumenteras i
revisionsbyråerna och om det är så att det har blivit allt mer standardiserat. Hur kunskapen och
kompetensen dokumenteras kan nämligen vara ett sätt för byråerna att organisera sig kring
balansgången mellan profession och vinstintresse. Där av ställs nedan frågor. De här frågorna
motiveras även av att jag precis som med fråga (1a-d) kan få en indikation på om generell eller
enskild kunskap efterfrågas i byråerna. Om byråerna exempelvis säger att kunskapen främst
sitter i enskildas huvuden och att de antar mycket expertkunskap tyder det på att byråerna
använder sig av enskild kunskap och kompetens i ett första skede för att på så sätt organisera
sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse. Följdfråga 8 (a-d) motiveras av att,
om det skulle visa sig att kunskapen dokumenteras genom bland annat mallar och manualer,
vill jag få en indikation på hur de ser ut och används samt hur mycket de anställda har att säga
till om vid utförandet av arbetsuppgifterna. Genom svaren kan en indikation erhållas på om hur
revisionsbyråerna väljer att organisera sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse.
 Hur dokumenteras kunskap i verksamheten? (8)
-

Finns det mallar, manualer för varje tjänsteområde? (8a)

-

Kan du berätta lite mer om dem och hur de ser ut och används? (8b)

-

Hur styrda är de anställda av dessa i sitt arbete? Följs de till punkt och pricka eller
är det rekommendationer. Hur viktigt är det att de följs? (8c)

-

Har de anställda stor frihet i utförandet av sina arbetsuppgifter? Varför/varför inte?
(8d)
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Eftersom, som nämnts ovan, revisionsbyråer och arbetet inom dem i enighet med Agevall &
Jonnergård (2012) se Björngren Cuadra & Fransson (2012) samt Öhman (2004) allt mer
tenderar att standardiseras till följd av mer reglering på revisionsmarknaden ville jag även få ett
svar på vilka lagar och regler respondenterna upplevde vara de viktigaste för verksamheten och
hur de i så fall rent praktiskt påverkar verksamheten och arbetsutförandet. Det är nämligen
möjligt att organiseringen kring balansgången påverkas i större eller mindre utsträckning av
lagar och regler kopplade till revisionsbranschen och att det på så sätt påverkar hur kunskapen
och kompetensen hanteras inom byråerna. Det kan exempelvis tänkas att arbetsuppgifterna till
följd av reglering måste utföras på ett visst sätt. Där av ställs nedan frågor.
 Uppenbarligen påverkas verksamheten mycket av lagar, regler och standarder,
vilka bedömer du vara de viktigaste för verksamheten? (9)
-

Varför? (9a)

-

På vilket sätt påverkar dessa lagar, regler och standarder er i den dagliga
verksamheten? (9b)

-

Hur påverkar dessa lagar er verksamhet rent praktiskt? (9c)

4.6.6 Informella och formella styrningsprocesser
För att få ett svar på hur styrningsprocesserna ser ut inom fallbyråerna ställs fråga (1) och fråga
(2) med tillhörande underfrågor (se ovan för mer information). Genom de här frågorna får jag
en indikation på hur verksamheten är uppbyggd, hur hierarkisk eller platt organisationen är, var
beslutsfattandet tas inom organisationen samt vilka skyldigheter de olika kontoren eller
medlemsbyråerna har gentemot varandra och därmed om informella eller informella
styrningsprocesser antas inom byråerna. Jag är dock även intresserad av att få ett svar på hur
informellt eller formellt det är på medarbetarnivå. Genom att ställa fråga (8c-d) får jag även ett
svar på hur stor frihet och därmed jobbautonomi de anställda har.
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5. Empiri
I det här kapitlet presenteras de tre fallbyråer jag empiriskt val att undersöka. Framställningen
av varje fallbyrå inleds med en kort presentation om byrån. Det för att sedan gå in på de
traditionella särdrag som byråer antar för att hantera balansgången mellan profession och
vinstintresse, vilka är partnerskapsstruktur, up-or-out-promotion, belöningssystem, att kunskap
och kompetens utgör en viktig resurs samt informella och formella styrningsprocesser.

Utifrån den teoretiska referensramen har ett antal särdrag tagits fram som revisionsbyråer kan
använda sig av för att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse.
De olika särdragen framgår i figuren nedan, vilken kontinuerligt har använts under arbetets
gång.

Det är utifrån dessa särdrag som empirin kommer att vara uppbyggd. Särdragen kommer att
presenteras separat för varje fallbyrå. Innan särdragen framförs kommer en kort presentation av
respektive byrås verksamhetsstruktur.
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5.1. Revisionsbyrå X
Revisionsbyrå X är en av de ledande revisionsbyråerna både på den globala marknaden och i
Sverige. Byrån finns representerad över hela landet och bedriver verksamhet inom revision,
redovisning, skatterådgivning och konsultverksamhet avseende ekonomifrågor relaterade till
organisationer både inom privat och offentlig sektor i syfte att gynna samhället i helhet genom
att säkerställa att den information som organisationer ger ut uppvisar en rättvisande bild av
organisationerna (hemsida revisionsbyrå X, hämtat 2013-03-30; verksamhetsbeskrivning
revisionsbyrå X, 2005-2012). Revisionsbyrå X har cirka 4000 anställda (Årsredovisning
revisionsbyrå X, 2012) och tillhör kategorin stora revisionsbyråer.

Byrån verkar, som nämndes ovan, på den globala marknaden och fungerar som en självständig
enhet i ett större globalt nätverk, dock med förutsättningen att byrån följer nätverkets riktlinjer
och policys.

Inom Sverige består byrån av ett moderbolag, två rörelsedrivande bolag samt ett antal mindre
både rörelsedrivande och icke rörelsedrivande bolag, vilka finns representerade med kontor
över hela landet (Hållbarhetsrapport revisionsbyrå X, 2009; transparitetsrapport revisionsbyrå
X, 2012; verksamhetsbeskrivning för revisionsbyrå X, 2005-2012; hemsida revisionsbyrå X,
hämtat 2013-03-28). Vidare är revisionsbyrå X indelad i sex geografiska områden med fyrafem klustergrupper i varje område. Klustergrupperna består av ett antal kontor, vilka i sin tur
delas in i olika tjänsteområden (Intervju Lisa, 2013-04-12).

Byrån karaktäriseras av ett så kallat enbyrå koncept, vilket innebär att byrån går ut till
marknaden som en enhet oavsett var i Sverige tjänsterna utförs. Det innebär även att
bolagsstyrningen får en enkel struktur, vilket betyder att bolagsstyrningen av verksamheten är
centraliserad till en grupp individer även om bolaget är indelat i moderbolag, dotterbolag,
affärsområden och klusterenheter (transparitetsrapport revisionsbyrå X, 2012; hemsida
revisionsbyrå X, hämtat 2013-03-28, intervju Lisa, 2013-04-12). Att byrån styrs genom ett
enbyrå koncept och att styrningen är centraliserad är något som även framgår i intervjun med
Lisa (2013-04-12). Lisa nämner att även om de olika klusterenheterna med tillhörande kontor
fungerar som egna resultatenheter som själva bestämmer över sin verksamhet, har egna
affärsplaner med mål och strategier styrs allt egentligen uppifrån. Ledningen på Sverige nivå
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sätter upp en affärsplan för fem år framåt i tiden med cirka tio fokusområden som anses vara
särskilt viktiga att fokusera på och utveckla under just de här åren. Den övergripande
affärsplanen med tillhörande fokusområden bryts sedan ned till regionnivå, klusternivå ända
ner till medarbetarnivå, vilken ska efterlevas av de olika enheterna för att sedan noga följas upp,
kontrolleras, utvärderas och rapporteras. Det är oerhört viktigt att affärsplanen med
fokusområdena efterlevs och rapporteringar samt utvärderingar på både enhetsnivå men även
medarbetarnivå sker frekvent under räkenskapsårens lopp. Dessutom tas alla beslut rörande
exempelvis prissättning till kunder och anställning inom de olika klusterenheterna på en
centraliserad nivå. De olika klusterenheterna och medarbetarna har som Lisa uttrycker det
”endast, mer eller mindre, skyldigheter, skyldigheter att rapportera och försöka komma upp till
de nivåer som är uppsatta” (Intervju Lisa, 2013-04-12).

Figur 2 – Egenarbetad bild över revisionsbyrå Xs verksamhetsstruktur

5.1.1 Partnerskapsstruktur
Revisionsbyrå X använder sig av en partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet att bli
partners (delägare). Det är partners som har det högsta beslutsfattandet i verksamheten och
utövar sitt beslutsfattande under partnerstämman, vilken hålls minst två gånger per år
(Transparitetsrapport revisionsbyrå X, 2012; Hemsida revisionsbyrå X, hämtat 2013-03-30).

Eftersom byrån arbetar efter ett så kallat enbyrå koncept, vilket innebär att byrån har en
gemensam och centraliserad styrning över hela landet, går all vinst som de olika
resultatenheterna har tjänat ihop till en gemensam pott för hela bolaget. Det innebär att
partnersen, oavsett på vilket kontor eller klusterenhet de är stationerade, kommer att dela på
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vinsten på Sverigenivå, inte kluster- eller kontorsnivå (Transparitetsrapport revisionsbyrå X,
2012; Hemsida revisionsbyrå X, hämtat 2013-03-28, Intervju Lisa, 2013-04-12). Utdelningen
till partnersen är dels beroende av hur räkenskapsårets resultat ser ut, dels utefter partnersens
prestation och hur den förhåller sig till deras individuellt uppsatta mål. Utdelningen kommer
således att variera från partner till partner och från år till år, beroende på deras prestation
(Transparitetsrapport revisionsbyrå X, 2012).

Det är de nuvarande partnersen som beslutar om någon anställd utgör en potentiell
partnerkandidat och om den i så fall kommer att erbjudas partnerskap. Att en anställd skulle
kunna vara en potentiell partnerkandidat är något som uppkommer under coachingen (ett
system som byrån använder sig av för att försäkra att de anställda utvecklas och att byråns mål
på så sätt blir tillgodosedda, för mer information se kunskap och kompetens för revisionsbyrå
X). Antingen genom att den anställde själv framför att han eller hon strävar efter partnerskap
eller genom att personen och dennes förmåga upptäcks. Dessutom har byrån årliga
utvärderingar kring alla anställda. Utvärderingarna sker på kontorsnivå där kontorscheferna,
coacherna och HR-chefen går igenom de anställdas årliga utveckling. Om ett kontor då har en
anställd som varje år gör ett exceptionellt bra jobb lyfts det upp och vidarebefordras till högre
instanser, till partnerstämman. Det är där förslagen kring tilltänkta partners läggs fram och
besluten tas om vem som får bli partner (Intervju Lisa, 2013-04-12).

För att bli partner krävs det dock att de anställda har uppnått directornivå. Directornivå är det
sjätte av sju karriärsteg, det vill säga karriärnivån precis innan partnernivå, som de anställda
kan uppnå i byrån (för mer information se up-or-out-promotion avsnittet för revisionsbyrå X)
(Hemsida revisionsbyrå X, hämtat 2013-03-30; Intervju Lisa, 2013-04-12). För att komma upp
till directornivå finns en tydlig mall med riktlinjer och kriterier som de anställda måste uppnå
för att på så sätt ha en möjlighet att bli partner. Exempelvis ska anställda för att komma upp på
directornivå bidra till ökad lönsamhet och effektivitet för byrån samt kommer med idéer för att
förbättra byråns affärsområden (Hemsida Revisionsbyrå X, 2013-04-12; Intervju Lisa, 201304-12). Det finns däremot inga tydliga riktlinjer för vad om krävs för att bli partner, istället är
det de befintliga partnerskaran som väljer vem som ska bli erbjuden partnerskap. Riktlinjer och
krav för vad de anställda ska uppnå finns med andra ord ända upp till directornivå, men inte för
partnernivån (Intervju Lisa, 2013-04-12). På hemsidan (2013-03-30) framgår det dock att en
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medarbetare, för att bli en tilltänkt partner, ska bidra till verksamhetens lönsamhet och
utveckling i sådan utsträckning att personen skapar varaktigt värde för byrån.

Det är endast anställda som kan bli partners i byrån. Utomstående kan inte bli det, vilket även
innebär att partners måste sälja sina aktieinnehav när de går i pension. Ägandet i byrån kan
därmed ses som ett lånat ägande, då partnersen endast får ta del av ägandet under den tid de är
verksamma och aktiva i byrån (Hemsida revisionsbyrå X, hämtat 2013-03-30, Årsredovisning
revisionsbyrå X, 2000-2012; Intervju Lisa, 2013-04-12). Under intervjun med Lisa (2013-0412) framkom det även att det finns en åldersgräns för hur länge en anställd får lov att vara
partner. Vid 60-62 års ålder måste aktierna säljas för att på så sätt låta någon annan anställd få
möjlighet att bli partner. Lisa menar att det endast finns ett begränsat antal aktier, varför de som
har blivit för gamla måste sälja sina aktier så att någon annan kan få förmånen att bli partner.
Personen som säljer sina aktier får vara kvar som vanlig anställd fram till det att han/hon ska
gå i pension, om personen vill det (Intervju Lisa, 2013-04-12). Jag fick dock inte fram om
partnern, om han/hon väljer att vara kvar i byrån efter det att aktierna har sålts, får någon extra
ersättning eller bonus från år till år.

Vid försäljning av aktierna säljs de till ett i förväg bestämt pris. Att få något avgångsvederlag
eller ersättning för att en partner slutar är inte grejen med partnerskapsstrukturen eller det som
lockar en anställd till att bli partner menar Lisa. Det intressanta är att ta del av utdelningen som
ges varje år (Intervju Lisa, 2013-04-12). I årsredovisningarna för revisionsbyrå X 2005-2012
framgår det även att inga avgångsvederlag eller andra ersättningar förekommer eller har avtalats
om inom byrån. På frågan om vad som händer med en partner om han/hon avslutar sin
anställning innan åldersgränsen är nådd, exempelvis för att börja jobba i ett annat bolag svarar
Lisa att hon nog aldrig har hört att en partner har slutat av den anledningen, om man har blivit
partner är det nog inte vanligt att man slutar. Men det händer att certifierade revisorer, som inte
är partners, men som har en otroligt stor kundkrets slutar. Det är därför oerhört viktigt att
personalen tas väl omhand om så att de stannar, menar hon (Intervju Lisa, 2013-04-12).
Efter att ha granskat årsredovisningarna under en tolvårsperiod, 2000 – 2012 (Revisionsbyrå X
har brutet räkenskapsår, räkenskapsåret 2000/2001 skrivs i studien som år 2000), framgår det
att antalet partners har ökat från cirka 200 till 250. Under samma period har dock antalet
62

anställda ökat från cirka 3000 till 4000, vilket innebär att antalet partner i förhållande till antalet
anställda ligger på runt 6-9 procent under de här åren. Partnerandelen i förhållande till totalt
antalet anställda ligger således på en likartad nivå under perioden (Årsredovisning
revisionsbyrå X, 2000-2012). Dessutom påpekar Lisa (2013-04-12) att det endast finns ett
begränsat antal aktier i byrån. När någon säljer sina aktier ett år får någon annan komma in och
bli partner det året. Därtill menar hon att alla anställda inte kan vara partners, det måste finnas
anställda som arbetar också.

5.1.2 Up-or-out-promotion
Revisionsbyrå X använder sig av ett karriärsystem bestående av sju steg, vilka är associate,
senior associate, assistant manager, manager, senior manager, director och partner (hemsida
revisionsbyrå X, hämtat 2013-04-02; Intervju Lisa, 2013-04-12). De olika nivåerna finns till för
att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs för de anställda på olika nivåer, men även
vad som krävs för att nå högre nivåer (Hemsida revisionsbyrå X, hämtat 2013-03-28).

För att en anställd ska ha möjlighet att klättra upp i karriärstegen och så småningom eventuellt
bli partner måste personen uppnå vissa grundkrav, vilka ökar ju högre upp i karriärstegen den
anställde kommer. Det handlar inte bra om att ha ett bra yrkeskunnande, det handlar även om
att vara ansvarstagande, att vilja ta ansvar för sig själv och byrån i helhet, att ha en förmåga att
bygga och bibehålla relationer(både till medarbetare och kunder), att kunna styra projekt och
ekonomi, att vara fördomsfri, nyfiken, att vara öppen för förändringar, att utveckla sig själv och
att bidra till framgång för byrån (både för dess lönsamhet och utveckling) (Hemsida
revisionsbyrå X, 2013-03-28).

För varje karriärsteg måste de anställda uppnå en viss grundnivå för ovan nämnda grundkrav
och ju högre upp i karriärtrappan de anställda kommer ju högre krav ställs. För att ta ett exempel
krävs att en associate under punkten ”styra projekt och ekonomi” kan organisera sitt arbete på
ett logiskt och begripligt sätt, inom en angiven tidsram och i enlighet med byråns riktlinjer. För
samma punkt krävs däremot av en anställd på directornivå att personen driver, leder och
utmanar komplexa projekt, bidrar till ökad lönsamhet och effektivitet för byrån och att personen
utvecklar tillvägagångssätt för kvalitetssäkring (Intervju Lisa, 2013-04-12; Granskning på plats
avseende dokument angående de olika karriärstegen, 2013-04-12).
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De anställda och deras kompetens är viktiga för byråns överlevnad, varför det är viktigt ur
byråns perspektiv att de klättrar i karriärtrappan (Transparitetsrapport revisionsbyrå X, 2012;
verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå X, 2005-2012; hemsida revisionsbyrå X, hämtat 201304-02). Det framgår även tydligt på byråns hemsida vilka olika karriärsteg som finns, vad som
förväntas av de anställda och att de anställda som ett sista karriärsteg kan bli partners, vilket
kan ses som en motivationsfaktor både för nuvarande och blivande anställda (Hemsida, hämtat
2013-04-02).

Det intressanta är emellertid om byrån tillämpar ett up-or-out-system där de anställda efter flera
års arbete antingen erbjuds delägarskap eller tvingas lämna byrån. Lisa (2013-04-12) menar
dock att det är helt okej om en anställd väljer att stanna på en karriärnivå och därmed inte vill
klättra. Alla anställda kan inte bli partners, det behövs personer som enbart jobbar också.
Dessutom behöv byrån anställda som enbart vill vara duktiga på sitt jobb på den karriärnivån
de är. Lisa påpekar dock att kraven för en enskild karriärnivå kontinuerligt höjs, förra årets krav
är inte dagens krav. Det finns därmed ett minimum krav för att enbart vara kvar på en
karriärnivå och det är ganska svårt att bara stanna på en nivå, tro att det räcker och därmed inte
utvecklas. Som anställd måste du vara duktig på det du gör och på den nivån där du väljer att
vara samt att du strävar efter att utvecklas på just den nivån. En anställd kan nämligen åka ner
en nivå. Det ses dock som väldigt alvarligt och åtgärdsplaner sätt då in. Om en anställd inte
trivs och inte vill utvecklas är det nog troligare att den söker sig till ett annat jobb, det fungerar
så menar Lisa (Intervju Lisa, 2013-04-12).

5.1.3 Belöningssystem
För att motivera de anställda att prestera bra och effektivt och hjälpa dem att nå högre
karriärnivåer använder sig revisionsbyrå X av ett antal belöningssystem. Byrån använder sig
bland annat av en årsarbetstidsmodell där de anställda själva kan bestämma hur och när de ska
arbeta, sjukvårdsförsäkring, förstärkt föräldrapenning, träningskort och möjlighet till
utlandstjänstgöring (Hemsida revisionsbyrå X, hämtat 2013-04-02; Verksamhetsbeskrivning
revisionsbyrå X, 2012).
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I årsredovisningarna för revisionsbyrå X år 2005-2012 framgår det att byrån inte använder sig
av något vinstdelningssystem till de anställda. Vad som dock framkommer under intervjun med
Lisa (2013-04-12) är att byrån använder sig av bonussystem till de anställda. Bonussystemet är
kopplat till enskilda anställdas prestation och kan ses som en utfyllnad till de olika
karriärstegen. Det för att en anställd endast får en bonus om han/hon har gjort något
exceptionellt bra i förhållande till utvecklingen i karriärstegen under ett visst år. Det räcker
således inte att enbart uppnå kraven för en viss karriärnivå, utan en anställd måste uppfylla
kraven för nivån han/hon befinner sig på och samtidigt överskrida kraven med råge för att ha
en möjlighet att erhålla en bonus. Mer specifikt vad exceptionell utveckling avser har jag dock
inte fått reda på och det kan därför inte sägas vilka faktorer som förespråkas. Bonusen betalas
dock ut som en engångssumma vilken läggs på lönen. Systemen är emellertid endast till för
karriärnivån manager och uppåt, assistenter kan således inte ta del av systemet. Systemet är till
för att de anställda hela tiden ska sträva efter att utvecklas och ha fokus på byråns mål. För vissa
personer är det oerhört motiverande att ha något att arbeta för, det gör att de arbetar hårdare
(Intervju Lisa, 2013-04-12). Bonusen bestäms i samband med coachutvärderingen, vilken sker
en gång per år (se mer information under kunskap och kompetens revisionsbyrå X).

5.1.4 Kunskap och kompetens
De anställdas kunskap och kompetens är av betydelse för revisionsbyrå Xs framgång då den
utgör grundstenen i byråns verksamhet (Transparitetsrapport revisionsbyrå X; 2012;
verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå X, 2005-2012; hemsida revisionsbyrå X, hämtat 201304-02).

Huvudområdena inom byrån utgör revision, redovisning och rådgivning, skatt vilken byrån har
delat in sina anställda i för att säkerställa kunskapen och kompetensen. Byrån har även delat in
sin verksamhet i olika kund- och branschsegment, där det finns ett fåtal experter inom varje
område, det för att kunna erbjuda högkvalitativa tjänster till klienterna (Årsredovisning
revisionsbyrå X, 2005-2012; verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå X, 2005-2012; hemsida
revisionsbyrå X, hämtat 2013-03-30). Dock är det viktigt att alla anställda har en grundkunskap
och kan lite om varje bransch, även om de väljer att specialisera sig inom ett specifikt område.
Dessutom sker det mycket samarbete inom hela byrån oavsett var i landet de anställda befinner
sig eller vilka affärsområden de jobbar inom, varför expertkunskap lätt kan ”transporteras”
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mellan olika enheter (Intervju Lisa, 2013-04-12; Verksamhetsbeskrivning, 2005-2012). Lisa
påpekar att det främst är i storstäderna som branschspecifikationen finns. I de mindre städerna
är det främst en allmän kunskap och kompetens som eftersträvas då storbolagen som kräver
specialkompetens främst finns i de större städerna (Intervju Lisa, 2013-04-12).

För att säkerställa kunskapen och kompetensen och för att effektivt utnyttja den på bästa sätt
använder sig byrån av ett antal olika metoder (Transparitetsrapport revisionsbyrå X, 2012;
Verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå X, 2005-2012; Hemsida revisionsbyrå X, hämtat 201304-02, Intervju Lisa, 2013-04-12). Bland annat använder sig byrån av ett faddersystem där
nyanställda under början av sin anställning blir tilldelad en fadder för att ha en fast person att
fråga och bli upplärd av samt snabbt och smidigt komma in i arbetsuppgifterna
(Verksamhetsbeskrivning 2005-2012; Intervju Lisa, 2012-04-12). Byrån använder sig även av
ett coachsystem där varje anställd har en coach för att kontinuerligt få feedback och hjälp i sitt
arbetet. Coachsystemet är till för att försäkra att de anställda arbetar i linje med verksamhetens
övergripande mål. Tillsammans med coachen fastställer de anställda individuella
utvecklingsplaner och mål, vilka ska ligga i linje med byråns övergripande mål och strategier.
Utvecklingsplanerna och målen följs noga upp med jämna mellanrum och coachen hjälper till
att vägleda den anställde att uppnå målen. I slutet av året sker en utvärdering på varje anställd,
i förhållande till bland annat den uppsatta utvecklingsplanen och de enskilda målen. Detta ligger
sedan till grund för om den anställde kan klättra upp i karriärtrappan eller inte.
(Verksamhetsbeskrivning 2005-2012; Hemsida, hämtat 2013-04-05; Intervju Lisa, 2013-0412). Vidare har revisionsbyrå X en egen utbildningsenhet (på internationell nivå som sedan
översätts och tillämpas på Sverigenivå) som styr över utbildningar till de anställda och vilken
kunskap de förväntas få. Under de första fem åren är utbildningsschemat väldigt styrt och
beroende på om du jobbar med redovisning, revision eller skatt kommer du följa ett givet
utbildningsschema som är samma för alla inom just det affärsområdet. Därefter följer
kompetensutvecklingen och utbildningarna enskilda anställda önskemål i större utsträckning.
Det ska sägas att även om byrån i snitt lägger 5 procent av de anställas tid på utbildning förläggs
den största delen av utbildningen under början av karriären (de första fem åren)
(Transparitetsrapport revisionsbyrå X, 2012; Verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå X, 20052012; Årsredovisning revisionsbyrå X, 2012, Intervju Lisa, 2013-04-12). Dessutom har de
enskilda klusternivåerna och kontoren egna utbildningar och informationsdagar för att
66

uppdatera de anställda kring bland annat regelförändringar och deklarationskunskaper (Intervju
Lisa, 2013-04-12).

I sammanhanget ska emellertid sägas att byrån använder sig av ett omfattande intranät
innehållande i princip all kunskap och kompetens som är nödvändig för arbetsutförandet. Det
är för alla anställda och innefattar bland annat arbetsbeskrivningar, tekniska beskrivningar, hur
de olika programmen fungerar, vad man ska tänka på vid arbetsutförandet, policys,
hänvisningar

till

lagar

och

regler

(Transparitetsrapport

revisionsbyrå

X,

2012;

Verksamhetsbeskrivning, 2012; Intervju Lisa, 2013-04-12). Som Lisa uttrycker det ”det finns
nästan overload på kunskap (…) om du till exempel ska göra ett bokslut eller en skatteberäkning
så trycker du på knappen så rasslar allt in. Vad som är avdragsgillt, icke avdragsgillt, du
kontrollerar bara. Det står precis allt du ska titta på” (Intervju Lisa, 2013-04-12). Det mesta
av kunskapen och kompetensen finns med andra ord dokumenterad i intranätet och det är bara
för de anställda att vända sig till intranätet om de har funderingar eller behöver ha en lösning
på ett problem.

5.1.5 Informella och formella styrningsprocesser
Som nämndes ovan utgörs revisionsbyrå Xs verksamhet av ett så kallat enbyrå koncept, vilket
innebär att styrningen av verksamheten är centraliserad och lika för alla enheter inom byrån.
Det även om bolaget är indelat i moderbolag, dotterbolag, affärsområden, klusterenheter och
olika kontor (transparitetsrapport revisionsbyrå X, 2012; hemsida revisionsbyrå X, hämtat
2013-03-28; Årsredovisning revisionsbyrå X, 2012; intervju Lisa, 2013-04-12).

Styrningen av verksamheten är således centraliserad till en grupp (partnerstämman tillsammans
med styrelsen och ledningen, vilka tillsammans beslutar om byråns verksamhet). Styrelsen och
ledningen utses av partnerstämman (Transparitetsrapport revisionsbyrå X, 2012). Det är på den
här nivån som affärsplanen, strategin och målen bestäms för hela verksamheten och bryts sedan
ner på regionnivå, klusternivå, kontorsnivå enda ned till medarbetarnivå. Den övergripande
affärsplanen, de tillhörande strategierna och målen genomsyrar därmed hela verksamheten och
dess agerande. Enskilda regionnivåer, klusternivåer, kontor eller medarbetare får lov att utforma
sina egna affärsplaner, strategier eller mål men de måste vara i enlighet med och stämma
överens med vad den övergripande affärsplanen säger. Att strategierna och målen efterlevs
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granskas sedan noga och rapporteras uppåt, från medarbetarnivå till kontorsnivå, till
klusternivå, till affärsområdesnivå ända upp till den centraliserade styrnings nivån. Allt styrs
med andra ord uppifrån. Dessutom tas alla beslut rörande exempelvis prissättning, anställning,
vilken grundutbildning de anställda ska ha och hur arbetsuppgifterna ska utföras inom de olika
klustergrupperna bestäms på en centraliserad nivå. De olika klusterenheterna och medarbetarna
har som Lisa uttrycker det ”endast, mer eller mindre, skyldigheter, skyldigheter att rapportera
och försöka komma upp till de nivåer som är uppsatta” (Intervju Lisa, 2013-04-12).

För att exempelvis försäkra sig om att enskilda medarbetare efterlever byråns övergripande
strategier och mål har byrån ett coachsystem, där enskilda medarbetare tillsammans med en
coach (en medarbetare på högre nivå) sätter mål i enlighet med byråns mål som den anställde
ska sträva efter att nå, bland annat för att nå höge karriärnivåer inom byrån
(Verksamhetsbeskrivning 2005-2012; Hemsida, hämtat 2013-04-05; Intervju Lisa, 2013-0412). Den anställdes motivation och prestation kommer därmed att kopplas ihop med byråns
övergripande mål.

Dessutom finns det en mängd riktlinjer, policys, strategier och standarder upprättade både av
en central enhet på internationell nivå, vilken styrs över alla medlemsföretagen inom byrån,
men även av revisionsbyrå X inom Sverige, vilka måste följas. Det innefattar bland annat frågor
kring oberoende, etik, de olika affärsområdena redovisning och rådgivning, revision och skatt,
hur byråns verksamhet ska styras samt riktlinjer för mutor, dataintrång och sekretess (Hemsida
revisionsbyrå X,

hämtat 2013-04-10;

Transparitetsrapport

revisionsbyrå X,

2012;

Hållbarhetsredovisning revisionsbyrå X, 2012; Årsredovisning revisionsbyrå X, 2005-2012).
Byråns regler och riktlinjer ska följas, inte bara på Sverigenivå, utan även internationellt. Det
är väldigt styrda riktlinjer, byrån har trots allt ett varumärke att ta hänsyn till. För att säkerställa
efterlevnaden av reglerna och riktlinjerna granskas byrån av oberoende personer, både på byrå
nivå, kluster och kontorsnivå (Transparitetsrapport revisionsbyrå X, 2012; hemsida
revisionsbyrå X, hämtat 2013-04-10; Intervju Lisa, 2013-04-10).

Även om det finns tydliga riktlinjer och strategier för vad som gäller är det ändå de anställda
som bestämmer hur arbetet ska läggas upp. Dock utifrån de mallar och arbetsprocesser som
finns samt gällande lagstiftning. För att ta ett exempel: om en anställd ska planera och
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genomföra en revision finns det tydliga riktlinjer och strategier för hur arbetet ska göras men
det är den anställde som utifrån informationen bestämmer vad granskningen ska ske någonstans
och var riskerna i kundens verksamhet finns. Dessutom är det enskilda anställda som har
kundansvar för olika kunder, vilket innebär att de ska se till så att kunden blir tillfredsställd, att
kunduppdraget bemannas med rätt personal och att rätt fakturering sker (Intervju Lisa, 201304-12).

5.2. Revisionsbyrå Y
Revisionsbyrå Y tillhör klassen medelstora revisionsbyråer. Byrån finns representerad på ett
tiotal platser landet över och bedriver verksamhet inom redovisning, revision, skatterådgivning,
rådgivning och riskhantering, både till lokala verksamheter men även internationella
verksamheter (hemsida revisionsbyrå Y, hämtat 2013-04-06). Byrån har cirka 150 anställda
landet över (Verksamhetsbeskrivning, 2012).

Revisionsbyrå Y är uppbyggd som ett nätverk, vilket består av självständigt ägda och styrda
revisionsbyråer vilka får lov att verka under byråns namn (transparitetsrapport för revisionsbyrå
Y, 2012). I Sverige styrs byrån genom ett samordnande bolag, vilken sätter övergripande
policys och riktlinjer för medlemsföretagen. Det samordnande bolaget är det bolag som
utesluter och antar medlemsföretag samt är det bolaget som är ansvarig gentemot det
internationella nätverket (Årsredovisning för det samordnande bolaget revisionsbyrå Y, 2012;
Intervju Johan, 2013-04-12). Genom det samordnade bolaget tillhandahålls gemensamma
utbildningar, konferenser, marknadsföring och administration. Det är medlemsföretagen som
äger det samordnande bolaget, det har inga anställda, utan består endast av representanter från
varje medlemsföretag vilka träffas en gång i månaden för att diskutera kring byråns
gemensamma riktlinjer och övriga bolagsrelaterade frågor (Transparitetsrapport för
revisionsbyrå Y, 2012; Årsredovisning för det samordnande bolaget revisionsbyrå Y, 2012;
Intervju Johan & Sara, 2013-04-12).

Inom Sverige finns ett tiotal medlemsföretag vilka agerar som självständiga enheter
(Verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå Y, 2012). Det innebär att de är lokalt och oberoende
ägda revisionsbyråer vilka endast är sammankopplade genom det övergripande bolaget men
inte är legalt bundna till varandra samt endast ansvarar för sin egen verksamhet och besluten
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som tas där (Verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå Y, 2012; Årsredovisning för det
samordnande bolaget revisionsbyrå Y, 2012). Bolagsstyrningen blir således decentraliserad till
medlemsbyråerna (Hemsida revisionsbyrå Y, hämtat 2013-04-06; Intervju Johan & Sara, 201304-12).

I studien kommer endast ett av medlemsföretagens organisering för att hantera balansgången
mellan profession och vinstintresse att belysas, vilket benämns som revisionsbyrå Y i
fortsättningen.

Revisionsbyrå Y är byrå belägen i södra Sverige. Byrån erbjuder tjänster inom redovisning och
rådgivning, skatt och revision och har kunder över i stort sett hela Sverige. Byrån har cirka 25
anställda.

Byrån ägas av fyra delägare, vilka även utgör byråns styrelse och ledning. På ledningsnivån
finns även en ekonomi-/personalansvarig samt en produktionsansvarig. Under ledningsnivån
återfinns personalen (cirka 25 st) vilka är uppdelade på en redovisningsgrupp samt
revisionsgrupp. Majoriteten av de anställda arbetar på redovisningssidan (cirka 20 stycken),
medan de övriga arbetar på revisionssidan (Intervju Johan & Sara, 2013-04-12).

Figur 3- Egenarbetad bild över revisionsbyrå Ys verksamhet

5.2.1 Partnerskapsstruktur
Revisionsbyrå Y har idag fyra delägare, vilka äger en fjärdedel av aktierna var och därmed delar
lika på vinsten. Det är dock en av delägarna som har en högre beslutsrätt än de övriga delägarna.
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Den här personen utgör även byråns VD samt styrelseordförande och är den som har det
övergripande ansvaret och beslutsfattandet i frågor rörande verksamheten. Anledningen till att
just den här personen har en högre beslutsrätt och ett högre beslutsfattande inom byrån än de
övriga delägarna är för att han/hon har varit verksam i bolaget längst. De övriga tre delägarna
har dock lika stor andel av aktierna vardera och utgör även byråns styrelse. Hur stor rösträtt de
tre delägarna hade var det dock inget som respondenterna ville gå in närmare på (Intervju Johan
& Sara, 2013-04-12, Årsredovisning revisionsbyrå Y, 2005-2012).

I revisionsbyrå Y har de anställda möjlighet att bli partners. Syftet med partnerskapssystemet
är enligt Johan (2013-04-12) att de anställda ska motiveras att vara aktiva, både i sin
kunskapsmässiga utveckling men även i sin säljförmåga. ”En revisionsbyrå är ju en
säljorganisation precis som vilket företag som helst” (Intervju Johan, 2013-04-12), byrån måste
därför ha duktiga och kompetenta medarbetare som kan sälja. Åtminstone måste partner,
tilltänkta partners eller de medarbetare som strävar efter att bli partners naturligt kunna sälja sin
tjänster till kunderna och dra in nya kunder till byrån, det är viktigt (Intervju Johan & Sara,
2013-04-12).

Det är endast anställda som kan bli partners i byrån och det är de nuvarande delägarna som
beslutar om en anställd ska bli partner i byrån. För att det ska komma på tal om en medarbetare
ska bli delägare eller inte krävs dock att den anställde har en vilja att bli bäst, att personen i
fråga har en bra kunskap och kompetens inom sitt område, har ett engagemang och driv och har
en stark förmåga att sälja och dra i nya kunder till byrån. Eftersom byrån inte har tydliga
karriärsteg måste den anställde ha jobbat i minst fem år, det eftersom det krävs minst fem år för
att bli auktoriserad revisor. Att bli partner är dock mycket upp till den enskilde menar Johan
(2013-04-12), att personen i fråga visar framfötterna och har en vilja att utvecklas.

Idag är det endast auktoriserade revisorer som är partners i byrån, men om det skulle komma
på tal att en anställd som inte är auktoriserad revisor ska bli partner måste den ha ett
expertkunnande.

Partnersen måste sälja sitt aktieinnehav när de går i pension. Det finns dock ingen åldersgräns
för när en person måste avsäga sig sitt partnerskap, personen får själv bestämma när han/hon
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ska sluta. Givetvis måste aktierna dock säljas när personen ska gå i pension. Om en partner
skulle sluta i förtid, exempelvis för att börja på en annan arbetsplats, är det helt upp till den
personen menar Johan (2013-04-12). Att personen har en speciell kunskap eller egenskap spelar
ingen roll och personen i fråga får endast sälja sitt aktieinnehav till ett fast pris (Intervju Johan
& Sara, 2013-04-12).

5.2.2 Up-or-out-promotion
Som nämndes ovan använder sig revisionsbyrå Y av ett partnerskapssystem där de anställda
har möjlighet att bli partners, vilket kan ses som en form av up-or-out-promotion. Åtminstone
up-faktorn (Intervju Johan & Sara, 2013-04-12).

Efter att ha granskat byråns hemsida, verksamhetsbeskrivning och transparitetsrapport framgår
det inte om byrån använder sig av några övriga karriärnivåer för de anställda. Det som dock
framgår är att byrån strävar efter att varje kund ska ha en egen kontaktperson och att anställda
oavsett karriärnivå kan ha kundkontakter (Hemsida revisionsbyrå Y, hämtat 2013-04-06,
transparitetsrapport revisionsbyrå Y, 2012; verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå Y, 2012).
Det stämmer överens med vad Johan berättade om att verksamheten är en platt organisation och
att alla anställda blir tilldelade egna kunder och uppdrag som de har ansvar för. För revisorer
innefattar det dock enbart dem som är certifierade. Vidare menar Johan att olika karriärnivåer
endast är en titel. Om en anställd vill nå högre positioner, exempelvis bli partner, är det upp till
honom/henne. (För mer information om vad som krävs för att bli partner, se
partnerskapsstruktur för revisionsbyrå Y) (Intervju Johan & Sara, 2013-04-12). Det kan därmed
sägas att det inte finn några tydliga karriärnivåer som de anställda kan klättra upp i revisionsbyrå
Y.

Att använda sig av ett up-or-out-system där en anställd inte får vara kvar om han/hon inte blir
partner förekommer inte inom byrån. Johan menar dock att den anställde känner på sig själv
om han/hon inte utvecklas eller klarar tempot, det är trots allt långa dagar och ett högt tempo
inom revisionsbranschen. Det är upp till den enskilda att sluta, men som sagt det är högt tempo
och låga löner i början och det är få som klarar av det. Många slutar redan vid assistensnivå för
att de tror att de får ett bättre jobb någon annanstans menar han. Sara fyller dock i att det är helt
okej att en anställd stannar på assistensnivå och att de idag har anställda som har varit anställda
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under en lång tid i byrån men som ändå väljer att stanna på assistensnivån. Hon påpekar dock
att om den anställde verkligen inte utvecklas och inte går framåt måste utredningar och samtal
tas till (Intervju Johan & Sara, 2013-04-12).

5.2.3 Belöningssystem
Efter att ha granskat årsredovisningar, byråns hemsida och offentliga dokument avseende
byråns verksamhet framgår det inte om byrån använder sig av olika typer av belöningssystem
till de anställda (Årsredovisning 2005-2012; Verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå Y, 2012;
Hemsida revisionsbyrå Y, 2012). Johan berättar dock under intervjun att byrån använder sig av
ett bonussystem till de anställda. Systemet är kopplat till enskilda anställda och går ut på att de
anställda får en bonus på fakturerat arvode för de klienter som de själva har dragit in till byrån.
Det är ju trots allt en säljorganisation menar han och att motivera de anställda på ett sådant sätt
att de får en på fakturerat arvode för de klienter de drar in gynnar både byrån och den enskilde
medarbetaren. Även Sara bekräftar att byrån har ett sådant system och säger att det är till för att
de anställda ska vara aktiva och dra in kunder till verksamheten så att den på så sätt kan växa.
Det är dock inte så många av de anställda som får den här bonusen, men några är det som har
dragit in nya kunder till byrån menar hon (Intervju Johan & Sara, 2013-04-12).

5.2.4 Kunskap och kompetens
Som nämndes i inledningsbeskrivningen av revisionsbyrå Y är verksamheten indelad i en
redovisningsgrupp och en revisionsgrupp. Några av medarbetarna har vidare i ringa mängd
expertkunskap inom skatteområdet. Byrån strävar dock efter att alla anställda ska ha en
grundkompetens inom sina arbetsområden. Alla anställda ska kunna jobba med olika typer av
kunder och branscher och de medarbetare som arbetar med revision ska även ha ett kunnande
om redovisning (Intervju Johan & Sara, 2013-04-12).

För att säkerställa kunskapen och kompetensen inom byrån använder sig byrån kontinuerligt av
utbildningar, kurser samt program för de anställda. Utbildningen innefattar bland annat
specialutbildning, speciella kurser, internutbildning samt anpassad utbildning efter enskilda
individers behov. Anställda på högre nivåer (auktoriserade revisorer) vidareutbildas samt får
deltaga i seminarier med anställda i övriga medlemsföretag för att på så sätt säkerställa att deras
kompetens och kunskap är aktuell och i enlighet med lagar, regler och standarder
(Verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå Y, 2012; Transparitetsrapport för revisionsbyrå Y,
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2012; Hemsida revisionsbyrå Y, hämtat 2013-04-07). Utbildningsplanerna är dock individuellt
anpassade efter varje anställd, beroende på den anställdes behov, byråns behov och vilka regler
som finns kring utbildningarna. Ett fast utbildningsschema följs inte. Utbildningarna styrs dock
av FAR:s riktlinjer (Intervju Johan & Sara, 2013-04-12).

Byrån använder sig även av ett faddersystem för nyanställda, där en mer erfaren medarbetare
lär upp och visar hur arbetet ska utföras. Dock betonar Sara att mycket av arbetsuppgifterna lärs
genom learning by doing.

För att säkerställa kunskapen och kompetensen inom byrån har de anställda tillgång till
manualer, databaser och guider kring hur arbetsuppgifterna ska utföras och vad som ska tas i
beaktande. Den här informationen är tillgänglig för alla medlemsföretagen inom nätverket
(Transparitetsrapport revisionsbyrå Y, 2012; Verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå Y, 2012).
Dessutom har byrån en egen databas med tillgänglig information kring vad de anställda ska
tänka på vid arbetsutförandet och det finns exempelvis grundmoment som är dokumenterad i
databasen kring hur arbetsuppgifter ska utföras (Intervju Johan & Sara, 2013-04-12). Efter att
på plats ha granskat hur databaserna är uppbyggda framgår det att arbetet är väldigt
standardiserat och ska följa en viss rutin. Arbetet ska i princip följ vissa punkter och för varje
punkt står det ytterligare kommentarer kring vad den anställde ska tänka på.

5.2.5 Informella och formella styrningsprocesser
Att ingå i ett nätverk innebär bland annat att revisionsbyrå Y måste följa vissa policys, strategier
och standarder som nätverket sätter upp (Transparitetsrapport revisionsbyrå Y, 2012;
Verksamhetsbeskrivning revisionsbyrå Y, 2012; Hemsida revisionsbyrå Y, hämtat 2013-0406). Det för att skapa en enhetlighet mellan medlemsbyråerna och försäkra att arbetsuppgifterna
utförs på ett liknande sätt samt att kvalitetsstandarderna efterlevs (Transparitetsrapport
revisionsbyrå Y, 2012). Det innefattar riktlinjer och standarder kring bland annat
kvalitetskontroller,

etiskt

beteende,

revisions

och

redovisningsmetodologier

samt

oberoendestandarder (Transparitetsrapport revisionsbyrå Y, 2012; Hemsida revisionsbyrå Y,
hämtat 2013-04-09). Vad som emellertid har framkommit efter granskning av revisionsbyrå Ys
verksamhet är att byrån i princip själv bestämmer över sin verksamhet utan att i stor
utsträckning ta hänsyn till nätverkets riktlinjer och föreskrifter. Byrån bestämmer själv kring
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prissättningen, anställning och vilka kunder den ska ha. Att efterleva det samordnande bolagets
riktlinjer och därmed närverkets riktlinjer upplevs inte vara prio ett. Det samordnande bolaget
tillhandahåller i princip endast gemensamma utbildningar, konferenser, marknadsföring och
administration. Sara nämnder dock att samarbetet med det samordnande bolaget och de övriga
medlemsbyråerna är väldigt litet. Det framkommer dessutom under intervjun att de
övergripande reglerna och standarderna ska följas men att medlemsbyrån (revisionsbyrå Y) och
de anställda inte alltid tänker på dem eller är medvetna om dem. Vad som istället upplevs som
viktigt för byrån är att FARs regler och branschreglerna efterlevs samt att de anställda är väl
medvetna och insatta i god redovisningssed och revisionssed. De riktlinjer och standarder som
det samordnade bolaget sätter upp tycks inte kommuniceras ut till medlemsbyråerna,
åtminstone inte till de anställda (Intervju Johan & Sara, 2013-04-12).

Inom revisionsbyrå Y finns dock en delägare, styrelse och ledning vilka beslutar i frågor
rörande verksamheten. I övrigt är dock verksamheten relativt platt där varje anställd ansvar och
planerar för sina egna arbetsuppgifter, uppdrag och kunder. Dock under vissa givna tidsramar
och deadlines (Intervju Johan & Sara, 2013-04-12).

5.3. Revisionsbyrå Z
Revisionsbyrå Z är en lokalt ägd revisionsbyrå belägen i södra Sverige. Byrån erbjuder tjänster
inom redovisning, revision och rådgivning främst till små och medelstora verksamheter inom
alla associationsformer och har sin primära marknad i södra Sverige (hemsida revisionsbyrå Z,
2013-04-15; Personalhandbok revisionsbyrå Z, 2012). Byrån tillhör klassen små
revisionsbyråer och har cirka 15 anställda (Årsredovisning revisionsbyrå Z, 2012).

Byrån ägs av två delägare (partners), som också utgör byråns styrelse och ledningsorgan.
Ägarna, styrelsen och ledningsorganet utgör därmed samma personer, med undantag från en
adjungerad styrelseledamot som finns med som ett stöd och en rådgivare rörande verksamheten.
De två delägarna har det övergripande ansvaret för verksamheten (Hemsida revisionsbyrå Z,
hämtat 2013-04-15; E-mail från delägare i revisionsbyrå Z, 2013; Personalhandbok
revisionsbyrå Z, 2012; Årsredovisning revisionsbyrå Z, 2012).
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Under ägarna, vilka som nämndes ovan även har styrelse och ledningsansvaret i verksamheten
återfinns personalen (cirka 15 st). Personalen är uppdelad på en redovisningsgrupp och en
revisionsgrupp. Ansvaret för revisionsgruppen har en av delägarna, medan en av de anställda
har ansvaret för redovisningsgruppen. Byrån har även expertkunskap rörande revisions av
finansiella företag, speciellt banker, samt skatter. Det är en person som har expertkunskap inom
skatteområdet och tre personer som har expertkunskap inom revision av finansiella företag.

Vidare har varje medarbetare ansvar för egna kunder, den som arbetar mest med en kund är
också den som är ansvarig för uppdraget till den kunden. Det innebär att det är medarbetaren
som har ansvar för att arbetet till kunden utföra på ett korret sätt, på sätt tid, att uppdraget är
bemannat med rätt personal samt har ansvar för faktureringen till kunden. Varje anställd har
ansvar att själv planera över sin arbetstid, hur mycket tid som ska läggas på respektive uppdrag
och när uppdragen ska göras (Personalhandbok revisionsbyrå Z, 2012: Handbok för
revisionsarbete revisionsbyrå Z, 2012; Handbok för kvalitetssäkring av arbete revisionsbyrå Z,
2012, E-mail från delägare i revisionsbyrå Z, 2013). De anställda sköter sig mycket själva, de
har sina kunder och planerar uppdragen själva. Ägarna är dock de som fördelar uppdragen
mellan de anställda, bestämmer om nya uppdrag ska accepteras samt utvärderar de anställda i
förhållande till budget. Revisionsbyrå Z har därmed en enkel struktur i sin verksamhet, där
ägarna, ledningen och styrelsen utgör en högre nivå och de anställda en lägre nivå. Byrån strävar
dock efter att alla ska vara likvärdiga och på samma nivå, det ska inte finnas en massa smånivåer
som Stina uttrycker det (Intervju delägare revisionsbyrå Z, 2013-04-16).

Revisionsbyrå Z ingår även i ett externt närverk som de är anslutna till (Hemsida revisionsbyrå
Z, hämtat 2013-04-15; Hemsida nätverket, hämtat 2013-05-15; Handbok för kvalitetssäkring
skapad av nätverket kopplat till revisionsbyrå Z, 2012; E-mail från delägare i revisionsbyrå Z,
2013). Nätverket fungerar som en förening/samverkan mellan medlemsbyråerna och styrs
genom ett övergripande serviceaktiebolag. Genom närverket måste byrån följa vissa stadgar
och föreskrifter (Intervju Stina revisionsbyrå Z, 2013-04-16). Exempelvis tar nätverket fram
system för kvalitetskontroller och kvalitetssäkring som medlemsföretagen ska efterleva.
Genom nätverket sker även en samverkan genom gemensamma utbildningar samt
erfarenhetsutbyte rörande kunder och arbetsuppgifter (Hemsida revisionsbyrå Z, hämtat 2013-
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04-15; Hemsida nätverket, hämtat 2013-05-15; Handbok för kvalitetssäkring skapad av
nätverket kopplat till revisionsbyrå Z, 2012; E-mail från delägare i revisionsbyrå Z, 2013).

Stina nämner även under intervjun att byrån är medlemmar i ett flertal nätverk och samarbetar
även med andra byråer. Hon tycker egentligen inte att de får ut så mycket av det ovan nämnda
nätverket utan förespråkar istället mer lösa sammankopplingar. Man får ut mer av det menar
hon. Dessutom tycker hon det är viktigt att vara med i olika nätverk, för kunskapsutbytets skull
(Intervju Stina, 2013-04-16).

Figur 4 – Egenarbetad bild över revisionsbyrå Zs verksamhetsstruktur

5.3.1 Partnerskapsstruktur
Revisionsbyrå Z ägs av två delägare, vilka äger hälften av aktierna var (både till röstetal och
aktieandel). De delar således vinsten och beslutsfattandet lika mellan varandra (Årsredovisning
revisionsbyrå Z, 2007-2012).

De två delägarna har ägt byrån sedan år 2007, innan dess ägdes den av två andra personer. De
två personerna som tidigare ägde byrån och som utgör grundarna av verksamheten ville inte
längre ha ansvar för byrån och ägandet och valde därför att sälja den till två av medarbetarna.
De föregående ägarna är dock fortfarande verksamma i byrån men ska under de närmsta åren
trappa ned för att så småningom gå i pension (Årsredovisning revisionsbyrå Z, 2005-2012;
Intervju Stina, 2013-04-16).
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Efter att vidare har studerat årsredovisningarna framgår det att antalet delägare från år 2000
fram till år 2012 hela tiden har legat på ett konstant antal, det vill säga två personer. Både när
byrån ägdes av de föregående ägarna, men även när byrån från 2007 har fått nya ägare
(Årsredovisning 2000-2012). Efter att ha studerat personalhandboken för revisionsbyrå Z
(2012) närmare framkommer det inte om de anställda ha möjlighet att bli delägare eller inte.
Under intervjun med Stina (2013-04-16) framkommer det dock att byrån inte använder sig av
en partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet att bli delägare. Stina menar att det finns
andra sätt att motivera de anställda, som hon tror mer på. Dessutom menar hon att det kan bli
för jobbigt om det finns för många kockar i grytan och att det är viktigt att en anställd som blir
delägare verkligen kan skilja på när man är ägare och när man är anställd, vilket hon tror kan
vara svårt. Sedan är det alltid en risk att jobba med konsulter, om de vill och inte är nöjda med
sin situation på en arbetsplats söker de sig till ett annat arbete så snart de kan och lämnar
arbetsplatsen i sticket, det gäller att hela tiden motivera dem. Även om byrån så långt som
möjligt strävar efter att inte anta en partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet att bli
delägare kan dock förutsättningarna förändras. Om byrån skulle anställda en person som har en
speciell kunskap som anses väldigt viktig för byrån är det möjligt att just den personen erbjuds
delägarskap. Om det skulle komma på tal så är det givetvis de två delägarna som tillsammans
tar ett beslut (Intervju Stina, 2013-04-16).

De nuvarande ägarna kommer att sälja sina aktier när de ska gå i pension och om det skulle
vara så att någon av dem vill sälja sin andel i förtid har de skrivit ett kompanjonsavtal där det
framgår vad som gäller vid försäljning. Stina påpekar att alla är utbytbara, även om någon av
de två har en kunskap av speciellt värde. (Intervju Stina, 2013-04-16). De föregående ägarna,
vilka fortfarande arbetar kvar i byrån, har dock specialistkunskap inom finansrevision (E-mail
Stina, Intervju Stina, 2013-04-16) varför det har varit konfunderingar hur den här kunskapen
ska tas tillvara när de slutar sin anställning i byrån. Revisionsbyrå Z arbetar dock förnärvarande
med att överbrygga kunskapen till övriga anställda. Stina har börjat arbeta en del med
finansrevision samt att de har anställd en till medarbetare som ska arbeta med det (Intervju
Stina, 2013-04-16).

Eftersom de nuvarande ägarna endast har varit ägare sedan 2007 var det även intressant att ta
reda på varför just de två blev delägare för att på så sätt få en indikation på vad som är av värde
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för att bli delägare i byrån. Att det blev just de två menar Stina mest berodde på en tillfällighet.
De tillsammans med två andra personer var de som var kvalificerade revisorer i byrån och som
därmed

ansågs

mest

lämpade.

Dessutom

var

de

mest

marknadsinriktade

och

försäljningsinriktade. Men att det blev just Stina och den andra delägaren berodde mest på en
tillfällighet (Intervju Stina, 2013-04-16).

5.3.2 Up-or-out-promotion
Revisionsbyrå Z har två ”karriärnivåer”, vilka är ledningsnivån och nivån de anställda är på
(Personalhandboken revisionsbyrå Z, 2012). Vidare framgår det i handboken för
revisionsarbete (2012) samt handboken för redovisningsarbete (2012) för revisionsbyrå Z att
det finns en person som har det övergripande ansvaret för revisionsarbetet och en person som
har det övergripande ansvaret för redovisningsarbetet. Det övergripande ansvaret inom de två
grupperna är främst till för att uppdatera handböckerna, ansvara för kvalitetssäkring samt hålla
gruppen uppdaterad kring aktuella nyheter och förändringar avseende redovisning och revision
(Handbok för revisionsarbete, 2012; Handbok för redovisningsarbete, 2012).

Efter att ha granskat personalhandboken, hemsidan och de olika handböckerna för utförandet
av arbetsuppgifter närmare framgår det inte om det finns några övriga karriärnivåer och vilka
krav det i så fall skulle ställa på de anställda för att uppnå de olika nivåerna. Det som framgår
och som byrån strävar efter är att alla anställda är lika viktiga oavsett var i byrån de arbetar.
Vidare har varje anställd oavsett var den befinner sig i byrån och vilken nivå den är på ansvaret
för uppdraget till den kund som den har mest kontakt med, det gäller allt från planering av
uppdraget till faktureringen. Byrån är med andra ord en ganska platt organisation
(Personalhandboken revisionsbyrå Z, 2012; Handbok för revisionsarbete, 2012; Handbok för
redovisningsarbete, 2012; Hemsida revisionsbyrå Z, hämtat 2013-05-06).

Under intervjun med Stina (2013-04-16) framkommer det även att byrån inte har några
karriärsteg eller en trappa som de anställda kan klättra upp i. De inte vill ha en massa smånivåer,
där någon är överordnad och en annan är underordnad. Alla är lika mycket värda och är lika
viktiga för byråns fram framgång menar hon. Dessutom använder de sig inte av ett
partnerskapsystem där de anställda kan bli delägare varför en karriärtrappa inte är nödvändig
(Årsredovisning revisionsbyrå Z, 2000-2012; Personalhandboken revisionsbyrå Z, 2012;
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Intervju Stina, 2013-04-16), en anställd kan inte nå högre nivåer eller bli chef om det skulle
vara så. Stina menar vidare att även om det finns de traditionella stegen från assistent, till
godkänd, till auktoriserad är det ändå bara en titel. Du gör precis samma jobb på vilken nivå du
än är på, skillnaden är enbart att en kvalificerad revisor har möjlighet att skriva under (Intervju
Stina, 2013-04-16).

En anställds utveckling, skicklighet och förmåga syns istället i lönen, det har ingenting med
vilken nivå den anställde befinner sig på, heller inte om den anställde är assistent eller
kvalificerad revisor (Intervju Stina, 2013-04-16). Efter att ha granskat personalhandboken för
revisionsbyrå Z (2012) närmare framkommer det bland annat att faktorer som värdesätts vid
lönesättningen, förutom att ha en god kunskap inom sitt arbetsområde, är förmågan att bidra till
byråns lönsamhet, att ha en vilja att representera byrån i externa sammanhang, att ha en förmåga
att dra in nya kunder till byrån och att ha en förmåga och vilja att förbättra byråns
arbetsprocesser (Personalhandboken revisionsbyrå Z, 2012). Det stämmer överens med Stinas
påpekande om att det är viktigt att de anställda tar ansvar och vill utveckla byrån om de vill ha
en högre löneökning (Intervju Stina, 2013-04-16).

Vidare är det acceptabelt om en anställd väljer att exempelvis stanna på assistentsnivå, vilket
tyder på att de anställda inte behöver klättra och till slut tvingas lämna byråerna. En anställd
som väljer att stanna på assistentnivå kan dra in oerhörda pengar till byrån menar Stina. Dock
måste personen hela tiden utvecklas i den positionen, det går inte bara att stå still bara för att
man väljer att stanna kvar på en nivå. Dessutom är det lättare att byta ut en person som väljer
att stanna på assistensnivå och som inte väljer att utveckla byrån, även i fall byrån inte jobbar
på det sättet (Intervju Stina, 2013-04-16).

5.3.3 Belöningssystem
Revisionsbyrå Z använder sig inte av ett partnerskapssystem där de anställda har möjlighet att
bli partners och har heller inte ett karriärsystem där de anställda kan klättra upp till högre nivåer
för att på så sätt motivera de anställda. Byrån använder sig istället av andra belöningssystem till
de anställda (Personalhandboken revisionsbyrå Z, 2012; Årsredovisning revisionsbyrå Z, 20072012; Intervju Stina, 2013-04-16; Arbetsmiljöpolicy för revisionsbyrå Z, 2012; E-mail Stina,
2013).
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Exempelvis har byrån flexibel arbetstid, förkortad arbetstid under åtta månader om året
(arbetstiden är då 36 timmar i veckan), friskvårdsbidrag, företagshälsovård, regelbundna
personalaktiviteter samt regelbunden utbildning (Personalhandboken revisionsbyrå Z, 2012).

I årsredovisningarna för revisionsbyrå Z år 2007-2012 samt i personalhandboken för byrån
(2012) framgår det även att byrån har ett bonussystem/vinstdelningssystem till de anställda. Det
är ett generellt system som innebär att en viss procent av räkenskapsårets vinst går till en pott
som delas på de anställda i förhållande till tjänstgöringsgrad. Om resultatet är mindre än 15
procent av räkenskapsårets omsättning får de anställda en pott på 20 procent. Om resultatet
uppgår till mer än 15 procent av räkenskapsårets omsättning får de anställda en pott på 50
procent av resultatet. De anställda kan välja om de vill ta ut bonusen som lön eller
pensionsavsättning (Personalhandbok revisionsbyrå Z, 2012).

Att byrån har ett vinstdelningssystem till de anställda bekräftas även av Stina (2013-04-16).
Hon påpekar dock att eftersom systemet är generellt och inte kopplat till enskilda anställda är
det egentligen ganska meningslöst. Byrån ska under det närmsta året göra om systemet och
istället koppla det till enskilda anställdas prestation (Intervju Stina, 2013-04-16).

5.3.4 Kunskap och kompetens
De anställda och deras kompetens är en viktig tillgång för byrån (Personalhandbok
Revisionsbyrå Z, 2012) och för att ta tillvara på den har byrån delat in sin verksamhet i en
redovisningsgrupp och en revisionsgrupp. Byrån har även specialistkunskap inom revisions av
banker (enbart 3 av 15 som arbetar med det) samt en skatteexpert (Personalhandbok
revisionsbyrå Z, 2012: Handbok för revisionsarbete revisionsbyrå Z, 2012; Handbok för
kvalitetssäkring av arbete revisionsbyrå Z, 2012, E-mail från Stina i revisionsbyrå Z, 2013).
Stina (2013-04-16) påpekar dock att det är viktigt att de anställda har en generell kunskapsbas
om olika kunder, branscher och arbetsuppgifter och att kunskapen delas mellan de anställda
(Intervju Stina, 2013-04-16). Det är även något som framkommer i personalhandboken för
revisionsbyrå Z (2012) samt i Handboken för kvalitetssäkring av arbete Revisionsbyrå Z (2012)
där det står att det är viktigt att varje medarbetare är tillmötesgående och delar sin kunskap och
erfarenhet med övriga medarbetare för att på så sätt höja och förbättra kvaliteten på tjänsterna.
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Det framkommer även att all relevant kunskap och erfarenhet som de anställda erhåller vid
utbildningar ska delges övriga anställda, antingen via mail eller vid månadsmötena
(Personalhandboken revisionsbyrå Z, 2012; Handbok för kvalitetssäkring av arbete
revisionsbyrå Z, 2012).

För byrån är det nödvändigt att mycket tid och pengar läggs på utbildning till de anställda, det
för att säkerställa att personalen har rätt kunskap och kompetens (E-mail Stina, 2013; Hemsida
revisionsbyrå Z, hämtat 2013-04-10; Personalhandbok revisionsbyrå Z, 2012; Intervju Stina,
2013-04-16). Utbildningsprogrammen är individuella från medarbetare till medarbetare och
planeras i samråd mellan ledningen och den anställde, beroende på vilken roll den anställde har
i företaget. I stort följs FAR:s utbildningsplaner. Byrån förespråkar att de anställda inte går på
samma kurs vid exakt samma tillfälle, utan att olika medarbetare går kursen vid olika tillfällen
för att byrån på så sätt hela tiden kan hålla sig uppdaterad kring nyheter i branschen
(Personalhandbok revisionsbyrå Z, 2012; Handbok för kvalitetssäkring av arbete revisionsbyrå
Z, 2012) för att på så sätt öka kunskapsöverföringen.

Byrån använder sig även av ett faddersystem för nyanställda där personen får en fadder som
ska fungera som ett stöd och ett bollplank under den första tiden Det för att personen i fråga
snabbt och enkelt ska komma in i verksamhetens arbetssätt och i gemenskapen
(Personalhandboken revisionsbyrå Z, 2012). Vidare använder sig byrån av individuella
utvecklingssamtal, med ett huvudmöte en gång per år samt delmöten en gång per månad, för
att kontinuerligt gå igenom de anställdas kompetens- och utvecklingsnivå. Under mötena sätts
mål upp, mål som de anställda ska följa och utvärderas ifrån (Personalhandbok revisionsbyrå
Z, 2012; Handbok för kvalitetssäkring av arbete revisionsbyrå Z, 2012; E-mail Stina, 2013). Ur
byråns perspektiv är utvecklingssamtalen till för att försäkra att de anställdas individuella mål
är i linje med byråns mål (Arbetsmiljöpolicy revisionsbyrå Z, 2012).

För att ta tillvara på kunskap och kompetens strävar byrån även efter att vara med i olika typer
av nätverk och att ha kontakt med dels andra revisionsbyråer, dels verksamheter inom andra
branscher. Det för att kunna utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra (Intervju Stina, 201304-16).
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Kunskapen och kompetensen i form av hur arbetsuppgifter ska utföras, kundinformation, lagar
och regler kring olika branscher med mera finns dock till stor grad dokumenterad i databaser,
riktlinjer, policys och handböcker för hur arbetet ska utföras. Varje anställd har en pärm där
byråns alla riktlinjer och rutiner finns dokumenterade. Det innefattar bland annat
personalhandboken, handböcker för hur arbetsuppgifterna ska utföras och handböcker för
kvalitetssäkring. Dessutom finns databaser där all information rörande kunder och
affärsinformation

finns

dokumenterade.

Genom

databaserna,

handböckerna

och

dokumentationen får de anställda tydliga riktlinjer över hur de ska utföra arbetsuppgifterna och
vad de ska tänka på rörande specifika kunder och affärer. Det är för att alla anställda ska kunna
ta del av kunskapen och det blir med andra ord som en slags kodifierad dokumenterad kunskap
(Handbok för kvalitetssäkring av arbete revisionsbyrå Z, 2012; Personalhandbok revisionsbyrå
Z, 2012; Handbok för revisionsarbete redovisningsbyrå Z, 2012; Handbok för
redovisningsarbete revisionsbyrå Z, 2012).

Vid närmare granskning av handböckerna för redovisning och revision för revisionsbyrå Z
(2012) framgår det att det finns tydliga riktlinjer, föreskrifter och kommentarer kring vad de
anställda ska tänka på i utförandet av arbetsuppgifterna. Det framgår exempelvis att det finns
en checklista över vilka punkter den anställde ska tänka på så som oberoendet, kunskap om
verksamheten, revisionsplaneringen och granskningen av verksamheten. För varje punkt finns
det vidare en detaljerad beskrivning av vad den anställde ska tänka på vid utförandet av just den
punkten (Handbok för revisionsarbete revisionsbyrå Z, 2012; Handbok för redovisningsarbete
revisionsbyrå Z, 2012). Stina (2013-04-16) påpekar dock att det är upp till den anställde, med
hjälp av ovanstående information, att själv planera uppdraget till kund. Bland annat gällande
vilka poster som ska granskas och var risken kan tänkas finnas för just den här kunden.

5.3.5 Informella och formella styrningsprocesser
Revisionsbyrå Z är uppbyggd genom en enkel struktur, där delägarna, styrelsen och ledningen
(vilka utgör samma personer) utgör den bestämmande nivån och där de anställda utgör den
undre nivån. Delägarna har det övergripande beslutet rörande byråns verksamhet
(Personalhandbok revisionsbyrå Z, 2012; E-mail Stina, 2013). Det är de som fördelar
uppdragen mellan de anställda, bestämmer om nya uppdrag ska accepteras samt utvärderar de
anställda i förhållande till budget och uppsatta mål. Vidare är det ägarna som beslutar kring
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prissättning och anställning och övriga frågor rörande byråns verksamhet (Intervju Stina, 201304-16; Personalhandboken revisionsbyrå Z, 2012; handbok för kvalitetssäkring av arbete
revisionsbyrå Z, 2012). Dock förespråkar byrån att alla anställdas arbetsinsats är lika viktig, att
alla är på samma nivå och att det inte finns en hierarki där överordnade nivåer bestämmer över
underordnade. Dessutom förespråkas arbetsglädje hos de anställda (Personalhandboken
revisionsbyrå Z, 2012) vilket ger sig uttryck i att de anställda i stort sköter sig och sina
arbetsuppgifter själva. De anställda har sina kunder, planerar uppdragen själva, har ansvar för
faktureringen till egna kunder och ska för varje år göra en personlig tidsbudget där tiden fördelas
mellan olika uppdrag. Tidsbudgeten kommer att ligga till grund för utvärdering och
intäktsredovisning för de anställda. (Personalhandbok revisionsbyrå Z, 2012; E-mail Stina,
2013; Intervju Stina, 2013-04-16). Dessutom delges de anställda rapporter och information om
den ekonomiska situationen och utvecklingen i stort inom byrån varje månad för att de ska
känna sig delaktiga i verksamheten (Intervju Stina, 2013-04-16).

Även om de anställda har det relativt fritt har de dock krav på sig att komma upp i en
debiteringsgrad på 85 procent. Utfallet utvärderas månad för månad och de anställda erhåller
rapporter om deras beläggningsgrader. Om beläggningsgraden avviker mycket från nivån på 85
procent och det inte beror på faktorer som ledningen känner till (exempelvis utbildning) sätts
åtgärder in. I sammanhanget påpekar Stina dock att debiteringsgraden endast är ett mål och att
det sällan uppfylls. Det är endast ett sätt att få de anställda att kämpa mot något, även om det
inte uppnås (Intervju Stina, 2013-04-16). Byrån har även individuella utvecklingsplaner för
varje anställd, där enskilda mål sätts upp. Ur byråns perspektiv är utvecklingsplanerna till för
att försäkra att de anställdas mål ligger i linje med byråns mål och att alla på så sätt indirekt
strävar efter samma mål (Arbetsmiljöpolicy revisionsbyrå Z, 2012).

Vidare ingår byrån i ett nätverk och är därigenom skyldiga att följa vissa stadgar och föreskrifter
(Personalhandbok revisionsbyrå Z, 2012; Handbok för kvalitetssäkring av arbete revisionsbyrå
Z, 2012; Handbok för revisionsarbete revisionsbyrå Z, 2012; Handbok för redovisningsarbete
revisionsbyrå Z, 2012; Handbok för kvalitetssäkring av arbete skapas av nätverket kopplat till
revisionsbyrå Z, 2012). Arbetet ska utföras i enighet med nätverkets praxis och de regler och
lagar som finns på marknaden, de anställda har i det här hänseendet inte mycket att säga till om.
Det handlar om att göra arbetet i enlighet med vad som föreskrivs. Stina påpekar dock att även
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om det finns vissa föreskrifter och standarder så är det upp till den enskilde anställde att planera
arbetet utefter kunden och dennes verksamhet (Intervju Stina, 2013-04-16).

85

6. Analys
I det här kapitlet kommer jag att analysera den empiri jag har fått in från mina fallbyråer.
Empirin kommer att analyseras utifrån den teoretiska referensramen för att på så sätt få en
förståelse för hur revisionsbyråer organiserar sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse. Analysen är uppbyggd utefter de särdrag som den teoretiska referensramen har
belyst.

Utifrån den teoretiska referensramen har ett antal särdrag tagits fram som revisionsbyråer kan
använda sig av för att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse.
De olika särdragen framgår i figuren nedan, vilken kontinuerligt har använts under arbetets
gång.

Det är utifrån dessa särdrag som analysen kommer att vara uppbyggd, där varje särdrag
analyseras separat. Informella och formella styrningsprocesser kan sägas gå hand i hand och
kommer därför att analyseras ihop.
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6.1 Partnerskapsstruktur
Enligt Van Lent (1999) utgör den traditionella partnerskapsstrukturen inom revisionsbyråer en
struktur där ägandet tillfaller en grupp individer som arbetar inom organisationen, alla anställda
har vidare möjlighet att bli delägare. Genom en partnerskapsstruktur där de anställda har
möjlighet att bli delägare främjas både professions- och vinstintresset då de anställda motiveras
och disciplineras att prestera så bra som möjligt för att till slut erbjudas delägarskap. Strukturen
kan således i enlighet med Van Lent (1999); Von Nordenflycht (2010); Greenwood & Empson
(2003) samt Greenwood et al (2007) ses som den effektivaste ägarformen för revisionsbyråer
för att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse, det kan därmed
antas att de flesta byråer kommer att anta den här strukturen.

I de fallbyråer som jag har studerat har det emellertid visat sig att endast är två av de tre byråerna
som använder sig av en partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet att bli delägare.
Revisionsbyrå X och Y använder sig av strukturen, medan revisionsbyrå Z har valt att inte
använda sig av en struktur där de anställda har möjlighet att bli delägare. Revisionsbyrå Z menar
att det istället finns andra sätt att motivera de anställda att prestera bra samt att det blir för
jobbigt om det finns många ägare inom byrån. Det innebär således att den traditionella
partnerskapsstrukturen som antas existera inom revisionsbyråer, i enlighet med Van Lent
(1999) samt Von Nordenflycht (2010) inte existerar i en av de fallbyråer som jag har studerat.

Eftersom det endast är två delägare inom byrå Z och där ingen anställd har möjlighet att bli
delägare, kan det istället ses som ett slutet ägande vars syfte i stället för att i enlighet med
Malhotra et al (2010) är att motivera och disciplinera de anställda för att på så sätt hantera
balansgången mellan profession och vinstintresse kan ses som en vinststrävan för de nuvarande
ägarna. Ägarstrukturen inom revisionsbyrå Z antar såldes en mer traditionell ägarstruktur i
enlighet med Alchian & Demsetz (1972). Under intervjun framkom det dock att byrå Z kan
tänka sig att erbjuda en anställd delägarskap om personen skulle vara av sådant värde för byrån
att det helt enkelt inte går att undvara honom eller henne. En partnerskapsstruktur där de
anställda har möjlighet att bli delägare är således inte ett helt omöjligt fenomen även för byrå
Z.
Den nuvarande ägarstrukturen inom byrån tillsammans med det faktum att byrån i normalfallet
inte erbjuder de anställda delägarskap, men kan tänkas att göra det om en anställd skulle vara
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av betydande värde för byrån, pekar ytterligare på att ägandet inom byrån är mer likt en
traditionell ägarform i enlighet med Alchian & Demsetz (1972) samt Janson (2012).
Ägarstrukturen kan kopplas till det faktum att den är till för att gynna byrån och framförallt de
nuvarande ägarna. Att exempelvis erbjuda delägarskap till en anställd för att den är av
betydande värde för byrån, även om byrån normalt sätt inte tillämpar en ägarstruktur där de
anställda har möjlighet att bli partners, kan ses som ett sätt för de nuvarande ägarna att tillgodose
sina egna behov. Revisionsbyrå Z använder sig således inte av en ägarstruktur där de anställda
har möjlighet att bli delägare för att på så sätt organisera sig balansgången mellan profession
och vinstintresse.

Även om revisionsbyrå Z inte antar en partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet att
bli delägare kan det dock sägas att strukturen är lik en traditionell partnerskapsstruktur i enlighet
med Van Lent (1999), Von Nordenflycht (2010), Greenwood & Empson (2003), Greenwood et
al (2007) samt Greenwood et al (1990) i den bemärkelsen att det endast är personer som är
verksamma inom byrå som är delägare samt att delägandet kan ses som ett lånat ägande, då de
nuvarande ägarna måste sälja sina aktier när de går i pension. Det finns dock ingen given
åldersgräns för när delägarna måste sälja sina aktier. Det kan vidare tolkas som att delägarna
inom byrå Z kan välja när de ska gå i pension och därmed när de ska avyttra sina aktier. Kravet
är som nämnts endast att aktierna ska säljas när delägarna går i pension. På ett sätt kan det
därmed sägas att ägandet enligt ovan nämnda forskare är lånat, precis som i en revisionsbyrå
som antar den traditionella partnerskapsstrukturen. På ett annat sätt kan ägandet till viss del ses
som ett delvis permanent ägande, i likhet med det traditionella ägarskapet som förekommer i
andra verksamheter då det inte finns en given åldersgräns för när delägarna måste sälja sina
aktier (åtminstone finns det ingen åldersgräns för när personerna måste gå i pension, varför de
kan välja att arbeta kvar i byråerna så länge de vill).

Inom revisionsbyrå X och Y antas, som nämnts ovan, en traditionell partnerskapsstruktur där
de anställda i enighet med Van Lent (1999) samt Von Nordenflycht (2010) har möjlighet att bli
delägare. Det kan i enlighet med den teoretiska referensramen ses som ett av särdragen
revisionsbyråer använder sig av för att organisera sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse. För att studera närmare hur det förhåller sig kan till en början sägas att det lånade
ägandet tillämpas även inom dessa byråer. Revisionsbyrå Y har dock i det här hänseendet en
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struktur som liknar revisionsbyrå Zs. Det då byrån heller inte har en given åldersgräns för när
partners måste sälja sina aktier. Revisionsbyrå X har däremot en given åldersgräns, där partners
måste sälja sina aktier vid en ålder om 60-62 års ålder. Det spelar ingen roll om partnern vill gå
i pension eller inte vid den här åldern, aktierna måste säljas. Det för att bereda någon annan
anställd möjlighet att bli partner.

Det kan vidare tyckas att en person som har varit partner inom en byrå är speciellt värdefull för
byrån, även om byråns policy säger att han/hon måste sälja sina aktier vid en viss ålder. Därför
är det möjligt att byrån vill att personen i fråga ska vara kvar även efter det att han/hon har sålt
sina aktier. I revisionsbyrå X får partners som har avyttrat sina aktier vara kvar som vanliga
anställda om de vill det. Att vara kvar i en byrå efter att aktierna har avyttrats och därmed inte
ha tillgång till en årlig utdelning, utan istället vara kvar som vanlig anställd vilken erhåller
månadslön är möjligtvis inte så motiverande. Om personen ifråga är en verklig tillgång för
byrån är det därmed möjligt att avtal om speciella förmåner/bonusar träffas. Hur det ser ut inom
revisionsbyrå X är dock ingenting jag har fått svar på och det kan endast spekuleras i hur det
skulle kunna se ut.

Eftersom varken revisionsbyrå Y eller revisionsbyrå Z tillämpar en partnerskapsstruktur där
partners efter en viss åldersgräns måste sälja sina aktier är det troligt att de inte ställs inför
samma dilemma vad gäller avyttrande partners som är speciellt värdefulla för byrån som
revisionsbyrå X gör. Partners kan vara kvar som delägare fram till dess att de går i pension.
Inom revisionsbyrå Z har dock de två delägarna träffat ett kompanjonsavtal där det framgår vad
som gäller vid försäljning av aktier. Detsamma gäller för partners inom revisionsbyrå Y, när
aktierna säljs kommer de att säljas till ett fast pris. Dessutom framkom det inom både
revisionsbyrå Y och Z att alla personer är utbytbara, även i fall personen skulle vara partner.
Om en partner väljer att sluta är det upp till den personen, det går alltid att hitta en ersättare.
Varför ersättningar till partners som slutar inte anses som det väsentliga.

Det väsentliga i enlighet med den teoretiska referensramen är att främja både professions- och
vinstintresset och därmed organisera sig kring balansgången, vilket görs genom att bland annat
motivera och disciplinera de anställda (Van Lent, 1999; Von Nordenflycht, 2010; Malhotra et
al, 2010). Det genom att låta de anställda bli partners. Ovan har redan konstaterats att
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revisionsbyrå Z inte använder sig av en partnerskapsstruktur där de anställda kan bli delägare.
Revisionsbyrå X och Y använder sig båda emellertid av en partnerskapsstruktur där de anställda
har möjlighet att bli partner. Det kan i enlighet med den teoretiska referensramen ses som en
struktur för de studerade fallbyråerna att organisera sig kring balansgången mellan profession
och vinstintresse. Det då det å enda sidan motiverar de anställda att prestera bra och effektivt
samtidigt som det gynnar byråerna. Dessutom kan byråerna i enlighet med Van Lent (1999)
samt Abrahamsson & Andersen (2005) sätta egna krav/riktlinjer/indikationer för vad som krävs
av de anställda för att överhuvudtaget ha en möjlighet att bli delägare. Krav som kan vara
kopplade till både professions- och vinstintresset.

För att bli partner i revisionsbyrå X krävs det exempelvis att personen i fråga bidrar till byråns
lönsamhet och utveckling i den utsträckningen att det skapar varaktigt värde för byrån (som
grundkrav krävs även att bland annat ha ett bra yrkeskunnande, att vara ansvarstagande), medan
det för att bli partner i revisionsbyrå Y krävs att personen är aktiv i sin kunskapsmässiga
utveckling, men även i sin säljförmåga och har en vilja att vara bäst. Det är därmed endast de
mest kompetenta medarbetarna som kommer att erbjudas delägarskap varför de anställda i
enlighet med Malhotra et al (2010) motiveras och disciplineras att göra sitt yttersta för att så
småningom få möjlighet att bli partners inom byråerna. Dessutom kommer de medarbetare som
blir partners ha den speciella förmågan och kompetensen som byråerna eftersträvar, vilket i
byrå X och Ys fall är kompetenser som kan kopplas till både professions- och vinstintresset. I
revisionsbyrå X fall en förmåga att bidra till byråns lönsamhet och utveckling och i
revisionsbyrå Ys fall en person som är väldigt duktig på att sälja och väldigt duktig inom sitt
kunskapsområde, vilket ytterligare bidrar till hur revisionsbyråerna organisering kring
balansgången mellan profession och vinstintresse. Dessutom kommer medarbetare på lägre
nivåer veta vilka krav som ställs på dem för att de ska ha en möjlighet att bli partner och de kan
därför välja att sträva efter att uppnå dessa krav.

I sammanhanget ska emellertid påpekas att även om en partnerskapsstruktur där de anställda
har möjlighet att bli delägare tillämpas inom byråerna och att strukturen är till för att organisera
sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse (bland annat genom att i enlighet
med forskare som Malhotra et al (2010) motivera och disciplinera de anställda i tron om att de
än dag ska få möjlighet att bli partner) finns det en begränsning för hur många anställda som
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kan bli partners inom revisionsbyråerna. Det innebär att även om byråerna går ut med
indikationer att alla anställda kan bli partners är det ytterst få som blir det. Givetvis kan det
faktum att endast ett fåtal anställda erbjuds partnerskap ses som själva poängen med
partnerskapet inom revisionsbyråer då de anställda motiveras och disciplineras i än högre grad,
i överensstämmelse med forskare som Malhotra et al (2010). Det som oaktat åsyftas vid
begränsning i hur många anställda som kan bli partners inom byråerna är att alla anställda,
oavsett hur duktiga och kompetenta de är, inte kan bli partners. De anställda kan exempelvis, i
extremfallet, inte bli delägare inom revisionsbyrå Z. Vidare nämner Lisa inom revisionsbyrå X
att det endast finns ett begränsat antal aktier, att de anställda måste sälja akterna vid 60-62 års
ålder för att låta andra anställda få möjlighet att bli delägare. Dessutom framgår det att, efter en
granskning av revisionsbyrå Xs årsredovisning, att antalet partner i förhållande till antalet
anställda konstant ligger på en nivå mellan 6-9 procent av totalt antal anställda under ett
tolvårsintervall. Det kan därmed tolkas som att partnerskapsandelen ligger på en fast nivå och
att partnerskapet till viss del är slutet. Dessutom finns det inom revisionsbyrå X tydliga riktlinjer
för vad de anställda ska ha för kompetenser och vad de ska ha uppnått ända upp till nivån innan
partnernivån (byrån har totalt sju karriärsteg, vilket innebär att tydliga riktlinjer finns för sex av
de sju karriärstegen), men för partnernivån finns det inga tydliga riktlinjer för vad som krävs av
de anställda för att bli partner. Istället tas beslutet kring om en anställd ska bli partner eller inte
av de befintliga partnersen, vilket till viss del kan ses som en subjektiv bedömning. Om det
hade funnits tydliga riktlinjer precis som för de övriga sex stegen hade det i princip inneburit
att alla anställda som uppfyller riktlinjerna hade blivit partners. I stället är det upp till nuvarande
partners egna bedömningar om någon ska bli partner eller inte och de kan därmed hålla
partnerantalet på en konstant nivå för att på så sätt gynna sig själva. Inom revisionsbyrå Y är
det precis som inom revisionsbyrå X de befintliga partnersen som beslutar om en anställd kan
bli partner. Även om de påstår att en anställd för att bli partner ska vara väldigt kompetent inom
sitt arbetsområde samt ha en oerhörd säljförmåga kan beslutsfattandet ändå ses som subjektivt.

Med ovan i beaktande kan partnerskapsstrukturen därmed inom revisionsbyrå X och Y till viss
del ses som ett slutet ägande i likhet med ett traditionellt ägande i enlighet med Alchian &
Demsetz (1972). Att som Van Lent (1999) påstå att ägandet inom revisionsbyråer har blivit allt
mer hierarkiskt och att ägarstrukturen allt mer har börjat likna andra typer av företag där ägandet
och beslutsrätten endast ges till en mindre grupp är något som kan sägas stämma överens på de
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fallbyråer jag har studerat. Samtidigt måste byråerna, revisionsbyrå X och Y vilka är de som
använder sig en partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet att bli delägare, locka de
anställda att tro att de kan bli partners (även ifall det är ytterst få som kan bli det och det är ett
fast antal partners per år). Det för att disciplinera och motivera dem så att både vinstintresset
och professionsintresset blir tillgodosett. Partnerskapsstrukturerna inom både revisionsbyrå X
och Y där de anställda har möjlighet att bli delägare ses därmed snarare som en fasad utåt för
att på så sätt organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse. Den
verkliga skepnaden är dock ett ägande likt ett slutet ägande i överrensstämmelse med Alchian
& Demsetz (1972).

6.2 Up-or-out-promotion
Enligt Von Nordenflycht (2010) , Malhotra et al (2010) samt Morris & Pinnington (1998)
innebär det traditionella up-or-out-promotion att de anställda efter flera års arbete antingen
erbjuds delägarskap eller tvingas lämna byråerna. Det ses som ett av särdragen för att organisera
sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse då de anställda motiveras att göra
sitt yttersta för att vara kompetenta, effektiva och produktiva. Det med vetskapen om att de
möjligtvis inte håller måttet och därmed en dag tvingas lämna byråerna.

Inom revisionsbyrå Z tillämpas inte en partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet att
bli delägare. De anställda inom byrån har därmed ingen möjlighet att klättra upp i verksamheten
för att så småningom bli partners eller eventuellt till slut tvingas lämna byrån för att de inte
håller måttet, det tyder på att den traditionella up-or-out-strukturen inte existerar inom byrå Z.

Både revisionsbyrå X och Y har däremot en partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet
att bli delägare och det kan därför antas att de i enlighet med forskare som Von Nordenflycht
(2010) kommer att anta ett traditionellt up-or-out-system. Dessutom menar forskare som Van
Lent (1999), Greenwood et al (2007) samt Greenwoood & Empson (2007) att den traditionella
up-or-out-promotion främst används inom större byråer och byråer som antar en traditionell
partnerskapsstruktur. Revisionsbyrå X anses tillhöra kategorin stora byråer samtidigt som den
antar en traditionell partnerskapsstruktur där de anställda har möjlighet att bli delägare, medan
revisionsbyrå Y visserligen inte tillhör kategorin stora revisionsbyråer (är ett av
medlemsföretagen

inom

en

medelstor

revisionsbyrå)

men

antar

en

traditionell
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partnerskapsstruktur. Efter att närmare ha granskat revisionsbyrå X och Y framkommer det
emellertid att de inte använder sig av en traditionell up-or-out-struktur. Inom revisionsbyrå X
behöver anställda inte klättra för att så småningom bli partners eller tvingas lämna byrån. Det
är helt okej om en person väljer att exempelvis stanna på assistentsnivå och personen kommer
inte att tvingas sluta bara för att han/hon inte klättrar. ”Alla kan inte bli partners, det behövs
folk som jobbar också” som Lisa (2013-04-12) uttryckte det. Inom revisionsbyrå Y är det även
där acceptabelt om en anställd väljer att inte klättra uppåt för att så småningom bli partners eller
tvingas lämna byrån. Byrån har personer som har arbetat på assistentsnivån under en lång tid
och som väljer att stanna kvar på den nivån. Det traditionella up-or-out-systemet i enlighet med
Von Nordenflycht (2010) där anställda efter flera års arbete antingen blir delägare eller tvingas
lämna byråerna tillämpas således inte i någon av de fallbyråer jag har studerat. Det innebär
vidare att huvudpoängen med systemet, vilken är att motivera de anställda att prestera bra och
effektivt då vetskapen finns att de en dag kan tvingas lämna byråerna för att de inte håller måttet
eller blir erbjuden delägarskap, försvinner. Vidare kan det därmed sägas att byråerna inte
använder sig av ett traditionellt up-or-out-system för att organisera sig kring balansgången
mellan profession och vinstintresse.

Forskare som Malhotra et al (2010), Morris & Pinnington (1998) samt Von Nordenflycht (2010)
har emellertid visat på att det traditionella up-or-out-systemet har förändrats och att
revisionsbyråer allt mer har börjat anta alternativa system. Även om de studerade fallbyråerna
inte använder sig av ett traditionellt system är det därmed möjligt att byråerna kommer att
använda sig av liknande up-or-out-system eller andra metoder för att motivera de anställda och
på så sätt organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse.

Inom revisionsbyrå X används en karriärstege bestående av sju steg, vilka är associate, senior
associate, assistant manager, manager, senior manager, director och partner. För varje steg finns
tydliga riktlinjer och krav på vad de anställda ska ha uppnått för att nå en högre nivå. Ju högre
upp i karriärstegen ju högre krav ställs på de anställdas kompetenser. Exempelvis krävs det på
en assistentsnivå att personen ifråga kan organisera sitt arbete på ett logiskt och begripligt sätt
och inom en viss tidsram. På directornivå krävs det däremot att personen i fråga bidrar till ökad
lönsamhet och effektivitet för byrån samt utvecklar nya tillvägagångssätt för arbetsuppgifter.
Om de anställda vill klättra måste de med andra ord utveckla sina kompetenser och om de inte
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uppnår kraven för en viss nivå kommer de heller inte att klättra upp till den nivån. Systemet kan
därmed sägas vara en alternativ form av up-or-out-system (även om out inte används i den rätta
bemärkelsen) då de anställda som inte håller måttet och som inte utvecklas i enlighet med
byråns krav inte kommer att åka upp nivåer, de kommer att stanna på den nuvarande nivån.
Dessutom framkom det under intervjun med Lisa att en person kontinuerligt måste utvecklas
för att enbart stanna kvar på en viss nivå. Det räcker inte att enbart vara på en nivå och tro att
det är nog, anställda kan åka ned ett steg i karriärtrappan. Det tyder ytterligare på att byrå X
använder sig av en alternativ form av up-or-out-promotion. Dessutom får byrån i enlighet med
Abrahamsson & Andersen (2005) samt Van Lent (1999) enligt ovan nämnda karriärsystem
anställda med kompetenser som ligger i linje med de egenskaper som byrån tycker är väsentliga
för att skapa värde för verksamheten, egenskaper som kan kopplas till både professions- och
vinstintresset. Ju högre upp i karriärnivån de anställda kommer ju högre krav ställs exempelvis
på dem att bidra till lönsamhet och effektivitet för byrån, att ha ett bra yrkeskunnande samt att
utveckla tillvägagångssätt för kvalitetssäkring, vilka är faktorer som kan kopplas till både
professionen och vinstintresset. Karriärstegen kan med andra ord ses som ett sätt för byrån att
organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse.

Varken revisionsbyrå Y eller Z använder sig dock av karriärstegar för att på så sätt motivera de
anställda att prestera bra och därmed hantera balansgången mellan profession och vinstintresse.
Som nämndes ovan har emellertid revisionsbyrå Y en partnerskapsstruktur där de anställda har
möjlighet att bli delägare, vilket till viss del kan ses som ett up-or-out-system för att hantera
balansgången. Även om anställda efter flera års arbete inte tvingas lämna byrån bara för att de
inte håller måttet har de dock en chans att klättra. Om out faktorn såldes inte tillämpas, tillämpas
åtminstone up faktorn. För att en anställd ska bli partner inom byrå Y krävs det vidare att
personen i fråga har en vilja att bli bäst, har ett bra kunnande inom sitt arbetsområde och har en
säljförmåga. Faktorerna är indikationer på vad som krävs för att de anställda överhuvudtaget
ska ha en möjlighet att bli partners. Revisionsbyrå Y har därmed i enighet med Abrahamsson
& Andersen (2005), Van Lent (1999) samt revisionsbyrå X utvecklas faktorer som den tycker
är väsentliga för att skapa värde för byrån. Dessa faktorer kan även de kopplas till professionsoch vinstintresset.
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Revisionsbyrå Z använder sig, som nämndes ovan, inte av ett up-or-out-system för att hantera
balansgången mellan profession och vinstintresse. Varken ett traditionellt system eller ett
system med viss modifikation. Byrån tillhör därmed den kategori som i enighet med Von
Nordenflycht (2010) väljer att inte använda sig av up-or-out-systemet och antar därmed inte
den här strukturen för att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse.

Som nämnts använder ingen av de studerade fallbyråerna sig av ett traditionellt up-or-outsystem i den bemärkelsen att anställda efter flera års arbete antingen tvingas lämna byrån eller
erbjuds delägarskap. Revisionsbyrå X och Y använder sig dock av alternativa former av
systemet i överrensstämmelse med Malhotra et al (2010), Morris & Pinnington (1998) samt
Von Nordenflycht (2010). Det för att på så sätt motivera och disciplinera de anställda att
prestera bra och effektivt och följaktligen hantera balansgången mellan profession och
vinstintresse. Det med tanke på vilka krav och egenskaper som krävs av de anställda för att nå
högre nivåer inom byråerna. Att det traditionella up-or-out-systemet har förändrats i linje med
ovan nämnda forskare är därmed något som kan styrkas på de studerade fallbyråerna. Systemen
inom byråerna och vilka egenskaper hos de anställda som värdesätts för att nå högre nivåer kan
vidare tolkas som att byråerna använder sig av systemen för att organisera sig kring
balansgången mellan profession och vinstintresse.

Även om revisionsbyrå X och Y använder sig av alternativa former av up-or-out-systemet för
att på så sätt organisera sig kring balansgången, vill jag emellertid dra analysen ett steg längre.
Utefter vad jag har observerat i de studerade fallbyråerna upplevs det snarare så att byråerna
har sina fasta riktlinjer och krav för vad som krävs av de anställda. Exempelvis de krav som
ställs på de anställda för att nå högre karriärnivåer inom revisionsbyrå X. De anställda som inte
förhåller sig till riktlinjerna/kraven kommer utefter eget val att sluta. Johan i revisionsbyrå Y
nämnde exempelvis att en anställd själv känner på sig om han/hon inte utvecklas och inte klarar
tempot. Han menade vidare att det är ett högt tempo inom revisionsbranschen och låga löner i
början av karriären och det är få som klarar av det. Lisa i revisionsbyrå X menade även hon att
om en anställd inte utvecklas (även på en given karriärnivå) är det troligt att personen söker sig
till ett annat arbete. Det kan därmed antas att up-or-out-systemen inom byråerna inte är till för
att kasta ut anställda som de inte håller måttet samt att up-or-out inte är ett medvetet och uttalat
fenomen inom byråerna. Det upplevs snarare som så att byråerna måste anta riktlinjer och krav
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på de anställda för att få anställda med de egenskaper som krävs för att tillgodose professionsoch vinstintresset. Att en anställd slutar är snarare en konsekvens av byråernas agerande kring
balansgången och ett frivilligt val hos enskilt anställda om de inte klarar kraven eller tempot.
(Det frivilliga valet kan ju i och för sig vara en konsekvens som byråerna är medvetna om och
de förutsätter därmed att anställda som inte håller måttet automatiskt kommer att lämna
byråerna). Det som antydes är emellertid att up-or-out sitter hos de anställda, inte hos byråerna
som så och är en konsekvens av byråernas krav på de anställda för att på så sätt organisera sig
kring balansgången. Dessutom förmodar jag att up-or-out inte sker på de högre nivåerna, det
är snarare på de lägre nivåerna som en gallring sker.

6.3 Belöningssystem
Ett av särdragen som revisionsbyråer kan använda sig av för att hantera balansgången mellan
profession och vinstintresse är belöningssystem, bland annat bonussystem till de anställda (Ax
et al, 2009; Von Nordenflycht, 2010; Holmes & Zimmer, 1998 samt Van Lent, 1999).
Bonussystemen kan vara av skiftande art; som en del av vinsten, kopplat till enskilda
medarbetare eller som en klumpsumma (Van Lent, 1999; Holmes & Zimmer, 1998).

De tre fallbyråerna jag har studerat använder sig alla av bonussystem till de anställda vilket kan
ses som ett sätt för byråerna att organisera sig king balansgången mellan profession och
vinstintresse. Det slående i sammanhanget är emellertid att även om samtliga tre fallbyråerna
använder sig av bonussystem skiljer sig systemen markant åt mellan byråerna.

Revisionsbyrå X har ett bonussystem som är kopplat till enskilt anställda utefter deras
individuella prestation. Bonusarna är kopplade till den karriärstege som byrån använder sig av,
tillämpas endast från karriärnivån manager (den fjärde av sjunde nivån) och uppåt och delas
endast ut till en anställd om han/hon har gjort exceptionellt mycket mer än vad riktlinjerna för
den karriärnivå personen befinner sig på idag föreskriver. Syftet med bonussystemet är enligt
Lisa att de anställda ska sträva efter att utvecklas samt ha fokus på byråns mål. Bonusen delas
vidare ut som en engångssumma vilken läggs på lönen och det är ingen summa som är kopplad
till byråns vinst. Vad som framkommer är det här systemet det enda bonussystemet som
används och byrån använder sig heller inte av ett vinstdelningssystem där de anställda får ta del
av vinsten.
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Revisionsbyrå Y har ett bonussystem som även det är kopplat till enskilt anställda. Det är
uppbyggt på det sättet att anställda som drar in egna kunder till byrån får ett fakturerat arvode
på just de kunder de drar in till byrån. Syftet med systemet enligt både Johan och Sara är att de
anställda ska vara aktiva och dra in kunder till byrån så att den kan växa, en revisionsbyrå är
precis som vilket annat företag som helst en säljorganisation. Bonussystemet är till för alla
anställda utom delägarna då Johan menar att de automatiskt ska ha en säljförmåga varför de
inte ska behöva motiveras till att sälja.

Revisionsbyrå Z använder sig av ett bonussystem kopplat till vinsten, vilket alla anställda kan
ta del av. Bonussystemet är uppbyggt på det sättet att en viss del av räkenskapsårets vinst går
till en pott som delas på de anställda i förhållande tjänstgöringsgrad. Om resultatet är mindre
än 15 procent av räkenskapsårets omsättning får de anställda en pott på 20 procent, medan om
resultatet når upp till en nivå om mer än 15 procent av räkenskapsårets omsättning får de
anställda en pott på 50 procent. Stina påpekar dock att byrån ska göra om systemet under det
närmsta året, då det egentligen är ganska meningslöst. De anställda blir inte motiverade av
systemet i den utsträckning de kunde ha blivit.

Eftersom de studerade fallbyråerna har olika typer av bonussystem kopplade till de anställda
med olika syften kan det därmed tyda på att byråerna organiserar sig kring balansgången mellan
profession och vinstintresse på olika sätt eller att de rent av inte använder sig av bonussystem
för att hantera balansgången.

Även om huvudpoängen med belöningssystem, däribland

bonussystem till de anställda i enlighet med den teoretiska referensramen är att motivera de
anställda att prestera bra och effektivt för att det på så sätt ska gynna byrån kan det faktum att
de tre byråerna vart och ett har olika bonussystem tyda på att de förespråkar olika egenskaper
och kompetenser hos de anställda. Det finns därmed en möjlighet att fallbyråerna inte använder
sig av just belönings- och bonussystem för att hantera balansgången.

Revisionsbyrå X använder sig, som nämndes ovan, av ett bonussystem kopplat till
karriärstegen. För att överhuvudtaget erhålla en bonus måste de anställda prestera bättre än de
krav och riktlinjer det karriärsteget den anställde för närvarande är på kräver att den anställde
ska uppnå. Att veta att man som anställd kan erhålla en bonus i form av en engångssumma varje
97

år om man presterar bättre än kraven bör i enlighet med forskare som Malhotra et al (2010) vara
oerhört motiverande. Eftersom bonussystemet kan ses som en förlängning av karriärstegen är
det vidare ett sätt för revisionsbyrå X att pressa de anställda än hårdare, för att på så sätt få ut
en maximal prestation. Det gynnar således byrån, men även den anställde. Vilka faktorer som
mer konkret förespråkas för att en anställd ska erhålla en bonus är emellertid inte något jag har
fått fram empiriskt. Eftersom jag inte närmare har fått svar på vilka faktorer som krävs av de
anställda anser jag mig inte kunna svara på om revisionsbyrå X.s bonussystem till de anställda
är ett sätt för byrån att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse.
Det är möjligt att den exceptionella prestation som krävs av de anställda antingen är mer för
professionshållet eller mer för vinsthållet. Det krav som ställs för de olika karriärstegen (att ha
ett bra yrkeskunnande, att ta ansvar för sig själv och byrån, att bidra till byråns framgång för att
nämna några) är dock krav som kan kopplas till både professionen och vinstintresset. Men som
nämndes ovan fick jag inte fram vilken exceptionell prestation som krävs av de anställda varför
jag inte kan säga om bonussystemet är till för att hantera balansgången. För att svara på frågan
behövs mer forskning.

Revisionsbyrå Y använder sig, som nämndes ovan, av ett bonussystem där de anställda erhåller
en bonus i form av fakturerat arvode på kunder de själva lyckas dra in. Syftet med systemet är
enligt Johan & Sara att de anställda ska vara aktiva och dra in kunder till byrån så att byrån kan
växa. Det kan därmed frågas om syftet med systemet överhuvudtaget är för att både ta hänsyn
till professions- och vinstintresset. Det upplevs snarare som att vinstintresset är den
genomsyrande faktorn för revisionsbyrå Y och det kan därmed tolkas som att bonussystemet
inom byrå Y inte är till för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse. Att
vinstintresset är den genomsyrande faktorn för bonussystemet inom byrån är emellertid inget
analysen kommer att gå närmare in på. Det då syftet inte är att belysa vilken av professionseller vinstintresset som tar överhanden. Det är redan uppmärksammat av forskare som Bierely,
1998; Sorensen, 1967; Sorensen & Sorensen, 1974; Aranya & Ferris, 1984; Senatra, 1980;
bamber & Iyer, 2002; Wyatt, 2004; Suddaby et al, 2009; Carrington et al, 2011. Det konstateras
dock att bonussystemet inte kan ses som ett sätt för byrå Y att hantera balansgången, då
förklaringen till varför byrån använder sig av bonussystem var att få de anställda att sälja och
vara aktiva för att på så sätt gynna byråns tillväxt.
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Inom revisionsbyrå Z, vilket nämndes ovan, används ett bonussystem vilket alla anställda kan
ta del av som en pott av vinsten. Det är således inte ett system som kopplas till enskilt anställdas
prestation eller änns faktorer som kan kopplas till både professions- och vinstintresset. Precis
som i revisionsbyrå Xs fall blir det därmed svårt att konkret säga om systemet är till för att byrå
Z ska kunna organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse. Det skulle
emellertid kunna ses som ett system för att motivera de anställda att prestera bra och effektivt
för att på så sätt hantera balansgången, i enlighet med Malhotra et a (2010). Men eftersom, som
nämndes i partnerskapsstruktur delen av analysen, byrå Z snarare har ett ägande likt en
traditionell ägarstruktur i enlighet med Alchian & Demsetz (1972) är det troligare att systemet
används för att motivera de anställda att prestera bättre för att på så sätt öka vinsten. Stina
påpekade även att bonussystemet egenlitgen är ganska meningslöst då det inte kan kopplas till
enskilda anställdas prestation. Precis som med revisionsbyrå X anser jag mig inte kunna svara
på om byrån använder sig av bonussystemet för att organisera sig kring balansgången mellan
profession och vinstintresse.

Enligt den teoretiska referensramen kan bonussystem användas för att organisera sig kring
balansgången mellan profession och vinstintresse. Utefter vad som har observerats i de
studerade fallbyråerna kan jag dock inte säga som systemen är till för att hantera just
balansgången. Systemen skiljer sig markant åt mellan byråerna och det kan därmed antas att de
har olika syften/bakomliggande tankar med dem. Inom revisionsbyrå Y är det tydligt att
systemet är till för att gynna byråns tillväxt och därmed vinstintresse, medan det i de två andra
byråerna är osäkert om bonussystemen är till för att hantera balansgången mellan profession
och vinstintresse. Det kan tolkas som att systemen, inom revisionsbyrå X och Z, kan vara för
än professionsintresset än vinstintresset. Studien syftar emellertid inte till att belysa vilken av
de två tillhörigheterna som tar överhanden. Det är redan gjort av bland annat Bierely, 1998;
Sorensen, 1967; Sorensen & Sorensen, 1974; Aranya & Ferris, 1984; Senatra, 1980; bamber &
Iyer, 2002; Wyatt, 2004; Suddaby et al, 2009; Carrington et al, 2011. Jag kommer därmed inte
att gå in närmare på bonussystemen inom byråerna förhåller sig till de två tillhörigheterna, utan
väljer att konstatera att det inte kan fastläggas utifrån vad jag har observerat om bonussystemen
inom de här byråerna är till för att organisera sig kring balansgången.
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6.4 Kunskap och kompetens
Enligt forskare som Morris & Empson (1998), Jensen et al (2010), Vera-Munoz (2006),
Erikssson-Zetterquist et al (2006), Alvesson & Svenningsson (2012), Van Lent (1999) samt
Von Nordenflycht (2010) är de anställdas kunskap och kompetens en viktig resurs för
revisionsbyråer, bland annat för att organisera sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse. Om byråerna inte tillgodoser kunskapen och kompetensen hos de anställda och
därmed professionsintresset kommer kvaliteten på de utförda tjänsterna att sjunka, byråernas
legitimitet i samhället gå ned samtidigt som även byråernas vinstintresse kommer att påverkas.
Det är därmed viktigt, utifrån den teoretiska referensramen att byråerna säkerställer kunskapen
och kompetensen hos de anställda.

För att ta tillvara på kunskapen och kompetensen på bästa sätt har samtliga tre fallbyråer delat
in sina anställda inom olika affärsområden. I revisionsbyrå Xs fall även i olika bransch- och
kundsegment, i revisionsbyrå Z fall även i expertkunskap rörande finansiell verksamhet samt
expertkunskap rörande skatt. De tre byråerna använder sig alla även till viss del av
expertkunskap varför det i det här hänseendet kan sägas att byråerna i enlighet med Vera-Munoz
(2006) samt Morris & Empson (1998) delvis använder sig av en enskild kunskap och
kompetens. Det upplevs dock inte som att uppdelningen på olika affärs-, kund-, eller
branschområden eller att byråerna till viss del använder sig av expertkunskap är de väsentliga i
den bemärkelsen att det är till för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse.
(Visst är det ett plus att byråerna använder sig av expertkunskap och att de delar in sina tjänster
i olika affärsområden-, kundområden-, branschområden för att på så sätt tillgodose kundernas
behov på bästa sätt samt erbjuda bra och kvalitativa tjänster till kunderna). Det som istället
upplevs som väsentligt är att en generell kunskap och kompetens finns hos de anställda. Under
intervjun med Lisa i revisionsbyrå X framkom det exempelvis att det är viktigt att alla har en
grundkunskap om olika kunder och branscher oavsett om personen väljer att specialisera sig
inom en viss genre eller inte. Dessutom nämnde Lisa att den expertkunskapen som finns inom
byrån utnyttjas av alla enheter, oavsett var den finns. Under intervjun med Johan & Sara i
revisionsbyrå Y samt under intervjun med Stina i revisionsbyrå X framkommer det även där att
de vill att alla anställda ska kunna arbeta med olika kunder och branscher samt att kunskapen
delas mellan de anställda. I sammanhanget ska dock sägas att en anställd som arbetar inom ett
specifikt affärsområde, exempelvis skatte- eller redovisningsområdet arbetar med de här
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områdena som sina primära arbetsområdet. Det som förespråkas är inte en generell kunskap i
den bemärkelsen att anställda inom olika arbetsområden ska kunna arbeta med olika
affärsområden. Det väsentliga är att anställda inom de olika affärsområdena har ett generellt
kunnande om sitt arbetsområde och om olika kunder och branscher knutna till det.
Expertkunskapen kommer snarare som ett plus i ett balansgångssammanhang. Samtliga tre
fallbyråer förespråkar således att de anställda har en generell kunskap, vilket tyder på att
fallbyråerna eftersträvar en generell kunskap för att på så sätt organisera sig kring balansgången
mellan profession och vinstintresse.

Att de studerade fallbyråerna förespråkar en generell kunskap och kompetens hos de anställda
kan dock motiveras av att det är ett sätt för byråerna att säkra sin egen överlevnad. Att förlita
sig för mycket på expertkunskap kan vara sårbart och ett osäkert kort, byråerna vill därmed
försäkra sig om att alla anställda har en generell kunskap så att kunskapen inte helt plötsligt går
förlorad. Stina i revisionsbyrå Z påpekade exempelvis i det här sammanhanget att det alltid är
en risk att jobba med konsulter då de snabbt och enkelt byter arbetsplats om de inte är nöjda.

För att erhålla en bra kunskap och kompetens hos de anställda för på så sett tillgodose
balansgången mellan profession och vinstintresse är det dock viktigt att byråerna i enlighet med
Morris & Empson (1998), Greenwood & Empson (2003) samt Eriksson-Zetterquist et al (2006)
säkerställer kunskapen och kompetensen.

Revisionsbyrå X tillförsäkrar att de anställda har ett bra kunnande genom bland annat
faddersystem, utbildningar och coachsystem. Det slående i sammanhanget är emellertid att
utbildningarna till de anställda är relativt standardiserade. Under de första fem åren av
anställningstiden går exempelvis alla anställda inom ett visst arbetsområde ett i förväg fastställt
utbildningsschema. Schemat är detsamma för alla anställda inom de här området och det måste
följas, inga avvikelse kan ske. Dessutom tillämpar byrån ett coahingsystem vars primära syfte
utifrån vad jag har observerat är att tillförsäkra att de anställda arbetar i enlighet med byråns
övergripande mål och strategier. Det upplevs därmed som att revisionsbyrå X är väldigt måna
om att kunskapen och kompetensen är enhetlig bland de anställda, att byrån strävar efter att en
generell och likartad kunskap uppnås hos de dem redan under de första anställningsåren samt
att byrån strävar efter att alla anställda ska arbeta för gemensamma mål och riktlinjer för att på
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så sätt försäkra sig om att balansgången hanteras. Tillvaratagandet av kunskapen och
kompetensen upplevs därmed i enlighet med Morris & Empson (1998) generellt vara
standardiserat och kodifierat. Dessutom har byrån en egen utbildningsenhet som ansvarar för
hur utbildningarna ska se ut varför kunskapen och kompetensen som de anställda ska erhålla
kan sägas bestämmas uppifrån och internt inom byrån. Att de anställdas kunskap och kompetens
tillförsäkras genom ovan nämnda sätt kan vidare vara ett sätt för byråerna att försäkra sig om
att de får anställda som arbetar enligt de riktlinjer och föreskrifter som gäller och därmed
anställda som kan förhålla sig till både professionen och vinstintresset. Ingen revisionsbyrå vill
att något i likhet med Andersen skandalen ska inträffa just byråns verksamhet, varför de
anställda tränas på liknande sätt.

Revisionsbyrå Y och Z använder även de sig av faddersystem och utbildningsscheman för att
ta tillvara på de anställdas kunskap och kompetens. De skiljer sig dock ifrån revisionsbyrå X i
den bemärkelsen att utbildningsschemat i båda byråerna inte följer ett fast schema.
Utbildningarna till enskilt anställda sker i samråd med byråernas och de anställdas behov och
alla anställda kommer således inte att gå på samma utbildningar. Det upplevs snarare så att
byråerna använder sig av mer informella system i likhet med vad Morris & Empson (1998)
förespråkar för att ta tillvara på kunskapen. Framför allt inom revisionsbyrå Z där byrån
förespråkar att anställda, om de ska gå på samma kurs, går den olika år och istället
kommunicerar ut lärdomarna till övriga anställda för att på så sätt få ut maximalt av kunskapen.
Revisionsbyrå Z tillämpar emellertid individuella utvecklingsmöten för varje anställd. Det för
att, ur byråns synvinkel, försäkra sig om att den anställdes mål är i linje med byråns mål, vilket
till viss del kan ses som ett sätt för byrån att standardisera kunskapen och kompetensen inom
byrån. Att byrå Z använder sig av informella system för att ta tillvara på kunskapen och
kompetensen är i överrensstämmelse med Morris & Empson (1998) vilka påstår att mindre
byråer kommer att använda sig av informella system för att ta tillvara på kunskapen och
kompetensen. Med ovan beskrivet tyder det därmed på att fallbyråerna tillgodoser kunskapen
och kompetensen hos de anställda på delvis olika sätt.

Oavsett hur de ser ut i fallbyråerna är det emellertid oerhört viktigt i enlighet med den teoretiska
referensramen att de anställda har en grundkunskap och att kompetensen och kunskapen hos
dem blir tillgodosedda för att på så sätt få bra och duktiga medarbetare så att byråerna kan
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hantera balansgången mellan profession och vinstintresse. Vad som har observerats och som
framkommer ovan är att de tre fallbyråerna eftersträvar en generell kunskap och kompetens hos
anställda för att på så sätt organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse.
Expertkunskapen kommer som en bonus i sammanhanget. Den generella kunskapen och
kompetensen tillgodoses genom utbildningar, faddersystem och coachsystem, vilka, som
nämnts ovan, till viss del skiljer sig åt mellan byråerna. Det viktiga i sammanhanget är dock att
fallbyråerna får den kunskap och kompetens de eftersträvar genom att anta de här systemen.

Efter vad som har observerats empiriskt i de studerade fallbyråerna upplevs det emellertid som
att all kunskap och kompetens inom byråerna är standardiserat in i minsta detalj. Bland annat
genom olika program, intranät, riktlinjer och dokument. Inom revisionsbyrå X finns exempelvis
ett intranät med all information rörande lagstiftning, hur arbetsuppgifter ska utföras, vad de
anställda ska tänka på vid arbetsutförandet med mera. Som Lisa uttrycker det ” ”det finns nästan
overload på kunskap (…) om du till exempel ska göra ett bokslut eller en skatteberäkning så
trycker du på knappen så rasslar allt in. Vad som är avdragsgillt, icke avdragsgillt, du
kontrollerar bara. Det står precis allt du ska titta på”. Inom revisionsbyrå Y finns manualer,
databaser och guider för hur de anställda ska utföra arbetsuppgifterna och det är i princip att
följa dessa vid arbetsutförandet. Även revisionsbyrå Z har i stor grad dokumenterat hur
arbetsuppgifterna inom byrån ska utföras. Efter att exempelvis ha granskat handböckerna för
redovisning och revision framkommer det att det finns tydliga riktlinjer, föreskrifter och
kommentarer kring vad de anställda ska tänka på vid arbetsutförandet samt att det steg för steg
finns beskrivet vad den anställde ska göra i sitt arbetsutförande. Det upplevs därmed snarare
som att kunskapen och kompetensen inom byråerna sitter i standardiseringen av hur
arbetsuppgifterna ska utföras och inte så mycket hos de anställda. Även om de anställdas
kunskap och kompetens i enlighet med forskare som Morris & Empson (1998), Van Lent
(1999), Jensen et al (2010) samt Von Nordenflycht (2010) är en nödvändig resurs för byråerna
samt att den kan ses som ett av särdragen för byråerna att hantera balansgången mellan
profession och vinstintresse kan det dock, med ovanstående i beaktande, frågas var kunskapen
och kompetensen verkligen sitter? Det kan därmed frågas om det verkligen är de anställdas
kunskap och kompetens och tillvaratagandet av den som är ett av särdragen för att organisera
sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse. Utifrån den teoretiska
referensramen är revisionsbyråer kunskapsintensiva organisationer där de anställdas kunskaper
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och kompetenser utgör viktiga resurser för att organisera sig kring balansgången mellan
profession och vinstintresse. Men med ovan beskrivet upplevs det snarare som, för att hårdra
det, de anställda kunskap och kompetens för att hantera balansgången inte är det primära. Det
primära för fallbyråerna upplevs snarare att handla om i enighet med Öhman (2004) att göra
rätt saker snarare än att göra saker rätt (Öhman, 2004). Balansgången mellan profession och
vinstintresse blir snarare tillgodosedd genom standardiseringarna, föreskrifterna och
databaserna där det tydligt framgår vad de anställda ska göra i varje steg av arbetsutförandet. I
sammanhanget kan därmed frågas om revisionsbyråer verkligen utgör så kunskapsintensiva
organisationer som påstås där de anställdas kunskap och kompetens utgör en väsentlig resurs
så som forskare vill påstå.

De anställda måste givetvis ha en bred grundkunskap inom sitt arbetsområde för att
överhuvudtaget kunna utföra arbetsuppgifterna. Även om de anställdas kunskap och kompetens
inte ses som det primära för att hantera och organisera sig kring balansgången mellan profession
och vinstintresse är den i enlighet med den teoretiska referensramen en nödvändig resurs för
byråerna. Jämväl om arbetsuppgifterna inom fallbyråerna i stor utsträckning är standardiserade
och det i enlighet med Öhman (2004) anses som att det handlar om att göra rätt saker snarare
än att göra saker rätt är det utefter vad som framkommit under intervjun med både Stina och
Lisa upp till varje anställd att planera upp och bedöma vad som är väsentligt att göra i
förhållande till olika kunder. Det även om det finns visa grundmoment som standardiseringen
säger att den anställde måste göra. Det handlar exempelvis vilka poster måste granskas vid
utförandet av en revision på en viss kund och vad kan den anställde tänka sig att riskerna finns
för just den här kunden. I revisionsbyråers organisering kring balansgången mellan profession
och vinstintresse är de anställdas kunskap och kompetens emellertid endast en bonus,
balansgången hanteras istället standardisering, och formalisering.

6.5 Informella och formella styrningsprocesser
För att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse kan
revisionsbyråer använda sig av informella styrningsprocesser. Det anses vara ett av de
traditionella särdragen inom revisionsbyråer då det genom få formella regler och system, lite
övervakning och hierarki ger de anställda relativt stor frihet att själva bestämma över sina
arbetsuppgifter (Von Nordenflycht, 2010; Greenwood et al, 1990; Abrahamsson & Andersen,
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2005). Dock kan det i och med att revisionsbranschen numera styrs av mycket reglering samt
att forskare som Van Lent (1999) samt Greenwood & Empson (2003) har visat på att
revisionsbyråer allt mer har börjat anta mer hierarkiska och byråkratiska former antas att
revisionsbyråer allt mer kommer att använda sig av formaliserade styrningsprocesser för att på
så sätt organisera sig kring balansgången.

Vad som framkommer utifrån en granskning av revisionsbyrå Xs verksamhet använder sig
byrån av oerhört formaliserade styrningsprocesser. Hela verksamheten styrs i princip uppifrån
och ned, ända ned till medarbetarnivå.

Styrningen och övervakningen av verksamheten sker på en centraliserad nivå. Det är
partnerstämman tillsammans med styrelsen och ledningen som beslutar i de flesta frågor
rörande verksamheten, bland annat frågor kring prissättning, anställning och vilken
grundutbildning de anställda ska ha. De undre nivåerna inom verksamheten har i detta läge
inget att säga till om vad som framkommer under intervjun med Lisa. Det är vidare på den
centraliserade nivån som byråns affärsplan med tillhörande mål och strategier sätts. De enskilda
region-, kluster-, och kontorsnivåerna måste i sin tur anta affärsplanerna, mål och strategier i
enlighet med de övergripande föreskrifterna. Att det efterlevs kommer i sin tur att granskas och
rapporteras frekvent. Dessutom arbetar byrån med att de anställdas individuella mål ska vara i
linje med byråns övergripande mål, vilket sker genom bland annat det coachingsystem som
byrån använder sig av. Lisa menar exempelvis att de anställda och de olika klusterenheterna
”endast, mer eller mindre, har skyldigheter, skyldigheter att rapportera och försöka komma
upp till de nivåer som är uppsatta”. Det kan tolkas som att de anställda och de olika enheterna
har väldigt lite att säga till om. Styrningen i byrå X är i enlighet med Van Lent (1999),
Greenwood & Empson (2003), Greenwood et al (1990) samt Von Nordenflycht (2010) således
relativt hierarkisk och byråkratisk och formaliserad i sin struktur. Det kan vidare ses som ett
sätt för byrån att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse. Att anta en
formaliserad styrningsprocess kan i enlighet med den teoretiska referensramen vara ett sätt för
byrå X att göra saker rätt snarare än att göra rätt saker för att på så sätt överleva.

Vid närmare observationer av revisionsbyrå X framkommer det emellertid att de anställda,
åtminstone de certifierade har eget kundansvar och själva bestämmer i alla frågor rörande
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kunden; hur kunduppdraget ska bemannas, att kunden blir nöjd och att rätt fakturering sker.
Dessutom menade Lisa att det utifrån fasta riktlinjer och dokumentation är upp till varje anställd
att planera hur arbetet till en enskild kund ska genomföras, exempelvis beroende på vart
riskerna hos kunden finns. Det interpreterar att det även till viss del finns en informell
styrningsprocess inom revisionsbyrå X.

Inom revisionsbyrå Z finns även där inslag av både informella och formella styrningsprocesser.
Formella styrningsprocesser i den bemärkelsen att ledningen har det högsta beslutsfattandet i
och bestämmer i alla frågor rörande verksamheten. Informellt i den bemärkelsen att byrån i
enlighet med personalhandboken för revisionsbyrå Z samt intervjun med Stina vill att alla
anställda ska vara på samma nivå samt att de anställda i stort sköter sig själva. De har hand om
sina egna kunder, planerar uppdragen och tiden själva samt sätter upp egna budgetar. I
sammanhanget ska dock sägas att de anställda måste uppnå en viss debiteringsgrad varje månad,
vilket kan ses som en formalisering. Dock betonar Stina att även om byrån strävar efter att varje
anställd ska uppnå en debiteringsgrad på 85 procent så når byrån inte ända dit. Kravet är mer
ett sätt att få de anställda att kämpa mot en viss debiteringsgrad, även om det inte uppnås. Det
tyder ytterligare på att byrån använder sig av informella styrningsprocesser, då informella
styrningsprocesser i enlighet med Von Nordenflycht (2010) bland annat innefattar en tolerans
mot missade vinstmål (debiteringsmål). Till skillnad mot revisionsbyrå X, där de formella
styrningsprocesserna är de styrande, tyder det istället på att byrå Z använder sig av de informella
styrningsprocesserna som de styrande faktorerna.

Revisionsbyrå Y använder sig även den av främst informella styrningsprocesser. Byrån tillhör
emellertid en av mellanbyråerna och är som medlemsbyrå kopplad till det större nätverket. Det
kan därför antas att byrån kommer att vara formaliserad i sin struktur bland annat genom att i
stor grad styras av det samordnande bolaget. Vidare kan det antas i enlighet med Greenwood et
al (1990), Greenwood & Empson (2003), Von Nordenflycht (2010) att det samordnande bolaget
kommer att anta formaliserade regler och rutiner för att på så sätt styra upp hela nätverket, det
då det inte går att kontrollera alla medlemsbyråer och anställda. Det innebär trots allt en stor
risk att ingå i ett nätverk med fristående medlemsbyråer. Vad som dock har framkommit vid
närmare observation av revisionsbyrå Y är att den i princip sköter sig själv, oberoende av övriga
medlemsbyråer och det samordnande bolaget. Under intervjun med Johan & Sara framkom det
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bland annat att byrå Y givetvis har riktlinjer som den ska följa men som den inte alltid tänker
på eller änns är medvetna om riktlinjerna. Dessutom är medlemsbyråerna självständigt ägda
revisionsbyråer som i princip sköter och bestämmer över sin verksamhet själv, vad gäller bland
annat prissättning, anställning och vilka kunder de ska ha. Det tyder därmed på att revisionsbyrå
Y i stor utsträckning använder sig av informella styrningsprocesser. Precis som i de övriga
revisionsbyråerna har de anställda eget ansvar för kunder och hur arbetet ska planeras upp till
dem, vilket även det tyder på att byrån använder sig av informella styrningsprocesser i stor
utsträckning.

Vad som därmed kan utläsas av ovan är att de informella och formella styrningsprocesserna ter
sig olika ut i de olika fallbyråerna och det kan därmed tyda på att de organiserar
styrningsprocesserna på olika sätt för att hantera balansgången mellan profession och
vinstintresse. Enligt forskare som Greenwood et al (1990) samt Von Nodenflycht (2010) utgör
de informella styrningsprocesserna de traditionella särdragen för att hantera balansgången, dock
påpekar den teoretiska referensramen att det är troligare att revisionsbyråer på grund utav
standardisering och reglering på marknaden kommer att använda sig av formella
styrningsprocesser. Vad som kan utläsas på de studerade fallbyråerna är emellertid att de,
åtminstone revisionsbyrå X och Z har tecken av både formella och informella
styrningsprocesser, om än i varierande grad och form. Det upplevs snarare som att byråerna
måste anta både informella och formella styrningsprocesser för att hantera balansgången mellan
profession och vinstintresse. Att fallbyråerna antar olika styrningsprocesser och vilken av de
två som tar överhanden kan tyda på att byråerna har olika förutsättningar på marknaden och
internt inom byrån.

I revisionsbyrå Xs fall är det ytterst viktig att den har formaliserade styrningsprocesser där
regler och rutiner i enlighet med Greenwood et al (1990) tydliggör vad som gäller i olika
situationer. Det går inte att kontrollera alla anställda inom byrån eller att använda sig av
informella styrningsprocesser där de anställda i princip hade kunnat sköta sig själva då byrån
utgör en av de största byråerna i Sverige. Det hade kunnat äventyra hela verksamheten. Att
enbart använda sig av formella styrningsprocesser innebär dock nackdelar att risken finns att
de anställda inte trivs och inte kommer att prestera bra på grund utav att allt är formaliserat och
toppstyrt in i minsta detalj. Revisionsbyrå X har dock hanterat det genom anta de informella
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styrningsprocesserna på en lägre nivå och i kombination med de formella. Även om de anställda
har lite att säga till om och måste förhålla sig till vad övre nivåer säger har de ändå frihet i den
bemärkelsen att de har en möjlighet att själva bestämma över sina arbetsuppgifter och kunder.
De formella styrningsprocesserna sker därmed på en övergripande nivå för att styra upp hela
verksamheten och få den att vara enhetlig. Det för att säkerställa att byrån och dess medarbetare
arbetar i enlighet med vad lagarna och reglerna säger i likhet med bland annat Öhman (2004)
för att på så sätt organisera sig kring balansgången.

I revisionsbyrå Z, vilken utgör en liten revisionsbyrå, är det dock lättare att anta en mer
informell styrningsprocess för att på så sätt hantera balansgången mellan profession och
vinstintresse. Det då byrån utgör en liten byrå och det därmed är lättare att övervaka de
anställda, även om de i princip sköter sig själva. Vidare kan informella styrningsprocesser inom
revisionsbyrå Z ses som det primära sättet att organisera sig kring balansgången mellan
profession och vinstintresse. Byrån använder sig inte av partnerskapsstruktur eller up-or-outpromotion. Att då istället använda sig av informella styrningsprocesser där de anställda kan
känna jobbglädje och jobbautonomi för att de i enlighet med Bamber & Iyer (2002), Suddaby
et al (2009) samt Carrington et al (2011) själva kan bestämma hur och när de ska utföra
arbetsuppgifterna, blir byråns sätt att organisera sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse. De formella styrningsprocesserna inom byrå Z kommer snarare i den bemärkelsen
att företag, däribland revisionsbyråer, bör ha någon eller några som styr upp verksamheten så
att den fungerar.

Det som är slående i sammanhanget är emellertid att revisionsbyrå Y är så informell som den
är. Det kan i och för sig förklaras av att den är en av medlemsbyråerna inom ett större nätverk
och att den därmed antar en struktur i likhet med revisionsbyrå Z. Dock ingår den som nämnt i
ett nätverk varför det kan antas att formella styrningsprocesser borde förekomma i större
utsträckning av vad de gör.
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7. Slutsats
I det här kapitlet kommer inledningsvis studiens syfte att presenteras samt reflektioner kring
studien och dess genomförande. Därefter presenteras studiens resultat och slutsatser, vilka
kommer att presenteras som en summering av de särdrag som revisionsbyråer kan använda sig
av för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse. Särdragen presenterades
vart och ett för sig i analysdelen. Till sist ges förslag till vidare forskning.
Studiens syfte har varit att få en förståelse för hur revisionsbyråer organiserar sig kring
balansgången mellan profession och vinstintresse. För att uppnå syftet har jag genomfört
fallstudier på tre revisionsbyråer. En byrå tillhörande kategorin stora revisionsbyråer. En
medlemsbyrå inom en revisionsbyrå vilken anses tillhöra kategorin mellanbyråer. Samt en byrå
tillhörande kategorin små revisionsbyråer. Det för att i enighet med Yin (2007) få ett mer
övertygande och starkare resultat samt kunna dra paralleller och liknelser mellan de studerade
byråerna.

Det var oerhört svårt att få tag på revisionsbyråer som var villiga att ställa upp på studien och
majoriteten var negativt inställda till genomförandet. Bland annat på grund utav att de inte ansåg
att studien skulle komma att behandla känslig och konfidentiell information och att de ansåg att
jag, även om jag hade lovade anonymitet och konfidentiellt behandlande av information, inte
kunde säkerställa detta. Även de fallbyråer som valde att delta i studien var till viss del skeptiska
till genomförandet av studien, men kunde tänka sig att ställa upp med reservation för att viss
information inte delgavs då den ansågs som konfidentiell.

Under studiens gång inträffade även oförutsedda omständigheter, vilket har påverkat studiens
genomförande. Jag har därför fått göra ett antal val och prioriteringar. Bland annat har jag fått
fokusera på den teoretiska referensramen för att få den sammanhängande till belastning av den
empiriska delen i studien.

Ovan nämnda kan innebära nackdelar i min studie då jag inte har kunnat erhålla all den
information jag från början hade för avsikt att erhålla och jag har fått ta mig an studiens syfte
på annat sätt. Som nämndes ovan är syftet emellertid att få en förståelse för hur revisionsbyråer
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organiserar sig för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse och jag anser
ändock att jag genom det material jag har erhållit i studien har kunnat uppnå syftet med studien.

Det ska även sägas att studien endast har behandlat tre fallbyråer och resultaten som har erhållits
blir svåra att generalisera till övriga revisionsbyråer. Att generalisera har emellertid inte varit
syftet med studien. Syftet har varit att få en djupare förståelse för hur revisionsbyråer
organiserar sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse för att på så sätt
möjliggöra för fortsatt forskning inom ämnet.

Den traditionella partnerskapsstrukturen där anställda har möjlighet att bli partners i enighet
med Van Lent (1999), Von Nordenflycht (2010) , Greenwood et al (1990), Greenwood &
Empson (2003) samt Greenwood et al (2007) endast i två av de tre fallbyråerna. Revisionsbyrå
X och Y använder sig av strukturen, medan revisionsbyrå Z har antagit en partnerskapsstruktur
där de anställda inte har möjlighet att bli delägare. Ägarstrukturen i byrån är istället mer i likhet
med det traditionella ägandet i enlighet med Alchian & Demsetz (1972). Det tyder därmed på
att revisionsbyrå Z inte använder sig av en traditionell partnerskapsstruktur där de anställda har
möjlighet att bli delägare för att organisera sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse.

Som nämnts ovan tillämpar både revisionsbyrå X och Y en partnerskapsstruktur där de anställda
har möjlighet att bli partners. Faktorer/egenskaper som värdesätts hos de anställda för att de
överhuvudtaget ska ha en möjlighet att bli partners är att ha ett bra yrkesmässigt kunnande, att
ha en säljförmåga och att bidra till byråns framgång och lönsamhet. Det är faktorer som kan
kopplas till både professions- och vinstintresset och kan därmed ses som ett sätt för byråerna
att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse.

I enighet med Van Lent (1999) har dock ägandet inom de studerande revisionsbyråerna blivit
allt mer hierarkiskt och byråkratiskt och ägarstrukturen kan sägas allt mer ha börjat likna andra
typer av företag där ägandet endast ges till en mindre grupp anställda. Partnerskapsstrukturen
inom revisionsbyråer, åtminstone de fallbyråer jag har studerat, är därmed inte vad man tror
den är. Partnerskapsstrukturen hos de studerade fallbyråerna ses snarare som en fasad utåt, det
för att motivera och disciplinera de anställda för att på så sätt organisera sig kring balansgången
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mellan profession och vinstintresse. Den verkliga skepnaden är dock ett ägande likt ett slutet
ägande i överrensstämmelse med Alchian & Demsetz (1972).

Det är ingen av de studerade fallbyråerna som tillämpar en traditionell up-or-out-struktur i
enlighet med Malhotra et al (2010), Morris & Pinnington (1998) samt Von Nordenflycht (2010)
där de anställda efter flera års arbete antingen tvingas lämna byråerna eller erbjuds delägarskap
för att på så sätt hantera balansgången mellan profession och vinstintresse. Vad som däremot
observerades och som överensstämmer med vad ovan nämnda forskare påstår är att byråerna
har antagit alternativa former av up-or-out-systemet eller åtminstone up faktorn för att på så
sätt organisera sig kring balansgången. Utefter observation tyder det vidare på att up-or-outsystemet snarare är en konsekvens av byråernas agerande kring balansgången mellan profession
och vinstintresse än ett system som medvetet och känt förekommer i byråerna. Det interpreterar
snarare på att up-or-out-systemet är en konsekvens av de anställdas egna frivilliga val på grund
utav att de inte klarar att leva upp till de riktlinjer och krav som ställs på dem, ett frivilligt val
som byråerna möjligtvis är medvetna om.

Samtliga tre fallbyråer använder sig av bonussystem till de anställda vilket kan ses som ett sätt
för byråerna att organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse. Det
slående i sammanhanget är emellertid att även om samtliga tre fallbyråerna använder sig av
bonussystem skiljer sig systemen markant åt mellan byråerna, vilket kan tolkas som att det finns
olika syften/bakomliggande tankar bakom dem. Utefter vad som har observerats i de studerade
fallbyråerna kan jag dock inte säga som systemen är till för att hantera just balansgången. Inom
revisionsbyrå Y är det emellertid tydligt att systemet är till för att gynna byråns tillväxt och
därmed vinstintresse, medan det i de två andra byråerna är osäkert om bonussystemen är till för
att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse. Det kan tolkas som att systemen,
inom revisionsbyrå X och Z, kan vara för än professionsintresset än vinstintresset. Studien
syftar emellertid inte till att belysa vilken av de två tillhörigheterna som tar överhanden. Det är
redan gjort av bland annat Bierely, 1998; Sorensen, 1967; Sorensen & Sorensen, 1974; Aranya
& Ferris, 1984; Senatra, 1980; bamber & Iyer, 2002; Wyatt, 2004; Suddaby et al, 2009;
Carrington et al, 2011. Jag kommer därmed inte att gå in närmare på bonussystemen inom
byråerna förhåller sig till de två tillhörigheterna, utan väljer att konstatera att det inte kan
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fastställas utifrån vad jag har observerat om bonussystemen inom de här byråerna är till för att
hantera balansgången. För att göra det behövs vidare forskning.

Revisionsbyråer utgör vidare kunskapsintensiva organisationer där de anställdas kunskap och
kompetens i enlighet med forskare som Morris & Empson (1998), Jensen et al (2010), VeraMunoz (2006), Van Lent (1999) samt Von Nordenflycht (2010) utgör en viktig resurs för att
hantera balansgången mellan profession och vinstintresse. Utefter studier på fallbyråerna tyder
det på att samtliga byråer förespråkar en generell kunskap och kompetens hos de anställda för
att på så sätt hantera balansgången. Hur kunskapen och kompetensen tillgodoses varierar mellan
byråerna. Där byrå X tenderar att i stor utsträckning standardisera tillvaratagandet, medan byrå
Y och Z tenderar att använda sig av mer informella interaktioner och sätt för att tillvara ta
kunskapen och kompetensen. Dock är en stor del av kunskapen och kompetensen inom byråerna
standardiserat in i minsta detalj. Allt är i princip dokumenterat i databaser, handböcker,
riktlinjer och föreskrifter. Varför det snarare kan ses som att balansgången mellan profession
och vinstintresse blir tillgodosedd genom standardiseringen, snarare än i de anställdas kunskap
och kompetens.

De studerade fallbyråerna använder sig av i mer eller mindre grad av både informella och
formella styrningsprocesser för att organisera sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse. Vilken av de två som är den styrande varierar dock mellan de olika byråerna,
beroende på bland annat storlek och vilken förutsättning de har att övervaka de anställda. Att
antingen anta informella styrningsprocesser eller formella styrningsprocesser som den
teoretiska referensramen gör sken av tillämpas inte inom de studerade fallbyråerna. Som nämnts
ovan används snarare både de informella och formella styrningsprocesserna för att hantera
balansgången. Vidare kan det därmed ifrågasättas om informella styrningsprocesser numera
kan ses som ett av de traditionella särdragen inom revisionsbyråer. Utifrån de studerade
fallbyråerna upplevs det som att kombinationen är särdraget.

Hur de traditionella särdrag som revisionsbyråer antas anta ter sig inom de studerade
fallbyråerna och hur de därmed organiserar sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse skiljer sig åt mellan fallbyråerna. Att fallbyråerna använder sig av olika sätt för att
organisera sig kring balansgången kan tyda på att de har olika förutsättningar på marknaden
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och internt inom byrån och därför väljer att organisera sig på olika sätt. Ett sett att organisera
sig kring balansgången för en byrå behöver inte vara användbart för en annan. Att därmed säga
att det finns ett givet svar för att hantera balansgången mellan profession och vinstintresse är
svårt, om än möjligt och jag kan inte utifrån mina resultat dra slutsatser kring det. Syftet med
studien är emellertid inte att hitta ett svar eller en lösning på hur balansgången kan hanteras på
bästa sätt. Syftet är att få en djupare förståelse för hur byråerna organiserar sig kring
balansgången för att på så sätt möjliggöra för fortsatt forskning. Med studien har jag belyst och
öppnat upp för hur revisionsbyråer organiserar sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse och kan därför bidra till det forskningsgap som finns inom området.

7.1 Förslag till vidare forskning
Min studie har endast behandlat tre fallbyråer och kan därmed inte generalisera till övriga
revisionsbyråer på marknaden. Det hade emellertid varit intressant att ta reda på hur
revisionsbyråer generellt organiserar sig kring balansgången mellan profession och
vinstintresse. Det rekommenderas därmed en mer omfattande studie, med ett större urval av
revisionsbyråer, för att belysa hur revisionsbyråer organiserar sig kring balansgången. Genom
att studera flera revisionsbyråer hade möjligtvis generaliseringar kunnat dras och därmed
urskilja om något av ovan nämnda särdrag och hur det utformas är särskilt förekommande.

En intressant infallsvinkel på studiet av hur revisionsbyråer organiserar sig kring balansgången
mellan profession och vinstintresse hade varit att studera fenomenet ur ett regleringsperspektiv.
Exempelvis vad säger lagarna kring hur revisionsbyråer bör/måste organisera sig och vad får
det för konsekvenser på organiseringen av balansgången.

I min studie har jag endast belyst de traditionella särdrag som revisionsbyråer påstås anta för
att på så sätt organisera sig kring balansgången mellan profession och vinstintresse. Det hade
emellertid även varit intressant att studera andra särdrag som revisionsbyråer kan ställas inför.
Alternativ att studera organiseringen kring balansgången ur ett annat perspektiv, exempelvis ett
ekonomistyrnings perspektiv.
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Bilaga 1 – Intressebrev inför fallstudien
Hej!
Jag inbjuder Er som revisionsbyrå till att medverka i mitt examensarbete. Jag genomför en av
de första studierna i Sverige kring hur revisionsbyråer organiserar sig för att hantera
balansgången mellan profession och vinstintresse och jag behöver Er hjälp för att få en
djupare förståelse för revisionsbyråers organisering. Tidigare forskning kring revisionsbyråer
har varit begränsad till sin art genom att enbart studera en viss del av organiseringen, varför
den här studien kan bidra med en djupare förståelse för revisionsbyråers organisering.
Syftet med studien är att undersöka hur revisionsbyråer organiseras för att hantera
balansgången mellan profession och vinstintresse. Undersökningen består av en fallstudie
med insamlande av dokument samt intervjuer.
Jag är medvetna om att mitt ämne kan vara känsligt varför all information som inhämtas
kommer att behandlas konfidentiellt. Den information som används kommer därför att kodas
för att säkerställa att Er anonymitet bevaras.
Studien kommer slutligen att mynna ut i en examensuppsats för Civilekonomprogrammet på
Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av universitetsadjunkt Ulf Larsson-Olaison.
Som tack för ert deltagande kommer Ni att få möjligheten att ta del av resultatet av studien
vilket jag hoppas kan vara av intresse för Er. Jag är tacksam om Ni är villiga att delta! Jag
kommer att ta kontakt mer Er den närmaste tiden för att höra om Ni har intresse av att delta i
studien.
Med vänliga hälsningar
Therese Timm
Civilekonomprogrammet
Linnéuniversitetet Växjö
Kontakt:
Therese Timm, 073- 807 55 68
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Bilaga 2 – Intervjuguide
Intervjuerna kommer att behandla frågor rörande revisionsbyråers organisering för att på
så sätt få en djupare förståelse för hur byråerna organiseras för att hantera balansgången
mellan profession och vinstintresse. Intervjuerna genomförs med ledande
befattningshavare på de tre fallbyråerna. Nedan följer en sammanställning över de
övergripande frågorna som behandlas under intervjuerna.


Kan du berätta om hur verksamheten är uppbyggd hos er? (1)



Hur ser ansvarsfördelningen ut i verksamheten? (2)



Har de anställda möjlighet att bli partner (delägare) i verksamheten? Varför/Varför
inte? (3)



Hur blir man partner (delägare) hos er? Vad ska man ha för kvalifikationer? (4)



Vad krävs för att en anställd ska nå högre nivåer inom verksamheten? (5)



Finns det några belöningssystem för de anställda? (6)



Hur arbetar ni med kompetensutveckling och kompetensförsörjning? (7)



Hur dokumenteras kunskap i verksamheten? (Finns det mallar, databaser, riktlinjer,
standarder, regler och rutiner tillgängliga för de anställda över hur de ska utföra
arbetet?) (8)



Uppenbarligen påverkas verksamheten mycket av lagar, regler och standarder, vilka
bedömer du vara de viktigaste för verksamheten? (9)
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