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Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur 

ekonomistyrningen är utformad inom revisionsföretag. 
 
 
Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie av tre revisionsföretag och vi har 

använt oss av en abduktiv metod. Empirin består av material 
inhämtat från företagens hemsidor och intervjuer med respektive 
företag. Teorin är hämtad ur facklitteratur och artiklar som behandlar 
ekonomistyrning på ett sätt som vi anser är relevant för vår 
undersökning. 

 
 
Slutsatser: I vår undersökning har vi kommit fram till att våra fallföretag har 

börjat arbeta i riktning mot en modern verksamhetsstyrning, men att 
traditionella idéer fortfarande har stort inflytande på företagens 
ekonomistyrning. Vi har också funnit att samtliga tre fallföretag ser 
medarbetarna och deras kunskap som en av företagets viktigaste 
resurser. I vilken utsträckning ekonomistyrningen är fokuserad mot 
medarbetarna skiljer sig dock mellan företagen. 
  
Bland de revisionsföretag som ingått i vår studie är det framförallt tre 
styrverktyg som används, nämligen budget, Balanced Scorecard och 
nyckeltalet debiteringsgrad. Anledningen till varför företagen valt att 
arbeta med just dessa verktyg skiljer sig åt dem emellan. 
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Abstract 
 
 
Title: Management Control Systems in auditing companies  - a case study 

of BDO, SET and Ernst & Young in Malmö 
 
Authors:  Christina Rosberg, Jenny Thörning and Peter Olsson 
 
Advisors:  Per-Magnus Andersson, Carl Hellberg 
 
Course: Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish Credits (15 

ECTS) 
 
Date:  2004-01-15 
 
Key Words: Budget, Balanced Scorecard, Billed time ratio, Management Control 

Systems, Auditing Companies  
 
 
Purpose: To describe and analyze the management control systems in auditing 

companies 
 
 
Methodology: The thesis is a qualitative case study of three auditing companies, and 

we have used an abductive method.     
 
 
Theoretical perspectives: Our theoretical information has been gathered from articles and 

literature, which we have found relevant for our study. 
 
 
Empirical foundation: Our empirical foundation is based upon information gathered from 

interviews at each of the three companies. 
 
 
Conclusions: In our study we have found that our three case companies have 

started to work in direction towards a modern management control, 
but that traditional management control ideas still have a big 
influence on the companies. We have also found that all three 
companies consider their employees, and their knowledge, one of the 
most important resources in the company. However, the extent to 
which the management control is focused on the employees, differs 
between the companies. Among the three case companies there are 
three management control tools, which dominate the management 
control systems; these are balanced scorecard, budget and billed time 
ratio. The reason why the companies have chosen to work with these 
tools varies between the companies.  
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till vårt val av ämne. Utöver detta presenteras även vår 
problemställning, syftet med uppsatsen, dispositionen samt vilken målgrupp uppsatsen riktar sig till.  
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Ekonomistyrning är ett ord som väcker blandade känslor hos människor. Många av oss associerar 
till begrepp som att kontrollera, korrigera eller motivera, med både positiva och negativa 
förtecken. Vissa styrverktyg inom ekonomistyrningen associeras också av många till tidskrävande 
arbetsuppgifter som måste göras, men som delvis förlorat sin relevans, då metoderna utvecklades 
för företag som verkade i en helt annan verklighet än den dagens företag lever i.  
 
 
1.2 Problemställning 
 
De senaste decennierna har en tydlig förändring skett på våra marknader. Samhället har övergått 
från att vara ett produktorienterat industrisamhälle till ett serviceorienterat tjänstesamhälle, och 
tjänsteföretagen spelar en allt viktigare roll på marknaden. Bland tjänsteföretagen finns de 
kunskapsintensiva företagen, där  verksamheten är starkt beroende av medarbetarna och deras 
kunskap för att kunna tillhandahålla lösningar på komplexa problem. Inom dessa företag borde 
fokus läggas på immateriella resurser istället för materiella, vilket även ställer nya krav på de 
verktyg som används i ekonomistyrningen av dessa företag.  
 
Detta kommer till uttryck i den ekonomiska litteraturen, som de senaste åren uppmärksammat att 
kunskapsintensiva tjänsteföretag behöver styrverktyg som tar hänsyn till att företagen inte 
producerar en reell produkt. I teorin har man kommit en bit på väg inom detta område och den 
traditionella ekonomistyrningens giltighet i kunskapsintensiva företag har ifrågasatts. Frågan är 
dock hur ekonomistyrningen i kunskapsintensiva företag i realiteten är utformad idag – märks det 
i praktiken att ekonomistyrning i kunskapsintensiva företag har fokus på andra resurser än de 
materiella?  
 
Revisionsföretagen är några av de företag som anses kunskapsintensiva och som tillhandahåller 
komplexa lösningar till sina klienter; de rådgiver och utbildar företag samt kontrollerar att dessa 
sköter sina räkenskaper lagenligt. Organisationerna består av högt utbildade människor, i stor, 
nästan uteslutande utsträckning av ekonomer, som genom sina utbildningar torde ha goda 
insikter i vikten av en väl genomtänkt ekonomistyrning.  
 
Vi fann det därför intressant att studera just dessa revisionsföretag, hur de i egenskap av 
kunskapsintensiva organisationer styr sin egen interna verksamhet. I våra inledande funderingar i 
vårt arbete utkristalliserade sig följande fyra frågor:  
 
• I vilken utsträckning använder sig revisionsföretag av traditionell ekonomistyrning?  
• Hur styr revisionsföretag sin ekonomi, när personalen och deras kunskap är ytterst viktiga 

faktorer för företagens framgång? Hur anpassad till en kunskapsintensiv verksamhet är 
ekonomistyrningen? 

• Har ekonomistyrningen likartad utformning hos likartade revisionsföretag? 
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• Vilka ekonomistyrningsverktyg används av revisionsföretag och varför? 
 
Dessa frågor ledde fram till vår frågeställning: 
 
Hur är ekonomistyrningen i revisionsföretag utformad? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet är att beskriva och analysera hur ekonomistyrningen i revisionsföretag är utformad. 
 
 
1.4 Disposition 
 
Vi har valt att disponera vår uppsats på ett sätt som vi hoppas ska göra texten lättillgänglig för 
läsaren. Efter detta inledande kapitel följer ett metodkapitel, där vi diskuterar och motiverar våra 
vägval gällande studien. För att skapa ett ramverk för läsaren har vi därefter lagt vårt tredje 
kapitel, som tar upp teorier kring och perspektiv på ekonomistyrning som vi finner relevanta för 
det därefter följande kapitel 4, empirin. Kapitel 5 innehåller vår analys, och i det sista kapitlet 
redogör vi för och diskuterar våra resultat, samt ger förslag till fortsatt forskning. 
 
 
1.5 Målgrupp 
 
Uppsatsen vänder sig i första hand till läsare med grundläggande kunskaper inom området 
ekonomistyrning, vilket också utgör anledningen till att vi inte närmare kommer förklara 
allmänna och vedertagna begrepp och teorier. 
 
Förutom de som varit inblandade i uppsatsen hoppas vi att såväl lärare som studenter vid 
Ekonomihögskolan ska finna innehållet i undersökningen intressant och tilltalande. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel diskuteras de val vi har gjort inför och under utformandet av uppsatsen, exempelvis typ av studie, 
studieobjekt, informationsinsamling och analys. På detta sätt hoppas vi möjliggöra för läsaren att kritiskt kunna 
tillgodogöra sig uppsatsens information. Vår strävan är att ge en så klar och rättvis bild som möjligt av hur vi har 
arbetat. 
 
 
2.1 Deduktiv, induktiv eller abduktiv? 
 
Traditionellt sett pekar metodlitteraturen på två olika angreppssätt som används vid en 
vetenskaplig undersökning; deduktiv eller induktiv metod. Den deduktiva metoden kan även kallas 
bevisandets väg och innebär att man utgår ifrån en teori, som man sedan försöker pröva i 
verkligheten genom empiriska undersökningar. Den induktiva metoden, även kallad upptäcktens väg, 
innebär däremot att man utgår ifrån empiriska undersökningar och utifrån dessa utvecklar en 
teori1.  
 
Alvesson och Sköldberg lyfter emellertid fram ett tredje alternativ, som de kallar abduktiv metod. 
Här är angreppssättet istället att man utifrån den verklighet man studerar kopplar teorier till 
denna empiri för att kunna analysera och förstå den. Det är alltså en kombination av de ovan 
nämnda metoderna. Denna metod innebär i praktiken att både empiriska och teoretiska 
frågeställningar belyses och analyseras. Alvesson och Sköldberg menar att denna metod är den 
dominerande vid undersökningar som är byggda kring fallstudier2. När det i vårt fall var fastlagt 
att vi skulle utföra en fallstudie diskuterade vi vilken metod vi skulle använda, som 
tillvägagångssätt med studien. Vi valde att använda oss av den abduktiva metoden, då vi ansåg att 
denna metod passade vårt syfte med uppsatsen och de möjligheter och begränsningar som vi 
funnit i tillgänglig teori. 
 
 
2.1.1 Fallstudier 
 
Att i vårt fall göra en fallstudie kändes naturligt, då vi ville beskriva och analysera den 
ekonomistyrning, och de styrverktyg som används i dessa företag, och på så sätt få en större 
förståelse för denna dimension inom revisionsföretag. Ett annat tillvägagångssätt, exempelvis 
enbart teoretiska studier eller en deduktiv studie, anser vi inte hade varit lämpligt eftersom 
litteratur gällande ekonomistyrning i just revisionsföretag varken är omfattande eller ingående. Vi 
ansåg istället att vi uppnådde ett bättre resultat genom att kombinera empiriska undersökningar 
med teoretiska perspektiv. 
 
I syfte att få den större förståelse som nämndes i stycket ovan valde vi också att använda tre 
företag i undersökningen, därför att detta antal ger oss en möjlighet att se mönster i 
användningen av vissa verktyg och metoder. Vi inser att om vi enbart studerat ett företag hade 
detta gett undersökningen ett större djup. Vi hade däremot inte fått det mått av bredd, som vi får 
med tre företag, och som vi anser viktigt för att kunna studera likheter och skillnader i hur 
revisionsföretag utformar sin ekonomistyrning. Tre företag ger oss dessutom en större möjlighet 
att dra slutsatser än om vi valt bara två företag.  

                                                 
1 Holme, I., Solvang, B.K., (2001) Forskningsmetodik, s. 51 
2 Alvesson, M., Sköldberg, K., (1994) Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ undersökning, s. 
43 
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2.2 Objektivitet 
 
Det finns två huvudsakliga metodskolor, där den ena, positivismen3, förespråkar forskning som står 
utanför etik och moral, det vill säga helt neutral forskning. Detta angreppssätt förutsätter att 
forskare förhåller sig helt objektiva till det fenomen som studeras. För oss författare är det mer 
eller mindre omöjligt att genomföra en helt opartisk studie. Den hermeneutiska4 skolan däremot har 
ett annat mål, som passar oss bättre – att söka uttolka och förstå en verklig händelse. Eftersom 
för-förståelse, erfarenheter och eget intresse kommer att påverka vår tolkning och förståelse av 
det fenomen som studeras, känns det viktigt att läsaren är medveten om att vi alla tre har en 
bakgrund i studier i företagsekonomi, med inriktning mot redovisning. Häri ligger vårt verkliga 
intresse, och det är användningen och betydelsen av ekonomistyrningen som fascinerar oss.  
 
 
2.3 Teori 
 
2.3.1 Insamling och bearbetning av sekundärdata 
 
Den teori som vi presenterar i uppsatsen är hämtad ur facklitteratur och artiklar som behandlar 
ekonomistyrning på ett sätt som vi anser är relevant för vår undersökning. Utöver perspektiv på 
vad som är specifikt för ekonomistyrning i kunskapsföretag och den utveckling som väntas ske 
mot en bredare, mer målinriktad ekonomistyrning, har vi också samlat teorier om de styrverktyg 
som fallföretagen angett att de använder. De teoretiska ramverk vi presenterar i uppsatsen syftar 
till att ge en överskådlig bild av dels de faktorer som kan påverka revisionsföretagens val av 
styrverktyg, dels av de olika styrverktyg som används i fallföretagen, för att sedan kunna analysera 
det vi finner i våra fallstudier.  
 
Vi är medvetna om att de utvalda teorierna om verktyg, synsätt och metoder inte representerar 
hela spektret av teori kring vårt ämne, utan snarare är en översikt över de perspektiv som har en 
koppling till de företeelser vi undersökt. Vår utgångspunkt har alltså varit att använda befintliga 
och i vårt tycke relevanta teorier och beskrivningar, väl medvetna om att fördelar och nackdelar 
med valda teorier kan ifrågasättas och diskuteras.  
 
För att inte begränsa oss i ett för tidigt skede vid vår inhämtning av teori, använde vi oss av 
sökord som täckte in breda områden, t ex ”ekonomistyrning”. När vi sedan hittat teorier och 
litteratur som hade en mera direkt koppling till de studerade företag, eller som ändå kunde tänkas 
ha en hög relevans, valde vi att använda oss av smalare sökvägar, till exempel Balanced Scorecard 
(hädanefter benämnt BSC) i kombination med ”Accounting*”.  
 
 
2.4 Empiri 
 
2.4.1 Kvantitativ kontra kvalitativ metod 
 
Beroende på vilken typ av information man utgår ifrån när man genomför en undersökning kan 
man inom samhällsvetenskapen skilja mellan två olika metodiska angreppssätt: kvantitativ och 
kvalitativ metod5. Kvantitativa metoder är i hög grad formaliserade och strukturerade och utgår ifrån 

                                                 
3 Holme, I., Solvang, B.K., (2001) Forskningsmetodik s. 332 
4 Holme, I., Solvang, B.K., (2001) Forskningsmetodik s. 95 
5 Holme, I., Solvang, B.K.,  (2001) Forskningsmetodik,  s.13 
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data som är kvantifierbara. Metoden kännetecknas av selektivitet och avstånd till 
informationskällan. Kvalitativa metoder å sin sida är mindre formaliserade och utgår ifrån data som 
är svår att kvantifiera. Syftet är huvudsakligen att förstå ett studerat fenomen och metoden 
kännetecknas av närhet till informationskällan. Sålunda passar en kvalitativ metod vårt syfte 
bättre, då vi därigenom har större möjlighet att iaktta processer och sammanhang, och då både se 
det unika såväl som mönstren i situationerna. Under arbetet har vi med denna metod också haft 
en möjlighet att vara flexibla i undersökningen av företagen, genom att kunna anpassa våra 
intervjuer efter intervjupersonerna.  
 
Vi är medvetna om att det finns risker med att välja en kvalitativ metod, till exempel att vi på 
grund av djupet förlorar generaliserbarhet. Dock anser vi att den möjlighet till generaliseringar 
som vi hade kunnat uppnå genom att använda oss av en kvantitativ metod, inte hade gagnat oss i 
vårt syfte och i vår analys. Vi anser att vi med denna metod riskerat att gå miste om en värdefull 
närhet till företagen och därmed en förståelse för anledningarna till varför vissa verktyg används. 
 
 
2.4.2 Val av undersökningsobjekt 
 
Vid vårt val av undersökningsobjekt började vi med att lista de större revisionsföretag som har 
kontor i Malmöregionen. Detta resulterade i en lista med sex olika revisionsföretag, alla välkända 
och av en storlek som gjorde att vi kände oss säkra på att de hade en genomtänkt 
ekonomistyrning. Att de alla sex också hade en viss storlek gemensamt (över 20 anställda på 
respektive Malmökontor) gjorde också att vi tyckte att jämförelserna mellan företagen skulle 
kännas mer relevanta än om vi exempelvis skulle valt en större byrå och två mindre med bara 
några få anställda. Det var även av vikt för oss att vi skulle kunna studera ekonomistyrningen på 
ett lokalt plan, på kontorsnivå. Detta då vi i ett tidigt skede lade fast att vi främst var intresserade 
av hur de lokala kontoren arbetar med ekonomistyrning, och inte hur en central styrning av ett 
dessa enheter sker. Att vi gjorde detta val berodde dels på de begränsningar i tid, som vi arbetat 
efter, men även att vi på grund av avstånden lättare skulle kunna genomföra intervjuer på plats 
hos företagen.  
 
Efter telefonsamtal till de sex revisionsföretag som vi listat, återstod så småningom tre som hade 
möjlighet att träffa oss för intervjuer kring deras ekonomistyrning, nämligen Ernst & Young, 
SET Auktoriserade Revisorer samt BDO Revision i Malmö KB. Mellan dessa tre finns en viss 
storleksskillnad, men vi ansåg ändå att de uppdrag och klienter de olika företagen arbetade med 
uppvisade fler likheter än skillnader, varför vi ansåg dessa relevanta att undersöka.  
 
 
2.4.3 Insamling och bearbetning av primärdata 
 
Vår empiri baserades på intervjuer med personer på våra tre fallföretag, en person på varje 
företag. Vi ska här redogöra för de tankar, resonemang och val vi gjorde då vi planerade och 
utförde intervjuerna. 
 
 
2.4.3.1 Intervjupersonerna 
 
Som framgår av vårt syfte är vi intresserade av att beskriva och analysera hur ekonomistyrningen 
är utformad i revisionsföretag. Vår ambition har därför varit att få kontakt med personer på våra 
tre fallföretag som på något sätt är delaktiga i ekonomistyrningen, då det avgörande för vår studie 
var att få insikt i detta område 
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Vid val av intervjupersoner finns det två olika typer av intervjuer att skilja på: respondent- och 
informantintervju6. En respondentintervju innebär att man intervjuar personer som själva är delaktiga i 
den företeelse som studeras, i vårt fall alltså personer som själva jobbar med ekonomistyrningen 
på fallföretagen. En informantintervju å sin sida innebär att man intervjuar personer som står 
utanför den studerade företeelsen, men som ändå har något att säga om den. 
 
Vi har genomfört tre respondentintervjuer, då vi har intervjuat personer som i mer eller mindre 
utsträckning är delaktiga i ekonomistyrningen på respektive företag. Intervjuerna var personliga 
och varade i cirka en timme vardera. Dessa intervjuer har sedan följts upp med kompletterande e-
mail.  
 
Följande personer har intervjuats: 
 
- Hans Westberg, auktoriserad revisor på SET Revision, Malmö 
- Pia Anell, gruppchef för den publika gruppen på Ernst & Young, Malmö 
- Joakim Leifland, godkänd revisor på BDO Revision i Malmö KB 
 
 
2.4.3.2 Förberedelser och intervjuteknik 
 
Inför intervjuerna sammanställde vi några övergripande frågor, som skickades till respektive 
intervjuperson per e-post några dagar innan varje intervju. Detta för att intervjupersonerna skulle 
ha möjlighet att förbereda sig och undvika tidsspillan vid intervjutillfället. Vi var medvetna om 
risken med att låta intervjupersonerna förbereda sig på frågorna och därmed ge oss förberedda 
svar, men då en förutsättning för att vi skulle ha möjlighet att alls intervjua företagen var att vi var 
tidseffektiva, anser vi ändå att fördelarna för oss och framförallt för företagen övervägde. De 
frågor vi skickade i förväg var av en bredare karaktär, och de frågor där vi ansåg det särkskilt 
viktigt att få spontana svar ställdes först vid intervjutillfället.  
 
Vid planeringen av våra intervjuer tog vi ställning till intervjuernas standardiseringsgrad och 
struktureringsgrad 7: 
 
Standardiseringsgraden av en intervju har att göra med vilket syfte man har med intervjun och 
vilken typ av svar man vill ha. Det finns intervjuer med hög standardiseringsgrad, där 
frågeformulering och ordningsföljden mellan frågorna är bestämd på förhand. Denna form 
lämpar sig bäst för en kvantitativ bearbetning av svaren. Ostandardiserade intervjuer innebär att 
frågeformulering och ordningsföljd mellan frågorna är friare och mer situationsanpassad, vilket 
ger mer uttömmande och nyanserade svar Vi använde oss däremot av semistandardiserade 
intervjuer, vilket är en mellanform av de två ovan nämnda intervjuformerna. Detta innebar att vi 
på förhand bestämde vissa huvudfrågor som vi ställde till samtliga intervjupersoner. Exakt 
frågeformulering och ordningsföljd mellan frågorna varierade dock från intervju till intervju och 
vi gav intervjupersonerna stort utrymme att själva utveckla och komplettera sina svar. 
 
Vad gäller struktureringsgraden valde vi att hålla intervjuerna relativt ostrukturerade, då vi utöver 
rena fakta även ville locka fram allmänna värderingar och attityder kring ekonomistyrningen på 
företagen. Genom öppna frågor tillät vi intervjupersonerna att i viss grad själva disponera över 
vad han/hon tyckte var viktigt att berätta om.  
 
                                                 
6 Lundahl, U., Skärvad, P-H., (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s.91 
7 Lundahl, U., Skärvad, P-H., (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 91 
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Under intervjuernas genomförande registrerade vi det som sades, dels på band och dels genom 
anteckningar. Vi är medvetna om att bandinspelning kan få intervjupersonerna att känna sig 
hämmade i hur eller vad de berättar. Vi meddelade dock alla intervjupersonerna i förväg, per e-
post, om vår avsikt att spela in intervjun, och försäkrade oss noga om att detta var i sin ordning 
när vi kom dit. Fördelen med en bandinspelning är möjligheten att kunna registrera precis allt 
som sägs, och detta anser vi uppväga eventuella nackdelar.  
 
Alla tre uppsatsmedlemmar deltog i intervjuerna. På varje intervju hade en av oss huvudansvaret 
för frågorna medan de två andra ställde mera spontana kompletterande frågor.  
 
 
2.5 Analys 
 
Vi har i vårt analysavsnitt genomgående arbetat med matriser för att förenkla tankearbetet och 
jämförelser. Dessa matriser finns bifogade i slutet av uppsatsen för att göra det lättare för läsaren 
att förstå våra tankegångar. Utifrån matriserna har vi analyserat aspekterna i tre olika dimensioner: 
 
 
Aspekt\Företag SET BDO E&Y 
    
Finansiella/icke-finansiella mått Finansiella Båda Båda 
Fokus på materiella/immateriella tillgångar Materiella Kombination Kombination 
 
Figur 2.1 Exempel på matris 
 
I den första analysdimensionen studerar vi i vilken utsträckning en aspekt förekommer i de tre 
företagen och huruvida det går att se ett mönster kring detta.  
 
   
   

 
Figur 2.2 Analysdimension 1 
 
I den andra analysdimensionen studeras samtliga aspekter under en rubrik, exempelvis ”Budget”, 
för att sedan kunna göra företagsspecifika jämförelser och studera skillnader och mönster 
företagen emellan. 
 
   
   

 
 
 
Figur 2.3 Analysdimension 2 
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I den tredje analysdimensionen studeras skillnader och likheter mellan teori och empiri.  
 
 
   
   

 
 
Figur 2.4 Analysdimension 3 
 
Dessa tre aspekter kommer alla att återfinnas i kapitel 5, Analys.  
 
 
2.6 Källkritik 
 
Vid vårt val av källor har vårt syfte hela tiden varit att få relevant information kring de frågor vi 
fokuserat på. Ett övergripande kriterium för kvalitativa källor är att de uppfyller kravet på en hög 
validitet och reliabilitet.  
 
 
2.6.1 Validitet 
 
Ib Andersen definierar validitet som en kombination av giltighet och relevans, där giltigheten innebär 
den generella överensstämmelsen mellan den teoretiska och empiriska begreppsplanen8. Med 
giltigheten i vår studie menas alltså att vi verkligen mäter det fenomen som vi avser att mäta. 
Relevans i sin tur handlar om hur relevant det empiriska begreppsurvalet är för den uppsatta 
problemställningen9. Den information vi har samlat in i vår studie ska med andra ord kunna 
användas för att pröva våra frågeställningar. Då en stor del av vår studie har gått ut på att beskriva 
hur ekonomistyrningen ser ut på företagen har vi försökt ha detta i åtanke under genomförandet 
av våra intervjuer. Detta för att eliminera risken för en låg validitet i samband med en kvalitativ 
undersökning, som främst ligger i att intervjuaren kan missförstå eller provocera fram åsikter från 
den intervjuade, eller att den intervjuade kan ha ett egenintresse i att försöka vinkla eller 
förvränga verkligheten 10.  
 
 
2.6.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet definieras av Ib Andersen som: ”hur säkert eller exakt vi mäter det som vi faktiskt 
mäter – oavsett vad vi avser att mäta”11. En allmänt vedertagen uppfattning är att det finns en 
tendens till att lättare uppfylla kriteriet reliabilitet vid en kvalitativ undersökning än vid en 
kvantitativ, främst på grund av närheten till källan. Vid vårt val av intervjupersoner valde vi även 
avsiktligt personer som låg nära vårt studerade fenomen, just för att säkerställa en hög reliabilitet. 
Som nämndes ovan så spelade vi även in intervjuerna för att säkerställa att vi inte missade eller 
missförstod något under intervjuerna, vilket vi anser bidrog till en högre grad av 
överensstämmelse mellan vår beskrivning av verkligheten och de intervjuades förmedlade bild av 
densamma.  

                                                 
8 Andersen, I., (1998) Den uppenbara verkligheten, s. 85 
9 Andersen, I., (1998) Den uppenbara verkligheten, s. 85 
10 Holme, I., Solvang, B.K., (2001) Forskningsmetodik s.94 
11 Andersen, I., (1998) Den uppenbara verkligheten, s. 85 
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2.7 Struktur 
 
För att man som läsare lättare skall kunna följa tankegångar och övergångar mellan teori och 
empiri till analys krävs en tydlig struktur. I syfte att uppnå detta tog vi fram nedanstående modell, 
för att få en så tydligt struktur på vår uppsats som möjligt. Denna modell har legat till grund för 
vår disposition av teori- och analyskapitlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.5 Modell över teori- och analyskapitlens struktur 
 
När vi har arbetat med modellen har vi försökt illustrera våra tankegångar och tillvägagångssätt 
när vi närmat oss ämnet. Inledningsvis har vi börjat med att se på den traditionella 
ekonomistyrningen och dess problem, för att skapa en grund för våra vidare diskussioner. Från 
traditionell ekonomistyrning följt av ett resonemang kring utvecklingen från traditionell styrning 
till verksamhetsstyrning, har vi gått vidare till ekonomistyrning i  revisionsföretag. Detta har 
slutligen resulterat i tre enskilda styrverktyg, som vi ansett vara de mest relevanta att beskriva i vår 
studie, med hänsyn tagen till det vi funnit i vår fallstudie.  
 
Denna strukturella uppdelning kommer läsaren att känna igen i teori- och analyskapitlena, medan 
empirikapitlet fått en mera individuell utformning baserad på den information vi fått om de tre 
fallföretagen. 

Traditionell ekonomistyrning 

Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 

 Ekonomistyrning i revisionsföretag 

Budget, debiteringsgrad, BSC 
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3 Teori 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som kommer att användas i analysen av det empiriska materialet. Vi inleder 
med en övergripande beskrivning av revisionsbranschen som helhet. Därefter följer en presentation av relevant teori 
för vår studie, med ett resonemang som tar sin utgångspunkt i traditionell ekonomistyrning och som mynnar ut i 
den moderna ekonomistyrningen. Slutligen beskriver vi de styrverktyg som är relevanta för vår studie, nämligen 
budget, debiteringsgrad och BSC. 
 
 
3.1 Revisionsbranschen 
 
Då vårt syfte är att studera ekonomistyrningens utformning inom revisionsföretag, kommer vi 
här nedan först ge en överblick av revisionsbranschen som helhet och dess karakteristika. 
 
 
3.1.1 Uppbyggnad 
 
År 2000 verkade omkring 90 registrerade revisionsfirmor i Sverige12. Inom branschen finns dock 
en stor segmentering. Revisionsfirmorna är uppdelade på små, eller mycket små aktörer, samt ett 
fåtal väldigt stora revisionsfirmor. Utav det sammanlagda antalet revisorer (4000), som är aktiva i 
Sverige, var år 2002 drygt hälften anställda på någon av de större revisionsfirmorna, tex.  KPMG, 
Ernst & Young, Deloitte, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers, BDO och SET 13. Resultatet av 
denna branschuppbyggnad märks framförallt i vilka revisionsuppdrag, som tillfaller de olika 
revisionsfirmorna.  
 
Vid val av revisionsfirma tar företag stor hänsyn till vilket anseende och vilken storlek 
revisionsfirman har, framförallt ifall den blivande klienten är börsnoterad. Detta framförallt då 
aktie- och kreditmarknader ställer krav på att revisionsbyrån som anlitas skall vara välkänd och av 
en viss storlek, för att säkra kvaliteten på revisionen14. Resultatet av detta krav visar sig i att i de 
företag, som ”svarar för över 70% av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen, [så] kommer 
revisorerna i alla dessa bolag från någon av de fem största byråerna, som alla ingår i globala 
nätverk”15. Denna situation beror till stor del på att det svenska näringslivet globaliserats, och 
detta har i sin tur ställt högre krav på revisionsfirmorna, som gått samman i internationella 
nätverk. Denna konsolidering har framförallt skett för att kunna klara av att genomföra revision 
hos större komplexa internationella koncerner.  Denna branschuppbyggnad finns även i USA och 
övriga Europa16. 
 
 
3.1.2 Lönsamhet 
 
Under 2000 hade revisionsbranschen en genomsnittlig avkastning på totalt kapital på 12 % och 
en soliditet på 47 %17, vilket ansågs högt i jämförelse med motsvarande värden för likartade 
branscher, till exempel advokatbyråer, organisationskonsulter eller datakonsulter. Bäst lönsamhet 
uppnåddes bland de mindre revisionsfirmor med 5-9 anställda, som hade en lönsamhet på 15 % 
                                                 
12 Anonym, (2001) ”SPECIAL: REVISION – De fem storas jakt”, Affärsvärlden 
13 Sunesson, B., (2002)  ”Lönsam litenhet för revisionsbyrå”, Svenska Dagbladet 
14Anonym, (2001) ”SPECIAL: REVISION – De fem storas jakt”, Affärsvärlden 
15Anonym, (2001) ”SPECIAL: REVISION – De fem storas jakt”, Affärsvärlden  
16Anonym, (2001) ”SPECIAL: REVISION – De fem storas jakt”, Affärsvärlden  
17 Sunesson, B., (2002)  ”Lönsam litenhet för revisionsbyrå”, Svenska Dagbladet 
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under 200018, medan lönsamheten bland de större firmorna var cirka 10 % samma år. En 
anledning till detta kan vara tendensen inom revisionsbranschen de senaste åren, som inneburit 
en prispress på revisionsuppdrag. Framförallt bland de större revisionsfirmorna har 
priskonkurrensen varit hård, men även bland de mindre firmorna har konkurrensen märkts av. 
En positiv effekt av priskonkurrensen har varit att firmorna tvingats förbättra och effektivisera 
sina revisionsprocesser. Frågan har dock väckts ifall inte kvaliteten på revision kan bli lidande av 
för hård priskonkurrens. 
 
 
3.2 Traditionell ekonomistyrning 
 
"Ekonomistyrning – en process som syftar till att motivera och inspirera medarbetarna i en organisation till att 
utföra aktiviteter, som gynnar organisationens mål. Den är också en process som skall upptäcka och korrigera 
felaktigheter i agerandet, som exempelvis olika former för missanvändning av resurser”  19 
 
Ovanstående definition av ekonomistyrning gäller än idag, däremot har utformningen av 
ekonomistyrningen förändrats över tiden. De senaste decennierna  har de traditionella 
ekonomiska styrsystemen ifrågasatts alltmer, både av företagen själva och av experter på området. 
Den vanligaste utgångspunkten för ekonomistyrningen hos företag har hittills varit den 
ekonomiska uppföljningen, vilket lett till att man har koncentrerat sig enbart på finansiella mått, 
som byggts upp på information ur bland annat budgetar och balans- och resultaträkningar20. 
Detta kan sägas representera en traditionell ekonomistyrning.  
 
På senare tid har dock kritiken mot denna typ av styrning ökat. Bland annat anses en renodlat 
finansiell styrning leda till ett kortsiktigt tänkande och risken för suboptimering anses vara stor. 
Icke-finansiella mått som exempelvis produktkvalitet, kundnöjdhet och kunskapsnivå hos de 
anställda mäts inte och därmed riskerar man att förbise företagens långsiktiga, strategiska mål, 
vilket kan få allvarliga konsekvenser för ett företags framtid21. En annan synpunkt är att de här 
måtten endast mäter resultatet av tidigare åtgärder och inte ger någon tillförlitlig information om 
företagets nuvarande situation eller om vilka faktorer som ligger bakom resultatet.  
 
 
3.2.1 Immateriella tillgångars ökade betydelse 
 
Att de gamla styrmetoderna nu stöter på så hård kritik har att göra med att samhället har 
förändrats genomgående sedan dessa styrmetoder först utvecklades. Under industrialismen på 
1800- och 1900-talet dominerades företagens verklighet av materiella tillgångar såsom 
anläggningar, inventarier och utrustning, och företagen fick konkurrensfördelar genom att 
investera i dessa tillgångar. Här var finansiella mått tillräckliga för att rapportera om företagens 
ekonomiska ställning. Emellertid har utvecklingen gått framåt sedan dess och de senaste 
decennierna har kännetecknats av en rasande teknisk utveckling samt en ökad betydelse av 
immateriella tillgångar, som exempelvis de anställdas kunskaper och teknologi. Fokus har därför 
flyttats från att hantera materiella tillgångar till att utveckla kunskapsbaserade strategier för att 
bevara och utveckla de immateriella tillgångarna22.  
 
                                                 
18 Sunesson, B., (2002)  ”Lönsam litenhet för revisionsbyrå”, Svenska Dagbladet 
19 Källström, A., (1990) Uppdrag styreffekt, s. 188 
20 BDO (2003) Balanserat Styrkort, s. 8  
21 BDO (2003) Balanserat Styrkort, s. 8 
22 Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2001) ”Transforming the BSC from performance measurement to strategic 
management: Part I”, Accounting Horizons, mars 
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”As far as asset valuation is concerned, the limited importance of physical in relation to intangible assets (e.g. 
human resources) in many service organizations implies that the traditional focus on monetary measures in 
accounting is often a poor indicator of the true value of their assets”23 
 
Ett problem med immateriella tillgångar är dock att deras värde är svårt att mäta på ett korrekt 
sätt. Först och främst har en immateriell tillgång sällan ett värde i sig själv, utan måste i regel 
samverka med andra immateriella eller materiella tillgångar för att skapa värde. För det andra är 
värdet av immateriella tillgångar indirekt, i det att de oftast inte har någon omedelbar positiv 
effekt på ett företags lönsamhet. Exempelvis påverkar en satsning på personalutbildning 
resultatet genom en kedja av orsak-verkan-samband: utbildningen leder till bättre kundservice, 
vilket leder till högre kundnöjdhet, som i sin tur leder till ökad kundlojalitet, vilket slutligen 
genererar högre intäkter.24  
 
 
3.3 Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 
 
 
Ekonomistyrning i företag där de immateriella tillgångarna dominerar torde således skilja sig från 
styrningen av ett traditionellt varuproducerande företag. Svårigheter med att mäta framgång och 
styra ett företag där ingen konkret produkt finns att kvalitetstesta eller mäta volym på, har 
uppmärksammats av ett flertal författare.  
 
”Measuring output in nonmanufacturing activities is difficult. It is rare that homogenous physical units flow out of 
the work done by the product design, legal, accounting, marketing and general administration departments. There is 
seldom a defineable measure of output because there is no standard product.”25 
 
I citatet ovan belyses problemen utifrån perspektivet att mäta output i exempelvis administrativa 
avdelningar, som i sin avsaknad av en standardiserad produkt kan sägas ha samma problematik 
som kunskapsföretag. 
 
Lindvall tar i sin bok Verksamhetsstyrning upp den utveckling inom ekonomistyrning som måste 
ske, för att passa andra företag än de klassiska varuproducerande. Det är främst en ändring kring 
företagets styrfilosofi och inställning kring vilken information som ekonomistyrningen skall ge, 
och hur denna information skall förmedlas och användas bland medarbetarna. Styrfilosofin är 
utgångspunkten för hur företaget utvecklar och tillämpar sin ekonomistyrning26, och enligt den 
modernare styrfilosofin lyfts istället för en kostnadsorienterad styrning mål, värdeskapande och 
helheter fram. Den nya typ av styrning som detta medför betecknas som modern 
verksamhetsstyrning 27. 
 
Uppställningen på nästa sida är tänkt att belysa delar av denna utveckling och en del av de 
faktorer som indikerar traditionell styrning respektive verksamhetsstyrning. Det bör göras klart 
att i praktiken är styrningen sällan eller aldrig så renodlad som i kolumnerna här. 
Ekonomistyrning handlar mycket om uppfattningar om och inställning till vad som är goda och 

                                                 
23 Modell, S., (1996) ”Management accounting and control in services: structural and behavioural perspectives”, 
International Journal of Service Industry Management, s. 61 
24 Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2001) ”Transforming the BSC from performance measurement to strategic 
management: Part I”, Accounting Horizons, mars 
25 Modell, S., (1996) ”Management accounting and control in services: structural and behavioural perspectives”, 
International Journal of Service Industry Management, s. 60 
26 Källström, A., (1990) Uppdrag styreffekt, s. 45 
27 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 166 
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pålitliga styrmetoder, och sådant ändras långsamt – därför är styrningen sällan renodlat 
traditionell eller modern28. 
 
Traditionell Vad avses? Modern 
ekonomistyrning  verksamhetsstyrning 
Control Informationstillgång Empowerment 
Push Informationsefterfrågan Pull 
Detaljstyrning Informationsfokus Målstyrning 
Statisk Informationsrytm Flexibel 
Reaktiv (historisk) Åtgärdsorientering Proaktiv(framtids-

orienterad) 
Kostnadsorienterad Styrningsorientering Värdeorienterad 
 
Figur 3.1 Begreppspar inom traditionell ekonomistyrning respektive modern 
verksamhetsstyrning 29  
 
3.3.1 Från control till empowerment 
 
En grundläggande tanke i traditionell ekonomistyrning är att chefen tänker och medarbetarna 
utför. Under åren har denna tanke moderniserats, främst genom ett reducerat avstånd mellan 
chefer och medarbetare. I modern verksamhetsstyrning betonas att kompetenta medarbetare gör 
ett bättre jobb om de får aktiv del av information rörande arbetet, och att det är viktigt att ha 
tilltro till fördelarna med medarbetarnas aktiva deltagande. Att ha tillgång till information och att 
ha befogenheter att fatta beslut om det som rör arbetet, skapar motivation och är en central del i 
empowerment-synsättet. Det gäller därför att skapa styrsystem som gör att medarbetarna har 
tillgång till information som gör det möjligt att fatta beslut och göra ett bra jobb30. I 
revisionsföretag skulle detta till exempel kunna innebära att medarbetarna får vara med och 
utforma de mått de utvärderas efter.  
 
 
3.3.2 Från push till pull 
 
Genom ny teknologi har nya sätt att få och distribuera information uppkommit, som skiljer sig 
från situationen för 20 år sedan., genom användandet av datorer. Informationen kan anpassas till 
enskilda individer eller grupper och istället för att ekonomisk information skickas ut när det 
passar producenten, det vill säga ekonomiavdelningen i de flesta fall, hämtar varje medarbetare 
den information han eller hon behöver, när den behövs.31.  
 
 
3.3.3 Från detaljstyrning till målstyrning 
 
Traditionellt budgeterar företag med stor detaljprecision, ofta med vissa belopp knutna till 
specifika konton. Detta riskerar att skapa stora låsningar på grund av att resurser inte kan flyttas 
mellan konton. Istället förordas en styrning som är mer inriktad på mål, och där medarbetarna 
har större frihet att inom vissa ramar skapa en väg fram till målet. Det viktiga är att nå målet, inte 

                                                 
28 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 140 
29 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 166 
30 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 141 
31 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 146 
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hur man når dit. Att använda ett BSC är ett sätt att fokusera på mål istället för kostnadskontroll 
av specifika konton32.  
 
 
3.3.4 Från statisk till flexibel rapportering 
 
Att exempelvis budgetera en gång om året, och ha regelbundna uppföljningar av detta dokument 
medför som vi nämnde ovan bland annat risker för låsningar. Det innebär också att 
ekonomistyrning ägnas mycket uppmärksamhet vid vissa, regelbundet återkommande tillfällen 
och märkbart mindre annars. I den moderna verksamhetsstyrningen eftersträvas istället att hela 
tiden använda så aktuell information som möjligt, och därmed öka den viktiga flexibiliteten, som 
innebär att resurser snabbt kan allokeras dit där de behövs bäst. För att denna styrning ska bli 
effektiv och inte bara innebära extra arbete krävs också att planeringen och ekonomistyrningen 
blir mindre detaljorienterade. Ny teknik har  också ökat möjligheterna för en sådan utveckling.33. 
 
 
3.3.5 Från reaktiv till proaktiv styrning 
 
Att hämta information ur redovisningssystemet har hittills varit ett centralt inslag i den 
traditionella ekonomistyrningen. Kritik har framförts mot detta sätt att använda historisk 
information för att ta beslut om framtiden. Många av de som arbetar med ekonomistyrning i dag, 
utbildades på 60- och 70-talen, en tid då det var självklart och logiskt att hämta information ur 
externredovisningen. Dessa värderingar kring ekonomistyrning ändras över lång tid, och därför 
får nyheter, till exempel en mer framåtsyftande ekonomistyrning, inte heller fäste bland företagen 
och deras aktörer särskilt snabbt. Den framåtsyftande styrningen, den proaktiva, avser att 
korrigera felaktigheter i exempelvis användningen av resurser, innan problem uppstår. Den 
reaktiva traditionella styrningen däremot, uppmärksammar att ett problem finns och först 
därefter kan företaget vidta åtgärder. Rullande prognoser och scenarioplanering har lagts fram 
som proaktiva alternativ till den traditionella reaktiva styrningen34.  
 
 
3.3.6 Från kostnadsorientering till värdeorientering 
 
Medan den traditionella ekonomistyrningen fokuserar på resursförbrukning och kostnaders 
struktur, har nu intresset för värdeskapande i företaget väckts och fått ökat fokus. Sambanden 
mellan resursförbrukning och värdeskapande är inte klara - att lägga ner stora resurser på något 
behöver inte betyda att det skapar stort värde för företaget35. 
 
 
3.3.7 Förändrad styrfilosofi 
 
Lindvalls tabell ovan handlar alltså om styrfilosofi som håller på att förändras. Även om både den 
moderna verksamhetsstyrningen och den traditionella styrningen uppvisar likheter vad gäller 
teknikerna att samla in information, blir svaren annorlunda på frågorna vem informationen riktar 
sig till, vad den används till och hur den analyseras36.  

                                                 
32 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 148 
33 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 151 
34 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 153 
35 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s.162 
36 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s.165 
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3.4 Ekonomistyrning i revisionsföretag 
 
Alla företag är beroende av den produkt de säljer, och i revisionsföretagens fall så är detta 
kunskap. Företag som är beroende av kunskap har en särställning vad gäller de tillgångar som 
ekonomistyrningen ska ta hänsyn till och optimera användningen av. Kunskapsföretag, jämfört 
med tjänsteföretag som exempelvis McDonalds, säljer inte standardiserade lösningar, utan löser 
komplexa problem med hjälp av högt utbildad personal.37  
 
Att denna uppbyggnad kräver ett annat synsätt på ekonomistyrningen, ger K-E Sveiby exempel 
på genom att peka på hur begrepp som är centrala i ett traditionellt industriföretag motsvaras av 
helt andra i ett kunskapsföretag. 
 
Kunskapsföretaget  Industriföretaget 
Information = Omsättning, varuflöde 
Människa = Maskin 
Kunskap = Kapital, anläggningstillgång 
Utbildning = Förbättringsinvestering 
Rekrytering = Nyinvestering 
Avsked = Desinvestering 
Informationsbehandling = Produktion 
Tid = Råvara 

 
Figur 3.2 Belyser vilka tillgångar och resurser i kunskapsföretag som motsvarar begrepp i traditionella 
industriföretag38 
 
Figuren ovan visar tydligt att nyckelbegreppen har med människor att göra. Företagets kapital 
och huvudsakliga tillgångar är tid samt människor och deras kunskap. 
 
Revisionsföretagen har alltså ett antal faktorer att ta extra hänsyn till vid utvärdering och styrning, 
som inte spelar samma roll i varuproducerande företag och som är speciella för ett 
kunskapsföretag. En faktor är att kunderna är med och skapar tjänsten och att deras upplevelse 
av tjänsten är central för en god relation och för revisionsföretagets framgång. Tjänsteföretag kan 
alltså bara till en viss gräns styra hur tjänsten ska utformas, sedan sker konsumtion och 
produktion av tjänsten i viss mån samtidigt. Detta innebär att revisionsföretagen, i egenskap av 
kunskapsföretag, på ett annat sätt än varuproducerande är utlämnade till varje individs 
professionella kompetens. I den konkurrens som råder på marknaden är just denna kompetens 
avgörande för hur mycket bättre ett företag kan utföra ett uppdrag än sina konkurrenter.39 
Därmed är det viktigt att ekonomistyrningen fokuserar på människor och deras kunskap, då de 
utgör några av företagets nyckelresurser. Genom att hitta mått och metoder som mäter dessa, till 
exempel hur medarbetarna mår eller hur stimulerande de tycker att arbetsmiljön är, utvärderar 
man sina viktigaste resurser. 
 
Viss litteratur på området kring tjänsteföretag och ekonomistyrning har pekat på att en hög grad 
av självkontroll är det bästa i professionella tjänsteföretag (kunskapsföretag),  då det kan 
uppfattas som negativt att kartlägga individer mot en gemensam mall40. Andra menar att för att 
                                                 
37 Sveiby, K.E., Risling, A., (1989)  Kunskapsföretaget – seklets viktigaste ledarutmaning?, s. 12 
38 Sveiby, K.E., Risling, A., (1989)  Kunskapsföretaget – seklets viktigaste ledarutmaning?, s. 39 
39 Sveiby, K. E., Risling, A., (1989) Kunskapsföretaget – seklets viktigaste ledarutmaning?, s. 50 
40 Acando, Kunskapskaos: Metoder och IT-stöd i Sveriges kunskapsföretag,  s. 14 
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kunna uppnå målkongruens mellan individernas mål och ledningens mål krävs ändå någon form 
av formell kontroll och styrning.41Att det skulle gå att hitta några ”bästa” styrmetoder eller 
utvärderingsmått för tjänsteföretag, eller i vårt fall revisionsföretag, har dock ingen litteratur 
påvisat.  
 
Det går dock att konstatera att revisionsföretagen driver en verksamhet, som kräver en 
ekonomistyrning som kan fånga in flera aspekter. De styrverktyg som används måste kunna 
fokusera på mer än finansiella mått, samtidigt som de även måste ta speciell hänsyn till att 
revisionsföretag är kunskapsintensiva företag, som kräver en modern styrning mot mål, värden 
och helheter, där personalen ses som den viktigaste resursen. Med detta i åtanke kommer vi 
härnäst att beskriva de verktyg som är aktuella för våra fallföretag i styckena som följer nedan. 
 
 
3.5 Budget 
 
Att budgetera är en av de äldre och mest traditionella metoderna när det gäller ekonomistyrning.42 
Budgeten har också till stor del fått symbolisera traditionell ekonomistyrning, i form av en statisk, 
reaktiv metod.  
 
Enligt Anthony och Govindarajan är budgeten ett viktigt instrument för planering på kortare sikt, 
vanligen ett år, och de gör ingen skillnad på budgetering i ett kunskapsföretag och i ett 
varuproducerande företag. När en budget är lagd får den bara ändras under vissa omständigheter 
och mot denna vinstuppskattning görs löpande utfallskontroller.43 Vi ska i de följande styckena 
diskutera budget, dess relevans och tankarna bakom en budgetlös styrning. 
 
 
3.5.1 Budgetens relevans 
 
I sin bok Verksamhetsstyrning redogör Lindvall för budgetens utveckling som metod, och de 
diskussioner som förts runt verktyget i olika omgångar. Det är lätt att glömma bort att budgeten 
en gång ansågs vara en god lösning på ett existerande problem. Under en ekonomikonferens på 
1930-talet betonade man att budgeten skulle ”föra in nogsamma överväganden i företagsarbetet, 
istället för tillfällig opportunism.” 44  
 
I Sverige har budgeten och dess relevans sedan diskuterats i två huvudsakliga omgångar under de 
senaste 20 åren. Den så kallade Wallander-debatten kom först, under 1980-talet, och sattes igång 
av Handelsbankens dåvarande VD, Jan Wallander. Hans främsta argument för att arbeta utan 
budget var att det var svårt att förutsäga och planera för framtiden. Ju mer föränderlig företagets 
miljö var, desto svårare och osäkrare blev dessutom budgeteringen, vilket gjorde att budgetens 
giltighet kunde ifrågasättas. Wallanders kritik fick bemötande från flera håll, och debatten tog fart. 
 
Andra debattvågen uppstod under andra hälften av 1990-talet, då metoder som BSC lanserades, 
metoder med nya styrbegrepp. Budget som löpande styrmetod fick än en gång kritik, och 
Wallander och Handelsbanken lyftes fram som exempel på att det går att styra ett företag utan 
budget. 
 
                                                 
41 Modell, S., (1996) ”Management accounting and control in services: structural and behavioural perspectives”, 
International Journal of Service Industry Management, s. 64 
42 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 167 
43 Anthony, R., Govindarajan, V., (2001) Management control systems, s. 361 
44 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 170 
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3.5.2 Budgetlös styrning 
 
I sin skrift Om styrning av företag menade Jan Wallander att långtidsplanering i form av budgetar 
inte lönade sig. Han sade att meningen med budgetar, enligt de flesta, är att ha en ram för 
långsiktigt handlande, men att baksidan är att företag binder upp sig psykologiskt och reellt i ett 
visst tänkande.  
 
Företag bör alltså, enligt Wallander, minimera framtidsbedömningarna, och, i den mån det 
behöver göras, sträva efter att göra eventuella framtidsbedömningar i så nära anslutning till beslut 
som möjligt. Hur ska ett företag kunna veta vad som är en rimlig siffra att ta med i budgeten, 1 år 
innan det är aktuellt för företaget att agera?  
 
Han förordade ett större arbete med det dagliga och jordnära, istället för att förlora sig i 
långtidsplanering. ”På framtiden bör man tänka varje dag” 45, hävdade han. Om grunden för en 
budget är att planera resultatet, men budgeten inte har någon direkt inverkan på de dagliga 
handlingar som påverkar resultatet, kan man lika gärna strunta i budgeten och finna andra vägar 
att väva in framtiden i det dagliga arbetet.46 
 
Wallander poängterade att budgetlös styrning inte är detsamma som att inte planera sin 
verksamhet. Det huvudsakliga alternativet till budgeten är löpande och snabba rapporter om 
verksamhetens utveckling, till exempel utvecklingen på strategiska faktorer. Att inte budgetera är 
inte samma sak som att inte veta var man är eller vart man är på väg.  
 
 
3.5.3 Budgetering idag 
 
Som motvikt till resonemanget i styckena närmast ovan, kan sägas att budgeten fortfarande 
uppfattas som ett viktigt styrverktyg. I en undersökning av Gafvelin och Kamola 199647 framgår 
att 84% av de tillfrågade företagen tycker att budgeten är viktig eller mycket viktig för styrningen 
av företaget. Om praktiken talar för metoden, om företagsledarna är nöjda med styrning via 
budget, vad är då poängen med debatten om att avskaffa den?48 
 
I debatterna under åren har flera olika företag lyfts fram som exempel på att det går att avskaffa 
budgeten. Faktum kvarstår dock, att i en undersökning av 104 svenska börsföretag 1996, 
framkom det att 90% fortfarande använde sig av budget49. Det betyder dock inte att budgeten ser 
likadan ut som den gjorde 1930 – formen har omarbetats under åren. I de fall där företagen säger 
sig ha avskaffat budgeten, ska man komma ihåg att någon form av budgetering ofta finns kvar, 
även om koncernledningen bestämt sig för att inte längre inkräva budget. 
 
Budgeten har många anhängare, något som lätt glöms bort i svallvågorna av kritiken. Med tanke 
på att budgeten och arbetet kring att ta fram den inte ser likadant ut idag som för 50 år sedan, kan 
kritiken att arbetet tar för lång tid bemötas. Ny teknologi har ökat möjligheterna till ett enkelt och 
snabbt budgetarbete genom utvecklad och standardiserad mjukvara. Detta innebär att mindre tid 
kan ägnas åt att räkna, och mer tid frigörs till analys. 
 

                                                 
45 Wallander, J., (1981), Om styrning av företag, s. 16 
46 Wallander, J., (1981), Om styrning av företag, s. 16 
47 Lindvall, J., (1997), ”Det budgetlösa företaget”, Balans, nr 1, s.28 
48 Lindvall, J., (1997), ”Det budgetlösa företaget”, Balans, nr 1, s.28 
49 Lindvall, J., (1997), ”Det budgetlösa företaget”, Balans, nr 1, s.27 
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Idag är inte heller det färdiga dokumentet i lika stor utsträckning det som företagen fokuserar på 
och betonar. Alltmer poängterar man processen fram till budgeten och det organisatoriska 
lärande som kommer därur, som en av de stora fördelarna med budgetering. Budgeteringen 
innebär ett konkret tillfälle per år för företagen att se över hela sin verksamhet. Budgeten behöver 
i dagsläget inte heller betyda hierarki och toppstyrning, ett så kallat top-down-synsätt. I allt större 
utsträckning bedrivs budgeteringen nerifrån och upp, bottom-up, och sammantaget är budgeten 
idag mjukare än förr, med en större inriktning på förtroende och kommunikation än tidigare. Att 
detta förfarande kostar mer tid än ett toppstyrt budgeteringsarbete kompenseras genom ökad 
kvalitet på budgeten, motivation hos medarbetarna och ökade kunskaper hos de anställda om de 
ekonomiska villkor som företaget lever under50.  
 
Den nya, mjukare framtoningen som budgeten har fått, är också central för en bransch som 
revisionsbranschen, där personalen och deras kunskap är företagens viktigaste resurs. Kunskap är 
osynligt, till skillnad från traditionellt produktionsarbete, och därför kräver det också andra 
styrmetoder än de som utvecklades för traditionella verksamheter. Budgeten, liksom andra 
styrverktyg i kunskapsföretag, måste i högre grad uppmärksamma viktiga förhållanden i 
verksamheten, samt motivera, beröra och engagera medarbetarna.51 
 
 
3.5.4 Kritik mot budget 
 
I en svensk forskningsstudie från slutet av 80-talet identifierade man sju syften med budgeten; 
prognos, kontroll, planering, samordning, åtagande, motivation och kommunikation52. Lindvall 
menar att en stor del av kritiken mot budgetering har sin grund i att för mycket tid och kraft 
ägnas åt en arbetsuppgift, särskilt som de syften den ska uppfylla bara till viss del uppfylls. Jürgen 
Weber riktar ytterligare kritik mot budgeten i det att den bygger på historisk, finansiell 
information.53 Problemet med detta är att beslut för framtiden kommer att fattas på underlag som 
enbart speglar det förflutna. 
 
Den annars tydligaste och skarpaste kritiken mot budgeten är, enligt Lindvall, att de 
jämförelsegrunder budgeten erbjuder är bristfälliga54. Förändringar i företagens omvärld gör att 
redan några månader efter att budgeten lagts fast kan den vara inaktuell. Hur ska då rätt 
referenspunkt kunna bestämmas i en budget, mer än ett år före aktuell tidpunkt – i synnerhet i en 
föränderlig omvärld?55 På grund av att budgeten är inaktuell får också uppföljningsdiskussionerna 
fel fokus. Istället för att lägga resurser på att analysera själva utfallet, ägnar företagen viktig tid 
och energi åt att utreda varför utfallet inte stämmer överens med budget.  
 
En annan del av kritiken mot budgeten ligger i att de mål som slås fast i budgeten innebär en fara, 
om medarbetarna eller aktörerna anser sig nöjda när dessa mål uppfyllts, också om det funnits 
potential för en ännu bättre prestation. Det kan vara mer tillfredsställande att sätta budgetmålen 
lite lägre än vad som kanske är möjligt, för att få glädjen att känna sig ”duktig” senare. Risken 
finns att företagen missar möjligheter på grund av att det ”inte finns budget” att genomföra vissa 
värdeskapande investeringar56. Många företag ser budgetuppfyllande som målet, inte att skapa 
värde för företaget.  

                                                 
50 Bergstrand, J., Olve, N-G., (1992) Styr bättre med bättre budget, s.58 
51 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 21 
52 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 176 
53 Weber, J., (2002) Einführung in das Controlling, s. 380 
54 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 181 
55 Lindvall, J., (1997) ”Det budgetlösa företaget”, Balans, nr 1, s. 27 
56 Anonym, (1998) ”Opportunities lost because ’there isn’t the budget’?” Management Accounting, juni. 
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Som helhet finns en risk att företagen ser budgeten som ”skriven i sten”. Det gäller att vara 
medveten om budgetens begränsningar och veta att den kan skapa mervärde för företaget, men 
endast om den används rätt och som ett verktyg av flera57.  
 
 
3.6 Nyckeltal 
 
”Det som mäts uppmärksammas” 58 
 
Citatet ovan är tänkt att belysa det faktum att det är de saker man mäter som får fokus och som 
man lägger energi på att förbättra. I dagens företag är det svårt att mäta effektivt. Vid användning 
av nyckeltal ska dessa helst kunna fånga alla potentiellt relevanta aspekter i en verksamhet, och 
dessa aspekter ska samtidigt vara kvantifierbara. Problemet är dock att ovan nämnda önskemål 
ofta står i konflikt med varandra, eftersom vissa delar av verksamheten är svårare att fånga i 
siffror; till exempel kundnöjdhet eller produktens respektive tjänstens kvalitet.  
 
 
3.6.1 Nyckeltals användningsområden 
 
Det klassiska sättet att formulera nyckeltal på är att utgå från företagets externredovisning och 
därur hämta information. Förklaringen till varför detta har varit det dominerande 
tillvägagångssättet ligger i att redovisningen och finansiell information alltid har utgjort och 
fortfarande utgör en lättillgänglig källa, en enkel väg att välja när man ska ta fram nyckeltal för att 
mäta sin interna verksamhet. 
 
Enligt Weber kan dessa nyckeltal delas in efter form, mål och användningsområde59, och på så 
sätt särskiljas från varandra. Vad gäller formen kan ett nyckeltal antingen vara relativt (till exempel 
debiteringsgrad) eller absolut (till exempel antal fel som uppstått). Historiskt sett har de relativa nyckeltalen 
ofta tillskrivits mer användbarhet, då de presenterar ett förhållande i relation till en annan viktig 
faktor. De absoluta nyckeltalen kan dock även spela en viktig roll. 
 
Ifall nyckeltalen är direkt kopplade till specifika mål, förekommer ytterligare en skillnad, i 
avseendet räntabilitets- respektive framgångsnyckeltal eller likviditetsnyckeltal, där de olika nyckeltalen ges 
olika fokus och mål med användandet.  
 
Slutligen skiljer man på lokala och globala nyckeltal, det vill säga om användningsområdet för 
nyckeltalet ligger inom en lokal specifik avdelning, eller om det kan användas inom hela företaget. 
De globala nyckeltalen har relevans för hela verksamheten, medan ett lokalt nyckeltal tar upp 
specifika förhållanden för den lokala enhet som ska utvärderas. 
 
Nyckeltal kan tillskrivas 5 olika funktioner, som uppfylls vid användandet av nyckeltal60. Dessa är: 
 
– Fokuseringsfunktion: Nyckeltal är tänkta att uppmärksamma och fokusera på förändringar 

och avvikelser inom verksamheten. 

                                                 
57 Anonym (1998) ”Late payment legislation: credit managers have doubts” Management Accounting, januari. 
58 Lindvall, J., (2001) Verksamhetsstyrning, s. 207 
59 Weber, J., (2002) Einführung in das Controlling, s. 187 
60 Weber, J., (2002) Einführung in das Controlling, s. 188 



 27

– Operationaliseringsfunktion: Nyckeltal används för att på ett konkret sätt göra mål 
förståeliga och mätbara. 

– Riktlinjefunktion: Nyckeltal kan användas för att ge kritiska målvärden som riktlinjer för 
företagets affärsområden. 

– Styrningsfunktion: Komplexa styrningsprocesser förenklas och kan kommuniceras med 
hjälp av användningen av ett eller flera nyckeltal.  

– Kontrollfunktion: Användningen av nyckeltal utgör en grund för framtagandet av 
avvikelseanalyser, där man jämför verkligt utfall med önskat utfall. 

 
För att uppnå ett gott resultat med en ekonomistyrning baserad på nyckeltal, förespråkar teorin 
att alla ovan nämnda funktioner uppfylls. För att detta ska vara möjligt krävs dock oftast mer än 
ett nyckeltal61. 
 
 
3.6.2 Debiteringsgrad 
 
Inom kunskapsföretag, och då i synnerhet inom revisionsföretag, advokatbyråer och 
konsultföretag, har framförallt ett nyckeltal länge dominerat, nämligen debiteringsgrad. Anthony 
och Govindarajan hävdar att debiteringsgrad är ett nyckeltal som är lämpat för den verksamhet 
som revisionsföretag bedriver, och alltså bör användas inom dessa företag62.  
 
Nyckeltalet räknas ut genom att dela den tid som debiterats kund med totalt antal arbetade 
timmar, och därmed fås en procentsats fram. Denna procentsats ger en god uppfattning om i 
vilken utsträckning en medarbetare genererar intäkter till företaget genom kundrelaterat arbete. 
En hög procentsats ses som ett tecken på framgång.  
 
Debiteringsgraden är ett relativt nyckeltal, som vi anser kan sägas uppfylla tre av de fem ovan 
nämnda funktionerna. Fokuseringsfunktionen uppfylls genom att debiteringsgraden är direkt 
kopplad till intäktsmassan och när debiteringsgraden sjunker kan det uppfattas som en 
varningssignal. Operationaliseringsfunktionen uppfylls då företaget på ett enkelt sätt kan sätta ett 
mål som de anställda kan sträva efter. Den tredje funktionen, kontrollfunktionen, uppfylls då de 
riktlinjer för debiteringsgraden som lagts, i efterhand kan jämföras med det verkliga utfallet. 
 
En synpunkt kring användandet av enbart debiteringsgrad som nyckeltal, kan vara risken att 
företagen kortsiktigt fokuserar på att höja sin debiteringsgrad, utan att ha i åtanke de långsiktiga 
målen. 
 
 
3.6.3 Kritik mot nyckeltal  
 
Den främsta kritik som riktats mot styrning med finansiella nyckeltal, bygger på det faktum att 
finansiell information bygger på historiska fakta. Följden kan dels bli att värden som inte kommer 
till uttryck i redovisningen inte heller får någon uppmärksamhet i ekonomistyrningen. Det kan 
även leda till att man riskerar att fatta beslut på inaktuell information. Kritikerna menar att då 
företagen väljer att mäta det som låter sig mätas, så missar de kritiska aspekter i företagets 
verksamhet, som spelar en viktig roll för framgång.  
 

                                                 
61 Weber, J., (2002) Einführung in das Controlling, s. 199 
62 Anthony, R., Govindarajan, V., (2001) Management control systems, s. 626 
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Denna kritik i kombination med behovet av nya styrmetoder i dagens allt mer komplexa företag 
har lett till en utveckling och efterfrågan på nya styrmöjligheter med andra nyckeltal än enbart 
finansiella. Informationen som ges utifrån nyckeltal bör innefatta hela verksamheten, då framgång 
med att leda ett företag beror till stor del på hur stor tillgång ledningen har till information som 
de kan agera efter63. Denna information behöver dock inte betyda komplexa nyckeltal för 
företagen, men för att detta skall vara möjligt krävs nya sätt att se på nyckeltalens roll och 
betydelse. Denna diskussion kring nyckeltal har bland annat resulterat i styrverktyget BSC, som 
ska presenteras härnäst. 
 
 
3.7 Balanced Scorecard 
 
Med anledning av kritiken mot de traditionella ekonomistyrningsverktygen utvecklades i början 
av 1990-talet ett nytt ekonomiskt styrverktyg, nämligen Balanced Scorecard (balanserat styrkort). 
Bakom detta verktyg står två erkända ekonomiprofessorer, Robert Kaplan och David Norton. 
Tankesättet som BSC bygger på är egentligen ingen nyhet, då den första idén om ett styrkort kom 
redan på 1950-talet från nobelpristagaren Herbert Simon.64 Sedan dess har idén utvecklats alltmer 
och Kaplan och Nortons BSC uppstod som resultatet av ett forskningsprojekt med 12 
amerikanska företag i början av 90-talet.65 
 
 
3.7.1 Balanced Scorecards syfte 
 
Tanken bakom Balanced Scorecard är att se företaget ur flera perspektiv. Ett BSC tar sin 
utgångspunkt i ett företags vision och strategi för att nå dit och försöker koppla detta till den 
kortsiktiga verksamheten. Målet är att uppnå en optimal balans mellan företagets viktigaste 
verksamheter och att utveckla effektiva sätt att mäta dessa på, så att en tydlig helhetsbild av 
verksamheten och dess olika delar skapas. Det gäller balansen mellan kort och lång sikt, mellan 
olika delar av BSC, mellan hur andra ser företaget och hur företaget vill se sig självt samt balansen 
mellan att mäta tillstånd och förändring.66 BSC visar med andra ord på möjligheten att skapa 
framtida värde och kvalitet för en organisation, samt att kommunicera företagets strategi till de 
anställda. 
 
I ett BSC kompletteras de finansiella måtten med operativa mått, så att hänsyn tas till såväl de 
konkreta resultaten som de faktorer som har skapat dessa resultat. På detta sätt tydliggörs orsak-
verkan-sambandet mellan de olika processerna i ett företag och det blir enklare för alla 
medarbetare att se sin roll i verksamheten och därmed kunna arbeta mot de gemensamma 
strategiska målen. Problemen med immateriella tillgångar, som vi diskuterade i avsnitt 3.2.1, 
undviks därmed i BSC. BSC värderar inte dessa tillgångar i pengar, utan mäter deras värde genom 
att beskriva och klargöra deras samverkan med andra tillgångar och processer för att skapa bra 
kundrelationer och bättre finansiella resultat. BSC kan därför ses som speciellt lämpat för 
ekonomistyrning i tjänsteföretag, där immateriella resurser i form av medarbetarna och deras 
kompetens utgör de mest kritiska framgångsfaktorerna. 
 
Med BSC breddas alltså företagets fokus. Det företaget gör idag kommer att ge finansiella resultat 
i framtiden och därmed framhävs vikten av att kontinuerligt följa upp icke-finansiella nyckeltal. 

                                                 
63 Weber, J., (2002) Einführung in das Controlling, s.190 
64 GEFO, (1999) Balanced Scorecard, s.20 
65 GEFO, (1999) Balanced Scorecard, s.20 
66 GEFO, (1999) Balanced Scorecard, s.20 
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3.7.2 Balanced Scorecards uppbyggnad 
 
 
I ett BSC ska ett företags övergripande vision brytas ned och beskrivas utifrån fyra olika 
målområden eller perspektiv. I Kaplan och Nortons ursprungliga modell är dessa följande67:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 De fyra perspektiven i BSC 
 
 Finansiellt perspektiv - för att lyckas finansiellt, hur bör vi se ut inför våra ägare? 
 Kundperspektiv - för att uppnå vår vision, hur bör vi se ut inför våra kunder? 
 Internt processperspektiv - för att tillfredsställa våra ägare och kunder, i vilka interna 

affärsprocesser måste vi vara framstående? 
 Förnyelse- och utvecklingsperspektiv - för att uppnå vår vision, hur ska vi vidmakthålla vår 

förmåga att förändras och förbättras? 
 
En del företag väljer att lägga till eller byta ut ett av ovanstående perspektiv mot ett speciellt 
medarbetarperspektiv, som visar företaget ur medarbetarnas synvinkel. Detta kan vara speciellt 
viktigt för serviceföretag, där personalen utgör en kritisk framgångsfaktor och hela tiden är i 
kontakt med kunderna. Perspektiven kan med andra ord se lite olika ut i olika företag. Det 
viktigaste är att de är anpassade efter verksamheten och att det finns ett klart samband mellan 
dem.68 

                                                 
67 Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M. (1997) Balanced Scorecard i svensk praktik, s.43 
68 BDO (2003) Balanserat Styrkort, s. 10 
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Inom varje perspektiv ska övergripande strategiska mål formuleras. Därefter följer en diskussion 
om vad som krävs för att uppnå visionen och vilka faktorer som påverkar mest, det vill säga man 
måste fastställa de kritiska framgångsfaktorerna. Slutligen utvecklas nyckelmått som är relevanta 
för att mäta dessa faktorer. Ett färdigt BSC kan se ut på följande sätt: 69 
 
 
Vision 
Vad är vår framtida vision? 
 
 
 
Perspektiv               
 
 
Strategiska mål 
Om vi når visionen, hur  
kommer vi att vara då? 
 
 
 
Framgångsfaktorer 
Vilka är de kritiska  
framgångsfaktorerna för  
att nå de strategiska målen? 
 
 
Nyckelmått 
Vilka är de kritiska nyckel- 
måtten som indikerar 
vår strategiska inriktning? 
 
 
Handlingsplan 
Vilken handlingsplan  
ska vi ha för att lyckas? 
 
Figur 3.4 Balanced Scorecards uppbyggnad 
 
BSC är ett dynamiskt verktyg som kontinuerligt ska förändras efterhand som verksamheten gör 
det. Framförallt i den nedre delen av modellen bör anpassning ske genom att förändra 
nyckelmåtten så att de alltid mäter visionen och målen på bästa sätt. 
 
 
3.7.3 Förutsättningar 
 
Det är svårt att generalisera hur ett BSC ska implementeras i företag, då det finns många olika sätt 
att gå tillväga och flera faktorer spelar in, som t.ex. bransch, storlek eller företagskultur. Ett par 
faktorer kan dock anses som speciellt viktiga för en lyckad implementering.70  
 
För det första är det viktigt att BSC har en stark förankring hos företagsledningen. Hela 
organisationen måste känna att ledningen står för den ledningsfilosofi och de tankar och 
värderingar som styrkortet innebär. Det är även viktigt att ledningen avsätter resurser i form av 
tid och utbildning av personalen. Alla medarbetare måste förstå syftet med verktyget och 

                                                 
69 Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M. (1997) Balanced Scorecard i svensk praktik, s.45 
70 Olve, N-G, Roy, J., Wetter, M. (1997) Balanced Scorecard i svensk praktik, s. 257-258 
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framförallt vilja genomföra förändringen för att implementeringen ska bli lyckad.71 Här har 
ledningen en stor uppgift i att motivera personalen. 
 
För det andra är delaktighet av stor betydelse, det vill säga att så många som möjligt i personalen 
deltar i framtagandeprocessen av styrkortet. På så sätt skapas en förståelse för hur varje enskild 
medarbetare kan bidra till de fastställda målen, och personalen blir mer motiverad att jobba med 
verktyget.72  
 
Vidare underlättas arbetet med BSC av ett väl utformat rapporteringssystem i form av modern 
informationsteknologi. Rapportering av resultaten från BSC måste ske snabbt, så att åtgärder kan 
sättas in så snart som möjligt, och då är ett tillräckligt avancerat system av avgörande betydelse.73 
 
Att införa BSC är följaktligen en både tids- och resurskrävande process, vilket företagen måste 
vara medvetna om, för att kunna införa BSC på ett framgångsrikt sätt. De största kostnaderna 
uppstår dock under införandefasen, och när rutinerna väl automatiseras kommer resursåtgången 
att minska till endast uppföljning och kontroll av utfallet.74 
 
 
3.7.4 Kritik mot Balanced Scorecard 
 
Den kritik som framförts om BSC kretsar ofta kring det faktum att det är svårt att implementera 
ett BSC i praktiken.  Det krävs mycket tid och resurser till att informera och utbilda personalen 
och att bygga upp ett väl fungerande datasystem för verktyget75, och många företag ser detta som 
ett hinder för att införa BSC i sina verksamheter. Kritiken kretsar också mycket kring det faktum 
att mjuka värden är svåra att mäta. Även om de mjuka värdena i ett BSC inte fastställs i kronor 
och ören, utan mäts genom att beskriva deras samverkan med andra tillgångar, är det fortfarande 
svårt att fastställa vilken slutgiltig inverkan de mjuka värdena faktiskt har på resultatet. Detta just 
för att dessa värden inte har någon omedelbar inverkan på resultatet. Det blir därmed svårt att 
fastställa mått som kan mäta dessa faktorer på ett bra sätt och följden kan lätt bli att företagen för 
enkelhetens skull väljer mått som är lätta att mäta, men som egentligen inte är relevanta76.  
 

                                                 
71 Olve, N-G, Roy, J., Wetter, M. (1997) Balanced Scorecard i svensk praktik, s. 257-258 
72 Olve, N-G, Roy, J., Wetter, M. (1997) Balanced Scorecard i svensk praktik, s. 257-258 
73 Adolphson, J. (1998), "Balanserad redovisning - för vilka organisationer?", Balans nr. 5, s. 18 
74 Adolphson, J. (1998), "Balanserad redovisning - för vilka organisationer?", Balans nr. 5, s. 18 
75 Adolphson, J. (1998), "Balanserad redovisning - för vilka organisationer?", Balans nr. 5, s. 19 
76 Kaplan, R. S., Norton, D. P. (2001) ”Transforming the BSC from performance measurement to strategic 
management: Part I”, Accounting Horizons , mars 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel redogör vi för våra tre fallföretag och det empiriska material vi erhållit genom intervjuer med dessa. 
Företagen presenteras var för sig och presentationerna inleds med en allmän företagsbeskrivning. Därefter följer en 
presentation av det kontor inom företaget som vi har studerat, varpå vi redogör för hur ekonomistyrningen är 
utformad, samt vilka styrverktyg som används. Avslutningsvis redogör vi för eventuella problem som företagen 
upplever med sin ekonomistyrning. 
 
 
4.1 Fallföretag 1 – BDO Revision Malmö 
 
4.1.1 Företagspresentation 
 
BDO är en världsomspännande organisation av nationellt ägda revisionsbyråer. Totalt har 
organisationen 23 000 medarbetare på ca 580 revisionsbyråer, som är utspridda i drygt 100 länder 
med tyngdpunkten i Europa. Detta gör BDO till den 5:e största revisions- och 
redovisningsorganisationen i världen, samtidigt som de är marknadsledande inom kundsegmentet 
tillväxtorienterade, ägarledda företag.77 
 
I Sverige har BDO ca 300 medarbetare och finns representerade på ett 40-tal orter. De två största 
kontoren, som ligger i Stockholm och Göteborg, samverkar under namnet BDO AB och är 
huvudpartners till BDO International i Bryssel. Övriga kontor är i sin tur licenstagare till BDO 
AB.78  
 
BDO står för de tre grundarna Binder, Dijker och Otte. I praktiken står BDO emellertid för en 
samarbetsorganisation med inriktning mot revision och rådgivning, och deras gemensamma 
affärskoncept är att vara:  
 
"Advisers to entrepreneurial businesses and the people behind them." 79 
 
Genom samarbetet inom organisationen anser sig BDO kunna erbjuda sina kunder det bästa från 
två världar: den lokala byråns nära kundkontakt och kunskap om ortens näringsliv i kombination 
med den globala organisationens resurser vad gäller specialistkompetens, kvalitetsstöd, utbildning 
och utlandskontakter med mera. 
 
BDO kan genom sitt nätverk erbjuda kompetens inom bland annat följande områden:80 
 
 Nationell och internationell beskattning 
 Corporate Finance 
 Utbildning 
 Verksamhetsstyrning 
 Organisationsutveckling 
 Generationsskiften 

 
 

                                                 
77 www.bdo.se, 2003-11-15 
78 www.bdo.se, 2003-11-15 
79 www.bdo.se, 2003-11-15 
80 www.bdo.se, 2003-11-15 
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4.1.2 BDO Revision Malmö  
 
Vid den beskrivning av BDO Malmö som följer nedan har vi utgått från information som vi 
inhämtade vid vår intervju med Joakim Leifland (2003-12-05), samt kompletterande e-mail. 
Joakim är godkänd revisor och har jobbat på BDO sedan han tog examen vid Lunds Universitet 
1988. 1995 fick han sin behörighet som godkänd revisor och 1997 blev han delägare i BDO 
Malmö. 
 
BDO Malmö är en lokalt ägd revisionsbyrå inom BDO som bildades 1980. BDO Malmö har 
ingen VD, utan ledningen består av en styrelse som kallas arbetsutskottet och består av 3 
personer som är delägare. Bolaget är strukturerat enligt en modell som kallas Helsingborgsmodellen, , 
vilket innebär att verksamheten drivs i ett kommanditbolag(kan också vara handelsbolag), där 
all personal är anställd. Varje delägare äger varsitt aktiebolag som i sin tur äger andelar i 
kommanditbolaget. Eventuella överskott i kommanditbolaget vid räkenskapsårets slut förs 
upp som vinstandelar till aktiebolagen. Denna modell är vanlig bland advokater, konsulter och 
revisorer. 
 
Kontoret har 22 anställda, varav 10 kvalificerade revisorer(9 auktoriserade och 1 godkänd), av 
dessa 10 kvalificerade är 9 st delägare. Malmökontoret arbetar framförallt med revision men 
även med redovisning, rådgivning kring ekonomistyrning, bokslut och skattefrågor. Kunderna 
består framförallt små till medelstora företag med koncentrerat och aktivt 
ägande(familjeföretag).  
 
 
4.1.3 Ekonomistyrning inom BDO Malmö 
 
Då varje kontor inom BDO är lokalt ägda och helt självständiga sköts även ekonomistyrningen 
individuellt på kontorsnivå. Vi kommer i de följande avsnitten att närmare beskriva de 
huvudsakliga ekonomistyrningsverktygen på BDO Malmö. 
 
 
4.1.3.1 Debiteringsgrad 
 
Debiteringsgrad, det vill säga antal debiterbara timmar i förhållande till totalt antal arbetade 
timmar, är ett vanligt styrmått inom konsultbranschen, och så även hos BDO Malmö. 
Debiteringsgraden är det mått som man anser bäst anger hur det går för verksamheten. Utfallen 
jämförs månad för månad med utfallen året innan. Det finns inga direkta riktlinjer för hur hög 
debiteringsgrad en revisor bör ha på BDO Malmö, men en så hög debiteringsgrad som möjligt är 
naturligtvis att eftersträva. På många företag strävar man hela tiden efter större tillväxt, men detta 
mål sätts inte i första hand hos BDO Malmö. Man har inget emot tillväxt men det är inget 
självändamål, det får inte gå ut över lönsamheten i för stor utsträckning.  
 
De gemensamma administrativa omkostnaderna på byrån fördelas på totala antalet debiterbara 
timmar. Dessa kostnader dras alltså av från intäkterna från varje debiterbar timme. En av de 
auktoriserade revisorerna är ansvarig för tidrapportering och redovisning. Alla anställda 
registrerar sin egen debiterbara tid och detta lämnas in till den redovisningssansvarige en gång i 
månaden. Denna sammanställer sedan statistik över tidrapporteringen och skickar ut till alla på 
byrån som har uppdrag, det vill säga delägarna samt ytterligare en person. Styrelsen följer sedan 
upp och diskuterar resultatet. 
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4.1.3.2 Budgetlös styrning 
 
Fram till årsskiftet 2003/2004 har BDO Malmö inte använt sig av någon direkt kostnadsbudget, 
främst på grund av att man inte har känt något direkt behov. Man har ansett det tillräckligt att 
sammanställa resultatrapporter och kontrollera utfallet, det vill säga antal debiterbara timmar, 
månadsvis och jämföra med föregående år. Varje kvartal har man sedan gjort avstämningar och 
upprättat delårsbokslut. Byrån har med andra ord använt redovisningen som underlag för den 
ekonomiska styrningen. Då större delen av verksamheten är statisk har det ansetts vara relativt 
lätt att kontrollera kostnader och intäkter, och det har för det mesta alltid varit samma typ av 
kostnader som uppkommer. Om man har avsett att genomföra något projekt utöver det vanliga 
har beslut om detta fattats separat. 
 
 
4.1.3.3 Mjuka värden 
 
Förutom att man vid ett tillfälle genomförde en konkret undersökning om personalens trivsel har 
man hittills inte använt sig av några konkreta mått för att mäta mjukare värden på BDO Malmö. 
Personalens trivsel är dock ändå något som man tar stor hänsyn till. Byrån har en mycket platt 
organisation där alla medarbetarna jobbar nära varandra, vilket bidrar till en avslappnad atmosfär 
där alla trivs. Vår och höst anordnas fasta sociala aktiviteter, men det finns även plats för en del 
spontana inslag. Detta för personalen närmare varandra och bidrar till en hög trivselnivå. Att 
detta ger resultat, och att personalen trivs visar sig i att ingen har slutat där sedan 1999, tvärtom 
har personalstyrkan ökat från 14 anställda 1999 till 22 anställda 2003. 
 
BDO Malmö värderar sin personalstyrka högt och satsar mycket på utbildning, då man anser det 
vara av högsta betydelse att personalen har aktuella kunskaper för att kunna bemöta kunderna på 
rätt sätt. Utbildning är en mycket viktig konkurrensfaktor i revisionsbranschen och i slutändan 
anser byrån sig tjäna mycket på denna typ av investering. BDO Malmö anser att den viktigaste 
marknadsföringen av byrån är just revisorerna själva och sättet som de bemöter kunderna på. Av 
denna anledning fäster byrån inte alltid så stor vikt vid att lägga ned resurser på stora 
marknadsföringskampanjer.   
 
 
4.1.3.4 Balanced Scorecard 
 
På senare tid har BDO Malmö börjat omstrukturera sin ekonomistyrning något och man har valt 
att satsa mer på den interna styrningen än tidigare. Anledningen till detta är att man har börjat 
känna ett behov av en mer långsiktig planering av verksamheten - hur ska den se ut om 5-10 år? 
För något år sedan började man därför upprätta en affärsplan för verksamheten som ska införas 
från och med årsskiftet 2003/2004. Affärsplanen utgör grunden för en mer långsiktig, 
strukturerad styrning, och en del av planen består av ett BSC. Filosofin som ligger bakom BSC 
har varit BDO Malmös filosofi även tidigare, men inte i någon konkret form. Idén om att 
använda BSC kom från BDO nationellt för länge sedan, och så småningom började 
arbetsutskottet i BDO Malmö diskutera BSC för egen räkning. Syftet är att ständigt förbättra och 
utveckla verksamheten med hjälp av de olika resurser företaget har, alltså en sorts 
kvalitetssäkring.  
 
Precis som litteraturen föreskriver har BDO Malmö fastställt sin vision och affärsidé och sedan 
brutit ned dessa i fyra olika perspektiv - monetärt fokus, marknads- och kundfokus, 
medarbetarfokus samt metodik- och utvecklingsfokus. Därefter har företagets strategiska mål 
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formulerats och mått fastställts för varje perspektiv. Tanken är att dessa mått ska följas upp varje 
år och anpassas efter förväntat resultat, det vill säga måtten kan ändras från år till år.  
 
Då BSC ses som en konfidentiell handling på BDO Malmö vill man inte gå närmare in på 
styrkortets detaljer eller implementering. Man betonar dock att personalen är en viktig del i 
införandet och att de därför kommer att vara delaktiga i implementeringen av byråns BSC.   
 
 
4.1.3.5 Budget 
 
En annan del av den nya affärsplanen för BDO Malmö består av upprättandet av en budget. 
Trots att man hittills klarat sig bra utan användning av budget känner man nu ett behov av en lite 
mer långsiktig kostnadsplanering. Budgeten kommer inte att vara detaljstyrning och ska inte ses 
som ett styrverktyg för den löpande verksamheten i första hand, utan mer som en planering på 
ett till två års sikt. Det är framförallt pengar till större projekt och marknadsföring som på detta 
sätt ska planeras. Personen som är redovisningsansvarig på byrån ska även ha ansvaret för att 
upprätta budgeten. 
 
 
4.1.3.6 Problem med ekonomistyrningen 
 
På BDO Malmö upplever man inte att det finns några problem med byråns ekonomistyrning 
som den ser ut idag. Det enda man upplever ett starkare behov av är en budget för den mer 
långsiktiga planeringen, och som redan nämnts håller denna på att införas. För övrigt anses 
verksamheten fungera bra. 
 
På byrån är man medveten om att det faktum att debiteringsgraden är det viktigaste styrmåttet för 
verksamheten kan skapa stress bland medarbetarna ibland. Byrån sätter emellertid ingen press på 
de anställda att arbeta in fler timmar, utan det är istället de anställda själva som ibland kan ta på 
sig för mycket arbete. Varje anställd sätter upp sina egna mål och det kan förekomma att en del 
pressar sig själv att arbeta in så många timmar som möjligt. Arbetsutskottet försöker dock reglera 
detta så långt det går. Exempelvis genomförs en gång om året ett utvecklingssamtal med varje 
anställd där deras individuella arbete diskuteras, och här finns då även möjligheten att ta upp 
stressrelaterade problem. 
 
 
4.2 Fallföretag 2 – Ernst & Young Malmö 
 
4.2.1 Företagspresentation 
 
Ernst & Young är ett av världens ledande revisionsföretag, med ungefär 103 000 anställda 
världen över. Totalt har företaget 670 kontor i 140 länder - 75 av dem ligger i Sverige och där 
arbetar idag cirka 1700 personer.81 
 
Den svenska delen av Ernst & Young är resultatet av ett antal fusioner mellan mindre och 
medelstora revisionsbyråer, vilka också har inneburit ett flertal namnbyten. Första steget mot en 
storbyrå togs 1971 och 19 år senare, 1990, antogs namnet Ernst & Young efter den 
internationella samarbetspartnern.82 

                                                 
81 www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Home, 2003-11-15 
82 www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Home, 2003-11-15 
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Företaget erbjuder tjänster inom revision, affärsrådgivning samt skatte- och 
transaktionsrådgivning. Mellan år 1994 och 2000 erbjöds även management consulting, men 
denna del såldes till Cap Gemini år 2000. Efter en omprövning av strategin kring affärsjuridiska 
tjänster avvecklades också delen ”Law” i affärsområdet Tax/Law inför 2003 på grund av 
oförenlighet med den nya revisorslagen.83 
 
Ernst & Youngs vision är: 
 
”Oavsett om vi arbetar på lokal eller global nivå är vår vision densamma – att bidra mest till våra medarbetares 
och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende.”84  
 
En del i att bidra till medarbetares och kunders framgång är att utnyttja den globala organisation 
Ernst & Young är. Genom denna kan företaget erbjuda globala team med specialistkompetens 
för varje marknad. Företaget har vid ett flertal tillfällen blivit utsett till ”Most admired Knowledge 
Enterprise”85 
 
 
4.2.2 Ernst & Young Malmö 
 
Vid den beskrivning av Ernst & Youngs kontor i Malmö, som följer nedan, har vi utgått från 
information som vi inhämtade vid vår intervju med Pia Anell (2003-11-28), samt kompletterande 
e-mail. Pia är auktoriserad revisor och är gruppchef för den publika gruppen inom Ernst & 
Young Malmö. 
 
Den svenska delen av Ernst & Young består, som nämnts ovan, av 75 kontor. Dessa kontor 
ingår i 6 stycken marknadsområden, varav marknadsområde Syd är det som Malmökontoret ingår 
i. På Malmökontoret är ca 150 personer anställda, varav 100 är revisorer. 
 
Revisionsdelen av Malmökontoret är därefter uppdelat i grupper. Det finns 4 så kallade nationella 
grupper och en publik grupp. Den publika gruppen sysslar mer med stora bolag än de övriga fyra. I 
varje grupp ingår cirka 15-20 personer, inklusive en gruppchef. Dessa personer befinner sig i 
olika faser av sin karriär – allt från nyanställda revisorsassistenter till revisorer med 35 års 
arbetslivserfarenhet ingår. 
 
 
4.2.3 Ekonomistyrning inom Ernst & Young Malmö 
 
De två huvudsakliga ekonomistyrningsverktygen på Ernst & Young Malmö är budget och BSC. 
Vi kommer i de följande avsnitten att beskriva dessa verktyg närmare. 
 
 
4.2.3.1 Budget 
 
Ernst & Young använder sig av brutet räkenskapsår som sträcker sig från juli till juni. I maj varje 
år läggs en ettårsbudget för grupperna, kontoren och slutligen för Ernst & Young Sverige. För 
Malmökontoret tar budgetarbetet sin början i att gruppcheferna lägger ett budgetförslag för 
respektive grupp, i samarbete med ekonomiavdelningen. Utgångspunkten för de budgetar som 

                                                 
83 www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Home, 2003-11-15 
84 www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Home, 2003-11-15  
85 www.ey.com/global/content.nsf/Sweden/Home, 2003-11-15 
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läggs är utfallet under föregående år, men hänsyn tas också till kostnader som gruppcheferna tror 
eller vet kommer att dyka upp under det kommande budgetåret, till exempel utbildning för 
gruppens olika medlemmar eller kundförluster. Gruppchefernas budgetförslag går sedan vidare 
för godkännande av kontorschefen. Det är han som ger gruppcheferna feedback på 
budgetförslagen och ger eventuella direktiv om att öka eller minska vissa poster i budgetarna. När 
gruppernas budgetar sedan godkänts tas de med som en del i den totala budgeten för hela 
kontoret. 
 
Under året sker uppföljning mot budget kontinuerligt, varje månad. Verkligt utfall jämförs med 
budgeterade siffror för respektive grupp och sammanställs centralt  i en lättöverskådlig rapport, 
som sedan skickas ut per e-mail till alla medlemmar i gruppen. Eventuella avvikelser i jämförelsen 
utfall mot budget är gruppchefernas ansvar att förklara, då de har tillgång till mer 
detaljinformation runt händelserna i gruppen än övriga medlemmar. Vanligtvis avkrävs dock 
gruppcheferna ingen förklaring, såvida inte avvikelserna är stora och negativa. 
 
Varje kvartal kommuniceras också utfall jämfört med budget för hela Malmökontoret ut. 
Kontorschefen kommenterar då varje mått på kontorsnivå och denna information skickas ut till 
personalen via Ernst & Youngs intranät för kommunikation. 
 
 
4.2.3.2 Balanced Scorecard 
 
Ernst & Young Malmö har, liksom flertalet företag, länge arbetat med vissa specifika nyckeltal, 
men det aktiva arbetet med nyckeltal i olika perspektiv i ett styrkort tog sin början för tre år 
sedan. Företagets styrkort, som används både på kontors- och gruppnivå, innehåller följande fyra 
perspektiv: 
 
• Kundperspektiv 
• Finansiellt perspektiv 
• Medarbetarperspektiv 
• Operativt perspektiv 
 
Varje perspektiv innehåller maximalt tre mått, och inte nödvändigtvis ens så många, för att 
behålla överskådlighet och möjlighet till rimlig mätning och uppföljning. På grund av att 
uppsatsen är en offentlig handling, vill man från företagets sida inte gå närmare in på de exakta 
måtten bakom varje perspektiv.  
 
Grunden till alla mått i styrkortet finns i Ernst & Youngs vision. Utifrån denna tar man fram mål 
för respektive marknadsområde och därefter kontor, och utifrån kontorsmålen tas målen för de 
olika grupperna fram. Det är sedan upp till varje grupp att identifiera sina kritiska 
framgångsfaktorer för att nå de uppsatta målen. Utifrån dessa framgångsfaktorer enas man inom 
varje grupp om de mått som framgången ska utvärderas efter. Måtten i de nationella grupperna 
och i den publika skiljer sig något åt, men eftersom visionen är gemensam för alla, liksom 
kontorsmåtten, finns också stora likheter. 
 
Man anser det väsentligt att alla i grupperna är delaktiga i framtagandet av styrkortets mått– detta 
skapar en viktig förståelse för vad grupperna ska uppnå och varför. Gruppmedlemmarnas olika 
arbetslivserfarenhet blir också en viktig faktor i framtagandet av måtten , då en diversifierad input 
anses värdefullt i arbetet med att ta fram lämpliga sådana. Man anser också att det är häri den 
huvudsakliga skillnaden mellan dagens styrning med nyckeltal i BSC och  den tidigare styrningen 
med nyckeltal ligger - att personalen är delaktiga i processen. Särskilt viktigt anses det vara i de 
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mjukare perspektiven, som innebär vissa svårigheter vad gäller att komma fram till lämpliga 
mätetal. Här är personalens delaktighet och kreativitet avgörande för en framgångsrik mätning.  
 
Debiteringsgrad, som är ett välkänt mätetal i i tjänsteföretag som säljer ”timmar”, finns med i 
Ernst & Youngs BSC, men bara som ett mått bland andra, utan överordnad betydelse. Vår 
intervjuperson upprepar ett flertal gånger att ”alla mått är lika viktiga” och ”allt hänger ihop”. 
Kopplingarna mellan de olika måtten och perspektiven är viktiga att uppmärksamma, menar man, 
förståelsen för att allt i styrkortet bygger på ett cirkeltänkande: nöjda medarbetare, som ger nöjda 
kunder, som genererar mer pengar, som ger ökade resurser till det operativa perspektivet, som ger 
nöjdare medarbetare, och så vidare. 
 
Till skillnad från de mått och mätetal som användes före BSC, ändras måtten i styrkortet oftare 
än vartannat år. Styrkortet får inte bli ett statiskt verktyg, menar man, utan måste revideras när så 
krävs. Ernst & Youngs vision är långsiktig, men vägen dit kan förändras över åren, och man 
menar att detta måste speglas i måtten i styrkortet.  
 
Uppföljningen av måluppfyllelsen i BSC är gruppchefernas ansvar. Utfallet rapporteras olika ofta 
beroende på vilket mått det gäller. En del mått rapporteras 5 gånger per år medan andra 
rapporteras så ofta som varje månad. Styrkortets utfall på kontorsnivå rapporteras i sin tur 
kvartalsvis och halvårsvis till hela personalen.  
 
 
4.2.3.3 Problem med ekonomistyrningen 
 
Några direkt negativa effekter av att arbeta med budget, som styrverktyg, upplevs inte av de 
anställda, varken av gruppcheferna eller av de övriga medlemmarna i grupperna. Man ser det som 
positivt att ha konkreta finansiella mål att sträva efter och man skulle inte vilja vara utan dessa. 
Det är dock viktigt att de mål som läggs fast i budgeten är rimliga att uppnå och att de, sedan 
BSC infördes, stämmer väl överens med de finansiella måtten i styrkortet, så att det inte råder 
någon tvekan om vad målet är. 
 
Det faktum att budgeten kritiserats för att ta mycket tid är inte heller något man känner igen sig i. 
Enligt intervjupersonen upplever inte gruppcheferna att processen med budgetering är speciellt 
tidskrävande, varken att lägga förslaget eller att månatligen följa upp utfallet. Tiden som 
gruppcheferna lägger på budgeteringsprocessen varje år uppskattas till några dagar. 
Budgetuppföljningen i sin tur sker med automatik i systemet och gruppchefen behöver enbart 
kontrollera större avvikelser, vilket inte anses ta så lång tid. 
 
Ernst & Young anser sig inte heller ha några problem med användningen av BSC i dagsläget. Det 
enda företaget ytterligare strävar mot är att bryta ner sitt styrkort på ännu en nivå – individnivå. 
Det tillkommande arbete som krävs för det är dock inget som företaget prioriterar just nu. 
 
Att fastställa måtten för styrkortet och följa upp dem tar tid, men vår intervjuperson anser att den 
tid som det tar kan minimeras med bra system och göras attraktiv att avsätta genom motivation. 
Bra, effektiva system gör att rapportering och uppföljning inte behöver ta speciellt mycket tid, 
menar man, och om man bara kan kommunicera till personalen varför man använder ett BSC, 
d.v.s. att syftet är att få alla att arbeta mot samma mål, känns det också motiverat för de anställda 
att ta sig tid med BSC. 
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4.3 Fallföretag 3 –SET Malmö 
 
4.3.1 Företagspresentation 
 
SET Auktoriserade Revisorer är en revisionsbyrå, som grundades av bland andra Fritz Tjus redan 
på 1930-talet som en av de första revisionsbyråerna i Sverige. Fritz Tjus lade grunden för en 
tradition inom företaget, som skulle komma att kännetecknas som ett företag där "noggrannhet 
förenas med mod och kreativitet”86. Sedan grundandet har företaget växt till en revisionsbyrå med 
expertis inom områdena revision, finansiering och skatter. För att fullt ut kunna erbjuda 
helhetslösningar, även till större kunder, ingår SET i ett internationellt nätverk av samarbetande 
revisionsbyråer – PKF Worldwide. PKF, som står för Pannell, Kerr och Forster, tillhandahåller 
experthjälp över hela världen. Själva ägandet här i Sverige kännetecknas av en närhet till 
kunderna, då SET:s ägare alla är auktoriserade eller godkända revisorer som arbetar inom 
företaget och direkt mot kunderna.  
 
SET:s mission med sin verksamhet är att ge ”kvalificerad revision och rådgivning för företag och 
organisationer, levererad med engagemang och med kundernas bästa som mål”87. SET har även 
lagt fast två visioner för verksamheten som är att88: 
 
• Vara förstahandsval som revisorer på vår marknad genom bred kompetens, närhet och ödmjukhet. 
• Erbjuda en spännande och utvecklande arbetsmiljö som gör att vi kan attrahera, behålla och utveckla 

motiverade medarbetare. 
 
De områden som SET har fokuserat på och arbetar inom, där de vill uppnå sin mission och sina 
visioner är bland andra89: 
 
• PRV-ärenden 
• Budget och budgetarbete 
• Bolagsbildning och byte av bolagsform 
• Revision av räkenskaper, årsredovisning och förvaltning 
• Deklarationer 
• Ekonomisk analys av projekt 
 
SET i Sverige består av 12 kontor, där tyngdpunkten för verksamheten är placerad i Stockholm, 
Göteborg och Öresundsregionen. Varje kontor har en självständig ställning och kännetecknas av 
en decentraliserad organisation, under tillsyn av en administrativt ansvarig kontorschef. 
Sammanlagt har SET ett hundratal anställda där ca 25 % av de anställda är auktoriserade 
revisorer90. 
 
 
4.3.2 SET Malmö 
 
Vid den beskrivning av SET Revisions kontor i Malmö som följer här nedan, har vi till stor del 
utgått från information som vi inhämtade vid en intervju med Hans Westberg (2003-11-28), samt 

                                                 
86 www.set-revision.se, 2003-11-15  
87 www.set-revision.se, 2003-11-15 
88 www.set-revision.se, 2003-11-15 
89 www.set-revision.se, 2003-11-15 
90 www.set-revision.se, 2003-11-15 
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kompletterande e-mail till denne. Hans är 33 år gammal och jobbar som auktoriserad revisor på 
SET, där han jobbat ända sedan sin examen från högskolan i Växjö 1995. Hans arbetar främst 
med revisionsuppdrag, men han ansvarar även för utbildningar hos kunder och andra externa 
intressenter. 
 
SET i Malmö har totalt 33 anställda, varav 25 är revisorer. Kontoret har 6 delägare, som alla 
utövar ett stort inflytande över kontoret. Som ett komplement till dem, och som operativ chef, 
finns även en kontorschef. I samråd med delägarna sköter kontorschefen den löpande operativa 
planeringen på kontorsnivå. Ekonomistyrningen sköts till större delen på kontorsnivå, även om 
en del av styrningen utförs på central nivå. 
 
 
4.3.3 Ekonomistyrning inom SET Malmö 
 
Den huvudsakliga ekonomistyrningen på SET Malmö utgörs av debiteringsgrad och budget. Vi 
kommer i de följande styckena att beskriva dessa verktyg närmare. 
 
 
4.3.3.1 Debiteringsgrad 
 
Som främsta verktyg för att styra verksamheten fungerar nyckeltalet debiteringsgrad, som definieras 
som antalet timmar som kan debiteras kund i förhållande till antalet totala arbetstimmar. Som 
debiterbara timmar räknas all tid som används för att arbeta med pågående eller kommande 
kunduppdrag. Det som sätts upp som debiterbar tid är dock ej alltid direkt lika med fakturerbar 
tid, bedömningen kring detta görs av den som är ansvarig för varje kunduppdrag. Den tid som ej 
är debiterbar kan alltså inte åläggas något kunduppdrag, och bärs därför av företaget självt. Sådan 
tid kan t ex uppstå i samband med internutbildningar, semester, planeringsmöten eller liknande 
aktiviteter.  
 
Målet med detta styrverktyg anser SET vara att motivera medarbetarna att alltid sträva efter att 
hålla en så hög debiteringsgrad som möjligt. Det finns inga uttalade krav kring rimlig nivå på 
debitering, men ett riktmärke är givetvis att försöka hålla så hög nivå som möjligt. Hos SET ligger 
den genomsnittliga debiteringsgraden på ungefär 80-85%, vilket är avsevärt högre än inom 
liknande verksamheter med samma styrverktyg, t ex advokatbranschen. Som nyanställd på SET 
kan kravet på en hög debiteringsgrad uppfattas som stressande och svåruppfyllt, men mycket 
anses handla om att komma in i ett tänkande kring vad som egentligen är ”debiterbar tid”. All tid 
som en kund tar i förfogande från en revisors uppmärksamhet skall debiteras kunden. Detta sätt 
att tänka är dock något som till en början lätt kan ses som skamligt, och för de nyanställda kan 
det ta lite tid att anpassa sig, men efter en tid kommer även de in i systemet på SET. 
 
 
4.3.3.2 Budget 
 
Budget utgör även ett viktigt styrverktyg på SET Malmö. Budgeteringsarbetet sköts 
huvudsakligen av en administrativ chef, som i samråd med kontorschefen och delägarna lägger en 
budget. Budgeten läggs alltid på ettårsbasis, från maj till april, då SET använder sig av ett s k 
brutet räkenskapsår. När budgeten väl är lagd ligger den fast, det sker alltså ingen regelbunden 
justering. Själva utarbetningen av budgeten kan beskrivas som en kombination av ett 
tillvägagångssätt där de budgeterade målen läggs fast av ledningen och sedan bryts ner på 
medarbetarnivå, och ett tillvägagångssätt där varje medarbetare själv lägger fast sina personliga 
budgeteringsmål. Dessa två budgetutkast sammanställs sedan till en enhetlig budget för företaget. 
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Som nämndes ovan bedrivs en stor del av budgeteringsarbetet av kontorschefen i samråd med 
den administrativa chefen, men vissa bitar läggs av medarbetarna själva. Vår intervjuperson, som 
håller i externa kurser och utbildningar, ansvarar t ex för den del av budgeten som omfattas av 
kostnader och intäkter kring denna verksamhet. 
 
Budgeten är uppbyggd kring förväntade uppdrag som varje medarbetare beräknas jobba på. För 
varje uppdrag fastställs ett visst antal timmar som arbetet förväntas ta och på detta sätt beräknas 
intäkterna som ska budgeteras. Det kommande årets budget fastställs bl a med hjälp av 
föregående års utfall, men även genom uppskattningar kring framtida marknadsutvecklingar och 
behovet kring utbildning av anställda. Med hjälp av budgeten fastställs även de administrativa 
omkostnaderna, dvs allt från hyra till materialomkostnader. Detta görs dock ej på kontorsnivå, 
utan på central nivå. De administrativa kostnaderna fördelas sedan på det totala antalet 
debiterbara timmar. Syftet med detta är att varje arbetad och debiterbar timme skall bära en del av 
de gemensamma kostnaderna för att driva företaget.  
 
SET ser ingen möjlighet till att driva verksamheten utan budget, då man anser att den är en 
nödvändighet för att kunna beräkna och fakturera delägarna löpande under året för använd 
arbetskraft.  
 
 
4.3.3.3 Mjuka värden 
 
Fokusering på värde som representerar så kallade ”mjuka” parametrar har än så länge inte 
uppmärksammats av SET. Det förekommer t.ex. ingen systematiserad mätning av medarbetarnas 
trivsel eller kundnöjdhet. Vid en eventuell kundförlust åligger det för det mesta den aktuelle 
uppdragshavaren att utreda varför kunden gick förlorad. Någon löpande kvalitetskontroll på sina 
uppdrag utför SET inte, utan man förlitar sig istället på att kunden säger ifrån om något inte är till 
belåtenhet. Vid förluster av större kunduppdrag förs dock en diskussion kring orsaken till 
förlusten mellan kontorschefen och delägarna. 
 
Utbildning av personalen är däremot något som prioriteras högt på SET. Byrån har en fast 
utbildningsplan över hur mycket utbildning medarbetarna ska genomgå varje år, vilket ska 
säkerställa att kunskapsnivån bland medarbetarna håller en hög nivå. 
 
 
4.3.3.4 Problem med ekonomistyrningen 
 
Det främsta problemet med SET:s ekonomistyrning anses vara att det interna arbetet inte ges 
tillräckligt med uppmärksamhet. Genom en stark fokusering på det externa, debiterbara arbetet, 
d.v.s. genom användningen av debiteringsgrad, finns en benägenhet att sätta det interna arbetet i 
andra hand. Då varje medarbetare är medveten om vad han/hon kostar, så kan det upplevas som 
stressande att inte generera intäkter till företaget. Detta medför att det egna företagets bästa ofta 
sätts i andra hand, efter kundföretagen. Ett bevis på detta skulle kunna vara det faktum att 
personalomsättningen ligger på en hög nivå, enligt intervjupersonen. Som ett förslag till 
förbättring framförde intervjupersonen ett förslag om att även så kallade ”mjuka värden” borde 
användas aktivare i ekonomistyrningen. Detta kunde till exempel innebära att sådana nyckeltal 
som medarbetarnas nöjdhet och kundnöjdhet mätes regelbundet för att få en ökad betydelse i 
verksamheten. Som verksamheten är utformad i dagsläget anser man det dock ej möjligt att 
avsätta tid för detta arbete.  
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Ett problem med debiteringsgrad, som ett styrverktyg kopplat till budgeten, är att det å ena sidan 
finns ett krav på att ha en hög debiteringsgrad och att det å andra sidan finns ett budgeterat antal 
timmar för varje kunduppdrag. Om en revisor skulle behöva längre tid på sig på ett uppdrag än 
vad som budgeterats kan detta leda till en stressfylld situation, då han kommer att behöva 
debitera fler timmar än budgeterat. Dels kan detta inkräkta på efterföljande uppdrag som är 
inplanerade, dels ser det inte bra ut att revisorn tar längre tid på sig att utföra ett uppdrag än vad 
som planerats, varken i kundens ögon eller i företagets. Risken finns då att revisorn istället väljer 
att redovisa dessa timmar som ej debiterbar tid istället för debiterbara timmar, just för att uppnå 
budgetmålet. 
 
Som ett alternativ till debiteringsgrad som styrverktyg ser SET en styrning efter varje 
medarbetares personliga bidrag i form av intäkter och kostnader. Detta då verksamheten är så 
starkt inriktad på rent likvida bidrag till företaget, och då man skulle kunna få ett 
lättkommunicerat resultat byggt på varje medarbetares insats. 
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5 Analys 
 
I det här kapitlet analyseras det empiriska materialet med hjälp av de teorier som presenterades i kapitel 3. 
Utifrån samma struktur som användes i teorikapitlet görs jämförelser mellan företagen samt visas på 
överensstämmelse respektive diskrepans mellan teori och empiri. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de 
viktigaste analytiska iakttagelser som gjorts. 
 
 
5.1 Inledning 
 
Vid vårt genomförande av nedanstående analys har vi arbetat utifrån en analysmodell, där vi har 
analyserat vår empiri på tre olika plan, vilket också beskrevs i metodkapitlet. Först och främst 
genomförde vi en analys där vi jämförde olika aspekters förekomst hos samtliga fallföretag. 
Därefter gjorde vi en analys där vi jämförde de olika fallföretagen gentemot varandra. Slutligen 
analyserade vi även empirin i förhållande till den teori, som vi presenterade i kapitel 3.  
 
 
5.2 Traditionell ekonomistyrning 
 
Vid vår granskning av våra fallföretag har vi kunnat konstatera att alla tre mer eller mindre 
fortfarande är kvar i en finansiellt inriktad ekonomistyrning, genom att de lägger relativt stor vikt 
vid finansiella nyckeltal och vid verktyg med finansiellt fokus.  
 
Framförallt SET:s ekonomistyrning är ett tydligt exempel på den traditionella, finansiella 
inriktningen, där fokus sätts på materiella tillgångar. I de andra två företagen, BDO och E&Y, 
spelar de finansiella faktorerna också en väsentlig roll, men det förekommer också inslag av 
modernare, mjukare styrning, där hänsyn även tas till icke-finansiella perspektiv. 
 
 
 
SET  BDO/E&Y 
 
Stor     Liten 
 
 
Figur 5.1 
 
 
5.2.2 Teori kontra empiri 
 
Vi kan konstatera att ekonomistyrningen inte fokuserar på de immateriella tillgångarna i 
respektive företag i den utsträckning som teorin förespråkar. Vi tror att en bidragande orsak till 
att företagen företrädelsevis mäter och utvärderar de materiella tillgångarna är att de immateriella 
är svårare att mäta, och att de orsak-verkan-samband som är kopplade till de immateriella 
tillgångarna och företagets framgång är mindre tydliga, precis som teorin har uppmärksammat.  

Grad av finansiell inriktning på 
ekonomistyrningen 
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5.3 Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 
 
De faktorer som Lindvall tog upp som exempel på när filosofin bakom ekonomistyrningen är 
traditionell respektive mer modern och verksamhetsorienterad, tyder också på att de traditionella 
idéerna runt ekonomistyrning lever kvar. I teorin nämnde vi dock att företags styrfilosofi sällan är 
renodlat modern eller traditionell, vilket också visat sig i vår studie. Vissa delar av fallföretagens 
ekonomistyrning kännetecknas även av synsätt som motsvarar en modern verksamhetsstyrning. 
 
Vad gäller begreppsparet empowerment och control, menar vi att samtliga tre företags 
ekonomistyrning är en kombination av de båda.  Empowerment-funktionen märks dock tydligast 
hos E&Y, där medarbetarna i högst grad är delaktiga i beslut rörande deras arbete och det sätt de 
utvärderas på. De får även kontinuerlig information rörande verksamheten och dess utveckling. 
Denna delaktighet är enligt vår bedömning inte lika tydlig hos BDO och SET en mindre grupp 
beslutar kring ekonomistyrningens utformning och uppföljning.  
 
Fallföretagen skiljer sig också något åt i fallet med detaljstyrning eller målstyrning. E&Y och 
BDO har båda en ekonomistyrning som är mer inriktad på helheter och mål än SET, genom att 
dessa båda företag använder BSC. Däremot anser vi att SET, vars styrning fokuserar på 
debiteringsgrad och en detaljorienterad budget, löper en risk att enbart fokusera på 
kostnadsuppfyllelse på specifika konton, vilket skulle kunna innebära att möjligheter som ligger 
utanför budgetens ram riskerar att förbises. Detta resonemang har också samband med den del i 
teorin som tog upp att det är viktigt att skapa värde för företaget, och att inte bara fokusera på 
kortsiktiga resultat och kostnadsstrukturer. Även här kan man upptäcka skillnader mellan 
fallföretagen. Med det kostnadsinriktade fokus som SET har, anser vi att de riskerar att förbise 
företagets långsiktiga mål. E&Y och BDO däremot, har bättre möjligheter att genom sin 
målstyrning  ta hänsyn till aspekter både på lång och kort sikt, som kan skapa värde för företagen. 
Ett exempel kan vara att BDO inte ser någon poäng med att satsa stora resurser på 
marknadsföringskampanjer, då de anser att den bästa marknadsföringen sker genom 
medarbetarna i deras dagliga arbete gentemot kund. Detta exempel anser vi visar att BDO är 
medvetna om att värdeskapande faktorer inte behöver generera kostnader. 
 
När det gäller informationsspridning använder sig alla tre fallföretag av push-metod snarare än 
pull. Rapporter och ekonomisk information skickas ut till medarbetarna istället för att de själva 
söker upp informationen.  
 
Likheter finns också i det faktum att alla tre företag har en mer statisk rapportering istället för en 
flexibel, även om BDO och E&Y har viss flexibilitet i det att måtten i BSC kan förändras 
löpande. Budgeten till exempel förändras inte under budgetåret i något av företagen. Då alla tre 
företag också grundar sina avvikelseanalyser och rapporter på redan inträffade händelser, kan 
deras styrning sägas vara mer reaktiv än proaktiv. 
 
De tre fallföretagen uppvisar alltså flera likheter vad gäller de faktorer som betecknar traditionell 
respektive modern styrnings filosofi, men de skiljer sig också åt på ett par intressanta punkter.  
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Figur 5.2 
 
Pilen nedan är tänkt att illustrera våra tre fallföretags väg mot en modernare styrning, där vi anser 
att Ernst & Young är de som kommit längst, med BDO efter sig och SET längst till vänster, då 
de är det företag som i flest begreppspar har den traditionella inriktningen. 
 
 
5.3.1 Teori kontra empiri 
 
Som vi har förstått av teorin borde incitamenten att använda andra styrverktyg än de traditionella, 
monetärt fokuserade vara större för kunskapsföretag än för varuproducerande företag. Detta då 
även andra faktorer än de rent finansiella spelar stor roll, i synnerhet personalen och deras 
kunskap. Med hänsyn till ovanstående borde också en ny filosofi om hur information bearbetas, 
distribueras och analyseras följa för företagen. Vi anser att det inte tas lika stor hänsyn till dessa 
faktorer i de tre fallföretagen som litteraturen förespråkar, utan stor vikt läggs fortfarande vid 
traditionella mått och aspekter.  
 
I den mån man använder moderna styrverktyg där de nya tankarna kring ekonomistyrning är 
dominerande, är det alltid med traditionella ”pålitliga” verktyg i bakgrunden. Detta stämmer 
också väl överens med påståendet att företagens ekonomistyrning sällan är renodlat traditionell 
eller modern. En starkt bidragande orsak till detta, anser vi skulle kunna vara att de tankar kring 
ekonomistyrningen som företagens aktörer har förändras långsamt, vilket också togs upp i 
teorikapitlet. 
 
 
5.4 Ekonomistyrning i revisionsföretag 
 
Vi anser att alla fallföretagen är medvetna om att medarbetarna är deras främsta resurs. Men, 
människor och deras kunskap är inte alltid de faktorer som får de mest framträdande rollerna i 
företagens ekonomistyrning. 
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Figur 5.3 
 
Alla tre fallföretag har omfattande utbildningsprogram för sina anställda, som i Sveibys tabell 
motsvarar förbättringsinvesteringar. Både BDO och E&Y har också regelbundna och 
systematiska mätningar av mjukare värden. På SET har däremot inga rutiner för att ta hänsyn till 
mjuka värden införts. Som vi skrev i empirikapitlet, så har SET en vision om att ”erbjuda en 
spännande och utvecklande arbetsmiljö som gör att [de] kan attrahera, behålla och utveckla motiverade 
medarbetare”. De ekonomistyrningsmetoder som företaget har valt stämmer emellertid inte 
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överens med denna vision, då ekonomistyrningen inte inriktar sig på människorna i 
organisationen, utan på finansiella resultat. I tider som de nuvarande, när arbetslösheten inom 
många ekonomiska områden är stor, är det lätt för revisionsföretagen att rekrytera och behålla 
nya medarbetare. Men när konjunkturen åter vänder uppåt, anser vi att man kan se en risk, att de 
revisionsföretag som inte kan erbjuda en motiverande och trivsam arbetsmiljö inte heller kommer 
att kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare. Genom att enbart mäta finansiella värden, 
även i tider när det går dåligt, riskerar de att förbise de problem som ligger bakom ett dåligt 
resultat. Att mäta och utvärdera medarbetarnas prestationer och hur nöjda de är med sin 
arbetssituation borde alltså ligga i revisionsföretagens intresse. 
 
 
5.4.1 Teori kontra empiri 
 
När man läser tabellen på sidan 15, ser man att nyckelbegreppen i kunskapsföretag kretsar runt 
människor, kunskap och information. I empirin kunde vi också se att våra tre företag talade om 
människorna i organisationen, personalen, som en av de viktigaste resurserna i verksamheten. 
BDO och E&Y har också tagit med personalen som en viktig resurs i sin ekonomistyrning, 
framförallt i det att de infört ett medarbetarperspektiv i sina BSC .  
 
Under teorikapitlet presenterade vi att det finns olika synsätt när det gäller styrning av 
medarbetarna i kunskapsintensiva företag. Å ena sidan framhålls det att företagen skall 
kontrollera sina kunskaper genom styrverktyg, för att uppnå målkongruens. Å andra sidan hävdas 
det att de personer som jobbar inom kunskapsintensiva företag bör ha en hög grad av 
självkontroll. I de företag vi har studerat finns ett klart stöd för den förstnämnda uppfattningen, 
det vill säga att det krävs styrverktyg för att uppnå målkongruens även i kunskapsintensiva 
företag.  
 
 
5.5 Budget 
 
Tendensen är tydlig när det gäller budget – två av de tre företagen, SET och E&Y, har använt 
styrverktyget aktivt under längre tid och det tredje företaget, BDO, införde budget från årsskiftet 
2003/2004. Det finns emellertid en del skillnader mellan företagen vad gäller syfte med budgeten 
och dess uppbyggnad. En skillnad är att på SET och E&Y handlar det om ettårsbudgetar som 
ligger fast när de är lagda, som är förhållandevis detaljorienterade och mot vilka det görs löpande 
utfallskontroller. BDO däremot har ett mindre detaljorienterat upplägg än de övriga två och har 
för avsikt att använda budgeten främst som en kostnadsplanering på lite längre sikt. Anledningen 
till att BDO har valt att införa budget är alltså inte för att få ett styrverktyg för den löpande 
verksamheten, vilket är fallet hos SET och E&Y. Den andra skillnaden är att E&Y har ett 
tydligare bottom-up-förfarande än de båda andra, vilket vi tror kan bero på företagets storlek och 
utformning av verksamheten.  
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Figur 5.4 
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Samtliga företag är ense om att budget är ett väl fungerande ekonomistyrningsverktyg, och man 
anser inte att den miljö de verkar i är så föränderlig att detta skulle äventyra budgetens relevans. 
Varken SET eller E&Y ser någon anledning att byta till budgetlös styrning, då båda dessa företag 
anser att budgeten är väsentlig för att ge konkreta finansiella mål. På SET ligger budgeten 
dessutom till grund för fördelningen av gemensamma kostnader, administrationsomkostnaderna, 
på varje anställd. BDO är det företag som tror mest på budgetlös styrning med 
resultatjämförelser som alternativ. Detta förklaras naturligtvis av att de hittills har styrt budgetlöst 
och därför vet att det är möjligt. 
 
 
5.5.1 Teori kontra empiri 
 
Det sätt som företagen använder sin budget på stämmer väl överens med vad man kan finna 
beskrivet i teorin, och det innehåller inga större överraskningar. Budget som allmänt styrverktyg 
har fått utstå mycket kritik genom åren. Även litteraturen som behandlar kunskapsföretag manar 
till viss försiktighet med traditionella verktyg som budgeten, och förespråkar istället mer fokus på 
kunskapsmanagement. Vi finner det därför intressant att samtliga tre fallföretag använder sig av 
budget och att de alla anser att budget är ett verktyg som verksamheten gynnas av. Även BDO, 
som tidigare med framgång styrt sin verksamhet utan budget, har nu valt att införa denna i sin 
styrning, då man anser att den ger en tydligare och mer översiktlig bild av företagets resurser. 
Företagen delar alltså inte samma syn på budgeten som kritikerna inom teorin, det vill säga att 
den skulle vara ett bristfälligt och inaktuellt styrverktyg. Vi ska nu gå närmare in på vad som kan 
ligga bakom detta faktum. 
 
 
5.5.1.1 Kritikens relevans 
 
Mycket av den kritik som förekommer inom teorin handlar om den jämförelsegrund som en 
budget kan erbjuda. Budget läggs ofta med historisk information som underlag samt prognoser 
om framtiden, och går sedan inte att ändra när den väl är lagd. Kritikerna ifrågasätter hur rätt 
referenspunkt ska kunna fastställas ett helt år före aktuell tidpunkt. Även i budgetdebatterna på 
1980- och 1990-talen var det främsta argumentet för att styra en verksamhet utan budget just att 
det är svårt att förutsäga och planera för framtiden, framförallt i en föränderlig företagsomvärld. I 
revisionsbranschen är omvärlden däremot inte speciellt föränderlig, utan snarare statisk, vilket 
våra fallföretag själva har bekräftat. Lagstadgade regler om redovisningens utformning för olika 
typer av företag samt tidpunkten för redovisning gör det till exempel lättare för 
revisionsföretagen att förutspå omfattningen av sin verksamhet. Därför anser vi att denna kritik 
är mindre befogad inom revisionsbranschen. Ett annat argument i budgetdebatterna var att 
budgeteringsprocessen tar för mycket tid och kraft, vilket inte heller har bekräftats av våra 
fallföretag. Dagens teknologi gör att budgetarbetet kan utföras enkelt och snabbt, och mer tid 
kan ägnas åt andra uppgifter. 
 
Två av företagen, E&Y och BDO, använder inte sin budget som ett huvudsakligt styrverktyg, 
utan som ett komplement till andra verktyg, i det här fallet BSC. Vi anser att detta utgör 
ytterligare en faktor som försvarar dessa företags användning av budget. De brister en budget 
innebär kan kompletteras med hjälp av de andra verktygen och därmed anser vi att E&Y och 
BDO undviker många av nackdelarna med budget. SET styr däremot sin verksamhet enbart med 
hjälp av debiteringsgrad och budget, och vi anser därför att kritiken i teorin är mer berättigad i 
det fallet. 
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5.5.1.2 Kvarstående risk 
 
En risk som alltid kvarstår vid användning av budget är dock att budgeteringsmålen sätts 
antingen för lågt eller för högt i förhållande till vad som är realistiskt. För lågt uppsatta mål kan få 
till följd att medarbetarna inom företaget enbart strävar efter att uppfylla budgetmålet och sedan 
nöjer sig med det, även om man hade kunnat prestera mer. För högt uppsatta mål kan innebära 
att företaget går miste om värdeskapande investeringar för att det inte finns budget för det. 
Användning av budget kan med andra ord lätt leda till att det främsta målet för verksamheten blir 
att uppfylla budgetmålen istället för att se till de faktorer som faktiskt skapar värde för företaget. 
Denna risk finns även hos våra fallföretag, trots användningen av kompletterande verktyg. Vi 
anser emellertid inte att detta är en tillräcklig grund för att avfärda budgeten som styrverktyg. 
Samtliga fallföretag har valt att använda budget, vilket tyder på att verktygets fördelar uppväger 
nackdelarna. 
 
 
5.5.1.3 Sammanfattning av budgetanalys 
 
Sammantaget kan vi konstatera att budget fortfarande är ett populärt verktyg även inom 
revisionsbranschen, trots all kritik. BDO har visat att det går att styra en verksamhet utan budget, 
men har trots detta nu valt att införa en. Samtliga företag betraktar budgeten som ett väl 
fungerande styrverktyg. 
 
 
5.6 Nyckeltal – debiteringsgrad 
 
Efter genomförd studie på våra fallföretag, kan vi konstatera att samtliga företag använder sig av 
nyckeltalet debiteringsgrad. En hög grad av debitering är ett tecken på framgång, och 
debiteringsgrad fungerar alltså som ett nyckeltal som mäter framgång inom verksamheten. På 
BDO och E&Y har dock debiteringsgrad kompletterats med andra nyckeltal, medan SET 
använder sig av enbart debiteringsgrad. Inom alla företag används nyckeltalet som ett ”globalt” 
nyckeltal, det vill säga det används inte enbart lokalt på kontorsnivå, utan även på central nivå. 
Detta innebär, vilket vi också nämnt i teorin, att nyckeltalet kan sägas ha relevans för hela den 
verksamhet våra fallföretag bedriver. Däremot är det osäkert om det tas hänsyn till lokala 
aspekter, det vill säga faktorer som påverkar det enskilda kontoret, i debiteringsgraden.  
 
SET är det företag i vår studie, som i första hand lyfter fram debiteringsgrad som sitt styrverktyg. 
Till skillnad från BDO och Ernst & Young använder sig SET inte av några andra alternativa eller 
kompletterande nyckeltal. Genom användningen av debiteringsgrad uppnår SET de tre 
funktioner som nämndes i teorikapitlet; fokuseringsfunktion, operationaliseringsfunktion och 
kontrollfunktion. Med hänsyn till att de två resterande funktionerna dock inte uppfylls, och att 
debiteringsgrad enligt vår mening inte fångar aspekter som är av särskild vikt på kontorsnivå, 
anser vi att styrningen bör kompletteras med andra nyckeltal för att också fånga lokala aspekter i 
företagen. 
 
BDO och Ernst & Young ser även de debiteringsgrad som ett viktigt nyckeltal, men snarare som 
ett av flera viktiga. Nyckeltalet används inte som ett styrverktyg i sig självt, utan är istället ett 
komplement till eller en beståndsdel av det verkliga styrverktyget. Vi anser att det sätt som BDO 
och E&Y använder nyckeltalet debiteringsgrad på är ett bra exempel på hur det faktiskt bör 
användas. Vi anser att nyckeltalet i allra högsta grad är användbart och nödvändigt inom 
revisionsföretag, men att debiteringsgrad som styrverktyg har spelat ut sin roll, och bör ersättas 
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av eller kompletteras med ytterligare nyckeltal, som fokuserar på fler aspekter och ger en mer 
komplett ekonomistyrning. 
 
 
5.6.1 Teori kontra empiri 
 
Teorin säger att debiteringsgrad spelar en viktig roll i all konsultverksamhet, då nyckeltalet ger 
tydlig information om hur effektivt revisorerna jobbar och hur lönsam verksamheten är. Enligt 
Weber skall styrning med nyckeltal uppfylla 5 olika funktioner, vilka vi  beskrev på sidan 19-20. 
Weber anger dock att det oftast krävs mer än ett nyckeltal för att uppfylla samtliga funktioner. 
Detta anser vi pekar på att debiteringsgrad inte ska spela den enda rollen i ekonomistyrningen.   
 
I teorikapitlet lyfte vi även fram kritik mot debiteringsgrad som finansiellt nyckeltal, främst att det 
bygger på finansiell information hämtad ur redovisningen. Riskerna med detta är att nyckeltalet 
inte ger någon information om vad som ligger bakom resultatet, det vill säga att de faktorer som 
inte kommer till uttryck i externredovisningen inte heller uppmärksammas. SET, som är det 
företag som främst fokuserar på debiteringsgrad, är väl medvetna om denna kritik. De anser 
också att en mätning av andra värden än de finansiella vore önskvärt, men att det skulle ta för 
mycket tid i anspråk. 
 
 
5.7 Balanced Scorecard 
 
Att BSC håller på att bli ett allt vanligare ekonomistyrningsverktyg bland företag återspeglas även 
i vår studie. Två av våra fallföretag, BDO och E&Y använder sig av, respektive håller på att 
införa, BSC i sina verksamheter. SET har däremot valt att inte införa BSC och har inte heller 
några planer på att införa det. Anledningen till detta uppges vara att det skulle kräva för mycket 
tid och resurser.  
 
Både BDO och E&Y arbetar med fyra perspektiv i sina BSC och syftet med användandet är att 
koppla ekonomistyrningen till de strategiska målen, för att på så sätt skapa en ekonomistyrning 
med långsiktighet. På grund av konfidentialitet har vi inte fått insyn i alla detaljer i de båda 
företagens BSC. Utifrån den information vi dock har haft tillgång till kan vi inte se några 
skillnader mellan de två företagens styrkort, varken vad gäller syfte eller uppbyggnad. En 
intressant detalj med båda företagens styrkort är att de har valt att göra ett av perspektiven till ett 
speciellt medarbetarperspektiv. Detta anser vi tyder på att företagen verkligen värdesätter och lyfter 
fram sina anställda som en för företaget viktig resurs. Samtidigt skapar man med BSC en 
övergripande bild över verksamheten, vilket underlättar för medarbetarna att se hur de kan bidra 
till att skapa framtida värde för företaget.  
 
 
5.7.1 Teori kontra empiri 
 
Det står inte uttryckligen i teorin att BSC är ett verktyg speciellt lämpat för revisionsföretag. Då 
BSC däremot är ett verktyg som kan användas i alla typer av företag genom sin flexibla 
utformning, finns det heller ingenting som talar emot att verktyget skulle fylla sitt syfte även i 
revisionsföretag, som ingår i kunskapsbranschen. I vårt teorikapitel slog vi fast att det 
utmärkande för kunskapsbranschen är att de största tillgångarna i dessa företag utgörs av 
immateriella tillgångar i form av medarbetarna och deras kunskap. Kunskapsföretag gynnas av att 
ekonomistyrningen i högre utsträckning inriktar sig mot de immateriella tillgångarna - personalen 
- så att dessa förvaltas och utvecklas på bästa sätt. BSC är ett verktyg som tydliggör både 
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finansiella aspekters och mjuka aspekters samverkan och inverkan på ett företags resultat och vi 
anser därför att BSC är ett lämpligt verktyg att använda i kunskapsbaserade företag, och därmed 
även i revisionsföretag. 
 
Enligt vår bedömning har såväl BDO som E&Y utformat sina BSC i enlighet med hur det 
föreskrivs i teorin. Både BDO och E&Y har valt att arbeta utifrån fyra olika perspektiv, som 
visserligen skiljer sig åt något, men ändå överensstämmer med hur teorin anser att ett BSC ska 
utformas. Måtten inom varje perspektiv följs upp löpande och ändras vid behov, och det 
poängteras av företagen, precis som i teorin, att verktyget inte får bli ett statiskt verktyg. Hos 
båda företagen är styrkortet även väl förankrat hos företagsledningen och tid och resurser har 
avsatts, eller kommer att avsättas, till att engagera och utbilda personalen. Att personalen är 
delaktig i implementeringen och därefter i det löpande arbetet med BSC, framhävs av båda 
företagen, vilket också i teorin har sagts vara en förutsättning för att arbetet med BSC ska lyckas.  
 
Den kritik som framfördes i teorikapitlet om att BSC kräver stora resurser och mycket tid är 
uppenbarligen inget som ses som ett hinder av de två företag som använder sig av det. Den tid 
och de resurser som krävs i användningen av BSC anser E&Y kan minimeras med bra system, 
och svårigheten med att fastställa lämpliga mått för mjukare värden anser de sig kunna lösa 
genom att låta personalen bidra med sin kreativitet i utformningen. Genom att motivera 
personalen att arbeta med verktyget menar man att tiden och resurserna är en bra investering, 
och därmed anser företagen att ovan nämnda kritik i princip förlorar sin giltighet. 
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5.8 Sammanfattning av analysen 
 
För att på ett enkelt sätt ge en överblick över de viktigaste punkterna i vår analys, så har vi 
sammanställt dessa i en punktlista här nedan.  
 
• Samtliga fallföretags ekonomistyrning är fortfarande inriktad på en finansiell styrning. 

Företagen fokuserar mindre på immateriella tillgångar, än vad teorin förespråkar, dock är 
BDO och E&Y på väg mot en ekonomistyrning, som kan sägas ligga mellan en traditionell 
styrning och en modern verksamhetsstyrning. 

 
• För kunskapsföretag borde mätning av ”mjuka värden” prioriteras högre, än vad de gör hos 

våra fallföretag. SET mäter inga mjuka värden, men det gör BDO och E&Y. 
 
• Samtliga företag använder sig av budget, och alla är positivt inställda till användandet av detta 

verktyg. SET och E&Y tror inte på budgetlös styrning, vilket BDO tidigare använt sig av. 
Syftet med budget, hos de olika företagen, skiljer sig något åt. SET och E&Y använder det 
för detaljstyrning, medan BDO använder det som en översiktlig kostnadsplanering. 

 
• Samtliga företag använder sig av nyckeltalet debiteringsgrad. SET använder det som ett av 

sina två styrverktyg, medan BDO och E&Y använder det i kombination med andra nyckeltal, 
som en del av sina BSC. 

 
• Debiteringsgrad som nyckeltal är i allra högsta grad användbart och nödvändigt inom 

revisionsföretag, men utan kompletterande nyckeltal är risken för kortsiktighet och 
suboptimering stor. 

 
• BDO och E&Y använder sig av ett BSC, där ett medarbetarperspektiv ingår. BSC lyfter fram 

både finansiella och icke-finansiella värden och  vi tycker att det kan ses som ett styrverktyg 
som är lämpat för de företag vi har studerat. 
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6 Resultat 
 
I det här kapitlet presenterar vi de slutsatser som vi har dragit av vår studie. Vi diskuterar våra slutsatser med 
utgångspunkt i de frågor vi ställde under problemställningen i kapitel 1 samt redogör för våra erfarenheter under 
arbetet. Avslutningsvis har vi sammanställt frågor som uppkommit under arbetets gång och som vi anser kan 
utgöra uppslag för fortsatt forskning.  
 
 
6.1 Inledning 
 
När vi inledde vår studie, gjorde vi detta med ett antal frågor, som vi fann relevanta och 
intressanta för vår studie. Dessa frågor låg dessutom inom ramen för vårt syfte med studien, som 
var att beskriva och analysera ekonomistyrningens utformning inom revisionsbranschen. De 
frågor som vi skulle besvara med studien av våra fallföretag var: 
 
• I vilken utsträckning använder sig revisionsföretagen av traditionell ekonomistyrning? 
• Hur styr revisionsföretag sin ekonomi, när personalen och deras kunskap är ytterst viktiga 

faktorer för företagens framgång - hur anpassad till en kunskapsintensiv verksamhet är 
ekonomistyrningen?  

• Har ekonomistyrningen likartad utformning hos likartade revisionsföretag? 
• Vilka ekonomistyrningsverktyg används av revisionsföretag och varför? 
 
Här nedan följer en diskussion kring vårt resultat med studien, kring dessa frågor. 
 
 
6.2 Resultat av studien 
 
6.2.1 I vilken utsträckning använder sig revisionsföretagen av traditionell 

ekonomistyrning? 
 
Teorin hävdar att företag som är uppbyggda kring sina anställdas kompetens och kunskap, vilket 
revisionsföretagen är,  bör lägga stor vikt vid de immateriella tillgångarna, och vara intresserade 
av att anpassa sin ekonomistyrning så att de immateriella tillgångarna mäts och utvärderas på ett 
tillfredsställande sätt. Då vi granskade våra fallföretags ekonomistyrning fann vi dock att 
praktiken inte till fullo överensstämde med teorin.  
 
Många av de metoder och tillvägagångssätt som istället kännetecknar den traditionella 
ekonomistyrningen med inriktning mot varuproducerande industriföretag, och som vi kartlade 
under teorikapitlet, förekommer hos våra studerade fallföretag, till exempel budgetering. 
Företagen har förvisso börjat arbeta i riktning mot en verksamhetsstyrning, genom att börja ta 
hänsyn till mjukare värden, samt låta medarbetarna få kontinuerlig information om och vara 
delaktiga i utformningen av ekonomistyrningen. Men sammantaget präglas företagens 
ekonomistyrning fortfarande till stor del av traditionella idéer om fokusering på 
kostnadsstrukturer och detaljorientering.  
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6.2.2 Hur anpassad till en kunskapsintensiv verksamhet är ekonomistyrningen 
inom revisionsföretag? 

 
I vår studie har vi funnit att samtliga tre fallföretag ser medarbetarna och deras kunskap som en 
av företagets viktigaste resurser. I vilken utsträckning ekonomistyrningen är fokuserad mot 
medarbetarna skiljer sig dock mellan företagen. BDO och E&Y har kommit längst genom att 
båda använder sig av Balanced Scorecard som ett av sina styrverktyg. BSC tar i större 
utsträckning hänsyn till de speciella förutsättningar en kunskapsintensiv verksamhet kräver, med 
en fokusering på även de mjuka värdena.  
 
SET skiljer sig i det att de inte använder sig av BSC och inte heller mäter mjuka värden genom 
någon annan metod. Ekonomistyrningens utformning på SET innebär att dess medarbetare inte 
heller ges lika stor grad av inflytande över ekonomistyrningen, som medarbetarna på BDO och 
E&Y ges. SET styr i högre grad mot finansiella, kortsiktiga resultat, istället för ha styrning 
inriktad på mål, värden och helheter, och kan därmed sägas ha kommit en kortare bit på vägen 
mot en anpassning till en kunskapsintensiv verksamhet, än BDO och E&Y. 
 
 
6.2.3 Har ekonomistyrningen likartad utformning hos likartade revisionsföretag? 
 
De företag som vi använt oss av i vår fallstudie bedriver samma typ av verksamhet inom samma 
geografiska region, med likartade arbetsuppgifter för de anställda, även om det förekommer en 
viss skillnad i personalens storlek. Vår studie har dock visat på flera skillnader mellan företagen. 
Några av de mest påtagliga skillnaderna är att: 
 
• SET väljer att styra med debiteringsgrad, även om teorin kritiserar styrverktyget i det att det 

endast ser till en aspekt av verksamheten. BDO och E&Y har istället valt att använda 
styrverktyget BSC, som är tänkt att fånga flera aspekter samtidigt i verksamheten. 

 
• Trots att samtliga företag använder sig utav styrverktyget budget, skiljer sig syftet med 

användandet åt. Varken SET eller Ernst & Young kan se en möjlighet i att styra utan en 
budget, medan BDO är övertygade om att detta vore möjligt. 

 
• SET och BDO använder sig av en kombination av top-down och bottom-up i sin 

ekonomistyrning, medan E&Y istället styr enbart enligt bottom-up. 
 
 
6.2.4 Vilka ekonomistyrningsverktyg används av revisionsföretag och varför? 
 
Bland de revisionsföretag som ingått i vår studie är det framförallt tre styrverktyg som används. 
Dessa har presenterats vid ett flertal tillfällen och är: budget, BSC och debiteringsgrad. 
Anledningen till varför företagen valt att arbeta med just dessa verktyg skiljer sig åt mellan 
företagen. 
 
SET använder sig av styrverktygen budget och debiteringsgrad, då de anser att dessa framförallt 
är nödvändiga för att kunna planera, beräkna och utvärdera använd arbetskraft under ett år. Man 
anser även att dessa styrverktyg är lätta att mäta, samt kräver en liten tidsåtgång för 
ekonomistyrningsverksamheten. BDO använder sig sedan årskiftet av BSC och budget, och vill 
med dessa uppnå ett mera långsiktigt perspektiv i ekonomistyrningen. BSC är tänkt att fånga in 
fler aspekter i deras verksamhet, medan budgeten är tänkt att fungera som ett verktyg för 



 54

kostnadsplanering inom ramen för affärsplanen. E&Y använder även de sig av BSC och budget, 
bland annat för att de vill integrera och lyfta fram personalens roll inom företaget genom sitt 
BSC, och skapa en tydlig målstyrning med sin budget. 
 
Vår studie har alltså visat på att olika styrverktyg används hos fallföretagen och att anledningen 
till varför samma styrverktyg används skiljer sig åt mellan företagen. 
 
 
6.3 Resultatdiskussion 
 
Vi är medvetna om att den undersökning vi genomfört har ett antal begränsningar. Bland annat 
innebär det faktum att vi endast intervjuat tre företag, vilket också nämndes i vårt metodkapitel, 
att möjligheten till generaliseringar blir begränsad. För att kunna dra slutsatser om 
ekonomistyrningen i revisionsföretag hade en studie av betydligt fler företag varit nödvändig, 
vilken vi inte haft möjlighet att genomföra. Vi hoppas ändå att de resultat som framkommit ska 
vara av intresse för aktörer med intresse för ekonomistyrning, revisionsbranschen och företagen i 
denna.  
 
Med hänsyn till de ramar och begränsningar vi hade inför vårt arbete, finner vi det också 
intressant att ta upp vad vi hade kunnat göra annorlunda. Vi anser att vår undersökning hade 
gynnats av ytterligare intervjupersoner på respektive företag. Detta hade kunnat ge oss en djupare 
förståelse för attityder och inställningar till ekonomistyrningen, för processer inom styrningen 
och anledningar till val av styrverktyg. På liknande sätt hade också en undersökning bland 
medarbetarna, exempelvis i enkätform, kunnat ge en djupare inblick i hur väl de anställda 
upplever att det som är viktigt mäts. Dessa två ytterligare aspekter hade kunnat ge vår studie ett 
ökat djup, i det att de hade möjliggjort för ytterligare en analysdimension – nämligen en djupare 
inblick i hur företagen praktiskt arbetar med styrverktygen, och att utifrån detta kritiskt kunna 
utvärdera fallföretagens ekonomistyrning.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetet med vår studie så har flertalet frågor dykt upp som vi funnit intressanta, men som 
inte legat inom ramen för vår studie. Vi har därför valt att samla dessa och presentera de här 
nedan, som förslag på vidare forskning inom ämnet: 
 
1. Vilka ekonomistyrningsverktyg bör användas inom revisionsbranschen? Efter att ha 

konstaterat vilka ekonomistyrningsverktyg som används inom de revisionsföretag vi 
undersökt, så anser vi det vara intressant att studera ifall dessa verktyg verkligen är de mest 
passande för denna typ av verksamhet?  

 
2. Vilken betydelse har företagets storlek för ekonomistyrningen? Analys av 

företagsstorlekens betydelse kring ekonomistyrningens utformning. Går det att se ett tydligt 
mönster för när och hur ekonomistyrningsverktyg implementeras? 

 
3. Småföretagens nyttjande av revisionsbranschens tjänster. En studie som undersöker 

vilken betydelse kvaliteten på revisionsbranschens tjänster egentligen har, bland 
småföretagare. En fallstudie byggd kring en förutfattad uppfattning: 

 
”småföretagare har varken tid, kompetens eller vilja att på ett kritiskt sätt utvärdera 
revisionsbranschens levererade tjänster – deras enda kriterium på kvalitet är i slutändan 
priset”  
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Bilaga 1 – Analysunderlag 
 

 
Traditionell ekonomistyrning 
 
Aspekt\Företag SET BDO E&Y 

 
Finansiella/icke-finansiella mått Finansiella Båda Båda 
Fokus på materiella/immateriella tillgångar Materiella Kombination Kombination 

 
 
Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 
 
Aspekt\Företag SET BDO E&Y 

  
Control eller empowerment Kombination Kombination Kombination 
Detalj- eller målstyrning Detaljstyrning Kombination Kombination 
Push eller pull Push Push Push 
Statisk eller flexibel rapportering Statisk Statisk Statisk 
Reaktiv eller proaktiv styrning Reaktiv Reaktiv Reaktiv 
Kostnadsorienterad eller värdeorienterad Kostnadsorienterad Kombination Kombination 
Fin. inriktad redovisning/verksamhetsstyrning Finansiellt Kombination Kombination 

 
 
Ekonomistyrning i revisionsföretag 
 
Aspekt\Företag SET BDO E&Y 

  

Betoning externt eller internt arbete? Externt Båda Båda 
Självkontroll eller formell kontroll Formell Formell Formell 
Medarbetarfokus? Nej Ja Ja 
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Budget 
 
Aspekt\Företag SET BDO E&Y 

 
Budget eller inte budget Budget Budget Budget 
Tidsram 1 år 1-2 år 1 år 
Fast eller rullande Fast Fast Fast 
Detaljerad eller översiktlig Detalj Översiktlig Detalj 
Top-down eller bottom-up Kombination Kombination Bottom-up 
Budgetlös styrning som alternativ? Nej Ja Nej 
Föränderlig / statisk omvärld? Statisk Statisk Statisk 
Budgetmål eller värdeskapande? Budgetuppfyllande Värdeskapande Budgetuppfyllande 
Alternativ till budget? Inga Resultatjämförelser Inga 

 
 
Nyckeltal – Debiteringsgrad 
 
Aspekt\Företag SET BDO E&Y 

  
Använder debiteringsgrad? Ja Ja Ja 
Kompletterar med ytterligare nyckeltal? Nej Ja, med BSC Ja, med BSC 
Mått för räntabilitet/framgång/likviditet? Framgång Framgång Framgång 
Lokalt/globalt nyckeltal Globalt Globalt Globalt 
Fokuseringsfunktion Ja - - 
Operationaliseringsfunktion Ja - - 
Riktlinjefunktion Nej - - 
Styrningsfunktion Nej - - 
Kontrollfunktion Ja - - 
Alternativ till debiteringsgrad Kostnad/Intäkt uppföljning - - 

 
 
Balanced Scorecard 
 
Aspekt\Företag SET BDO E&Y 

 
Använder BSC? Nej Ja Ja 
Enligt teoriboken? - Ja Ja 
Förankring i företagsledningen - Ja Ja 
Personal delaktig i BSC utforming och uppföljning? - Ja Ja 
Snabb rapportering - Ej svar Ja 
Vilja att avsätta tid? - Ja Ja 
Antal perspektiv - Fyra Fyra 
Medarbetarperspektiv? - Ja Ja 

 


