
 

 
 
 

 
Verksamhetsstyrning 

– En fallstudie av en revisionsbyrås anpassning och 
förväntningar vid avskaffandet av revisionsplikten 

 
 
 
 

Operating Control 
– A case study regarding an audit firm and its adaption 

and expectations at the abolishment of the statutory 
auditing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Författare: Cecilia Ahlgren & Kristin Nielsen 
Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp  
Program: International Business and Trade 2007 

Högskolan på Gotland: Vårterminen 2010 
Handledare: Eva Sjöqvist 



 

Sammanfattning 

Inom EU pågår för närvarande ett arbete med att regelförenkla för små företag och därigenom 
minska de administrativa kostnaderna med anknytning till revision, vilket beräknas vara ge-
nomfört år 2012. I Sverige föreslås regelförenklingen träda i kraft för det räkenskapsår som 
börjas närmast efter den 1 november 2010. Förslaget innebär att de företag som understiger 
två av följande tre gränsvärden skall kunna välja att avstå från revisionsplikt: 3 anställda, 1,5 
miljoner kronor i balansomslutning och en nettoomsättning på 3 miljoner kronor. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en revisionsbyrå anpassar sin verksamhetsstyr-
ning för att möta de förändringar som avskaffandet av revisionsplikten innebär. Därtill avser 
undersökningen att studera hur revisionsbyråernas val och syn på prestationsmått i det balan-
serade styrkortet kommer eller har förändrats i och med revisionspliktens avskaffande. Denna 
undersökning bygger på följande problemformulering: 

• Hur anpassar revisionsbolagen sin verksamhetsstyrning för att möta förändringar i dess 
omgivning? 

• Hur påverkar avskaffandet av revisionsplikten revisionsbolagens mål, mått och fokus i det 
balanserade styrkortet? 
 

Uppsatsen baseras på en fallstudie av revisions- och konsultbyrån Grant Thorntons lokala 
kontor i Visby. Studien har en kvalitativ ansats där det empiriska materialet har samlats in 
genom semi-strukturerade intervjuer med ledande befattningshavare på Grant Thornton samt 
anställda revisorer på företagets Visbykontor. Ytterligare informationskällor i studien är Grant 
Thorntons affärsplan och balanserade styrkort. Teorier som ligger till grund för uppsatsen är 
kontingensteorin, det balanserade styrkortet samt rådande regelverk kring revisorer och revi-
sion. Vid analys har en fallbeskrivning använts för att undersöka om det existerar ett orsaks-
samband mellan revisionspliktens avskaffande och förändringar i det balanserade styrkortet. 
 
Slutsatsen i denna studie visar att Grant Thornton har anpassat sin verksamhetsstyrning för att 
möta revisionspliktens avskaffande. Undersökningens resultat visar att nyckeltal i det balanse-
rade styrkortets marknadsperspektiv samt utvecklings- och ledarskapsperspektiv har ändrat 
fokus och anpassats för att möta kommande förändringar i och med revisionspliktens avskaf-
fande. Det har dock framkommit att det finns essentiella nyckeltal i det balanserade styrkor-
tets lönsamhets- och effektivitetsperspektiv som inte påverkas av yttre förändringar utan är 
beständiga vid verksamhetsstyrning av en revisionsbyrå. 
 
Nyckelord: Företagsekonomi, verksamhetsstyrning, balanserat styrkort, revisionspliktens 
avskaffande, kontingensteori. 



 

Abstract 

This study examines how a company adapts its operating control when the environmental 
circumstances are changing. This is a case study with a qualitative approach which is based 
on interviews. The main purpose is to examine how an accounting firm adjusts its operating 
control in order to meet the abolishment of the statutory auditing. Another purpose is to de-
scribe how the abolishment of the statutory auditing will influence or have influenced the 
choice of measures in the balanced scorecard. The question this study aims to examine is: 
How do audit firms adapt its operating control in order to meet changes in the environment? 
This question lead to a second question which the study also aims to examine and is How is 
the abolishment of the statutory auditing influencing the accounting firms goals, measures 
and focus in the balanced scorecard? The conclusion of this study shows that the abolishment 
of the statutory auditing has had an influence on the balanced scorecard. The interviews have 
manifested that both the customer and the development/leadership perspective have been 
adapted in order to meet the abolishment of the statutory auditing. Nevertheless the study also 
indicates that the balanced scorecard contains central key performance indicators which are 
essential in the management control of an accounting firm. 
  
Keywords: Business Administration, operating control, Balanced Scorecard, The abolish-
ment of the statutory auditing, Contingency theory. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företag existerar för att uppnå mål, vilka kan vara av både finansiell och icke finansiell karak-
tär men de har alla en utgångspunkt i företagets vision, affärsidé och strategi (Ax, Johansson 
& Kullvén, 2001). För att uppsatta mål skall uppnås betonas vikten av planering, kontroll, 
uppföljning och samordning av verksamheten. Dessa begrepp går under benämningen verk-
samhetsstyrning och definieras enligt Nationalencyklopedin som avsiktlig påverkan på en 
verksamhet och dess befattningshavare mot vissa mål. Således kan verksamhetsstyrning ses 
som ett hjälpmedel för att implementera strategier med syfte att hjälpa ett företag i dess age-
rande mot att nå uppsatta mål (Ax et al., 2001). 
 
En faktor som påverkar företagets sätt att styra sin verksamhet och därmed strävan efter att nå 
uppsatta mål är dess miljö. En teori som behandlar den externa miljöns påverkan på en orga-
nisation är kontingensteorin, vilken liknar företag med öppna system som kräver en flexibel 
ledning och är beroende av sin omgivning för att få sina olika behov tillfredsställda (Morgan, 
1999). Enligt teorin finns ett grundläggande synsätt att framgångsrika organisationer bör ut-
veckla dess strukturer och miljöer så att de är anpassade till omgivningens utmaningar och 
krav.  
 
När kontingensteorin appliceras på verksamhetsstyrning menar Chenhall (2003) att en effek-
tiv styrning i en organisation är beroende av den miljö den befinner sig i. För att en organisa-
tion skall uppnå önskvärda resultat bör dess verksamhetsstyrning anpassas efter olika situa-
tionsfaktorer (Fisher, 1998). Dessa situationsfaktorer är enligt Olve, Lindvall, Nilsson och 
Samuelsson (2008) omgivning, bransch, teknologi, storlek och företagets strategi. 
 
Vid verksamhetsstyrning av företag som lever i en föränderlig miljö menar Lindvall (2001) 
att modern verksamhetsstyrning, som exempelvis ABC kalkylering, målkostnadskalkylering 
och balanserat styrkort, är bäst lämpad. Anledningen till att moderna styrverktyg anses vara 
bättre lämpade vid en föränderlig miljö är att de fokuserar på samordning och ett framtagande 
av nya mätetal. I Gyllberg och Svenssons (2002) doktorsavhandling studeras kontingensteo-
rins situationsfaktorer och dess inverkan på ett företags ekonomistyrningssystem samt huruvi-
da det existerar mer ändamålsenliga styrsystem i en given situation. En av slutsatserna i av-
handlingen är att det existerar ett samband mellan ett företags omgivande situation, val av 
styrverktyg samt effektivitet. Slutsatsen innebär att de företag som tillämpar ett modernt styr-
verktyg i en föränderlig omgivning har visat sig vara mer högeffektiva. Därtill har det framgår 
det i studien att av de moderna styrverktyg som tillämpades var det balanserade styrkortet det 
vanligaste verktyget bland de undersökta företagen. 
 
Kaplan och Norton (1996a) menar att det balanserade styrkortet är ett framgångsrikt redskap 
för att länka samman ett företags långsiktiga strategiska mål med kortsiktiga handlingar. Det 
balanserade styrkortet tar således hänsyn till både traditionella finansiella styrtal och icke-
finansiella delar i en organisation, såsom kundfokusering, processorganisering och kvalitets-
strävanden (Ax et al., 2001). 
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1.2 Problematisering 
I kontingensteorin beskrivs ett antal situationsfaktorer påverka ett företags verksamhetsstyr-
ning och enligt Olve et al. (2008) är omgivningen den kraftfullaste situationsvariabeln. Den 
aspekt inom omgivningen som forskningen har inriktat sig på mest är osäkerhet som, till 
skillnad från risk, inte kan sannolikhetsberäknas och inte heller förutspås. En kommande om-
världsförändring, inom revisionsbranschen, som är omgiven av osäkerhet och som kommer 
att påverka revisionsbyråer är avskaffandet av revisionsplikten. 
 
Inom EU pågår för närvarande en förändring som innebär en regelförenkling för företag i 
medlemsstaterna och därigenom reducera de administrativa kostnaderna med 25 procent. I 
arbetet med att minska de administrativa kostnaderna för små företag tillsatte den svenska 
regeringen under hösten 2006 en särskild utredare med syfte att undersöka rådande regler 
kring revision för små företag (SOU, 2008:32). I ett delbetänkande Avskaffande av revisions-
plikten för små företag föreslås att de företag som ligger under vissa gränsvärden skall kunna 
välja att avstå från revisionsplikt. Dessa gränsvärden revideras i en lagrådsremiss som reger-
ingen föreslog den 25 mars 2010 och som innebär att de företag som understiger två av tre 
följande gränsvärden skall kunna välja att avstå från revisionsplikt. Dessa tre gränsvärden är 3 
anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 
Förslaget förväntas träda i kraft för företag som börjar sitt räkenskapsår närmast efter den 1 
november 2010 (Justitiedepartementet, 2010).  
 
Delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU, 2008:32) diskuterar 
vilka konsekvenser som revisionspliktens avskaffande kan komma att medföra för revisions-
byråer. Enligt delbetänkandet kommer revisionspliktens avskaffande troligtvis att medföra ett 
intäktsbortfall för revisionsbyråer. Likaså förmodas ett överskott av revisorer uppstå på ar-
betsmarknaden, vilka kommer tvingas att konkurrera på andra arbetsmarknader.  
 
Enligt kontingensteorin bör ett företags verksamhetsstyrning anpassas efter dess omgivning 
och vid en föränderlig miljö har studier visat att det balanserade styrkortet är ett effektivt 
styrmedel. Enligt Kaplan och Nortons modell av det balanserade styrkortet utformas presta-
tionsmått i respektive perspektiv utifrån företagets vision, affärsidé och strategi. Valet av stra-
tegi har, enligt Olve et al. (2008), ett direkt samband med ett företags verksamhetsstyrning, 
dock är framgång inte garanterat för att företaget har lyckats styra sin verksamhet mot den 
formulerade strategin. Därför menar Olve et al. (2008) att ett företag måste ta hänsyn till olika 
situationsvariabler vid formuleringen av strategin för att lyckas. Frågan är hur revisionsbyråer 
kommer att påverkas av kommande lagförändringar och hur de kan anpassa sin verksamhets-
styrning till att möta dessa omvärldsförändringar. 
 

1.3 Problemformulering 
Mot denna bakgrund finner vi det intressant att undersöka hur en organisation kan an-
vända sig av ett konkret styrverktyg för att anpassa sin verksamhet till en kommande 
förändring. I uppsatsen kommer följande frågor att besvaras:  

• Hur anpassar revisionsbolagen sin verksamhetsstyrning för att möta förändringar i dess 
omgivning? 

• Hur påverkar avskaffandet av revisionsplikten revisionsbolagens mål, mått och fokus i det 
balanserade styrkortet? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en revisionsbyrå anpassar sin verksamhetsstyr-
ning för att möta de förändringar som avskaffandet av revisionsplikten innebär. Därtill under-
söks hur revisionsbyråns val och syn på prestationsmått i det balanserade styrkortet kommer 
eller har förändrats i och med revisionspliktens avskaffande.  

1.5 Avgränsning 
Enligt studiens syfte avgränsas undersökningen till att endast omfatta ett företag där studien 
ses ur organisationens perspektiv för att undersöka hur förändringarna speglas i företagets 
verksamhetsstyrning. 
 
Verksamhetsstyrning är ett begrepp som innefattar en mängd teorier. Därför avgränsas under-
sökningen till att endast behandla det balanserade styrkortet, vilket det valda företaget använ-
der sig av för att styra sin verksamhet.  

1.6 Disposition 
Kapitel 2: I uppsatsens metodkapitel beskrivs det tillvägagångssätt som har använts för att 
uppnå undersökningens syfte. I kapitlet presenteras studiens undersökningsobjekt, responden-
ter, angreppssätt, metod för insamling av data samt hur den insamlade informationen analyse-
ras. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur kvalité i denna uppsats uppnås. 
 
Kapitel 3: Det teoretiska kapitlet inleds med en redogörelse för kontingensteorin, vilket följs 
av teori om det balanserade styrkortet. Kapitlet avslutas med information om revisorer, revi-
sion och det fjärde EU-direktivets bestämmelser angående revisionsplikt inom EU. 
 
Kapitel 4: Kapitlet inleds med en introduktion av uppsatsens fallföretag, Grant Thornton, 
som innefattar en allmän beskrivning av organisationen följt av en presentation av revisions-
pliktens avskaffande. Därefter beskrivs Grant Thorntons balanserade styrkort och verksam-
hetsstyrning utifrån den information som framkommit under intervjuer men likaså i Grant 
Thorntons affärsplan och dokument om balanserat styrkort.  
 
Kapitel 5: I detta kapitel ställs den insamlade informationen utifrån intervjuer, affärsplan och 
balanserat styrkort i en analys. Analysen presenteras först utifrån kontingensteorin för att se-
dan analysera det balanserade styrkortet och dess perspektiv. Kapitlet avslutas med en diskus-
sion vilken behandlar kritik mot studien. 
 
Kapitel 6: Kapitlet sammanfattar resultatet av undersökningen och presenterar de slutsatser 
som studien visar. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier inom området. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som har använts för att genomföra undersökning-
en med syfte att besvara studiens forskningsfråga. Kapitlet avslutas med en beskrivning för 
hur kvalité i denna studie har uppnåtts.  

2.1 Undersökningsobjekt 
Valet av undersökningsobjekt grundar sig främst i ett intresse av fördjupning i verksamhets-
styrning och det balanserade styrkortet. Därefter utvecklades intresset till att omfatta hur 
verksamhetsstyrning och det balanserade styrkortet påverkas när det sker externa förändring-
ar. Då en av oss arbetar inom revisionsbranschen fick vi kännedom om att Grant Thornton 
använder sig av det balanserade styrkortet som styrverktyg, där revisorer har ett individuellt 
utformat balanserat styrkort. Valet av undersökningsobjekt kan därför liknas vid ett bekväm-
lighetsurval (Bryman & Bell, 2005). Utifrån dessa förutsättningar utvecklades studiens forsk-
ningsfrågor.  

2.2 Respondenter 
Valda respondenter hos Grant Thornton representerar personer med ledande befattning samt 
personer anställda som revisorer på företaget. De intervjuer som har genomförts med respon-
denter med ledande befattning är kontorschef för Visbykontoret, Bengt Öberg, samt kontors-
chef och tillika marknadsområdeschef för Stockholmskontoret, Roland Dansell. Intervjuer 
som genomförts med anställda revisorer på Visbykontoret är: Per Gardelin, Lars Leissner 
(även partner), Anna Johnson och Lars Svensson. De fyra sistnämnda är samtliga godkända 
revisorer. 

2.3 Fallstudie 
Enligt Yin (2007) är det viktigaste steget i valet av forskningsdesign att identifiera problem-
formuleringens karaktär, behovet av kontroll avseende beteende i undersökningen samt om 
det existerar ett behov av fokus på aktuella händelser. Likaså menar Yin att det som karaktäri-
serar fallstudien som forskningsdesign är att den är lämplig vid problemformuleringar som 
har karaktären av hur och varför samt att den är fokuserad på aktuella händelser. 
  
Utifrån vald problemformulering har en fallstudie utförts hos revisionsbyrån Grant Thornton i 
Visby. Enligt Bryman och Bell (2005) innebär en fallstudie att detaljerat studera ett enda fall 
och dess specifika natur som det omges av. På så vis var valet av fallstudie för vår undersök-
ning naturligt, eftersom uppsatsens problemformulering har karaktären av en hur fråga.  
 
Anledningen till valet att studera en revisionsbyrå, som använder sig av det balanserade styr-
kortet, var att intresset fanns att på ett ingående sätt studera hur förändringar i omgivningen 
kan komma påverka dess verksamhetsstyrning, framförallt vid användandet av det balansera-
de styrkortet. Genom valet av fallstudie som forskningsdesign erhålls en djupare förståelse för 
hur avskaffandet av revisionsplikten kan komma att påverka revisorers arbete samt verksam-
hetsstyrningens inriktning. 
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2.4 Forskningsansats 
Forskningsmetoden i denna undersökning är av en kvalitativ ansats, eftersom uppsatsens syfte 
är att undersöka hur en revisionsbyrå tolkar sin verklighet och hur kommande förändringar i 
organisationens omgivning kommer att påverka dess verksamhetsstyrning. Enligt Bryman och 
Bell (2005) kännetecknas en kvalitativ ansats av att den lägger vikt på ord och dess betydelse 
vid insamling och analys av data. Den epistemologiska uppfattningen inom den kvalitativa 
ansatsen är tolkningsinriktad, vilket innebär att undersökningen får ta del av respondenternas 
tolkning av verkligheten. 
 
Den främsta metoden för insamling av data i undersökningen består av semi-strukturerade 
intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2005) innebär en semi-strukturerad intervju att frågor 
ställs utifrån en intervjuguide som innehåller vissa teman där intervjun tar den riktning som 
forskaren finner intressant i vad respondenten svarar. Den semi-strukturerade intervjun är 
flexibel och frågorna behöver inte ställas i följdordning. Genom användning av semi-
strukturerade intervjuer erhålls information om vad respondenten finner relevant inom valda 
teman. Likaså medför användandet av semistrukturerade intervjuer en möjlighet att vidareut-
veckla de svar, som anses vara relevanta för aktuell frågeställning, och på så vis erhålla en 
djupare förståelse.  
 
Anledningen till valet av semi-strukturerade intervjuer var en önskan om att uppnå en djupare 
förståelse av vad de intervjuade personerna tycker, känner och anser om den rådande föränd-
ringen. Genom semi-strukturerade intervjuer har de intervjuade personerna givits utrymme att 
ge uttryck för sina egna åsikter och uppfattningar. Vid utförandet av de semi-strukturerade 
intervjuerna har en intervjuguide för respondenterna med ledande befattning utformats (se 
bilaga 1) samt en intervjuguide för respondenterna vilka är anställda som revisorer (se bilaga 
2). Intervjuguiderna innehåller frågor om rådande affärsplan, balanserat styrkort och revi-
sionspliktens avskaffande.   
 
Andra informationskällor som denna uppsats bygger på är Grant Thorntons affärsplan samt 
företagets balanserade styrkort, vilka båda används som interna styrdokument. Informationen 
som återfinns i rådande affärsplan för Grant Thornton är dock inte officiell information och 
kan därför ej publiceras i denna uppsats, därför har de delar av affärsplanen som använts i 
undersökningen, godkänts av ledande befattningshavare. 
 
Inom samhällsvetenskapen finns tre synsätt på hur förhållandet mellan teori och empiri ser ut, 
vilka är deduktiv, induktiv och abduktiv ansats (Bryman & Bell, 2005). Den deduktiva ansat-
sen innebär att hypoteser formas utifrån befintliga teorier, vilka sedan testas mot verkligheten, 
medan en induktiv ansats innebär att teori bildas utifrån empiriska observationer. En abduktiv 
ansats kan beskrivas som en kombination av deduktion och induktion och är, enligt Alvesson 
och Sköldberg (2008), den ansats som stämmer bäst överens med verkligheten och som oftast 
används vid fallstudieundersökningar. Vid en abduktiv forskningsansats tolkas ett enskilt fall 
utifrån ett hypotetiskt mönster, vilket sedan bekräftas genom nya iakttagelser. Under proces-
sens gång finjusteras teorin samt utvecklas de empiriska tillämpningsområdena. Föreliggande 
uppsats bygger på hypotesen om att ett företags verksamhetsstyrning påverkas av externa om-
världsfaktorer, vilket sedan bestyrks via empiriska undersökningar. Under undersökningens 
process har teorier om det balanserade styrkortet och kontingensteorin omarbetats för att möj-
liggöra en beskrivning av hur ett företag anpassar sin verksamhetsstyrning efter förändringar i 
omgivningen. 



 6 

2.5 Analysmetod 
Valet av analytisk strategi är, enligt Yin (2007), avgörande för hur bra en fallstudie kommer 
att bli. Valet av en analytisk strategi bidrar även med vetskap om vilken information som skall 
samlas in och hur dessa skall hanteras på ett bra sätt. Därtill ger den analytiska strategin väg-
ledning om hur analytiska slutsatser skall göras på ett övertygande sätt samt hur alternativa 
tolkningar kan förbises. En strategi för analys är enligt Yin fallbeskrivning och karaktäriseras 
av att den utvecklar en beskrivande struktur för insamling och analys av data eller att den 
identifierar orsakssamband vilka skall analyseras. 
 
Den analytiska strategi, som denna uppsats bygger på, är en fallbeskrivning. Valet av fallbe-
skrivning som analytisk strategi grundar sig i studiens syfte och problemformulering. Som 
tidigare har nämnts har problemformuleringen karaktären av en hur fråga vilken syftar till att 
undersöka om ett företag anpassar sin verksamhetsstyrning vid förändringar i dess omgivning. 
Genom att tillämpa en fallbeskrivning vid analys, har det kunnat påvisas huruvida det existe-
rar något orsakssamband mellan revisionspliktens avskaffande och dess påverkan på en revi-
sionsbyrås verksamhetsstyrning.  
 
För att underlätta analys av den insamlade informationen har samtliga intervjuer spelats in, 
vilket har medfört ökade möjligheter till att tolka och reflektera över respondentens svar och 
på så sätt ställa relevanta följdfrågor. Likaså har de inspelade intervjuerna medfört att vi lätta-
re kunnat ta del av hur respondenten har svarat, det vill säga att lättare kunna fokusera på ob-
servation och tolkning av dennes kroppsspråk. Samtliga intervjuer har transkriberats och där-
efter kategoriserats utifrån frågetillhörighet i respektive intervjuschema. En kategorisering av 
framkomna svar har möjliggjort en identifiering av centrala ämnen för uppsatsens problem-
formuleringar.  

2.6 Kvalité i forskning 
En viktig del av forskning är bedömning av hur väl den har lyckats bringa kunskap om hur 
den sociala verkligheten är beskaffad. Då en kvalitativ forskningsstrategi innebär en tolkning 
av hur individer uppfattar sin sociala verklighet är det, enligt Bryman och Bell (2005), svårt 
att använda samma bedömningskriterier som vid den kvantitativa forskningen. Guba och Lin-
coln (1994) förespråkar andra kriterier för bedömning av kvalitativ forskning (Bryman & 
Bell, 2005). Istället för att tillämpa kriterierna validitet, reliabilitet och replikation, vilka an-
vänds vid kvantitativ forskning, föreslås alternativa kriterier som grundar sig i att påvisa tro-
värdigheten i en undersökning. Enligt Bryman och Bell grundar sig trovärdighet i en kvalita-
tiv forskning i fyra delkriterier vilka alla har en motsvarighet i den kvantitativa forskningen 
och dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och slutligen möjlighet att styrka och 
bekräfta. I denna uppsats diskuteras kvalité i undersökningen utifrån hur trovärdigheten kan 
uppnås genom tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta. 
 
Det första kriteriet tillförlitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2005) att forskaren skall 
kunna påvisa att undersökningen är korrekt utförd och att resultatet har godkänts av berörda 
respondenter. För att öka tillförlitligheten i undersökningen har den information som fram-
kommit utifrån intervjuer och textanalys återkopplats till respektive respondent. Tillförlitlig-
heten i undersökningen har på så vis stärkts, eftersom att samtliga respondenter har givits 
möjlighet att bekräfta eller dementera att den tolkning och beskrivning som gjorts av den in-
samlade informationen är korrekt. Likaså har den information, som använts från Grant Thorn-
tons affärsplan och balanserat styrkort, godkänts av ledande befattningshavare. 
 



 7 

Det andra kriteriet överförbarhet behandlar frågan om huruvida resultatet av undersökningen 
kan generaliseras till andra miljöer. Enligt Bryman och Bell (2005), utgör överförbarheten ett 
problem vid användning av fallstudie som forskningsdesign eftersom att en kvalitativ ansats 
undersöker subjektiva uppfattningar. En kvalitativ ansats uppnår således ett djup av förståelse 
och inte generella förklaringar vilka går att redovisa genom statistik som vid en kvantitativ 
ansats. För att påvisa överförbarhet i denna undersökning har en beskrivning av de förutsätt-
ningar och miljö, vilket valt undersökningsobjekt omges av, återgetts utifrån intervjuer, styr-
dokument och hemsida. 
  
Det tredje kriteriet är betydelsen av pålitlighet i en undersökning, vilket innebär att undersök-
ningen skall innehålla en fullständig redogörelse för tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2005). 
Genom tydlig redogörelse av de metoder, som kommer till användning i undersökningen, men 
likaså genom en kritisk granskning av att det som författas, skall studien påvisa pålitlighet. I 
studien har pålitligheten säkerställts genom ett antal seminariumtillfällen där utrymme har 
givits för opponering av uppsatsens utformning. Tilldelad handledare har likaså bidragit till 
att öka pålitligheten i uppsatsen genom vägledning och granskning av materialet och på så vis 
bör det som tagits för givet eller förbisetts synliggjorts. 
 
Det sista och fjärde kriteriet handlar om möjligheten att styrka och konfirmera undersökning-
en, där forskaren skall säkerställa att denna har handlat i god tro och inte exempelvis låtit per-
sonliga värderingar påverka undersökningen (Bryman & Bell, 2005). I kriteriumet styrka och 
konfirmera påvisas återigen vikten av en kritisk förhållning till egen producerad text och ana-
lys. Även här har seminarium och tilldelad handledare använts för granskning, men likaså för 
att uppnå ett så objektivt förhållningssätt som möjligt i undersökningen. För att inte låta per-
sonliga värderingar påverka undersökningen, då en av uppsatsförfattarna arbetar på det under-
sökta fallföretaget, har samtliga intervjuer haft en bestämd struktur. Under intervjuerna har 
den som inte arbetar på det undersökta fallföretaget verkat som intervjufrågeställare medan 
den uppsatsförfattare som arbetar på fallföretaget fört anteckningar och fokuserat på att säker-
ställa att samtliga frågor i intervjuguiden har berörts. Genom denna struktur har personliga 
värderingar och förförståelse, vilket den uppsatsförfattare som arbetar på fallföretaget innehar, 
ej påverkat utförandet och resultatet av intervjuerna. Slutligen har samtliga semi-strukturerade 
intervjuer spelats in för att säkerställa att den insamlade informationen utifrån intervjuerna 
inte skulle kunna komma att påverkas av egna tolkningar eller värderingar.  
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3 Anpassning till förändring 

Följande kapitel behandlar de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Kapitlet inleds med 
en redogörelse för kontingensteori. Vidare behandlas det balanserade styrkortet som är ett av 
många styrverktyg ett företag kan använda sig av vid verksamhetsstyrning. Kapitlet avslutas 
med en beskrivning av rådande förhållanden inom revision och revisionsplikt för aktiebolag i 
Sverige samt regler om revisionsplikt inom EU. 

3.1 Kontingensteori 
Under mitten på 1900-talet utvecklades en rad teorier som beskrev organisationer ur ett biolo-
giskt perspektiv, vilket resulterade i nya idéer om hur organisationer fungerar och uppnå för-
ståelse för vilka faktorer som styr dess välbefinnande. Att se på organisationer ur ett biolo-
giskt perspektiv var främst en kritik mot den tidigare klassiska organisationsteorin där den 
mekaniska synen på organisationer var mest central och där det ansågs finnas ett bästa sätt att 
utforma organisationer på (Morgan, 1999). En av dessa teorier är den så kallade kontingens-
teorin, vilken främst utvecklades från en studie av Burns och Stalker (1961) som visade att då 
förändringar i omgivningen sker kontinuerligt krävs det öppna och flexibla former av ledning 
och organisation. Olve et al. (2008) menar även att organisationer vilka verkar i en turbulent 
omgivning bör arbeta med ett decentraliserat beslutsfattande för att snabbare kunna anpassas 
till förändringar. Kontingensteorin liknar således organisationer vid öppna system vilka är 
beroende av sin omgivning för att få sina olika behov tillfredsställda. 
 
En studie som bekräftar Burns och Stalkers (1961) uppfattning om att det är nödvändigt för 
organisationer att vara flexibla för att hantera en föränderlig omgivning gjordes av Woodward 
under 1960-talet (Morgan, 1999). Woodward fokuserade på att undersöka olika engelska före-
tag för att finna ett samband mellan teknologi och framgångsrika organisationer. Ett av resul-
taten från Woodwards undersökning var att eftersom olika krav på produktionsteknologi stäl-
ler olika krav på organisationer och individer måste dessa behandlas med anpassade strukturer 
och processer. Studien visade även att det utifrån en given teknologi går att föreställa sig ett 
antal olika organisationsformer. Däremot finns det inte någon garanti för företagen att hitta 
någon passande eller optimal organisationsform för att möta omgivningen på bästa sätt. Det 
är, enligt Burns och Stalkers studie, ledningens huvudsakliga ansvar att försöka anpassa orga-
nisationen efter omgivningens krav. 
 
Enligt Chenhall (2003) används kontingensteorin inom forskning på verksamhetsstyrnings-
området med syfte att förklara hur effektiviteten i ett styrsystem beror på de omständigheter 
som organisationen omges av. Dessa omständigheter kallas enligt Olve et al. (2008) för situa-
tionsfaktorer och består av företagets strategi, omgivning, bransch, teknologi och storlek på 
organisationen.  
 
Valet av strategi för att uppnå uppsatta mål har, enligt Olve et al. (2008), en styrande effekt på 
ett företags verksamhetsstyrning. Det finns dock inga garantier för framgång bara för att före-
taget har lyckats styra sin verksamhet mot den valda strategin. Strategin kan nämligen visa sig 
vara olämplig och därför måste företagen ta hänsyn till dessa situationsfaktorer vid utform-
ning av strategin. Enligt Olve et al. är omgivningen den kraftfullaste situationsfaktorn. Chen-
hall (2003) menar att den aspekt inom omgivningen som forskningen har fokuserat på mest är 
osäkerhet eftersom att osäkerhet definierar situationer som till skillnad från risksituationer 
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inte kan beräknas med sannolikheter och därför inte förutspås. Chenhall påstår dessutom att 
en osäker omgivning leder till öppna och externt fokuserade styrsystem. 
 
I figur 3.1 åskådliggörs sambandet mellan situationsfaktorerna och företagets strategi och 
verksamhetsstyrning. Olve et al. (2008: 638) beskriver modellen enligt följande:  
 

Av figuren framgår att de olika situationsvariablerna via strategin påverkar den ekonomiska 
styrningens utformning och användning. Samtidigt påverkar styrsystemet vilka strategier som 
väljs. Genom att utforma styrsystemet på ett visst sätt väljer ledningen vilken information som 
är viktig att löpande följa upp. Därmed blir styrsystemet det raster genom vilket ledning och 
medarbetare kommer att betrakta omgivningen. Det kan få stora konsekvenser för vilka hot 
och möjligheter som identifieras och ytterst vilken strategi som väljs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Sambandet mellan viktiga situationsfaktorer och den ekonomiska styrningen (Olve et al., 2008: 639). 
 
En bättre matchning mellan företagets ekonomiska styrning och dess situationsfaktorer ger 
således en mer framgångsrik organisation (Fisher, 1998). Framgångsrika organisationer är 
enligt Morgan (1999) de som lyckas utveckla strukturer och miljöer vilka är anpassade att 
hantera den externa miljöns utmaningar och krav. Haldmaa och Lääts (2002) lägger dock be-
toning på att det inte finns något generellt bra sätt att arbeta med verksamhetsstyrning som 
passar alla organisationer i alla omständigheter. Företagen måste därför individuellt ta hänsyn 
till de specifika förhållanden vilka de verkar i vid utvecklandet av ett verksamhetsstyrningssy-
stem.  
 
Många av de traditionella styrmodellerna tar, enligt Gyllberg och Svensson (2002), inte hän-
syn till förändringar i företagets omgivning. En av slutsatserna i Gyllberg och Svenssons dok-
torsavhandling är att det kan vara en av anledningarna till att moderna styrmedel används i 
allt större utsträckning. Därtill framgår det i doktorsavhandlingen att det styrverktyg vilket de 
flesta företag använder sig av idag i sin verksamhetsstyrning är det balanserade styrkortet. 

3.2 Balanserat styrkort 
Under slutet av 1900-talet stod företag inför omfattande omvärldsförändringar (Kaplan & 
Norton, 1999). Industrisamhället som tidigare präglat företagsmiljön övergick till ett informa-
tionssamhälle vilket innebar nya krav på företag och dess verksamhetsstyrning. Under denna 
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period utvecklades det balanserade styrkortet av Kaplan och Norton som en följd av den kritik 
som riktats mot traditionella verksamhetsstyrningsverktyg. 
 
Kritik som har riktats mot de traditionella styrverktygen är enligt Kaplan och Norton (1999) 
att de traditionella ekonomiska rapporteringsprocesserna är bristfälliga då de är baserade på 
föråldrade redovisningsmodeller. De tar inte hänsyn till företags nya behov i informations-
samhället där större vikt läggs vid värderingen av företagets immateriella och intellektuella 
tillgångar såsom högkvalitativa varor och tjänster, motiverade och kompetenta medarbetare, 
snabba och pålitliga interna processer samt nöjda och lojala kunder. Kaplan och Norton be-
skriver att det balanserade styrkortet tar hänsyn till både den traditionella redovisningsmodel-
lens fokusering på faktiska utfall samt verkar för en långsiktig konkurrensförmåga vilket da-
gens informationssamhälle kräver. 
 
Det balanserade styrkortet utgår från företagets vision, affärsidé och strategi som sedan över-
sätts i ett antal mått fördelade i fyra olika perspektiv (Olve, Roy & Wetter, 1997). Förutom de 
traditionella finansiella styrtalen, vilka formuleras i det finansiella perspektivet, innehåller 
även det balanserade styrkortet styrtal som avser att koppla kunder, interna processer, medar-
betare och system till ett långsiktigt framgångsrecept. De övriga tre perspektiven kallas kund-, 
process- och utvecklingsperspektivet och de har, tillsammans med det finansiella perspektivet, 
som avsikt att ge svar på följande frågor (Kaplan & Norton, 1992): 

• Det finansiella perspektivet: Hur bör vi se ut inför våra aktieägare? 
• Kundperspektivet: Hur bör vi se ut inför våra kunder? 
• Processperspektivet: Vilka interna affärsprocesser måste vi utveckla och förbättra? 
• Utvecklingsperspektivet: Hur kan vi fortsätta att förbättra oss och skapa värde? 

 

 
 
Figur 3.2 Grundmodellen för balanserade styrkortet (Olve & Petri, 2008: 377). 
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Kaplan och Nortons grundmodell, se figur 3.2, speglar ett tidsperspektiv där det finansiella 
perspektivet innehåller traditionella mått som visar förflutna resultat och prestationer. Kund- 
och processperspektivet visar en mer aktuell bild av verksamheten och utvecklingsperspekti-
vet skildrar de mått som avser att säkerställa organisationens framtida effektivitet (Olve & 
Petri, 2008). Vid utformning av ett balanserat styrkort är det eftersträvansvärt att skapa ett 
samband, en balans, mellan de olika måtten och perspektiven (Olve et al., 1997). För att före-
taget skall få bra lönsamhet måste kunderna vara lojala och för att de skall vara lojala krävs 
god service. För att kunna ha god service måste personalens förmåga och kompetens utveck-
las så att företaget kan leverera de tjänster och den service som kunden fordrar. 
 
I det finansiella perspektivet sammanfattas ekonomiska följder av handlingar som redan har 
utförts. De mål som ställs upp i det finansiella perspektivet bör vara långsiktiga finansiella 
mål som sedan kopplas till de tre övriga perspektiven där företaget tydliggör hur dessa lång-
siktiga mål skall uppnås. Förutom att de finansiella målsättningarna och styrtalen bör kunna 
kopplas till alla delar i det balanserade styrkortet, bör de även syfta till att fastställa det eko-
nomiska resultat som strategin väntas leda till. De finansiella styrtalen varierar kraftigt bero-
ende på bland annat företag, bransch och olika stadier i ett företags utveckling. Exempel på 
finansiella mått är traditionella nyckeltal såsom rörelseresultat, ökad omsättning och avkast-
ning på arbetande kapital (Kaplan & Norton, 1999).  
 
Kundperspektivet syftar till att identifiera de kunder vilka företaget skall rikta sig mot och 
talar om på vilket sätt företaget skall arbeta för att öka kundtillfredsställelsen inom det valda 
segmentet (Olve et al., 1997). På så sätt skall företaget uppnå dess finansiella målsättningar 
och de är mot detta perspektiv de interna processerna och utvecklingsarbetet skall rikta sig 
emot. Enligt Olve et al. (1997) bör det vara möjligt att utläsa följande i det balanserade styr-
kortets kundperspektiv: 

• Företagets aktuella marknadsandelar 
• Kundernas lojalitet (återköpsbenägenhet) och inflödet av nya kunder 
• Kundtillfredsställelse 
• Lönsamhet per kund 

 
Med hjälp av statistiska institut och branschorganisationer kan företag lätt få uppgift på mark-
nadens totala storlek och utifrån det beräkna företagets aktuella marknadsandelar (Kaplan & 
Norton, 1997). Ett sådant styrtal kan vara till god vägledning då företaget försöker locka nya 
kunder i de tjänstekategorier de är representerade i. Det är centralt att vårda sina befintliga 
kunder för att kunna behålla dem och även sträva mot att de köper tjänsten/varan återigen, 
vilket kan göra att företagets marknadsandelar ökar. Ett sätt att mäta återköpsbenägenheten är 
att se hur stor andel av omsättningstillväxten som kan härledas till de existerande kunderna. 
 
Processperspektivet riktar sig mot företagets interna utveckling och strävar mot att utveckla 
processer så att företaget kan nå sina finansiella och kundrelaterade mål (Kaplan & Norton, 
1999). De mått som definieras i processperspektivet bör utgå från de processer vilka ger störst 
kundtillfredsställelse och som uppnår de finansiella målen (Kaplan & Norton, 1996b). Det 
balanserade styrkortets processperspektiv är den del som skiljer sig mest från traditionella 
styrverktyg. Traditionella styrmedel har som förhållningssätt att endast utveckla befintliga 
processer medan det balanserade styrkortet strävar efter att inte enbart utveckla befintliga pro-
cesser utan identifierar ofta helt nya processer vilka företaget måste arbeta med för att förbätt-
ra kundnyttan och för att nå de finansiella målen. Exempel på mått som formuleras i process-
perspektivet är ledtider, stabilitet och kvalitet i processerna (Lindvall, 2001). 
 



 12 

I det fjärde perspektivet, utvecklingsperspektivet, sätts de mål upp som syftar till att kunna 
upprätthålla och utveckla den kunskap som är nödvändig för att kunna tillgodose kundernas 
behov (Kaplan & Norton, 1999). Det handlar om att företagets system och rutiner skall utnytt-
jas optimalt och att de anställdas kompetens överensstämmer med de befintliga systemen. 
Lindvall (2001) menar att företag måste utvecklas för att effektivisera sin verksamhet och lära 
nytt för att möta kundernas behov, vilket i sin tur leder till en långsiktig tillväxt och ökad lön-
samhet. Nyckeltal som mäts i utvecklingsperspektivet är personaltillfredsställelse, lojalitet 
och utbildning (Kaplan & Norton, 1999).  
 
Ax et al. (2001) beskriver att balansen i det balanserade styrkortet syftar till den balans som 
återfinns mellan lång- och kortsiktiga mål, finansiella och icke-finansiella mått, det externa 
(ägar- och kundperspektiven) och det interna förhållningssättet (process- och utvecklingsper-
spektivet) samt mellan objektiva (enkelt mätbara) och subjektiva (svårmätbara) mål. Om före-
taget fokuserar allt för mycket på exempelvis att finansiella mål uppfylls kan det leda till att 
långsiktig utveckling åsidosätts till förmån för kortsiktiga vinster (Olve & Petri, 2008).  
 
Olve och Petri (2008) menar att dessa fyra perspektiv, i grundmodellen, vanligtvis varierar 
mellan olika företag eftersom de är modifierade och anpassade till företagets verksamhet, 
bransch och utvecklingsskede. Antalet perspektiv behöver inte heller vara fyra utan de kan 
variera beroende på vad företaget anser viktigt i sin strävan att uppnå sin vision. I grundmo-
dellen är det finansiella perspektivet överordnat och de övriga tre perspektiven är medel för 
att uppnå målen i det finansiella.  

3.3 Revision och revisionsplikt 
I 1895 års lag om aktiebolag stipulerades för första gången i svensk rätt att alla aktiebolag var 
tvungna att utse en person för granskning av bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning 
(SOU, 2008:32). I lagen fanns det inga specificerade krav som att granskaren skulle besitta 
vissa kompetenser förutom att denne skulle vara lämplig för uppdraget. Fram till 1970-talet 
utvecklades revisionsplikten till att omfatta större aktiebolag som översteg vissa gränsvärden. 
Revisionsplikt i små företag betraktades som onödigt och kostnadskrävande då enkla affärs-
förhållandens ansågs kunna utföras tillfredsställande utan en revisor. Under 1970-talet starta-
de dock en kriminalpolitisk debatt om ekonomisk brottslighet vilket mynnade ut i en proposi-
tion år 1980 att ekonomisk brottslighet skulle motverkas genom ett införande av revisionsplikt 
i alla aktiebolag. På grund av att det vid tillfället existerade för få revisorer i förhållande till 
antalet aktiebolag fick ikraftträdandet av lagen om revisionsplikt för alla aktiebolag vänta till 
år 1987 (SOU, 2008:32). 
 
Upphovet till revision av aktiebolag grundar sig främst i behovet av kontroll hos ägarna. 
Dessutom kan andra av företagets intressenter, såsom leverantörer, anställda, samhället och 
borgenärer, ha nytta av att ett företag granskas (Westermark, 2005). Enligt Westermark är 
revision en viktig del i bedömningen av hur ett företagets förhållanden ser ut. Likaså ger revi-
sion omvärlden en möjlighet att få insyn i företagets externa redovisning och en bild av dess 
förhållanden på ett korrekt sätt.  
 
De bestämmelser som existerar gällande aktiebolag och revisionsplikt enligt svensk rätt åter-
finns i 9 kapitlet aktiebolagslagen (ABL, 2005:551). Enligt 1 § återges bestämmelsen att alla 
aktiebolag skall ha minst en revisor som enligt 8 § skall utses av bolagsstämman. Revisorns 
mandattid skall förnyas eller avslutas vart fjärde räkenskapsår såvida inte revisorn eller bola-
get har valt att avbryta uppdraget i förtid enligt 21 §. 
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I 9 kapitlet 12 § stipuleras det att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor får 
verka som revisor. Den som har till yrke att vara godkänd eller auktoriserad revisor skall ock-
så enligt 11 § besitta den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden 
som fordras för att utföra revision vid aktuell verksamhet. Revisorns uppgifter är enligt 3 § att 
granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsen och den verkställande direktörens 
förvaltning. Därtill skall revisorn enligt 5 § lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman 
efter varje räkenskapsår men också framställa eventuella erinringar och påpekanden enligt 6 § 
som behöver göras enligt god redovisningssed. Ytterligare en arbetsuppgift som åligger revi-
sionsbolag är att dokumentera alla revisionsuppdrag vilket det finns bestämmelser om i revi-
sionslagen (2001:883). Avsikten med bestämmelserna är att i efterhand möjliggöra en be-
dömning av revisorns självständighet och opartiskhet.  
 
Enligt aktiebolagslagens 9 kapitel 17–18 §§ finns det bestämmelser för när revisorn anses 
vara jävig utifrån två typsituationer som kan uppstå, vilka är bokföringsjäv och byråjäv. Bok-
föringsjäv innebär att revisorn ej får biträda vid bokföring, medelsförvaltning eller bolagets 
kontroll vid de uppdrag som denne utför revision (SOU, 2008:32). Byråjäv uppstår när både 
redovisning och revision utförs på en enskild kund av en revisionsbyrå. 
 
Inom EU återfinns bestämmelser angående lagstadgad revision i det fjärde bolagsrättsliga 
direktivet (SOU, 2008:32). Bestämmelserna i det fjärde bolagsrättsliga direktivet föreskriver 
att det finns en möjlighet för mindre och medelstora onoterade företag inom EU att använda 
sig av förenklade redovisningsregler samt avstå från revisionsplikt. För att ett företag skall 
omfattas av det fjärde bolagsrättsliga direktivet får företaget, enligt EU:s definition av små 
och medelstora företag, uppfylla endast ett av följande tre gränsvärden: en balansomslutning 
på 4,4 miljoner euro, en nettoomsättning på 8,8 miljoner euro eller 50 antal anställda. I Tysk-
land, Storbritannien och Nederländerna utnyttjas föreskrifterna i det fjärde bolagsdirektivet 
fullt ut för att ge små och medelstora onoterade företag en möjlighet att undantas från revi-
sionsplikt samt förenkla dess redovisningsregler. 
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4 Verksamhetsstyrning i praktiken 

Detta kapitel inleds med allmän information om Grant Thornton Sweden och dess lokala kon-
tor i Visby. Därefter presenteras information om revisionspliktens avskaffande främst utifrån 
delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikt för små företag (SOU, 2008:32). Vidare i kapit-
let beskrivs den rådande affärsplanen och det balanserade styrkortet hos Grant Thornton i 
Visby. Därefter presenteras informationen i kapitlet utifrån vidtagna åtgärder, lagrådsremis-
sen, SWOT-analys och påverkan. Slutligen kommer den information som framkommit under 
de semi-strukturerade intervjuerna angående verksamhetsstyrning, balanserat styrkort och 
revisionspliktens avskaffande att redovisas fortlöpande i kapitlet. 

4.1 Allmänt om Grant Thornton 
Grant Thornton International är en paraplyorganisation och en av världens främsta aktörer 
inom revision och redovisningsbranschen (Grant Thornton, 2009a). Organisationen omfattar 
omkring 500 medlemsföretag i ungefär 100 länder med drygt 30 000 medarbetare. Medlems-
företagen inom Grant Thornton International är självständigt ägda och styrda revisions- och 
konsultföretag som erbjuder sina kunder skatterådgivning, redovisning, ekonomiservice och 
corporate finance-tjänster.  
 
I Grant Thorntons rådande affärsplan, för perioden 2009–2012, finns företagets vision och 
affärsidé återgiven och anges vara följande: ”Vår vision är att vara marknadsledande rådgiva-
re till ägarledda företag och därmed verka för ett välmående  
näringsliv i Sverige. Vår affärsidé är sälja ekonomiska tjänster som bidrar till en framgångsrik 
verksamhet för företag och deras ägare” (Affärsplan, 2009b). 
 
I Sverige har Grant Thornton 25 kontor med ungefär 830 medarbetare och 125 partners (Grant 
Thornton, 2009c). Antalet anställda på det lokala kontoret i Visby har, under de senaste fyra 
åren, ökat från att vara åtta till arton medarbetare. Av dessa arbetar sju med revision och elva 
med redovisning samt konsulttjänster. Under intervju med Öberg1 har det framkommit att 
Grant Thornton Sweden är ett företag som bygger på partnerägande varav två av dessa part-
ners arbetar på Visbykontoret. 

4.2 Avskaffande av revisionsplikten för små företag 
Under hösten 2006 utsåg regeringen en särskild utredare till ett uppdrag med syfte att granska 
regler om revision för små företag (SOU, 2008:32). Uppdraget utvidgades under slutet av 
2006 med syfte att föreslå de förändringar som behövde vidtas för att revisionsplikten skulle 
kunna avskaffas för små företag. Utredningen, som har fått namnet Utredningen om revisorer 
och revision, innefattar ett antal delbetänkanden vilka alla har ett syfte att undersöka hur en 
regelförenkling kan ske för mindre företag.  
 
I delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag föreslås att alla aktiebolag 
som uppfyller endast ett av det fjärde bolagsrättsliga EU-direktivets gränsvärden skall kunna 
välja att avstå från revisionsplikt (SOU, 2008:32). Vilket har nämnts i kapitel tre, är gränsvär-
dena enligt det fjärde bolagsrättsliga direktivet år 2008, 50 anställda, en balansomslutning på 
                                                 
1 Öberg, Bengt. Godkänd revisor och kontorschef på Grant Thornton Visby, intervju den 9 april 2010. 
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4,4 miljoner euro och en nettoomsättning på 8,8 miljoner euro.  
 
Den 25 mars 2010 reviderade regeringen i en lagrådsremiss de gränsvärden som skall gälla 
för att aktiebolag själva skall få ta ställning till om de vill använda sig av en revisor eller inte 
(Justitiedepartementet, 2010). De föreslagna gränsvärdena enligt lagrådsremissen innebär att 
ett aktiebolag skall kunna välja att avstå från revisionsplikt om aktiebolaget understiger två av 
följande tre gränsvärden: 

• Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 3 anställda. 

• Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskaps-
åren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor. 

• Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskaps-
åren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 

 
Enligt delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag innebär reviderade 
gränsvärden att omkring 165 000 aktiebolag samt 70 000 vilande aktiebolag kommer att få en 
möjlighet att avstå från revisionsplikt (SOU, 2008:32). Föreslagna gränsvärden motsvarar 
således 70 procent av samtliga aktiebolag i Sverige vilka själva kommer att ges möjlighet att 
avgöra vilka tjänster som de behöver för sin verksamhet och förvaltning. De reviderade 
gränsvärdena är enligt delbetänkandet de lägsta gränserna vilka är värda att övervägas med 
anledning av att de små aktiebolagens kostnader för revision skall reduceras innan år 2012. 
 
Ett aktiebolags beslut om att inte erhålla revision skall, enligt Justitiedepartementet, 2010, ske 
genom en opt-out-lösning. Ett ställningstagande om att avstå från revisionsplikt innebär enligt 
opt-out-lösningen att beslutet skall fattas på en bolagsstämma och sedan anmälas till bolags-
verket. Därtill skall de företag som haft en revisor vid räkenskapsårets utgång utföra revision 
för det året som räkenskapsåret omfattar. Likaså har det i ett senare delbetänkande Revisorers 
skadeståndsansvar (SOU, 2008:79) föreslagits att bokförings-, medelsförvaltnings-, och byrå-
jävsreglerna i aktiebolagslagen inte skall omfatta små företag. Enligt delbetänkandet hindrar 
rådande jävsregler alla aktiebolag att anlita en och samma byrå för att utföra både revision och 
redovisning vilket medför en högre totalkostnad vid anlitandet av två byråer. Tanken med att 
lätta upp jävsreglerna grundar sig i att minska kostnaderna för små företag som vill ha profes-
sionell revision men som riskerar att avstå om den totala kostnaden för att erhålla både redo-
visning och revision blir för stora. Om jävsreglerna lättas upp för mindre företag kommer det 
att innebära större möjligheter för revisionsbyråer att utföra så kallade kombiuppdrag vilket 
innebär att en revisionsbyrå kan förse en och samma kund med bokföring, medelsförvaltning 
och revision. 
 
I delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag menas det att revisionsplik-
tens avskaffande troligtvis kommer att innebära ett intäktsbortfall för revisionsbyråerna (SOU, 
2008:32). Dock beskrivs ett troligt inkomstbortfall kunna motverkas genom marknadsföring 
av frivillig revision och ett framtagande av nya tjänster och produkter av revisionsbyråerna. 
Ytterligare en konsekvens som revisionspliktens avskaffande tros medföra är ett överskott av 
revisorer på arbetsmarknaden. Om det finns fler revisorer i förhållande till efterfrågan på 
tjänsten revision kommer revisorer tvingas att söka sig till nya arbetsuppgifter och därmed 
konkurrera på andra arbetsmarknader.  
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4.3 Affärsplan och balanserat styrkort  
Den rådande affärsplanen hos Grant Thornton anges vara ett internt styrdokument som skall 
bidra med riktlinjer till samtliga medarbetare i deras dagliga arbete. I affärsplanen beskrivs att 
det sker en månatlig återkoppling av de lokala kontorens resultat, vilket strävar efter att uppnå 
Grant Thorntons övergripande affärsmål. Varje lokalt kontor har därför en individuellt utfor-
mad affärsplan som utgår från Grant Thorntons övergripande affärsmål. Det har framkommit 
under intervjuer med Öberg och Dansell2 att det är företagsledningen inom Grant Thornton 
Sweden som sätter upp relevanta och viktiga nyckeltal för varje kontor. Både Öberg och Dan-
sell anger att Grant Thornton arbetar med en decentraliserad styrning där varje kontorschef är 
ytterst ansvarig för respektive kontors resultat samt att de uppsatta målen nås. Dansell beskri-
ver att kontorschefen ansvarar för resultatet före centrala kostnader som marknad, personal 
och ekonomi vilka kontorscheferna inte kan påverka. Dansell uttrycker även följande i frågan 
om kontorschefens ansvar:  
 

De äger resultatet före det [de centrala kostnaderna] och det är en viktig förutsättning i vår 
ekonomiska styrning i verksamheten att kontorscheferna har ett väldigt stort ansvar inte bara 
för att leda den dagliga verksamheten utan även för resultaträkningen. 
 

I affärsplanen framgår det att kontorets affärsmål har brutits ned till medarbetarnivå, i ett ba-
lanserat styrkort, för att medarbetarna på så sätt skall bidra till att Grant Thornton Sweden 
uppnår sina övergripande mål. Det balanserade styrkortet är indelat i fyra perspektiv: 

• lönsamhet 
• effektivitet 
• marknad 
• utveckling/ledarskap. 
 
Nyckeltal inom det balanserade styrkortets lönsamhetsperspektiv är exempelvis omsättning 
och faktureringsgrad medan effektivitetsperspektivets mest centrala mått är debiteringsgrad 
och antalet arbetade timmar. Inom perspektivet marknad läggs vikt vid merförsäljning, nyför-
säljning och nykundrekrytering, slutligen mäts mått som kompetensutveckling och antal nya 
flerområdeskunder inom det balanserade styrkortets utvecklings- och ledarskapsperspektiv. 
 
Både Öberg och Dansell menar att varje medarbetare årligen definierar vilka mål de skall ar-
beta efter inom dessa fyra perspektiv. Ett av målen som den anställde skall uppskatta är en 
individuellt uppsatt debiteringsgrad, det vill säga andelen externt debiterbara timmar i förhål-
lande till total andel arbetade timmar. Den individuellt definierade debiteringsgraden varierar 
beroende på den anställdes arbetsuppgifter. Faktureringsgraden talar sedan om hur stor del av 
den debiterade tiden som företaget har kunnat fakturera till kund. Svensson3 berättar att:  
 

Vi mäts in i minsta detalj, då vi har vårt tidrapporteringssystem. Man vet exakt hur debite-
ringsgraden ser ut per kund och sen skall man få betalt för timmarna och då mäts fakturerings-
graden. Lönsamhet på medarbetarnivå är egentligen väldigt enkel att mäta och det är framför-
allt där revisionsbyråerna arbetar med nyckeltal och då är debiteringsgraden ett väldigt viktigt 
mått. 

 

                                                 
2 Dansell, Roland. Kontorschef och marknadsområdeschef på Grant Thornton Stockholm, även del av Grant 
Thorntons företagsledning, intervju den 29 april 2010. 
3 Svensson, Lars. Godkänd revisor på Grant Thornton Visby, intervju den 13 april 2010. 
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Dansell styrker Svenssons uttalande om vikten av debiteringsgrad som ett styrande nyckeltal i 
en revisionsverksamhet och menar att debiteringsgraden är det nyckeltal som har tolkningsfö-
reträde i organisationen. Öberg poängterar att debiteringsgraden är viktig därför att den ger ett 
mått på att medarbetarna är sysselsatta vilket leder till lönsamhet i organisationen.  
Lönsamhet är ett mål som omnämns ett flertal gånger i affärsplanen där lönsamhet skall verka 
överordnat målet om tillväxt. Dansell beskriver vägen till lönsamhet enligt följande:  
 

Det finns två sätt att bygga upp ett bra resultat i en konsultverksamhet, det ena heter debite-
ringsgrad och den andra heter genomsnittligt timpris som visar hur bra man är på att ta betalt. 
En bra kombination av dessa så får man ofta en väldigt bra lönsamhet. Å andra sidan kan man 
säga det att har man bara en av dessa parametrar så får man sällan en bra lönsamhet, vilket 
kräver att man arbetar med båda.  

 
Grant Thorntons strategi är enligt affärsplanen att arbeta med helkundsåtagande, vilket inne-
bär att Grant Thornton skall kunna assistera sina kunder med allt från redovisning till revi-
sion, skatt, med mera. Ett helkundsåtagande innebär att organisationen i första hand kommer 
att fortsätta med fokus på ägarledda företag där klienter erbjuds en helhetslösning av ekono-
mitjänster med en satsning på kundorientering, säljkultur och analys av kundnyttan i de utför-
da tjänsterna. Strategin skall uppnås genom ett fortsatt förtydligande av budskapet att Grant 
Thornton även är en redovisningsbyrå. Därtill skall implementering av tillförlitliga IT-
lösningar möjliggöra en satsning på utveckling av tjänster och på så sätt effektivisera både 
verksamhet och produktion. 
 
I affärsplanen återfinns ett avsnitt som diskuterar revisionspliktens avskaffande och dess på-
verkan på Grant Thornton utifrån delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små 
företag där 95 procent av alla aktiebolag föreslås omfattas av revisionspliktens avskaffande. I 
avsnittet framgår det att Grant Thornton aktivt skall arbeta för en omställning utefter de före-
slagna gränsvärdena och börja sälja efterfrågade istället för lagstadgade revisionstjänster. Dis-
kussionen om revisionspliktens avskaffande som startade 2006 har enligt Öberg inneburit nya 
förutsättningar för revisionsbranschen. 
 

Det är väl fyra år sedan nu som vår VD började prata om det här. Det är en stor förändring för 
den här branschen därför att traditionellt är det så att vi har revisorer och när folk har velat ha 
en revisor, som de har varit tvungna att ha, så har de ringt och haft kontakt med den här revi-
sorn och det har alltid i stort sett varit brist på revisorer och sen så skall vi gå från det till att ta 
egna initiativ, att ta initiativ själva och välja kunder och marknadsföra oss, sälja vår rådgiv-
ningsinsats och så vidare och vända hela den skutan och alla de attityder, det är inte lätt. 
 

4.3.1 Vidtagna åtgärder 

En åtgärd som har vidtagits för att möta revisionspliktens avskaffande är en satsning på redo-
visning, vilket har framkommit under samtliga intervjuer. Satsningen har främst inneburit en 
ökad rekrytering av personal för att utföra redovisningstjänster, men också för att göra redo-
visningen mer rationell och effektiv med moderna medel i form av IT. 
 
Ytterligare ett led i arbetet med att möta förändringen har, enligt Dansell, varit att identifiera 
vilken typ av målkund som Grant Thornton vill jobba med. Enligt affärsplanen är Grant 
Thorntons målkund ägarledda företag med 20–200 anställda och enligt Dansell identifierades 
storleken på målkunden bland annat genom följande:  
 



 18 

Vi gjorde en del funderingar och tittade en del i andra länder och ställde oss frågan, om vi 
bortser från en teoretisk gräns då man måste ha en revisor, finns det någon gräns där företagen 
väljer frivilligt själv nyttan av revision och då såg vi i några länder att när man var mellan 15–
20 anställda så var det ganska vanligt att man hade revision och då tittade vi närmare på det 
och det fanns många orsaker till det, det var ganska vanligt att man tyckte att det var bra som 
företagare och ibland var det banken som krävde det för ett stort lån eller ibland så hade man 
stora kunder eller leverantörer eller internationella kunder och då hade man nytta av tjänsten 
revision. 

 
Johnson4 sammanfattar de åtgärder som Grant Thornton främst har vidtagit som att ”satsa lite 
mer på redovisningssidan och försökt bli spetskompetens där och dessutom då satsa på att dra 
in stora revisionsuppdrag så att man har kunder som inte påverkas av de gränser som är satta”. 
Enligt Dansell är ytterligare en anledning till valet av storlek på målkund att dessa företag är 
för stora för att det lilla revisionsbolaget skall kunna hjälpa dem med allt vad de kan tänkas 
behöva som exempelvis rådgivning inom skatt, moms, försäljning/köp av bolag och värde-
ringar.   
 
En förändring som har uppstått på senare tid i Grant Thornton, och i branschen generellt, är 
vikten att värva nya kunder och öka merförsäljningen på sina befintliga kunder. Svensson 
menar att tidigare var branschen mer orderstyrd och revisorerna har inte behövt marknadsföra 
sig själva och anger att det nästan har varit tabu att bearbeta och försöka sälja in sig på andras 
kunder. Likaså anser Öberg att marknadsföring tidigare har uppfattats som något fult och om 
någon revisionsbyrå använde sig av marknadsföring uppfattades det som att dessa hade dåligt 
med jobb. Nu däremot, beskriver Johnson, att det är av stor vikt att ”sälja, synas på markna-
den, skaffa nätverk, jobba och leverera bra på de kunder du har”.  
 
Ytterligare en åtgärd som anknyter till vikten av att värva nya uppdrag är att Grant Thornton 
har anlitat affärsutvecklingsföretaget X-plan med syfte att utveckla och förbättra organisatio-
nens försäljningsaktiviteter. Tanken med att Grant Thornton har anlitat X-plan är enligt Gar-
delin5 att ”styra in oss mer mot försäljning, alltså medvetenheten att vi skall sälja, via X-plan 
och vi går utbildningar för att lära oss hur man även säljer i det löpande arbetet”. Leissner6 
menar att revision och redovisningskonsulter över lag är dåliga försäljare och anser att det är 
nyttigt att utveckla försäljningsförmågan för att skapa en bättre dialog med kunderna, där han 
konstaterar ”vi måste sälja oss eller måste visa oss om vi skall få nya kunder, de vi har som 
kunder är vana att vara säljare själva och de känner igen eller känner sig trygga med en bra 
säljare som säljer på ett bra sätt”. Öberg återkopplar de genomförda försäljningsaktiviteterna 
till möjligheten för Grant Thornton att välja vilka kunder de vill arbeta med genom uttrycket 
”vi skall inte bara sitta som ordermottagare utan vi skall kunna välja bra kunder som vi skall 
ha ett bra samarbete med”. 

4.3.2 Lagrådsremissen  

De reviderade gränsvärdena enligt lagrådsremissen som presenterades den 25 mars 2010 skil-
jer sig från föreslagna gränsvärden enligt delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för 
små företag. Flertalet av respondenterna var av åsikten att föreslagna gränsvärden enligt lag-
rådsremissen blev låga i förhållande till vad byrån och branschen var beredda på och Öberg 
beskriver att det blev en ”mjuk övergång”. Gardelin tror inte att de föreslagna gränsvärdena 

                                                 
4 Johnson, Anna. Godkänd revisor på Grant Thornton Visby, intervju den 15 april 2010. 
5 Gardelin, Per. Godkänd revisor på Grant Thornton Visby, intervju den 12 april 2010. 
6 Leissner, Lars. Godkänd revisor på Grant Thornton Visby, intervju den 13 april 2010. 
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kommer att påverka det dagliga arbetet hos Grant Thornton och anser därför att de reviderade 
gränsvärdena upplevs som en lättnad. 
 
Under samtliga intervjuer har det framkommit en tro att föreslagna gränsvärden enligt lag-
rådsremissen är ett första steg i ledet mot att möta det fjärde EU-direktivets gränser. Svensson 
ger uttryck åt en övertygelse om att föreslagna gränsvärden är ett första steg och att det kom-
mer högre gränser i framtiden för att möta EU:s nivåer. Dansell tror att gränsvärdena kommer 
att hamna på EU-nivå förr eller senare och är inte orolig för hur dessa högre gränsvärden kan 
komma att påverka Grant Thornton och konstaterar:  
  

Jag tror att för byrån är det bra. Jag tror att alla var så övertygade på byrån att det skulle bli den 
här nivån så man är fortfarande programmerad att så kommer det att bli. Om det skulle bli de 
högsta nivåerna på en gång nu så hade vi kanske inte varit hundra procent klara med att förbe-
reda oss trots att vi har hållit på ganska många år. Så nu kan man säga att vi får lite mer tid. 

 
För att fortsättningsvis aktivt arbeta mot en förberedelse där rådande gränsvärden likställs 
med fjärde EU-direktivets gränsvärden menar Öberg att det är viktigt att inte glömma bort 
revisionstjänsten. Öberg anser att ”det är viktigt att vi kan se till att hålla uppe kvalitén, att vi 
har tillräckligt med uppdrag, och därför var det en satsning på större bolag så att vi skulle ha 
personer som verkligen kan revision kvar på kontoret”. 

4.3.3 SWOT 

Affärsplanen återger en SWOT-analys för Grant Thornton Sweden. Enligt Kotler (1999) är en 
SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) en komponent i ett företags 
situationsanalys. I en SWOT-analys bedöms och identifieras företagets styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot vilket ger en analys av företagets omgivning och på så sätt hjälper företa-
get att bättre kunna anpassa sig till sin omgivning.  
 
I SWOT-analysen beskrivs en av Grant Thorntons styrkor som en ”organisation mer mogen 
att gå från en reglerad marknad till en efterfrågestyrd”. Majoriteten av respondenterna anser 
att revisionspliktens avskaffande och dess innebörd när revision blir en frivillig tjänst är en 
positiv effekt. Svensson anser att det upplevs mer positivt med tanken på att kunden kommer 
och ber om tjänsten revision frivilligt. Dansell uppger att det till och med kan vara så att det 
blir svårt för det lilla företaget som omfattas av slopandet av revisionsplikt att få revision. 
Dessutom beskriver Dansell att revisionspliktens avskaffande medför att revisionsbolagen 
inte längre har den moraliska skyldigheten att åta sig alla kunder som efterfrågar revision som 
finns vid en lagreglerad revision. Genom revisionspliktens avskaffande öppnas möjligheter 
upp för revisionsbyråerna att välja lönsamma kunder vilket gör att genomsnittspriset kan öka. 
 
En av Grant Thorntons svagheter, som är av vikt vid revisionspliktens avskaffande enligt 
SWOT-analysen, är att det samlade utbudet av tjänster inte når alla kunder. Ett steg mot att 
öka antalet flerområdeskunder är enligt Dansell en ökad satsning på affärsrådgivning, en akti-
vitet som nyligen har påbörjats. Enligt Öberg innebär satsningen att lokala diplomerade af-
färsrådgivare skall identifiera det individuella företagets behov av tjänster. Satsningen på af-
färsrådgivning kommer dessutom medföra att statistik avseende merförsäljning införs, något 
som några av respondenterna har uttryckt en avsaknad av. Svensson återkommer vid ett flertal 
gånger under intervjun till vikten att ha en nära relation till kunden samt att kundnöjdhet är 
det dagliga arbetets huvudmål med bland annat syfte att öka andelen flerområdeskunder. 
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I SWOT-analysen framgår det att Grant Thornton ser avskaffandet av revisionsplikten som en 
möjlighet då ett större handlingsutrymme öppnas upp i och med ändrade oberoenderegler. 
Möjligheterna till ett större handlingsutrymme har i intervjuerna hänförts till förslaget om att 
lätta upp rådande jävsregler. Om jävsreglerna lättas upp innebär det att fler tjänster kan erbju-
das till en och samma kund som exempelvis allt vad denne behöver inom revision och redo-
visning. Svensson menar att om jävsreglerna förändras kommer klienterna att bli mer nöjda 
och uppger att ”idag så finns det en diskrepans mellan vad kunden tror att revisorn kan göra 
och vad revisorn faktiskt får göra”. Svensson menar dessutom att: ”ser man över jävsreglerna 
och lättar upp regelverket så får vi en möjlighet att göra mer saker, revisorsrollen blir mer en 
konsultroll”. 
  
Ett av de angivna hoten i SWOT-analysen anses vara att Grant Thornton kan komma att möta 
en ökad prispress. Ytterligare hot bedöms vara att andra aktörer, utanför revisionsbyråbran-
schen, börjar tillgodose marknaden med redovisning, corporate finance och skattefrågor. Dan-
sell är dock av en annan mening där han uttrycker att de flesta revisionsaktörerna har byggt 
upp sin verksamhet och breddat tjänsteutbudet de senaste åren så att beroendet av de rena re-
visionskunderna inte är lika starkt.  

4.3.4 Påverkan 

I intervjuerna diskuterades hur respondenterna tror att Grant Thornton kommer att påverkas 
av revisionspliktens avskaffande. Svensson anser att det beror på vilken typ av uppdrag som 
Grant Thornton har om revisionsklienten väljer att avstå från revision eller inte, genom kon-
staterandet: 
 

Har kunden en duktig redovisningsbyrå och vi bara gör revision då tror jag att det finns en risk 
att vi tappar uppdraget. Men har vi ett kombinerat uppdrag med bokslut, årsredovisning och 
revision så kommer vi att kunna ha kunden kvar trots att vi inte gör någon revision. 

 
Under samtliga intervjuer har det framgått att revisionspliktens avskaffande inte tros innebära 
några nämnvärda förändringar i det dagliga arbetet hos Grant Thornton. Öberg sammanfattar 
diskussionen som att ”den enda skillnaden är att det troligtvis kommer att försvinna en del så 
kallade dokumentationstimmar” som enligt revisorslagen är ett krav vid en fullgod revision. 
Leissner uppger att han inte tror att de föreslagna gränsvärdena kommer att påverka Grant 
Thornton i Visby speciellt mycket, då han uttrycker följande: 

 
Där tycker jag väl att de företag som ligger under dessa värden och i synnerhet om de inte har 
någon upplåning så tycker jag att det ofta är befogat att slopa revisionsplikten. Jag tror inte att 
alla skulle välja bort revision i alla fall av olika orsaker för det finns ett värde i att det faktiskt 
är någon som har granskat redovisningen och intygat riktigheten och så vidare lite beroende på 
vad de har för planer.  

 
Debiteringsgraden är enligt Öberg ett centralt mått vid verksamhetsstyrning av en revisions-
byrå och är skeptisk till att nyckeltalets betydelse kommer att förändras i och med revisions-
pliktens avskaffande. Öberg beskriver det som ”jag är lite rädd att om man släpper det så att 
säga [debiteringsgraden], det är ungefär som att man inte bryr sig om maskinerna går eller 
inte”. Gardelin uppger att omsättningen troligen kommer att minska till en början när be-
stämmelsen om revisionspliktens avskaffande träder i kraft för att sedan återigen öka när 
andra typer av tjänster blir aktuella istället. Dessa tjänster som tros bli aktuella är enligt Gar-
delin att exempelvis granska ett företags balansräkning eller lager vid samband med försälj-
ning eller köp där banken kräver ett utlåtande om företagets ekonomiska förhållanden.  
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Slutligen uppger Dansell att diskussionen om revisionspliktens avskaffande har hjälpt Grant 
Thornton Sweden att bli mer affärsmässiga inom byrån, eftersom de har blivit tvingade att 
bredda sina erbjudanden och jobba mer offensivt med sina kunder. På så vis tycker Dansell att 
förslaget om att avskaffa revisionsplikt har gynnat både byrån och kunderna.  
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5 Analys 

I följande kapitel ställs resultaten från den empiriska undersökningen och de valda teorierna 
mot varandra. Analysen utgår från Olve et al. (2008) modell för kontingensteorin och har 
främst situationsfaktorn omgivning som utgångspunkt, eftersom revisionspliktens avskaffande 
kategoriseras under omgivningsvariabeln. I följande avsnitt presenteras inledningsvis revi-
sionspliktens avskaffande och dess påverkan på revisionsbranschen och Grant Thornton. I 
kapitlet analyseras Grant Thorntons strategi och organisationens verksamhetsstyrning. Av-
slutningsvis redogörs för företagets balanserade styrkort och hur revisionspliktens avskaffan-
de har påverkat valet av mått i de fyra perspektiven. 

5.1 Omgivning 
Enligt kontingensteorin finns det ett antal situationsfaktorer i ett företags miljö vilka påverkar 
effektiviteten hos ekonomistyrningen. Därtill menar Olve et al. (2008) att den situationsfaktor 
som är mest kraftfull är omgivningen. Revisionspliktens avskaffande är en förändring som går 
under situationsfaktorn omgivning då avskaffandet är ett regeringsbeslut som grundas i be-
stämmelser enligt EU-direktiv och är därför utanför Grant Thorntons kontroll och påverkan. 
Denna externa förändring i omgivningen innebär enligt kontingensteorin en osäkerhet för 
Grant Thornton vilken inte kan beräknas med sannolikheter. Utifrån antagandet om att revi-
sionsplikten medför en osäkerhet för Grant Thornton är frågan i vilken omfattning denna för-
ändring kommer att påverka revisionsbranschen och Grant Thornton. 
 
En osäkerhet som revisionspliktens avskaffande innebär är att cirka 70 procent av samtliga 
aktiebolag i Sverige beräknas omfattas av ett slopande av revisionsplikt enligt delbetänkandet 
Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU, 2008:32). Under samtliga intervjuer 
har det framkommit att respondenterna inte tror att revisionspliktens avskaffande kommer att 
påverka Grant Thornton i någon stor utsträckning. Respondenterna har även uppgett att revi-
sionspliktens avskaffande och dess innebörd upplevs som en positiv effekt då det kommer att 
innebära att klienter frivilligt väljer att anlita en revisor. Leissner uppger i sin intervju att det 
är befogat med ett slopande av revisionsplikt för de företag som omfattas av de reviderade 
gränsvärdena och som inte har något lån hos banken. Det har även under samtliga intervjuer 
uttryckts en tro på att de flesta klienter kommer att behålla revision av olika skäl. Leissner 
anser dessutom att revision medför ett värde för ett företag då det går att påvisa att någon har 
granskat och intygat riktigheten i företagets redovisning. 
 
Ytterligare en osäkerhet som revisionspliktens avskaffande medför är tanken att förändringen 
kommer att innebära en prispress på revisionsmarknaden. Enligt utredningen om Avskaffande 
av revisionsplikten för små företag är ett av syftena med revisionspliktens avskaffande att 
priserna på revisionstjänster tros minska. Dock menar Dansell i sin intervju att de flesta revi-
sionsaktörerna troligtvis har byggt upp sin verksamhet och breddat tjänsteutbudet de senaste 
åren vilket gör att beroendet av revisionstjänsterna inte är lika stort längre och att det därför 
inte kommer att uppstå någon prispress på revisionsmarknaden.  
 
Under samtliga intervjuer har det framkommit att föreslagna gränsvärden enligt lagrådsremis-
sen blev låga i förhållande till vad branschen och byrån har förberett sig på och det blev såle-
des en försiktig förändring. Likaså har det framkommit i affärsplanen att revisionspliktens 
avskaffande inte bara ses som ett hot utan också som en möjlighet till större handlingsutrym-
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me vilket möjliggör ett helkundsåtagande. En diskussion som har återkommit under några av 
intervjuerna berör delbetänkandet om Revisorers skadeståndsansvar (SOU, 2008:79) där rå-
dande jävsregler för små företag föreslås lättas upp. Svensson menar att ”tar man nu bort jävs-
reglerna så det lättar upp det här lite grann så får vi faktiskt en möjlighet att göra mer saker, 
det blir egentligen mer en konsultroll”. 
 
Enligt Justitiedepartementet (2010) föreslås en opt-out-lösning för de företag som omfattas av 
revisionspliktens avskaffande vilket innebär att företag aktivt måste ta ställning till om de vill 
slopa revisionsplikten på en bolagsstämma. Därtill skall de företag som haft en revisor vid 
räkenskapsårets utgång utföra revision för det året som räkenskapsåret omfattar. Bestämmel-
serna kan ses som åtgärder vidtagna för att förhindra att alltför många företag står utan revi-
sionsplikt när avskaffandet träder i kraft och därmed förhindras en allt för stor påverkan på 
revisionsbyråernas verksamhet.  
 
Det har dock framkommit under ett flertal av intervjuerna att gränsvärdena i framtiden troligt-
vis kommer att höjas för att motsvara det fjärde EU-direktivets gränsvärden. Utifrån tanken 
om att gränsvärdena kommer att höjas i framtiden har respondenterna uttryckt att det är av 
största vikt att fortsätta att jobba med ett förändringsarbete för att möta revisionspliktens av-
skaffande. Samtliga respondenter har dessutom angett att de inte tror att revisionspliktens av-
skaffande utifrån de föreslagna värdena kommer att påverka Grant Thornton och deras dagli-
ga arbete i någon stor utsträckning.  

5.2 Strategi och verksamhetsstyrning 
Olve et al. (2008) menar att ett företags verksamhetsstyrning bestäms av den strategi företaget 
har valt men likaså att ett företag måste ta hänsyn till olika situationsfaktorer i sin miljö. Grant 
Thorntons strategi anges enligt affärsplanen vara att arbeta med ett helkundsåtagande. Då det 
ej utifrån genomförda intervjuer eller tidigare affärsplan har framgått vilken strategi Grant 
Thornton har tillämpat tidigare är det svårt att uttala sig om huruvida revisionspliktens avskaf-
fande har förändrat valet av strategi. Dock har det utifrån intervjuerna framgått att fokus i 
strategin att arbeta med ett helkundsåtagande har stärkts i och med revisionspliktens avskaf-
fande. Uttalanden om en satsning inom redovisning för att på så sätt kunna erbjuda sina kun-
der helhetslösningar inom både redovisning och revision, kan ses som ett steg mot en starkare 
inriktning på strategin. Dessutom arbetar Grant Thornton med att implementera en starkare 
säljkultur genom aktiviteter som X-plan och affärsrådgivning för att öka ny- och merförsälj-
ning men likaså öka antalet flerområdeskunder. Slutligen är definitionen av målkund ett vik-
tigt steg, vilket även kan ses som ett steg i stärkandet av fokus i strategin.  
 
Enligt Kaplan och Norton formas det balanserade styrkortet utifrån företagets vision, affärsidé 
och strategi (Olve et al., 1997). I den rådande affärsplanen går det att utläsa att Grant Thorn-
tons vision är att vara marknadsledande rådgivare till ägarledda företag och därmed verka 
för ett välmående näringsliv i Sverige, vilket kan tolkas som att företaget har ett mål om till-
växt. I affärsplanen omnämns målet om lönsamhet ett flertal gånger, vilket skall verka över-
ordnat målet om tillväxt under antagandet om att utan lönsamhet kan inte tillväxt realiseras.  

5.3 Anpassning till avskaffandet av revisionsplikten 
Utifrån intervjuer med samtliga respondenter på Grant Thornton har det framkommit att en av 
de största åtgärderna Grant Thornton har vidtagit för att möta revisionspliktens avskaffande är 
en satsning på redovisningssidan. Eftersom Grant Thornton från början främst var inriktade 
på revision har avskaffandet av revisionsplikten påverkat och förändrat verksamhetens profi-
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lering. Satsningen har enligt intervjuerna medfört att fler redovisningskonsulter har anställts 
och därmed möjliggjort att en satsning på ett helkundsåtagande. 
 
I delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag menas det att revisionsbyrå-
er måste arbeta för att marknadsföra behovet av frivillig revision och ta fram nya tjänster för 
att undvika intäktsbortfall vid ett avskaffande av revisionsplikten. Under intervjuerna framgår 
det att revisions- och redovisningsbranschen har ökat sin fokusering på marknadsföring av 
sina tjänster under de senaste åren och även har ändrat sina attityder på området. Svensson 
menar att tidigare, då branschen var mer orderstyrd, var det nästan tabu att bearbeta och för-
söka sälja in sig på andras kunder och Öberg vidhåller att marknadsföring tidigare har ansetts 
vara någonting fult.  

5.4 Balanserat styrkort 
Grant Thorntons balanserade styrkort skiljer sig från Kaplan och Nortons modell i valet av 
perspektiv för verksamhetsstyrning. Antalet perspektiv i Grant Thorntons modell är detsamma 
som i grundmodellen, däremot är innehållet i respektive perspektiv förändrat och anpassat till 
företagets verksamhet och bransch. Att Grant Thorntons perspektiv i det balanserade styrkor-
tet skiljer sig från Kaplan och Nortons modell stämmer således överens med Olve och Petris 
(2008) teori om att det balanserade styrkortet anpassas efter bransch och efter vilket utveck-
lingsfas företaget är i. Grant Thorntons val av perspektiv kan också härledas till en av situa-
tionsfaktorerna i kontingensteorin, vilken är den bransch som företaget verkar i och innebär 
att Grant Thornton har anpassat sin ekonomistyrning utifrån branschspecifika förutsättningar. 
Frågeställningen i följande avsnitt behandlar huruvida situationsfaktorn omgivning genom 
revisionspliktens avskaffande har påverkat utformningen och valet av nyckeltal i Grant 
Thorntons balanserade styrkort. 

5.4.1 Lönsamhet 

Perspektivet lönsamhet i Grant Thorntons balanserade styrkort kan jämföras med det finansi-
ella perspektivet i Kaplan och Nortons grundmodell. Jämförelsen grundar sig i den centrala 
frågeställningen inom det finansiella perspektivet enligt Kaplan och Nortons modell som be-
skrivs vara hur företaget bör gestaltas inför sina aktieägare. Perspektivet lönsamhet i Grant 
Thorntons balanserade styrkort fokuserar på omsättning och faktureringsgrad, och kan således 
anses besvara frågan om hur företaget bör gestaltas inför sina aktieägare. Grant Thorntons 
nyckeltal i lönsamhetsperspektivet är även sådana mått som visar resultat av handlingar som 
redan har utförts, vilket överensstämmer med grundmodellens utformning av det finansiella 
perspektivet.  
 
Teorier om det balanserade styrkortet låter förstå att det finansiella perspektivet skall innehål-
la långsiktiga mål som återkopplas till de övriga perspektiven vilka skall tydliggöra hur det 
finansiella perspektivet skall uppnås. Utifrån intervjuer har det framgått att lönsamhetsper-
spektivet är det perspektiv som har ett direkt samband med företagets vision om att bli mark-
nadsledande. Antagandet om att det finansiella perspektivet har ett samband med företagets 
vision förtydligas av att begreppet lönsamhet omnämns ett flertal gånger i affärsplanen. Där 
beskrivs lönsamhet vara överordnat målet om tillväxt under antagandet att utan lönsamhet kan 
tillväxt inte ske. Perspektivet lönsamhet är således ett långsiktigt mål som, genom fokus på 
kontinuerlig mätning av omsättning och faktureringsgrad, bidrar till att Grant Thornton upp-
når tillväxt och på så sätt sin vision. 
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Utifrån intervjuer har det framkommit att revisionspliktens avskaffande inte kommer att på-
verka valet av nyckeltal under perspektivet lönsamhet. Att lönsamhetsperspektivets nyckeltal 
inte kommer att påverkas beror, enligt Svensson, på att det finns ett visst sätt att styra en revi-
sionsbyrå och nämner omsättning och faktureringsgrad som centrala nyckeltal.  

5.4.2 Marknad 

Enligt Kaplan och Nortons (1999) modell av det balanserade styrkortet omfattar kundperspek-
tivet det perspektiv där fokus läggs på att identifiera målkunder och hur kundtillfredsställelse 
uppnås. Då Grant Thorntons perspektiv marknad omfattar en fokusering på typ av målkund, 
merförsäljning, nyförsäljning och nykundrekrytering kan marknadsperspektivet härledas till 
kundperspektivet inom Kaplan och Nortons modell.  
 
Sedan 2006 när revisionspliktens avskaffande kom på tal och delbetänkandet Avskaffande av 
revisionsplikten för små företag publicerades har nyckeltal i marknadsperspektivet påverkats. 
Enligt intervju med Dansell har diskussionen om revisionspliktens avskaffande främst påver-
kat Grant Thorntons fokus på typ av målkund. Då det ursprungliga förslaget om revisionsplik-
tens avskaffande började ta form utredde företagsledningen på Grant Thornton, vilka kunder 
som troligtvis skulle behålla sin revisor efter en avreglering av revisionsplikten. Enligt Dan-
sell genomförde Grant Thornton en jämförelse med andra länder för att se i vilken storleks-
ordning de företag befinner sig i som frivilligt väljer att ha kvar sin revisor även efter en av-
reglering. Företagsledningen kom fram till att företag med minst 20 anställda antagligen kom-
mer att behålla sin revisor även efter att revisionsplikten avskaffats. Följden blev att företaget 
inriktade sin verksamhetsstyrning mot att försöka dra in nya kunder med mellan 20–200 an-
ställda.  
 
Utifrån intervjuerna har det framgått att fokus på merförsäljning och nyförsäljning har stärkts 
genom införandet av säljaktiviteten X-plan. Leissner beskriver under sin intervju att revision 
och redovisningskonsulter överlag är dåliga försäljare men också att det är av stor vikt att 
skapa en bra dialog med kunderna. Införandet av säljaktiviteten X-plan kan också återknytas 
till definitionen av målkund där Öbergs menar att genom X-plan kan Grant Thornton välja 
vilka kunder de vill arbeta med istället för att ”sitta som ordermottagare”. 
 
Enligt grundmodellen av det balanserade styrkortet bör det finnas ett samband och en balans 
mellan samtliga perspektiv (Olve & Petri, 2008). Genom nyckeltal som exempelvis målkund, 
merförsäljning, nyförsäljning och nykundrekrytering i marknadsperspektivet kan ett samband 
och en balans urskiljas mellan marknadsperspektivet och lönsamhetsperspektivet. Sambandet 
och balansen baseras på att de aktiviteter som nyckeltalen i marknadsperspektivet medför 
verkar för att möjliggöra det finansiella perspektivets nyckeltal om att uppnå en högre om-
sättning. Det har framgått under de utförda intervjuerna att samtliga av dessa nyckeltal syftar 
till att öka antalet fakturerade timmar och på så vis omsättningen. Exempelvis har det fram-
gått att en inriktning på nyrekrytering av kunder, skall bidra till att fakturerade timmar ökar 
och på så sätt högre omsättning och att Grant Thorntons vision uppnås. Dansell uppger under 
sin intervju att det främst är definitionen av Grant Thorntons målkund som leder till lönsam-
het då han uttrycker att lönsamma kunder är ägarledda företag med 20–200 anställda. 

5.4.3 Effektivitet 

Perspektivet effektivitet, i Grant Thorntons balanserade styrkort, är ett perspektiv där 
kopplingar till Kaplan och Nortons modell inte är lika lätta att urskilja. Här går det urskilja att 
Grant Thornton har utvecklat ett perspektiv som är anpassat efter verksamheten och den 
bransch organisationen befinner sig i. Perspektivet innefattar ett fokus på debiteringsgrad, 
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vilket innebär att andelen externt debiterbara timmar i förhållande till total andel arbetade 
timmar beräknas.  
 
Under samtliga intervjuer har det framkommit att debiteringsgraden är ett centralt nyckeltal 
vilket inte tros komma påverkas av revisionspliktens avskaffande. Både Dansell och Öberg 
menar att debiteringsgraden är det nyckeltal som har tolkningsföreträde framför alla andra 
nyckeltal i det balanserade styrkortet då det ger ett mått på hur mycket medarbetarna har att 
göra. Därtill har Öberg uttryckt, vilket redovisats i kapitel fyra, en oro för hur en revisionsby-
rå skulle kunna styras utan nyckeltal som debiteringsgrad, med följande kommentar ”jag är 
lite rädd att om man släpper det så att säga [debiteringsgraden], det är ungefär som att man 
inte bryr sig om maskinerna går eller inte”. Därtill anser Svensson att debiteringsgraden är ett 
nyckeltal av stor betydelse vid verksamhetsstyrning av en revisionsbyrå. 
 
Även i effektivitetsperspektivet går det att urskilja ett samband och en balans med grundmo-
dellens lönsamhetsperspektiv. Sambandet tydliggörs enligt Dansell som menar att av alla de 
nyckeltal som är av vikt för att bygga upp ett bra resultat i en konsultverksamhet är ett fokus 
på debiteringsgraden viktigast. 

5.4.4 Utveckling och ledarskap 

Grant Thorntons perspektiv för utveckling och ledarskap lägger vikt vid kompetensutveck-
ling, vilket kan likställas vid utvecklingsperspektivet i Kaplan och Nortons grundmodell. Må-
let i utvecklings- och ledarskapsperspektiv skall, enligt grundmodellen, besvara frågan om hur 
företaget kan fortsätta att förbättra sig samt skapa värde för att tillfredsställa kundernas behov. 
Grundmodellens utvecklingsperspektiv lägger även vikt vid att de anställdas kompetens skall 
överensstämma med företagets system och rutiner. Då utveckling och ledarskapsperspektivet 
bland annat strävar efter att mäta kompetensutveckling leder perspektivets nyckeltal till att 
kundernas behov lättare blir tillfredsställda, vilket i sin tur resulterar i långsiktig tillväxt och 
lönsamhet. Här går det således att se kopplingar till Grant Thorntons lönsamhetsperspektiv 
och även en strävan efter att uppnå företagets vision. 
 
Utifrån intervjuer har det framgått att det har tillkommit en satsning på att utöka antalet fler-
områdeskunder i utvecklings- och ledarskapsperspektivet, med anledning av revisionspliktens 
avskaffande. Målet om att utöka antalet flerområdeskunder har medfört att Grant Thornton 
har inriktat sig på merförsäljning hos befintliga kunder inom fler marknadsområden. Dansell 
beskriver att det för närvarande sker åtgärder för att möta den nya omgivningen genom en 
satsning på affärsrådgivning för att öka antalet flerområdeskunder. I utveckling och ledar-
skapsperspektiv kan även kopplingar till Kaplan och Nortons processperspektiv urskiljas, vil-
ket innebär ett fokus på företagets interna utveckling och strävan mot att utveckla processer så 
att företaget kan nå sina finansiella och kundrelaterade mål. Då Grant Thornton arbetar mot en 
merförsäljning på befintliga kunder, kan detta ses som att företagets interna utveckling för-
bättras och ligger helt i linje med den uttalade strategin om att arbeta med ett helkundsåtagan-
de. 
 
I utveckling och ledarskapsperspektivet kan tydliga samband urskiljas till det balanserade 
styrkortets lönsamhetsperspektiv då vikt ligger vid att lyckas sälja in fler marknadsområden 
på sina befintliga kunder, vilket resulterar i ökad omsättning. 
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6 Slutsats 

6.1 Omgivningen 
Enligt kontingensteorin innebär förändringar i situationsfaktorn omgivning en osäkerhet, vil-
ken till skillnad från risk, inte kan sannolikhetsberäknas eller förutspås. Utifrån genomförda 
intervjuer och skriftlig information i Grant Thorntons affärsplan har det framgått att revi-
sionspliktens avskaffande har inneburit och innebär en viss osäkerhet för organisationen, vil-
ket därmed har påverkat verksamhetsstyrningen. Även om graden av osäkerhet inte går att 
kvantifiera har det i studien framgått att revisionspliktens avskaffande inte utgör ett lika stort 
hot för Grant Thornton som det från början befarades. Undersökningen visar att de reviderade 
gränsvärdena verkar ha en mildrande effekt på hotet om revisionspliktens avskaffande och 
dess påverkan. En aspekt som verkar ha en mildrande effekt är opt-out-lösningen, vilken in-
nebär att de aktiebolag som omfattas av de reviderade gränsvärdena aktivt måste ta ställning 
till på en bolagsstämma huruvida de vill avstå från revision. Opt-out-lösningen medför där-
med en barriär, vilken motverkar att alla aktiebolag som omfattas av de reviderade gränsvär-
dena står utan revision vid lagens ikraftträdande. Därtill har det visats sig att revisionspliktens 
avskaffande kan ses som en möjlighet för Grant Thornton eftersom avskaffandet har tvingat 
organisationen att bredda tjänsteutbudet och på så vis kunna erbjuda sina kunder en helhets-
lösning.  
 
Det framgår i studien att Grant Thorntons strategi, som beskrivs vara att arbeta med ett hel-
kundsåtagande, har stärkts i och med revisionspliktens avskaffande. Strategin om ett helkund-
såtagande återfinns som ett övergripande mål i de flesta av de vidtagna åtgärderna som Grant 
Thornton gjort i och med revisionspliktens avskaffande. En av de främsta vidtagna åtgärderna 
har varit en satsning på redovisningssidan för att bland annat möjliggöra ett helkundsåtagan-
de. Satsningen har inneburit en strukturomvandling då Grant Thornton tidigare huvudsakligen 
varit inriktade på revision. Ytterligare vidtagna åtgärder har varit en implementering av en 
starkare säljkultur hos medarbetarna men likaså har en identifiering gjorts av de målkunder 
vilka anses vara lönsamma och som beräknas behålla revision i framtiden. 

6.2 Balanserat styrkort 
Utifrån affärsplan och semi-strukturerade intervjuer har det framgått att Grant Thornton har 
vidtagit åtgärder för att möta revisionspliktens avskaffande. Studien visar även att de åtgärder 
som Grant Thornton har vidtagit för att möta revisionspliktens avskaffande är aktiviteter, vil-
ka syftar till att öka merförsäljning, nyförsäljning och andelen flerområdeskunder. De per-
spektiv i Grant Thorntons balanserade styrkort som har påverkats av revisionspliktens avskaf-
fande är marknad och utveckling/ledarskap. I marknadsperspektivet har Grant Thornton iden-
tifierat den målkund som företaget skall inrikta sin mer- och nyförsäljning mot. Målkunden är 
företag med 20–200 anställda och Grant Thornton tror att företag av den storleksordningen 
förväntas vilja behålla sin revisor bland annat för att företagets intressenter kräver det. I ut-
vecklings- och ledarskapsperspektivet har nya nyckeltal tillkommit som främst riktar sig mot 
att öka andelen flerområdeskunder. Dock har det framgått att vid verksamhetsstyrning av 
tjänsteföretag som revisionsbyråer är det svårt att förändra debiterings- och faktureringsgra-
dens fokus. Studien visar därmed att perspektiven lönsamhet och effektivitet inte har påverkats 
eller förändrats av revisionspliktens avskaffande. Nyckeltalen kan därför tolkas som funda-
mentala vid styrning av en revisionsbyrå och anpassas ej till omvärldsförändringar. 
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Sammanfattningsvis är slutsatsen av denna studie att Grant Thornton har anpassat sin verk-
samhetsstyrning för att möta revisionspliktens avskaffande. Det har framkommit att perspek-
tiven lönsamhet och effektivitet i det balanserade styrkortet är centrala vid verksamhetsstyr-
ning av en revisionsbyrå och därför svåra att påverka eller förändra. De perspektiv i Grant 
Thorntons balanserade styrkort som har påverkats av revisionspliktens avskaffande är mark-
nad samt utveckling och ledarskap. 

6.3 Kritik mot studien 
Då det finns ett flertal uppsatser på både C och D nivå om både det balanserade styrkortet och 
revisionspliktens avskaffande, kan diskussioner föras kring hur denna uppsats bidrar med ny-
tänkande och tillför något till forskningsområdet. Något som argumenterar till denna studies 
fördel är det faktum att de förändringar som sker inom revisionsbranschen är högst aktuella då 
uppsatsen behandlar reviderade förslag på tidigare utredning om revisionspliktens avskaffan-
de. De reviderade förslagen om avskaffande av revisionsplikt innebär andra förutsättningar än 
de förslag som tidigare har gjorts enligt delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för 
små företag. Detta gör att denna studie blir högst aktuell och bidrar med vetenskap till forsk-
ningsområdet. 
 
En kritik som kan riktas mot studien är att vi endast har tagit hänsyn till revisorers synpunkter 
på avskaffandet av revisionsplikten och företagets verksamhetsstyrning och inte intervjuat 
redovisningskonsulter på fallföretaget. En medvetenhet finns om att även arbetande inom re-
dovisning kommer att påverkas av rådande förändringar inom revisionsbranschen och en in-
tervju av dessa hade eventuellt bidragit till en bredare bild och bakgrund. Dock har vi valt att 
avgränsa oss genom att endast intervjua revisorer på fallföretaget främst på grund av studiens 
begränsade omfattning men likaså i ett intresse för revisorer och revisionsplikt. 
 
Att en av författarna till denna uppsats arbetar på det undersökta fallföretaget kan ha medfört 
en viss nackdel för studien på grund av att en del förkunskaper om företaget kan ha färgat 
intervjuerna och uppsatsen i helhet. Det kan i sin tur leda till att studien utförs med en viss 
subjektivitet och det kan även medföra att intervjupersonerna inte är tydliga nog i sina svar 
eftersom de vet vilka förkunskaper en av frågeställarna har. För att motverka detta har vi un-
der intervjuernas gång fokuserat på att låta den av författarna som inte arbetar på fallföretaget 
ställa frågorna och den andre har då skrivit anteckningar samt fyllt i med följdfrågor vid be-
hov. Genom detta upplägg har risken för att respondenterna inte har varit detaljerade och ut-
förliga i sina svar kunnat motverkas. På så vis har den negativa aspekten med att en av förfat-
tarna arbetar på det undersökta fallföretaget kunnat vändas till en positiv effekt då det har in-
neburit en djupare förståelse av verksamheten.  
 
Vanligtvis kan det existera vissa inträdesbarriärer vid etnografisk forskning (Bryman & Bell, 
2005), vilka kan variera beroende på om miljön är öppen eller sluten. För att komma förbi 
dessa barriärer kan forskaren använda sig av exempelvis kompensation för tillträde samt an-
vända sig av sitt kontaktnät. I denna uppsats har det förekommit minimalt med inträdesbarriä-
rer då, som ovan nämnts, en av uppsatsförfattarna arbetar på det undersökta fallföretaget och 
på så vis utnyttjat sitt kontaktnät. Förhållandet har medfört att det har varit enklare att få till-
gång till företagsspecifika dokument men också att samtliga respondenter har varit öppna och 
hjälpsamma trots att företaget befinner sig i sin mest intensiva säsong för året.  
 
Slutligen finns det kritik att rikta mot användandet av en ej offentlig handling i denna studie. 
För att möta kritiken om att återgiven information utifrån affärsplan inte går att kontrollera 
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har vi valt att endast använda information hämtat i affärsplanen vilken har verifierats utifrån 
semi-strukturerade intervjuer. På detta sätt har affärsplanen använts för att förtydliga samt 
bestyrka information som har framkommit under intervjuerna. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
• Revisionspliktens avskaffande är för närvarande ett högst aktuellt ämne. Ett förslag till 

fortsatt forskning är att jämföra vilka åtgärder andra revisionsbyråer har vidtagit för att 
sedan se om de finns något som det går att dra lärdom av. 

• Revisionsbyråer har, trots användandet av det balanserade styrkortet, en traditionell syn på 
verksamhetsstyrning. Intressant hade varit att undersöka huruvida en revisionsbyrås mjuka 
mål, som till exempel kundtillfredsställelse, kan utvecklas och implementeras i verksam-
hetsstyrningen. 

• Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att utföra en jämförande studie där exempel-
vis Grant Thornton ställs mot en mindre revisionsbyrå. Syftet med studien kan exempelvis 
vara att undersöka vilka skillnader och likheter som existerar i verksamhetsstyrningen och 
hur revisionspliktens avskaffandes påverkar respektive organisation. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuschema – Ledning 
 

1) Berätta lite om din position hos Grant Thornton och hur länge du har arbetat här. 
 

2) Vad innebär begreppet verksamhetsstyrning för dig som ledare? 
  

3) Hur arbetar Grant Thornton med verksamhetsstyrning idag? 
 

4) Vilka är de centrala begreppen i affärsplanen som det balanserade styrkortet bygger 
på? 

 
5) Vilket är syftet med användning av det balanserade styrkortet hos Grant Thornton? 

 
6) Hur är det befintliga balanserade styrkortet utformat vad det gäller fokus och val av 

prestationsmått? 
 

7) Har ni vidtagit några åtgärder i valet av prestationsmått i det balanserade styrkortet för 
att bemöta kommande förändring? I så fall vilka? 
 

8) Hur tror ni att verksamhetsstyrningen kommer att förändras vad det gäller val av pre-
stationsmått i det balanserade styrkortet? 
 

9) Hur stor andel av era revisionsklienter kommer att omfattas av beslutade gränsvärden? 
 

10) Hur tror ni att beslutade gränsvärden, gällande vilka företag som kommer att omfattas 
av slopandet av revisionsplikt, kommer att påverka Grant Thornton i Visby? 
 

11) Hur stor andel av era revisionsklienter tror ni kommer att välja att avstå från revi-
sionsplikt? 
 

12) Hur tror ni att revisionsmarknaden kommer att påverkas av avskaffandet av revisions-
plikten? 
 

13) Har ni någon plan på att utforma och erbjuda nya tjänster till revisionsklienterna? 
 

14) Vilka diskussioner har förts gällande revisionspliktens avskaffande och dess inverkan 
på byråns arbetsuppgifter och fokus?  
 

Bilaga 2. Intervjuschema – Revisorer 
 

1) Berätta lite om din position hos Grant Thornton och hur länge du har arbetat här. 
 

2) Hur upplever du att det företag du är anställd hos arbetar med verksamhetsstyrning? 
 

3) Vad innebär verksamhetsstyrning för dig och hur arbetar du med verksamhetsstyr-
ning? 
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4) Upplever du att det finns några krav från ledningens sida gällande arbetet med verk-
samhetsstyrning?  
 

5) Vad har du för uppsatta mål och hur arbetar du för att uppnå dessa? 
 

6) Vad anser du att fokus ligger på vad det gäller mått för att mäta dina prestationer. 
 

7) Hur tror du att beslutade gränsvärden, gällande vilka företag som kommer att omfattas 
av slopandet av revisionsplikt, kommer att påverka Grant Thornton i Visby? 
 

8) Hur tror du att dina arbetsuppgifter kommer att påverkas av avskaffandet av revisions-
plikten? 
 

9) Har du fått några indikationer från dina revisionsklienter på att de tänker välja att avstå 
från revisionsplikt om och när de får möjlighet? 
 

10) Hur tror du att revisionspliktens avskaffande kommer att påverka revisionsbranschen 
generellt? 
 

11) Hur tror du att avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka fokus vad det 
gäller val av prestationsmått i ditt individuella balanserade styrkort? 
 

��� Tror du att de föreslagna gränsvärdena kommer att höjas?�


