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Sammanfattning 

Ekonomistyrning är betydelsefullt för företag, då den syftar till att definiera 

översiktliga företagsmål samt utveckla strategier som ska underlätta uppfyllelsen 

av dessa mål. Strategiformulering har som funktion att skapa önskvärda 

prestationer genom att vägleda anställda. Strategin och prestationsmätningar är 

korrelerade i den bemärkelsen att de skapar önskvärda prestationer. Detta 

genomförs utifrån prestationsmätning genom att övervaka och utvärdera 

anställdas prestationer. 

Tidigare forskning framhäver prestationsmätning utifrån ett företagsperspektiv 

men visar inte på en koppling mellan prestationsmätning och dess effekter på 

revisorer i revisionsbyråer. Dock har det stadgats somliga effekter av delar inom 

prestationsmätning. Eftersom forskningen har varit utifrån ett 

företagsperspektiv är det intressant att studera prestationsmätning utifrån 

revisorers perspektiv. Prestationsmätning används i stor utsträckning inom de 

större revisionsbyråerna, denna bransch är således relevant att studera.     

Syftet med uppsatsen är att skapa en bredare förståelse för vilken roll 

prestationsmätning har i revisionsbyråer. Detta har studerats genom att 

undersöka hur prestationsmätningar genomförs samt vilka effekter de har på 

revisorer. Uppsatsens forskningsstrategi är kvalitativ då empirisk data genererats 

utifrån intervjuer med elva revisorer. 

Samtliga undersökta revisionsbyråer inkluderar översiktliga företagsmål, 

individuell målsättning, tidsbudget, feedback och belöningar i processen för 

genomförandet av prestationsmätning. Studien visar även vilka effekter 

prestationsmätning har på revisorer. Positiva effekter av prestationsmätning är 

ökad prestation och motivation. Detta grundar sig i ökad självkänsla, tydliga 

förväntningar och riktlinjer samt aktivt deltagande under målsättnings- och 

feedbacksprocessen. De negativa effekterna av prestationsmätning grundar sig 

i det arbetssätt som skapas av styrverktyget, detta i form av tidspress, stress samt 

press gällande förvärv av kunder.  



 

 

Abstract 

Management control system is meaningful for corporations.  It aims to define 

overall company-goals and develops strategies that eases the achievement of 

these goals. The purpose of the strategies is to create desirable performances 

through guidance of employees. The strategy and performance evaluation are 

correlated since both creates desirable performances. This is achieved through 

performance evaluation as it monitors and examines employees’ performances.  

Prior research highlights performance evaluation through corporations' 

perspective, but does not present a connection between performance evaluation 

and its effects on auditors. Although, it has been established some effects of 

parts within performance evaluation. Due to that the research has been based 

on corporations' perspective, it becomes interesting to study the subject through 

auditors’ perspective. Performance evaluation is used in a wide variety within 

the large audit firms, thus relevant to study.  

The purpose of the thesis is to create a broader understanding of which role 

performance evaluation has in audit firms. This has been studied through 

observations of how performance evaluation is executed and which effects it 

has on auditors. The thesis’s research-strategy is qualitative, though empirical 

data has been generated through interviews with eleven auditors.  

All of the researched audit firms include overall company-goals, individual goal-

setting, time budgets, feedback and monetary incentives in the process of 

execution of performance evaluation. This study presents which effects 

performance evaluation has on auditors. Positive effects of performance 

evaluation are increased performances and motivation. This increment is based 

on increased self-efficacy, clear expectations and guidelines, and active 

participation during goal-setting and feedback processes. The negative effects 

of performance evaluation are based on the work procedure that is created by 

the management tool, in terms of time pressure, stress and pressure regarding 

acquisition of customers.  
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1. Introduktion 

Detta kapitel presenterar en bakgrund av tidigare forskning gällande prestationsmätning och 

dess översiktliga kontext, vilket är ekonomistyrning. Syftet med kapitlet är att presentera en 

problemformulering, som grundar sig i bakgrunden, vilket sedan återspeglas i syftet och 

frågeställningarna.  

1.1 Bakgrund 

Under början av 1900-talet uppmärksammades ekonomisk information gällande 

avkastning på investeringar, detta för att stödja processen för 

organisationskontroll. Denna organisationskontroll inkluderade utvärdering av 

prestationer, samordning av beslutsfattande samt identifiering av 

förbättringsmöjligheter (Atkinson 1998). Merchant och Van der Stede (2011) 

beskriver att användning av ekonomistyrning syftar till att definiera företagsmål 

och utveckla strategier och planer för att uppnå dessa mål. Strategin formuleras 

i syfte att vägleda anställdas arbete samt skapa önskvärda prestationer. Detta i 

sin tur ska bidra till att företagsmålen uppnås (Merchant & Van der Stede 2011). 

Prestationsmätningar används i syfte att bedöma om önskvärda prestationer har 

åstadkommits, det är således ett viktigt styrverktyg inom ekonomistyrning 

(Lebas 1995). 

 

Prestationsmätning är en grundläggande del av ekonomistyrning och har en 

signifikant betydelse för företags framgång. Majoriteten av företag använder 

prestationsmätningar för att utvärdera och styra anställda till önskvärda 

arbetssätt och prestationer (Neely et al. 1995). Lebas (1995) skriver att styrning 

inte kan existera om mätning inte finns. I avsikt att styra ett företag är mätning 

ett verktyg som måste användas för att generera nödvändig och användbar data. 

Det föreligger inte en klar och tydlig definition på vad prestationsmätningar är, 

då det är individuellt företagsbaserade mätningar (Otley 1999). Olika företag har 

olika mål, vilket återspeglar sig i mätningarna där företagen använder sig av 

varierande data för att bedöma situationer. En välgörenhetsorganisation har 

skilda mål jämfört med ett producerande företag, prestationsmätningens 
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genomförande blir således olik då företagen har meningsskiljaktigheter gällande 

framgång (Merchant & Van der Stede 2011). Trots prestationsmätningars 

tvetydiga mening, har Franco-Santos et al. (2007) kartlagt frekvent använda 

funktioner, roller och processer. I huvudsak innebär prestationsmätningar att 

mäta anställdas prestationer för att kunna bedöma om det varit ett önskvärt 

agerande utifrån en målsättning. Ett annat viktigt syfte med 

prestationsmätningar är att det ska vara till stöd för besluttagande. Det utformas 

mål som ska uppnås, vilket i sin tur ska leda till att besluttagandet ska vara i 

enlighet med dessa mål (Franco-Santos et al. 2007). 

 

De olika definitionerna tyder på att prestationsmätningar är ett ämnesområde 

med många innebörder. Med tanke på detta bör mätningarna relateras till en 

kontext för vad som anses vara en prestation och önskvärt resultat (Otley 1999). 

Som stadgats ovan är prestationsmätningar ett styrverktyg som företagen 

definierar själva.  

1.2 Problemformulering 

Ekonomistyrningens fokus ligger på att kontrollera och styra arbetet genom 

strategier och planer för att uppnå företagsmålen. Enligt Merchant och Van der 

Stede (2011) kan detta fokus ge upphov till felaktigheter i ekonomistyrning 

gällande tre punkter; brist på inriktning, där de anställda inte uppfattar vad de 

arbetar emot, motivationsproblem, vilket innebär att de anställda inte har en 

tillräckligt hög motivation för att utföra ett önskvärt arbete samt begränsning av 

personalen, vilket betyder att styrningen hämmar personalen från att tänka 

innovativt och utvecklas. Detta kan även reflekteras till prestationsmätningar, 

som Lebas (1995) menar försöker transformera en komplex verklighet till en 

sekvens av inskränkta symboler. Tidigare forskning gällande 

prestationsmätningar har ett fokus som utgår ifrån företagsperspektivet, på hur 

företag ska styra de anställdas prestationer. Ett sådant exempel på tidigare 

forskning är Neely et al. (1995), där utgångspunkten är hur företag ska utforma 

och implementera sina prestationsmätningar.  
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Tidigare forskning fokuserar lite på hur det i verkliga fallet har en effekt på de 

anställda. Att styrning och prestationsmätningar saknar anställdas perspektiv 

resulterar i att det blir ett intressant ämne att studera. Det är således viktigt att 

skapa en förståelse för de effekter prestationsmätningar har på anställda. Ur 

denna studie skapas en bredare förståelse för vilken roll prestationsmätningar 

har i revisionsbyråer. Denna bredare förståelse utgörs av hur 

prestationsmätningarna genomförs på byråerna och vilken effekt det har på 

revisorerna. Valet till att undersöka revisionsbyråer grundar sig i att 

prestationsmätningar är ett vanligt förekommande styrverktyg. 

Revisionsarbeten påverkar även externa parter, då dessa använder sig utav 

företags finansiella dokument. Det blir således intressant att skapa en bredare 

förståelse för prestationsmätningars roll i revisionsbyråer eftersom revision har 

en påverkan på samhället.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa en bredare förståelse för vilken roll 

prestationsmätning har i revisionsbyråer. Rollen för prestationsmätningar 

studeras utifrån revisorers perspektiv i syfte att skapa en förståelse för hur 

prestationsmätningar genomförs och vilken effekt det har på revisorerna. 

Genom att initialt studera hur prestationsmätningar genomförs, skapas en 

kunskapsbas som ska vara till stöd för att förstå prestationsmätningars effekt. 

1.4 Frågeställning 

Följande frågeställning preciserar syftet och besvaras i uppsatsen: 

• Hur genomförs prestationsmätningar på revisionsbyråer? 

• Vilka effekter har prestationsmätningar på revisorer? 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet delas upp i 

ekonomistyrning, prestationsmätningar och effekter av prestationsmätningar. Syftet med detta 

kapitel är att skapa en teoretisk förståelse för ämnesområdet utifrån uppsatsens 

frågeställningar. 

2.1 Ekonomistyrning 

Prestationsmätning är en del av ekonomistyrningen som företag tillämpar och 

som tidigare nämnts så använder sig företag av ekonomistyrning som stöd för 

att uppnå mål genom en strategiformulering. För att företagen ska kunna uppnå 

sina mål krävs det en strategiformulering, som ska vara till stöd för företagens 

tillvägagångssätt (Merchant & Van der Stede 2011). Medvetenhet om vilka mål 

som ska uppnås är en fundamental grund för att företag ska kunna utforma sin 

ekonomistyrning. Strategin syftar till hur företagen ska vägleda sina anställda för 

att företagsmålen ska uppnås (Merchant & Van der Stede 2011). 

 

Inom ekonomistyrning finns det olika typer av styrverktyg, prestationsmätning 

är en av dessa. Prestationsmätningar syftar till att anställda, genom styrverktyget, 

ska arbeta i enlighet med företagens mål och strategier (Neely et al. 1995). Otley 

(1999) skriver att dessa mätningar är en mekanism som tydliggör relationen 

mellan önskvärda prestationer och det som verkligen åstadkommits. 

Prestationsmätningar är ett styrverktyg som syftar till att tillhandahålla anställda 

information gällande vad som förväntas av dem.  

2.2 Prestationsmätningar 

Prestationsmätningar är ett omdiskuterat styrverktyg, dock saknas det 

definitioner gällande dess innehåll och genomförande (Neely et al. 1995). 

Tidigare studier stöttar detta påstående, då studierna belyser olika definitioner 

av prestationsmätningar, dock med en gemensam faktor. Definitionen är 

beroende av vilken miljö som studeras. Neely et al. (1995) definierar 

prestationsmätningar som processen där ageranden kvantifieras, mätningarna är 
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processen för kvantifieringen och agerandet leder till prestationer. Otley (1999) 

argumenterar för att styrverktyget har en tvetydig mening som sällan är 

väldefinierad men att ett presterande företag är ett företag som når sina 

mål.  Forza och Salvador (2000) definierar processen för prestationsmätning 

som “processen genom vilken företaget förvaltar sin prestation i linje med sina 

företagsstrategier och mål”. Tidigare forskning har en gemensam definition av 

prestation, nämligen att mål uppnås. Olika företag har olika mål, det blir således 

problematiskt att standardisera prestationsmätningar. Konsekvensen av att 

prestationsmätningar har en vag definition blir att det måste relateras till en 

strategisk kontext där prestationer ska influeras, att anställda arbetar i enlighet 

med företagens strategier och mål (Neely et al. 1995).  

 

Lebas (1995) nämner två frågor som bör besvaras vid användning av 

prestationsmätningar. Dessa frågor är: Varför vill vi mäta? och Vad är det vi vill 

mäta? Frågorna ska verka som ett hjälpmedel i syfte att företag ska kunna 

definiera sina egna prestationsmätningar. Varför något mäts och vad som mäts 

är korrelerat, då vad som mäts har sin utgångspunkt i varför det mäts (Lebas 

1995). Författaren menar att det som vill åstadkommas med mätningarna skapar 

riktlinjer för vad som ska mätas, i syfte att bedöma graden av måluppfyllelse. 

Enligt Lebas (1995) mäter företag prestationer för att identifiera var företag har 

varit, var företag är idag och var företag vill komma. Otley (1999) nämner också 

att den översiktliga miljön som företagen befinner sig i är en faktor som 

påverkar beslutet om vilka prestationsmätningar som ska användas. 

 

När företagen designar sina prestationsmätningar anser Neely et al. (1995) att 

vissa principer bör följas. Dessa principer har sin grund i att de ska vara 

relaterade till företagens strategier och bör även inkludera icke-finansiella mått 

för utvärdering av prestationer. Det är av stor vikt att mätningarna är 

anpassningsbara till de enheter de ska användas inom. Ett mått är inte passande 

till varje enhet och bör därför anpassas till den kontext som existerar. Grunden 

för effektiva mätningar är att de ska vara lättanvända, förståeliga, de ska förse 
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snabb feedback och de ska vara designade korrekt i syfte att stimulera den 

kontinuerliga utvecklingen av företagens anställda (Neely et al. 1995). 

 

Företagens olika prestationsmätningar utgör tillsammans ett 

prestationsmätningssystem (Neely et al. 1995). Författarna föreslår en process 

för hur ett prestationsmätningssystem utvecklas. Det är av stor betydelse att 

företagens ekonomistyrning har en tydlig definition på dess mission och 

använder denna som vägledning för att utforma de strategiska företagsmålen. 

Det är av signifikant betydelse att fokus läggs på att skapa förståelse för varje 

enhet, om hur denne har en roll i hur företag uppnår sina översiktliga mål. 

Därefter är det viktigt att dessa mål kommuniceras, i syfte att de mynnar ut till 

varje anställd i form av målsättning och prestationsmätning (Neely et al. 1995). 

Systemet består av individuella prestationsmått och interagerar med ett större 

system där prestationsmätningar kontextualiseras till strategin och målen av 

företagen. Prestationsmätningar utgörs av målsättningar, feedback och 

belöningar (Neely et al. 1995). Willet och Page (1996) nämner även att 

revisionsbyråer använder tidsbudget i syfte att utvärdera revisorers prestationer.  

2.2.1 Individuella målsättningar 

Att styra genom målsättning blev vanligt under 1970-talet, i syfte att de 

översiktliga företagsmålen ska integreras till den anställdes individuella intresse, 

detta för att denne ska arbeta i enlighet med företagsmålen (Covaleski et al. 

1998). Styrningen utförs genom att utvärdera företagens anställda i förhållande 

till målsättningar. I revisionsbyråer är det vanligt förekommande att arbeta med 

målsättningar (Covaleski et al. 1998).  

 

Forza och Salvador (2000) beskriver att företag utvecklar processer för 

prestationshantering eftersom det existerar ett tryck för att kontinuerligt uppnå 

önskvärda prestationer. Walsh (2000) beskriver olika typer av mål i form av 

kvoter, budgetar, kvalitetsstandarder, riktmärken, servicegarantier, servicenivåer 

och numeriska mål. Vidare definierar Walsh (2000) mål som något att sikta mot 
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som antingen visar nuvarande eller framtida prestationsnivåer. Det kan föreligga 

negativa effekter med felaktigt utformade mål, vilket kan resultera i att anställda 

upplever en grad av frustration. Detta gör målsättningen till en viktig del inom 

prestationsmätningar då välutformade målsättningar skapar en vilja hos de 

anställda att bidra till företagens framgång (Walsh 2000).  

 

Meekings et al. (2011) argumenterar för flertal positiva effekter och negativa 

effekter med att arbeta med målsättning. De positiva effekterna av att arbeta 

med målsättning är att det resulterar i att de anställda upplever större en grad av 

lycka i jämförelse om målsättning exkluderas. De negativa effekterna av 

målsättning är att om målen är för högt uppsatta skapas det en stressig miljö och 

motivationen hos de anställda tenderar till att sjunka. Om målen däremot är för 

lågt uppsatta tenderar anställda att uppleva en stor grad av självbelåtenhet 

(Meekings et al. 2011). Vidare beskriver Earley et al. (1990) att målsättning har 

en informativ funktion samt en motivationsfunktion, vilket förbättrar anställdas 

arbetsprestationer. 

 

Mål gällande förvärv av kunder 

Covaleski et al. (1998) argumenterar för att revisorers målsättningar är 

utformade i kvantifierade termer, exempelvis vinst per revisor. En 

prestationsstandard som revisorers prestationer utvärderas utifrån är specifika 

försäljningsmål. Varje månad blir revisorer tilldelade en rapport som fastställer 

deras prestationer angående försäljning och intäkter från föregående period 

(Covaleski et al 1998). Revisionsbyråers vilja är att revisorer ska agera som en 

professionell intäktsmaskin. De förväntas även att arbeta hemifrån både under 

sjukdom och ledighet (Covaleski et al. 1998). Författarna menar att det 

föreligger en stor förväntan på revisorers arbete gällande förvärv av kunder. 

Revisorer som har genererat önskvärda intäkter i jämförelse med 

prestationsstandarder förväntas generera mer intäkter till revisionsbyrån 

nästkommande år (Covaleski et al. 1998). 
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2.2.2 Tidsbudget 

Tidsbudget är vanligt förekommande i revisionsbyråer (Otley & Pierce 1996). 

Revisorers största resurs är deras debiterade tid, vilket ger upphov till att styra 

denna tid för byråerna. Tidsbudget inom revision syftar till att tilldela ett visst 

antal timmar till en revisor gällande ett visst uppdrag, detta för att uppdragen 

ska generera lönsamma avgifter (Otley & Pierce 1996). Enligt Willet och Page 

(1996) har tidsbudget en rad olika funktioner, såsom att företagen använder det 

som en övervakningsmekanism som identifierar underlag för utvärdering av 

revisorers prestationer i enlighet med budgeten. Vidare har den som funktion 

att uppskatta kostnader och liknande faktorer vilket underlättar processen för 

uppskattning gällande hur många timmar som bör debiteras på ett uppdrag i 

syfte att det ska bli lönsamt (Willet & Page 1996).  

 

Tyngden som företagsledningen lägger på att tidsbudgetarna ska uppnås är en 

influerande faktor till revisorers beteende. Det är av stor vikt att uppnå dessa 

budgetar för revisorer som vill ha en framgångsrik karriär inom revisionsbyrån 

(Otley & Pierce 1996). Forskarna argumenterar vidare för att om byråerna har 

en hög tonvikt på att budgetarna ska nås, skapas ett dysfunktionellt beteende 

hos revisorerna. Otley och Pierce (1996) beskriver också att en uppnåbar budget 

är kopplad till en låg nivå av dysfunktionellt beteende. Författarna argumenterar 

även för att tidsbudgeten är svår att uppnå, vilket resulterar i att revisorerna 

väljer att underrapportera sin debiterade tid, vilket innebär att de arbetar extra 

utan att erhålla ersättning för detta. Underrapporteringen sker eftersom 

revisorerna inte vill att företagen ska uppleva denne som en kostnad, som bidrar 

till minskad lönsamhet för ett revisionsuppdrag (Otley & Pierce 1996). 

2.2.3 Feedback 

Det är av stor vikt att företag utvecklar prestationsmätningar som är i linje med 

företagets strategier och mål. För att anställda ska förstå utfallet av deras 

prestationer är det även viktigt att företag utvecklar plattformar för förmedling 

av feedback (Forza och Salvador 2000). Författarna beskriver att 



15 

 

prestationsfeedback syftar till att visa konsekvenserna av anställdas ageranden.  

Detta i syfte att användaren av informationen ska erhålla en djupare förståelse 

för hur en prestation resulterat i antingen en önskvärd prestation eller en icke-

önskvärd prestation. Feedbacken ska även innehålla information som ska vara 

till stöd för att nå prestationer som är önskvärda. Forza och Salvador (2000) 

belyser att det kan vara chefer, jämlika och underordnar som förmedlar den 

personliga prestationsfeedbacken. Feedback är en central del inom 

prestationsmätningar, företag bör således implementera ett välutvecklat 

feedbacksystem, vilket underlättar och förbättrar processen för 

prestationsmätningar (Forza & Salvador 2000). Ett fel designat feedbacksystem 

ökar sannolikheten för ineffektivitet inom mätningarna. Denna ineffektivitet 

gäller insamling samt leverering av irrelevant information och att anställda inte 

blir tillhandahållna viktig information angående utfallet av tidigare prestationer.  

 

Kida (1984) belyser att utvärderingsmöten är av stor vikt för revisorers 

utveckling. Vidare nämner författaren utmärkande drag som påverkar mötets 

effektivitet. Utvärderingsmötets effektivitet grundar sig i om utvärderaren 

agerar med ett stödjande bedömningsbeteende, om den utvärderade får aktivt 

delta i mötet och om kritik ges om tidigare arbetsprestationer. Författaren 

argumenterar för att revisionsbyråer bör ta hänsyn till dessa utmärkande drag 

för att öka effektiviteten på feedbackmöten. Detta i sin tur ökar sannolikheten 

för att revisorer förstår feedbacken och vilka konsekvenser deras prestationer 

leder till (Kida 1984). Det är även av betydelse att de utvärderade revisorerna 

erhåller en gemensam uppfattning om vilka arbetsprestationer som är 

önskvärda, endast då kan de tillsammans arbeta med företagens strategier för att 

uppnå affärsmässig framgång. En känsla av deltagande och kommunikation 

påverkar revisorers motivation och arbetstillfredsställelse positivt (Kida 1984). 

Ageranden som stödjande beteende av utvärderaren och aktivt deltagande av 

den som blir utvärderad under feedbacktillfället är relaterade till revisorers 

tillfredsställelse. Med tanke på att dessa är delar av övergripande tillfredsställelse 

kan detta påverka graden av uppsägningar (Kida 1984). 



16 

 

2.2.4 Belöningar 

 

Figur 1: Illustration av olika variabler kombinerat med monetära 

belöningar som påverkar motivation och prestation.1  

 

Bonner och Sprinkle (2002) argumenterar för att monetära incitament ska vara 

en metod för att motivera och förbättra anställdas prestationer. Teoretiskt sett 

fungerar monetära incitament som en motivationskälla, då anställda anstränger 

sig mer för att erhålla den monetära belöningen, detta skapar således ökade 

prestationer. Däremot har effekten av monetära incitament påvisats att variera, 

det vill säga graden av ansträngning har påvisats att variera, monetära incitament 

behöver således inte vara en grund till ökade prestationer (Bonner & Sprinkle 

2002). Tydligt formulerade prestationsmål har en större påverkan på ökade 

prestationer och ökad ansträngning jämfört med monetära incitament. Således 

ska monetära incitament grunda sig i utformandet av prestationsmål, detta för 

att motivera anställda till ökad ansträngning samt ökad måluppfyllelse (Bonner 

& Sprinkle 2002). 

                                                 
1 Bonner, E. S. & Sprinkle, B. G. (2002). The effects of monetary incentives on effort and task 

performance: theories, evidence, and a framework for research. Accounting, Organizations and 

Society. Vol. 22, pp.303-345 
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2.3 Konstaterade effekter av prestationsmätningar 

Detta delkapitel presenterar tidigare empirisk forskning gällande effekter av 

prestationsmätningar. Delkapitlet presenterar tidigare forskning som visar på en 

koppling mellan effekten och prestationsmätningar. 

 

Ho et al. (2014) argumenterar för att prestationsmätning som styrverktyg är en 

viktig funktion i kontrollsystem, då resultaten från de anställdas prestationer kan 

övervakas och utvärderas utifrån prestationsstandarder. Ho et al. (2014) belyser 

att prestationsmätning resulterar till en underlättad process för kommunikation 

inom företag. Detta bidrar till ökad kunskap hos de anställda gällande deras 

individuella roller i företagen samt om dess övergripande mål och strategier. 

Denna kommunikation och ökad kunskap resulterar i att riktlinjer skapas samt 

att de anställda erhåller information om vad som förväntas av dem, vilket i sin 

tur leder till att prestationer ökas (Ho et al. 2014). Författarna beskriver även 

person-organisations teorin, vilken argumenterar för att en bra passform mellan 

organisationen och de anställda resulterar i en mindre upplevd grad av 

arbetsstress och osäkerhet gällande dess arbetsuppgifter. En bra passform leder 

även till en högre grad av arbetstillfredsställelse och ansträngning för önskvärda 

prestationer. 

 

En annan faktor som påverkar prestationer är anställdas självkänsla gällande 

deras arbetsuppgifter, vilket Lunenburg (2011) definierar som graden av en 

individs tro att denne är kapabel till att utföra en uppgift framgångsrikt. 

Självkänslan till en specifik uppgift är korrelerad med graden av självförtroende 

i förhållande till uppgiftens innehåll. För att stärka anställdas självkänsla är det, 

enligt Lunenburg (2011), viktigt att chefer eller handledare tillhandahåller de 

anställda utmanande uppdrag, stödjande ledarskap, belöningar, professionell 

utveckling, coaching och målsättning. Lunenburg (2011) argumenterar för att 

anställda inte anstränger sig när förväntningarna av uppgiften är av misslyckande 

form. Därför är anställdas tro om dess kapabilitet för arbetsuppgiften av stor 

betydelse för uppgiftens utfall, då detta influerar den anställdes prestation och 
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förväntan. Lunenburg (2011) beskriver att den viktigaste källan till självkänsla är 

hur individen presterat tidigare. Prestationsmätningar tillförser information 

gällande anställdas tidigare utförda prestationer (Ho et al. 2014). När den 

anställde känner att den presterat framgångsrikt vid tidigare tillfällen upplever 

denne en hög grad av självkänsla som bidrar till vidare ökad prestationsnivå 

(Lunenburg 2011).  

2.4 Möjliga effekter av prestationsmätningar 

Detta delkapitel presenterar tidigare forskning som berör effekter som möjligen 

har en koppling till prestationsmätningar. De benämns möjliga effekter då 

uppsatsens inriktning är annorlunda från tidigare forskning. Tidigare forskning 

utgår ifrån företagsperspektivet och berör somliga delar som ingår i 

prestationsmätningar men forskningarna visar inte på en koppling mellan 

effekterna och prestationsmätningar. Detta delkapitel presenteras då det verkar 

som ett underlag för att uppsatsen ska kunna göra en koppling mellan de möjliga 

effekterna och prestationsmätningar, utifrån revisorers perspektiv. 

2.4.1 Motivation 

Ryan och Deci (2000) beskriver att vara motiverad innebär att en person är 

stimulerad och aktiverad mot ett syfte och är villig att agera. I kontrast till detta, 

känner inte en icke-motiverad person en kraft eller inspiration till att agera. 

Forskarna skiljer mellan mängden motivation (hur mycket motivation) och 

orienteringen av motivation (typ av motivation). Det sistnämnda syftar till de 

underliggande inställningar och mål som ger upphov till agerande, vilket berör 

varför ett agerande sker. 
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Det föreligger en skillnad i typen av motivation, denna skillnad är mellan inre 

och yttre motivation (Ryan & Deci 2000). Inre motivation definieras som att 

personen agerar för att det finns ett inre intresse eller att agerandet medför till 

njutbarhet. Extern motivation definieras som att personen agerar för att det leder 

till ett separat utfall, exempelvis att en viss prestation ska leda till att personen 

belönas (Ryan & Deci 2000).  

Figur 2: Illustration av motivationsklassificering.2 

 

Mia (1989) undersöker hur motivationen påverkas av arbetssvårigheter och 

anställdas deltagande i processer som budgetering och målsättning. Argumentet 

för att anställda känner motivation när de blir inkluderade i processen grundar 

sig i att de mål som formuleras blir internaliserade för den anställde och denne 

känner ett ansvar för att uppfylla dessa mål och budgetar. Således ökar anställdas 

prestationer då de känner sig motiverade till arbetet (Mia 1989). Beroende på 

svårighetsgraden av ett arbete påverkas motivationen. Anställda anser att 

deltagande från deras sida skapar motivation när de känner att deras 

arbetssvårighet är hög (Mia 1989).  

 

                                                 
2 Ryan, M. R. & Deci, L. E. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and 

New Directions. Contemporary Educational Psychology. Vol. 25, pp. 54-67 
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Ferris och Larcker (1983) beskriver att revisorer upplever ökad motivation i 

miljöer där de har möjlighet till avancemang inom företaget, möjlighet till 

färdighetsutveckling och i miljöer där de erhåller uppskattning för avklarat 

arbete. Författarna menar att graden av motivation påverkar graden av 

prestation för revisorer på revisionsbyråer. 

2.4.2 Stress 

Lu (1999) argumenterar för att stress har blivit ett av de mest allvarliga 

hälsoproblemen idag. Det är inte enbart ett problem för individer när det gäller 

fysisk och psykisk funktionsnedsättning, utan även för arbetsgivare då stress 

leder till negativ ekonomisk påverkan. Stress orsakar 50 % av all frånvaro och 5 

% av den totala förlorade produktiviteten (Lu 1999). Arbetsstress har således 

allvarliga konsekvenser för både anställda och företag.  Författaren belyser 

Karaseks arbetsstress-modell, denne inkluderar två icke-korrelerade skalor. En 

av dessa skalor berör mängden krav som en anställd utsätts för och den andra 

skalan berör mängden kontroll som en anställd innehar (Lu 1999). Modellen 

klassificerar arbeten utifrån fyra typer, aktiva yrken med höga krav och hög 

kontroll, högspänningsyrken med höga krav och låg kontroll, passiva yrken med låga 

krav och låg kontroll samt lågspänningsyrken med låga krav och hög kontroll (Lu 

1999). Aktiva yrken och högspänningsyrken har höga krav vilket är kopplat till 

stress. Vidare beskriver författaren att hög stress som är relaterad till arbetslivet 

kan vara en bidragande faktor till depression, jobbmissnöje, huvudvärk, 

frånvaro och drogförbrukning.   
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Figur 3: Illustration av Karaseks arbetsstress-modell.3  

 

Revisionsyrket präglas av en stressig miljö, då yrket är associerat med stora 

arbetsbelastningar, mycket deadlines och tidspress (Larson 2004). Revisorer 

befinner sig i en miljö där det krävs konstant fokus för att producera kvalitativa 

revisionsarbeten, detta under budgetar med begränsade arbetstimmar per 

revisionsuppdrag. Enligt Larson (2004) definieras stress som krav från interna 

eller externa miljöer som påverkar människors balans. Vidare diskuterar 

författaren att stress kan ha positiva och negativa effekter. De positiva 

effekterna av stress är ökade möjligheter för revisorers utveckling, förändring, 

tillväxt och prestation. En positiv känsla av stress resulterar i känslor som 

stimulation och spänning, vilket har en bidragande påverkan till möjligheten för 

befordring. Larson (2004) beskriver att negativ stress kan leda till obehagliga 

situationer, vilket kan ha en negativ effekt på revisorers arbetssätt. Negativ stress 

kan resultera i att revisorer förlorar förmågan att utföra sina arbetsuppgifter i 

enlighet med revisionsbyråernas intresse. 

 

Larson (2004) argumenterar för att höga grader av arbetsstress och 

arbetsbelastning är två av de större orsakerna till revisorers yrkesmissnöje. 

                                                 
3 Skapad av författarna av uppsatsen med inspiration av Lus (2000) beskrivning av Karaseks 

stress-modell. 
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Missnöjet ökar sannolikheten för uppsägningar, vilket har en negativ inverkan 

på revisionsbyråers lönsamhet och effektivitet. Författaren betonar att det är av 

stor betydelse att chefer och andra ansvariga skapar sig förståelse gällande 

arbetsstress som fenomen. Detta i syfte att hantera yrkesmissnöjet fördelaktigt 

för revisorerna men även för firmornas möjlighet till fortsatt lönsamhet och 

tillväxt. Larson (2004) argumenterar även för att revisionsbyråer som inte 

utvecklar en plattform för revisorers utvecklingsmöjligheter är också en 

bidragande faktor till stress. En bristfällig plattform för träning och utveckling 

inom revisionsyrket kan resultera i att revisorer blir missnöjda med sin 

arbetsposition, eftersom bristfällig utveckling förhindrar möjligheten till 

avancemang inom revisionsbyrån (Larson 2004).   

2.4.3 Tidspress 

Revisionsarbeten är en komplex och tidskrävande arbetsuppgift där kvalitet är 

av stor vikt för användarna av de finansiella rapporterna. Arbeten som utförs 

under tidspress har en negativ påverkan på arvodets mängd, vilket leder till lägre 

grad av revisionskvalitet (Lambert et al. 2017). Det kritiska synsättet och 

frågeställningen hos revisorer tenderar att brista under tidspress, vilket påverkar 

revisionskvaliteten negativt då revisorer inte utför granskningen utifrån en 

kritisk aspekt. Revisorer fokuserar således på att hantera och utföra sina 

arbetsuppgifter utifrån en förutbestämd tidsperiod istället för att utförligt 

granska företag med ett kritiskt tillvägagångssätt. Lambert et al. (2017) diskuterar 

även att en effekt av tidspress är att revisorer ställs inför svåra val med olika 

typer av utfall som påverkar revisionsbyrån. Författarna menar att de svåra valen 

som revisorer ställs inför under tidspress är att välja mellan en överskriden 

deadline eller en förhastad revision med lägre kvalitet. 

 

Revisorer tenderar att lägga mycket fokus på de dominanta arbetsuppgifter i 

situationer när centrala resurser är bristfälliga, detta på bekostnad av de mindre 

dominanta arbetsuppgifterna (Braun 2000). De dominanta arbetsuppgifterna 
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menar Braun (2000) är arbetsuppgifter som att identifiera bevis om mängden 

felaktigheter i den finansiella rapporteringen, medan de mindre dominanta 

arbetsuppgifterna är att identifiera potentiella felaktigheter i den finansiella 

rapporteringen som indikerar bedrägerier. Under tidspress så tenderar 

revisionsarbetet att brista gällande identifiering av potentiella felaktigheter som 

berör bedrägerier då det fokuseras mer på de dominanta arbetsuppgifterna 

(Braun 2000). 
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3. Metod 

Metodkapitlet syftar till att presentera tillvägagångssättet för utförandet av studien. Kapitlet 

redogör för studiens forskningsstrategi, forskningsansats, datainsamling, urval, dataanalys, 

kvalitet samt forskningsetik.  

3.1 Forskningsstrategi 

Syftet med denna uppsats är att skapa en bredare förståelse för vilken roll 

prestationsmätning har i revisionsbyråer. Eftersom studiens syfte är att skapa en 

bredare förståelse har det valts ett kvalitativt tillvägagångssätt. Kvalitativa studier 

syftar till att bidra med ytterligare kunskap till ämnesområdet genom ny 

teorigenerering (Bryman & Bell 2013). Teorigenereringen utförs i uppsatsen 

genom att det skapas en bredare förståelse för ämnesområdet. Den bredare 

förståelsen utgörs av ett nytt perspektiv, revisorers perspektiv på 

prestationsmätningars genomförande och dess effekter. Bryman och Bell (2013) 

beskriver att i en kvalitativ forskningsstrategi har forskarna ett tolkande synsätt 

gällande empirisk data. Författarna beskriver tolkande synsätt som att forskarna 

lägger fokus på individers uppfattning av den sociala verkligheten de verkar i. 

Uppsatsen har sin grund i revisorers upplevelse, vilket kräver att studien har ett 

tolkande synsätt. Detta eftersom den sociala kontexten, som respondenterna 

beskriver, ska kunna framhävas korrekt. Dessa har under intervjuerna erhållit en 

möjlighet till att fritt beskriva sin uppfattning gällande prestationsmätningar och 

dess effekter samt tolka sin sociala verklighet. 

3.2 Forskningsansats 

Under uppsatsens början genomfördes ett initialt studerande av tidigare 

forskning gällande prestationsmätningar. Detta moment skapade en 

kunskapsbas, i syfte att utforma uppsatsens frågeställningar och intervjuguide. 

Därefter genomfördes datainsamling, vilket genererade data som var till 

underlag för ytterligare utveckling av den teoretiska referensramen. Under 

uppsatsen har det förelagt ett konstant samspel mellan data som samlats in och 

utveckling av den teoretiska referensramen. Alvesson och Sköldberg (2008) 
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nämner abduktion som en forskningsmetod som tillämpas när en studie skapar 

ökad förståelse. Det abduktiva tillvägagångssättet innebär att författarna pendlar 

mellan teorigenerering och datainsamling, det finns ett samspel mellan 

teorisektionen och empirin. Under studiers gång sker en successiv anpassning 

av den teoretiska referensramen till resultatet av datainsamlingen (Alvesson & 

Sköldberg 2008). Forskningsansatsen för uppsatsen var att initialt skapa en 

teoretisk förståelse för ämnesområdet i syfte att datainsamlingen skulle kunna 

genomföras. Därefter fortsatte processen med att vidareutveckla den teoretiska 

referensramen utifrån insamlingen av data. Således tillämpades ett abduktivt 

tillvägagångssätt i denna uppsats.  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Kvalitativa intervjuer: Semistrukturerade intervjuer 

Datainsamlingen för studiens empiri genomfördes utifrån semistrukturerade 

intervjuer. Bryman och Bell (2013) beskriver semistrukturerade intervjuer som 

att en viss struktur existerar under intervjun men att det föreligger möjligheter 

för respondenten att uttrycka sig fritt. Det ansågs att det var av stor vikt att det 

existerade en viss struktur i intervjun då det eftertraktades svar på en del frågor 

gällande ämnesområdet. Samtidigt lades det fokus på att inte vara ledande under 

intervjuerna, detta för att framhäva respondenternas egna upplevelser. 

Semistrukturerade intervjuer syftar till att användas då en studie har ett visst 

fokus och undersöker ett fenomen (Bryman & Bell 2013), vilket är passande för 

denna uppsats. Syftet med intervjuerna var att skapa en plattform för att 

framhäva respondenternas upplevelser gällande prestationsmätningars 

genomförande och vilken effekt prestationsmätningar har på revisorer. Detta 

återspeglades i intervjufrågorna, då det initialt ställdes frågor gällande 

genomförandet av prestationsmätning. Därefter lades det fokus på vilken effekt 

prestationsmätningar har på respondenterna. I kontrast till ett kvantitativt 

studiesätt, lämnar kvalitativa intervjuer rum för respondenter att uttrycka sig 

utförligt (Bryman & Bell 2013). 
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3.3.2 Intervjuguide 

En intervjuguide utvecklades som skulle verka som en minneslista under 

intervjuernas gång. Denna skapades i enlighet med det initiala studerandet av 

tidigare forskning, där frågorna i intervjuguiden återspeglar den tidigare 

forskning som studerats och uppsatsens frågeställningar. Syftet med 

intervjuguiden var att den skulle förse samma förutsättningar i varje intervju, att 

varje respondent erhöll liknande frågor som grundade sig i intervjuguiden. Detta 

belyses av Bryman och Bell (2013), då författarna skriver att intervjuguiden 

bidrar till att fokus under intervjuerna bevaras till ämnesområdet som studeras. 

Som tidigare stadgats har friheten i svaren varit av stor betydelse för uppsatsen, 

då ett tolkande synsätt tillämpats. Detta återspeglas även i intervjuguiden, där 

det avviks från att ställa ledande frågor, utan frågor ställs så att respondenten 

kunde svara utifrån sitt eget tolkande. Intervjuguiden verkade således som ett 

hjälpmedel för att bevara samtalsämnet till studiens forskningsområde under 

intervjuerna. Det är viktigt att intervjuguiden innehåller frågor som bidrar till 

respondentens egna synsätt men samtidigt att bevarar ämnesområdet (Bryman 

& Bell 2013). Intervjuguiden finns som en bilaga i uppsatsens slut.  

3.3.3 Genomförandet av intervjuer 

Med de respondenter som kunde genomföra intervjun personligen, utfördes 

intervjun på respondentens arbetsplats. Anledningen till detta var för att 

underlätta för respondenterna som hade en upptagen period. Intervjuer spelades 

in med hjälp av en mobiltelefon, vilket alla respondenter lämnade sitt samtycke 

till. De personliga intervjuerna genomfördes i en ostörd miljö på respondentens 

kontor, vilket var fördelaktigt för intervjuernas och inspelningens kvalitet då 

störande moment minimeras. Detta belyses också av Bryman och Bell (2013) 

som argumenterar för att forskarna bör säkerställa att en bra bandspelare 

används och att intervjun sker i en miljö utan buller och störande moment. Det 

är även av stor betydelse att vara förberedd inför intervjuerna för att följdfrågor 

ska framkomma, detta i syfte att ingen information går åt miste (Bryman & Bell 
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2013). Inför intervjuerna övades det på intervjuguiden och den testades även på 

en handledare som upplevde denne som godkänd för att genomföras.  

 

Då det var brist på antalet respondenter och att studien genomfördes med 

knappa resurser, utfördes även telefonintervjuer. Det har i telefonintervjuerna 

lagts fokus på att inte vara för utdragna i intervjun så att respondenten avslutar 

intervjun, vilket Bryman och Bell (2013) varnar för. Detta utfördes genom 

användningen av intervjuguiden i syfte att inte ställa liknande frågor i följd och 

det lämnades rum för respondenten att fritt uttrycka sin uppfattning. Bryman 

och Bell (2013) varnar för att kroppsspråk är något som kan gå miste om när 

telefonintervjuer genomförs. Detta har förebyggts genom att be respondenterna 

vara tydliga med vad de vill framföra och om ett svar upplevdes som diffust 

bads respondenten att utveckla sitt svar. 

3.4 Urval 

Denna uppsats tillämpar ett bekvämlighetsurval eftersom det annars skulle 

krävas mer resurser och tid för att genomföra intervjuerna. Bryman och Bell 

(2013) nämner bekvämlighetsurval som ett tillvägagångssätt för val av personer 

som ska intervjuas. Detta urval grundar sig i att respondenter ligger nära till 

hands för forskarna, vilket underlättar kontakten med dessa samt 

genomförandet av intervjuerna. Representativitet är ett centralt fokus inom 

kvalitativa studier eftersom frågorna oftast är djupgående (Bryman & Bell 2013). 

Dock ansågs det inte att respondenterna behöver tillhöra en viss målgrupp samt 

inneha en viss erfarenhet, utan det enda kravet var att respondenten är revisor 

på en revisionsbyrå och ingår i processen för prestationsmätning, vilket samtliga 

respondenter i uppsatsen uppfyller. Anledningen till att studien inte hade några 

andra krav på respondenter är för att generera ett bredare perspektiv av 

ämnesområdet, än om det hade begränsats till en viss grupp av respondenter. 

Urvalet var till en början en begränsning till de lokala respondenterna, därför 

tillämpades en geografisk begränsning som Bryman och Bell (2013) anser 

tillhöra bekvämlighetsurval. Eftersom det har varit svårt att kontakta 
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respondenter, då det har varit en högsäsong för revisorer under denna period, 

genomfördes även telefonintervjuer med revisorer på andra orter. Detta för att 

urvalet inte räckte till för att studien skulle kunna erhålla en hög kvalitet, 

samtidigt som studien genomfördes inom en tidsram med knappa resurser.  

 

Tabell 1: Sammanställning av respondenternas arbetsplats och titel samt 

intervjuernas metod och längd. 

Respondent Företag - Plats Titel Metod Längd 

R1 EY – Karlstad Gruppchef Personlig intervju 47:57 min 

R2 BDO – Stockholm Gruppchef Telefonintervju 42:18 min 

R3 KPMG – Karlstad Junior Revisor Personlig intervju 41:39 min 

R4 PwC – Karlstad Gruppchef Personlig intervju 41:48 min 

R5 PwC – Karlstad Junior Revisor Personlig intervju 30:16 min 

R6 PwC – Karlstad Junior Revisor Personlig intervju 35:08 min 

R7 EY – Karlstad Senior Revisor Telefonintervju 49:25 min 

R8 BDO – Stockholm Junior Revisor Telefonintervju 51:46 min 

R9 BDO – Malmö Junior Revisor Telefonintervju 31:18 min 

R10 BDO – Malmö  Senior Revisor Telefonintervju 42:38 min 

R11 EY - Stockholm Gruppchef Telefonintervju 43:49 min 

 

• Gruppchef – Respondenter som är auktoriserade revisorer och är 

ansvariga för en grupp inom sitt kontor. 

• Senior Revisor – Respondenter som är auktoriserade revisorer och 

arbetat under en längre period, utan att de innehar en maktposition. 

• Junior Revisor – Respondenter som inte är auktoriserade revisorer och 

har arbetat under en kortare period (1–4 år).  
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I tabellen ovan uppmärksammas det att respondenterna tillhör de större 

revisionsbyråerna inom branschen. Anledningen till detta är för att 

prestationsmätningar förekommer i större utsträckning på dessa byråer i 

jämförelse med mindre byråer. Denna information framkom under den initiala 

kontakten med de olika revisionsbyråerna.  

3.5 Dataanalys 

En transkriberingsprocess genomfördes på samtliga intervjuer. Transkribering 

innebär att ordagrant sammanställa vad som sagts under intervjuerna till 

textformat (Bryman & Bell 2013). Syftet med att transkribera är att underlätta 

analysen av data som samlats in. Från transkriberingen kan det utläsas vilka 

teman och ämnesområden som nämnts, som är till hjälp för bearbetning av data. 

 

Efter att ha transkriberat intervjuerna, genomfördes en kodningsprocess för att 

extrahera det relevanta i intervjuerna och minska mängden av data. Nyckelord i 

respondenternas svar valdes ut för att sedan kategoriseras och tematiseras. 

Bryman och Bell (2013) beskriver att öppen kodning innebär att börja med att 

utläsa nyckelord från transkriberingen som sedan kopplas till kategorier som i 

sin tur kopplas till teman. Öppen kodning tillämpades i denna uppsats för 

bearbetning av data. Utgångspunkten för teman grundade sig i uppsatsens 

frågeställningar. Kategorierna genererades utifrån de frågor som ställdes till 

respondenterna och nyckelordet var det svar som respondenten tillhandahöll 

gällande den specifika intervjufrågan. Nyckelord extraherades från 

transkriberingen och kopplades till kategorier som sedan kopplades till teman. 

Två teman användes under kodningsprocessen, vilket var Genomförandet av 

prestationsmätningar och Effekter av prestationsmätningar. Exempel på kategorier 

inom temat Genomförandet av prestationsmätningar är följande: Målsättningar, 

Feedback, Tidsbudget. Exempel på kategorier inom temat Effekter av 

prestationsmätningar är följande: Stress, Motivation, Prestation.  

 



30 

 

Den empiri som presenteras i nästa kapitel exkluderar vissa ämnesområden i 

intervjuguiden. Detta eftersom en presentation av de ämnesområdena hade 

skapat ett överflöde av information och inte kunnat sammankopplas med 

uppsatsens syfte. Uppsatsens syfte har således använts som vägledning för att 

presentera den mest relevanta data. Ett exempel på ett exkluderat ämnesområde 

är hållbarhet, som vid senare tidpunkt bedömdes inte hade en koppling till 

uppsatsens syfte. 

 

Tabell 2: Exempel på kodning. 

Tema Kategori Kod 

(nyckelord) 

Dataexempel 

Genomförandet av 

prestationsmätningar 

Målsättning Aktivt 

deltagande 

R1 - “Ja, så här det ju att den som 

är counsolee (blir handledd), den 

personen initierar och bokar 

möte med sin counselor…” 

R3 - “Jag tycker att man får vara 

med ganska mycket och tycka till 

och tänka till…” 

 

3.6 Studiens kvalitet  

För bedömning av studiens kvalitet gällande kvalitativ forskning menar Bryman 

och Bell (2013) att alternativa kriterier ska användas. Ett av dessa kriterier för 

utvärdering av studiens kvalitet är trovärdighet. Detta kriterium inkluderar 

delkriterier som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, konfirmering och 

bekräftelse.  

3.6.1 Tillförlitlighet 

Bryman och Bell (2013) belyser respondentvalidering, detta innebär att 

forskarna förmedlar de resultat som undersökningen genererat till 

respondenterna. Respondentvalidering syftar till att respondenterna ska kunna 
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bekräfta att de förmedlade svaren är korrekt tolkade. Denna typ av validering 

stärker studiens kvalitet, i form av tillförlitlighet, då det bekräftas att forskarnas 

tolkningar överensstämmer med vad respondenterna vill ha framfört (Bryman 

& Bell 2013). En sådan process har vidtagits i denna uppsats. Efter 

transkriberingsprocessen skickades transkriberingen till respondenterna via e-

post. Detta i syfte att transkriberingen kunde bekräftas av respondenterna, att 

data som samlats in stämmer överens med hur respondenten vill framhäva sin 

upplevelse. I sin helhet stärker det ovanstående studiens tillförlitlighet.  

3.6.2 Överförbarhet 

Då kvalitativ forskning undersöker ett färre antal individer i jämförelse med 

kvantitativ forskning, skapas det svårigheter gällande undersökningens 

generalisering. Denna problematik gör det svårt att överföra undersökningens 

slutsatser till andra miljöer (Bryman & Bell 2013). Detta har beaktats i denna 

undersökning och studiens empiri kommer därför inte att överföras till andra 

miljöer. Uppsatsen syftar till att undersöka prestationsmätningar i 

revisionsbyråer. Undersökningen blir således enbart tillämpbar för den sociala 

kontext som verkar inom revisionsbyråer. Ingen annan miljö har nämnts i 

uppsatsen för att en överförbarhet av undersökningen ska kunna göras.  

3.6.3 Pålitlighet 

Bryman och Bell (2013) beskriver att pålitlighet av en studie uppnås då forskarna 

fullständigt redogör för samtliga faser av forskningsprocessen. Uppsatsens 

pålitlighet styrks genom redogörelsen i metodkapitlet. Det har redogjorts för 

hur respondenter valts ut, hur datainsamlingen genomförts och hur data 

analyserats. Under uppsatsens gång har det existerat en kontinuerlig kontakt 

med en handledare, denne person har agerat som en granskare för uppsatsens 

kvalitet. Handledaren har försett information och vägledning för att säkerställa 

att uppsatsen upprätthåller en god kvalitet. 
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3.6.4 Konfirmering och bekräftelse 

Kvalitativ forskning tenderar till att ha begränsningar inom objektivitet (Bryman 

& Bell 2013). Författarna menar att till följd av den begränsade objektiviteten 

behövs det säkerställas att forskaren agerat i god tro, nämligen inte inkluderat 

egna värderingar och åsikter gällande ämnesområdet. I denna uppsats styrks 

konfirmering genom att den empiri som presenterats grundar sig i data från 

intervjuerna. Respondentvalidering bekräftar att transkriberingen 

överensstämmer med respondentens svar. Detta tyder på att forskarna i denna 

uppsats agerat i god tro och inte inkluderat subjektiva värderingar och åsikter, 

då denna överenstämmelse existerar.  

3.7 Forskningsetik 

För att studien ska uppnå det etiska kravet, har det nyttjats de etiska principer 

som Bryman & Bell (2013) presenterar. De etiska principer som författarna 

nämner är informationskravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet och 

nyttjandekravet. Bryman & Bell (2013) beskriver att forskare ska informera 

respondenterna om undersökningens syfte samt dess delar, för att uppfylla 

informationskravet. Intervjuerna anordnades genom att initialt kontakta 

respondenterna via telefon och informera dem vilka vi är, vilket lärosäte vi 

studerar på och vad vår studie syftar till. Denna genomgång genomfördes även 

vid intervjutillfällena, vilket gör att denna studie uppfyller informationskravet. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna samtycker till att delta i studien och 

att de har rätten till att avbryta intervjun vid vilket tillfälle som helst (Bryman & 

Bell 2013). Detta bekräftades från respondenterna vid två olika tillfällen, genom 

att de samtyckte att delta på intervjun när de initialt kontaktades via telefon. 

Under intervjutillfällena frågades det även om respondenterna samtycker till att 

medverka i intervjun samt om intervjun kunde spelas in, vilket samtliga 

respondenter lämnade sitt samtyckte till.  Respondenterna informerades även 

om att intervjuerna genomförs utifrån deras krav och deras rätt till att avbryta 

när som helst, vilket respondenterna förmedlade att de förstod.  
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Samtliga personuppgifter som respondenterna lämnar ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet för att konfidentialitets- och anonymitetskravet ska 

uppfyllas (Bryman & Bell 2013). Den enda information som presenteras 

gällande respondenterna är i syfte att tillhandahålla en rättvis presentation av 

urvalet. Dessutom tillhandahölls respondenterna med information om att data 

som framkommer ur intervjuerna endast kommer att behandlas av studiens 

forskare. Genom att bevara respondenternas personuppgifter och informerat 

dessa om vem som ska behandla data som samlats in, har denna studie uppnått 

konfidentialitets- och anonymitetskravet. Det sista kravet som Bryman och Bell 

(2013) belyser är nyttjandekravet. Detta krav syftar till att informera 

respondenterna om att studien har ett forskningssyfte och inget annat syfte, så 

som ett kommersiellt syfte. Denna information förmedlades till respondenterna, 

genom att berätta för dem att syftet med att utföra intervjuerna är för att kunna 

generera data för uppsatsen.  
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4. Empiri 

Detta kapitel presenterar data som framkommit ur intervjuerna. Inledningsvis presenteras 

empirisk data gällande hur prestationsmätningar genomförs på revisionsbyråerna utifrån 

revisorernas perspektiv. Därefter presenteras data gällande vilka effekter prestationsmätningar 

har på revisorerna. Syftet med kapitlet är att presentera resultat gällande uppsatsens två 

frågeställningar utifrån respondenternas egna perspektiv.  

4.1 Prestationsmätningar 

Fråga: Hur genomförs prestationsmätningar på revisionsbyråer? 

Under intervjuerna gjordes det en uppdelning av prestationsmätningars olika 

delar och hur dessa genomförs. Dessa delar är revisionsbyråernas översiktliga 

företagsmål, individuella målsättningar, tidsbudget, feedback och belöningar. 

4.1.1 Revisionsbyråernas översiktliga företagsmål 

Revisionsbyråernas översiktliga företagsmål är att skapa lönsamhet och tillväxt. 

Dessa översiktliga mål verkar som ett paraply, där de individuella 

målsättningarna skapar olika tillvägagångssätt för att uppnå lönsamhets- och 

tillväxtmål. En respondent uttryckte följande, gällande de översiktliga målen: 

“[...] då är målsättningen ju alltid att få in några nyckelkunder som man saknar och som 

man vill ha, som är en del av målsättningen. I grund och botten handlar det om att säkra en 

tillväxt och lönsamhet [...]”. Dessa mål är en självklarhet för majoriteten av 

respondenterna och de anser att prestationsmätningar är ett effektivt styrverktyg 

för att uppnå de översiktliga målen. Samtliga respondenter svarade “Ja” till 

frågan “Tycker du att prestationsmätningar är ett effektivt styrverktyg?”. 

En respondent vidareutvecklade detta: “Ja, jag tror personligen på att det är väldigt 

bra att varje enskild person har en form av morot eller någon form av målsättning kopplad 

till sin prestation”. Det föreligger en stark förståelse, från respondenternas sida, att 

revisionsbyråerna behöver dessa mätningar för att driva byråerna i rätt riktning. 

Detta reflekteras även i svaren som har erhållits, gällande “anledning till att 

genomföra prestationsmätningar” och “lägger företaget vikt och 

värdesätter dessa mätningar?”. Svaren gällande anledningar till att genomföra 



35 

 

prestationsmätningar, löd så här: “Då är det klart att man måste ha någon form av 

styrning och kontroll på hur mycket tid folk lägger ner och hur lönsamma är uppdragen […]” 

& “[...] man måste ju mäta och utvärdera på något sätt. Jag vet inte hur jag ska styra annars 

liksom och utvärdera personalen”. Samtliga respondenter svarade även “Ja” till frågan 

gällande vikt och värdesättning av prestationsmätningar och två respondenter 

svarade följande: ”Jag skulle nog säga att det läggs stor vikt på det och tas seriöst” & “Så, 

ja jag skulle nog säga att prestationsmätning är väldigt viktigt här och det genomsyrar hela 

verksamheten […]”. Sammantaget tolkas det som att respondenternas fokus ligger 

på deras individuella målsättningar men de är även medvetna om att dessa 

återspeglas i företagsmålen, vilket är lönsamhet och tillväxt. De anser även att 

prestationsmätningar är en central del inom revisionsbyråerna som genomsyrar 

den översiktliga processen. Respondenterna förstår varför prestationsmätningar 

genomförs, det syftar till att styra och kontrollera revisorerna i 

revisionsbyråernas riktning. 

4.1.2 Individuella målsättningar 

Målsättning är en huvuddel inom prestationsmätningar, där revisorerna 

utformar mål tillsammans med en handledare. Majoriteten av respondenterna 

nämnde att de vid periodens början deltar på möten, där de utformar 

målsättningar för den kommande perioden. En av respondenterna förklarade 

följande: “Så man har någon som man har regelbundna möten med in på årets början, vi 

har ju säsongsstart på hösten då vi följer vårt räkenskapsår, och då sätter man upp mål”. 

Som tidigare nämnts så reflekterar de individuella målen de översiktliga 

företagsmålen. Respondenter som befinner sig på högre nivåer förklarade 

därefter att de mål som utformas utgår ifrån revisionsbyråernas företagsmål och 

affärsplaner. De som arbetar på lägre nivåer förstår att de mål som utformas är 

i syfte att utveckla deras kunskaper, för att i framtiden erhålla förmågan att bidra 

till revisionsbyråernas översiktliga företagsmål. Två chefer beskrev 

utgångspunkten för de individuella målsättningarna: “Vi lägger en affärsplan varje 

år som har olika fokus […] sedan får personalen vara med och sätta egna mål för hur dem 

ska kunna bidra till att byrån uppnår de här målen […]” & “[...] tydliggöra vad som är 
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huvudmålen för affärsplanen i stort för hela firman, sen bryta ner den på en relevant nivå för 

varje medarbetare […]”.  

 

Kombination av förutbestämda mål och aktivt deltagande vid målsättning 

Respondenterna beskrev att under processen för målsättning agerar de med ett 

aktivt deltagande. Det är revisorerna själva som har ett ansvar för att ett möte 

ska äga rum med en handledare, där de tillsammans utformar målen. De anser 

även att de har friheten till att påverka de mål som utformas. Tre respondenter 

beskrev situationen som sådan: “Ja, det är ju så att den som är counsolee (blir handledd), 

den personen initierar och bokar möte med sin counselor (handledare) […]” & “Jag tycker 

att man får vara med ganska mycket och tycka till och tänka till […]” & “[...] det är väldigt 

individuellt som sagt, vad man själv vill och hur snabbt fram man själv vill, vad man är 

intresserad av”. Ovanstående citat tyder på att revisorerna inkluderas och 

uppmanas till att vara delaktiga i processen. Fastän att det finns frihet till att 

påverka, så har revisionsbyråerna krav som anses fundamentala och som 

inkluderas i de individuella målen. Två respondenter förklarade följande om hur 

de arbetar med förutbestämda mål: “Sedan har företaget vissa grundläggande kriterier 

som man alltid bör ha med och uppnå […]” & “Men beroende på vilken roll du har i 

organisationen så finns det minimikrav […]”. Det som kan tolkas utifrån intervjuerna 

är att utgångspunkten för målsättningen är de förutbestämda målen, som sedan 

anpassas efter revisorn i fråga. Respondenterna uppmanas i sin tur att uttrycka 

sin uppfattning gällande målen och de kan även tillägga mål. 

 

De anser också att det är viktigt för dem att aktivt få ingå i processen för 

målsättningar. Den generella uppfattningen är att om revisorn aktivt deltar 

under målsättningsprocessen, skapas en ökad känsla av ansvar då målen blir 

personliga för denne att uppfylla.  Användning av enbart förutbestämda mål kan 

resultera till att målen inte uppfyller sitt syfte, vilket är att vägleda personer till 

önskvärda prestationer. Detta sker då målen är diffusa och det skapar ingen 

drivkraft för revisorerna att uppnå sina mål eftersom de inte känner en personlig 
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koppling till målen. Detta nämndes utav ett flertal respondenter och två 

respondenter förklarade följande: “[...] om du inte själv har varit delaktig med att sätta 

dina mål och tycker att det känns relevant så kanske det inte känns lika meningsfullt och 

lika viktigt att uppfylla dem […]” & “Vi utgår mycket från medarbetarna eftersom att man 

inte kan sätta mål på folk, som folk inte kan relatera till, för det kommer de inte uppnå 

ändå, det kommer att kännas abstrakt för dem”. 

 

Typ av mål 

I början av en revisors karriär ligger fokus på kunskapsutveckling gällande yrket, 

branschen och hur revisionsbyrån arbetar. Detta återspeglas även i 

målsättningen för de revisorer som nyligen påbörjat sin karriär. Det är av stor 

vikt för revisor att erhålla de fundamentala grunderna gällande yrket. 

Målsättningar i detta skede är allmänna och generiska, i syfte att skapa en 

gemensam grund för samtliga revisorer. Dessutom är det svårt att utforma 

individanpassade mål för nyanställda och specialisera dem redan från start. En 

respondent uttryckte följande: “I första tre åren är de ganska generiska, dem flesta har 

ungefär samma, för att det är svårt att sätta speciella individuella mål […]”. När revisorer 

arbetat en längre period blir det tid för dessa att specialisera sig och inrikta sig 

inom en del av yrket. En sådan inriktning är exempelvis att arbeta med kunder 

och marknaden, vilket således återspeglas i dennes målsättning. Två 

respondenter sade följande: “Så det är väldigt individuellt och vad man själv känner att 

man vill inrikta sig på” & “Man måste ju lägga ner tid och individanpassa det liksom”. 

Detta tyder på att revisorerna själva väljer inriktning och arbetar i enlighet med 

dennes egna målsättningar, som utformas för den inriktningen.  
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Tabell 3: Sammanställning av olika typer av mål. 

Typ av mål Definition Empiriskt exempel 

Debiteringsgrad Debiteringsgrad beräknar 

hur mycket av revisorns 

totala arbetstid som denne 

har arbetat mot kunder. 

Mål som utformas gällande 

debiteringsgrad är att 

revisorn ska inneha en viss 

grad av debiterad tid där 

denne arbetar med kund. 

Enligt respondenterna 

lägger revisionsbyråerna 

stor vikt på detta nyckeltal, 

vilket genomsyrar stora 

delar av arbetet.  

“[...] debiteringsgrad är ett 

klassiskt nyckeltal inom 

revisionsbranschen, det är ju 

egentligen hur stor del av ens 

arbetstid som läggs på kundarbete 

och så får man även en gräns där 

lite beroende på hur länge man har 

jobbat och vad man har för 

internställning”. 

Lönsamhetsmål 

& Tillväxtmål 

Revisorer med större 

erfarenhet beskrev att 

byrån utformade 

lönsamhets- och 

tillväxtmål för denne. 

Dessa mål syftar till att 

revisorn ska utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv 

bidra till byrån. Dessa mål 

är kopplade till revisorns 

kunder och den omsättning 

som kunderna bidrar med.  

“Sedan har vi ju olika sorters 

tillväxtmål, att min grupp ska 

omsätta ett visst antal kronor 

[…]” & “Varje revisor har en 

omsättning som är kopplad till 

dem kunderna som du på något 

sätt är ansvarig för […]”. 

 

Mål gällande 

kunder 

Mål gällande kunder 

utformas för revisorer med 

större erfarenhet och syftar 

till att revisorn ska arbeta 

med att förvärva kunder till 

revisionsbyrån. Revisorer 

med mindre erfarenhet 

innehar inga mål gällande 

kunder men de uppmuntras 

till att börja utveckla 

kunskap gällande förvärv 

av kunder. Det ligger ett 

stort fokus gällande dessa 

mål.  

“[...] det kommer ju vara hur 

mycket nya kunder jag har skapat 

under året […]” & “[...] 

assistenter har inget mål att dra in 

nya kunder, men de har som mål 

att de ska börja jobba med 

marknad på ett eller annat sätt, 

påbörja sin marknadsaktivitet 

[…]” & “[...] så här många 

kunder förväntar jag mig att du 

har dialog med […]” & “[...] då 

kanske man ska ha som mål att 
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man ska träffa ett x antal 

kunder”. 

Mjuka värden 

som mål 

Mjuka värden är mått som 

är svåra att kvantifiera och 

används i avsikt att 

bedöma revisorn utifrån 

hur denne är som person. 

Dessa mål kompletterar 

resterande nyckeltal och 

bidrar till en 

helhetsbedömning av 

revisorn. Ett exempel på ett 

mjukt värde är att chefer 

ska vara en förebild för 

sina underordnade. 

Huvudsakligen används de 

mjuka värdena i syfte att 

bedöma hur personer i 

revisorns omgivning 

upplever denne.  

“[...] sedan är det mjuka värden, 

som att jag ska vara förebild och 

sådana saker […]” & “Vi har 

ju medarbetarundersökning varje 

år [...] då vill byrån att jag ska 

ha ett visst resultat på den 

utvärderingen, det blir som ett sätt 

att medarbetarna betygsätter mig, 

så det är ett av mina mål”. 

 

4.1.3 Tidsbudget 

Samtliga av de tillfrågade respondenterna beskrev under intervjun att 

revisionsbyråerna använder sig utav tidsbudget. En respondent uttryckte 

följande: “Så tidsbudget och debiteringsgrad är de centrala delarna som genomsyrar hela 

processen och arbetet”. Detta citat tyder på att det föreligger ett fokus på tidsbudget. 

Syftet med denna budget är att kontrollera revisorers debiterade tid för varje 

revisionsuppdrag, för att dessa ska utföras effektivt och lönsamt. Förutom att 

kontrollera denna tid, använder byråerna tidsbudgeten för att utvärdera 

revisorernas prestationer, ifall revisorn utfört revisionsuppdraget inom den 

givna tiden eller inte. En respondent förklarade följande: “Det blir ju en del av 

utvärdering i och med att vi sätter ju upp budget utifrån en genomsnittlig medarbetares 

tidsåtgång på sådana uppdrag […]”.  
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4.1.4 Feedback 

En annan huvuddel av prestationsmätningar som diskuterades i intervjuerna var 

feedback och hur revisorerna blir utvärderade i förhållande till de utformade 

individuella målen. Den generella uppfattningen är att revisionsbyråerna har 

likadan feedbacksprocess och innehåll. 

 

Feedbackstillfällen 

Respondenterna beskrev att de medverkar i ett avstämningsmöte efter ett halvår 

och därefter ett slutligt utvecklingssamtal som inträffar under slutet av året. Två 

respondenter beskrev följande: “Så då gör man en avstämning efter ett halvår ungefär, 

sedan efter ett år så har man det här utvecklingssamtalet” & “Efter årets slut så går man 

igenom hur man har uppnått sina mål”. Majoriteten av respondenterna påpekade 

också att det är inte endast under dessa möten som de träffar sina handledare 

och blir utvärderade. “Man träffas ju inte bara två gånger om året, vi har ju liksom några 

gånger om året att vi sitter ner i två timmar och pratar om min utveckling”. Det existerar 

en löpande informell-feedbacksprocess, där respondenterna blir tillhandahållna 

information gällande arbetet och vad som behöver utföras för att uppnå de 

individuella målen. Denna löpande kontakt är ett viktigt moment för 

individerna, eftersom att det genererar ett bidragande stöd. 

 

Innehåll 

Innehållet under dessa möten beror på vad parterna anser bör diskuteras och 

utvärderas. Under det slutliga mötet ligger fokus på om revisorn har nått sina 

mål. Flera respondenter nämnde att utvärderingens centrala del var 

målorienterad, det låg ett stort fokus på hur väl personen nått sina mål. 

Respondenterna sade följande: “Sedan har du årets slut, där du får en analys på om du 

klarat dina mål eller inte […]” & “Sedan ska man även välja ut ett par uppdrag [...] jag 

ska bli utvärderad av en äldre kollega på tre uppdrag. Efter årets slut så går man igen dem, 

hur man har uppnått sina mål”. 
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Under avstämningsmötet fokuseras det inte på hur mycket måluppfyllelse 

revisorn har, det är däremot ett möte relaterat till vägledning gällande arbetet. 

En respondent beskrev dessa möten: ”[...] hur det går och hur långt man tycker att 

man har kommit, om man gör det man tänkte att man skulle ha gjort eller om det är så att 

man inte har gjort det och om det är så varför man inte har gjort det osv.”. Som citatet tyder 

på, fokuseras det på individens utveckling, om denne behöver någon hjälp eller 

vägledning. Detta möte är ett vägledande möte, i kontrast till utvärderingsmötet, 

där fokus ligger på att göra en bedömning på hur personen presterat under året.  

 

En annan viktig del inom feedbacksprocessen, är att de som blir utvärderade 

ska göra en egen skattning och bedömning om deras egna prestationer. Samtliga 

respondenter nämnde att deras personliga värdering ingår i feedbacken, två 

respondenter förklarade följande: “Sedan skriver man själv vad man tycker att man 

presterat på de uppdragen och det kan vara generellt i ett uppdrag eller hur jag har varit under 

året” & “[...] när det är dags för utvärdering då går man in i samma system och skriver då, 

hur har jag lyckats att nå det här målet? [...]”. Respondenternas egna värderingar och 

bedömningar är första delen i feedbacken, det är utgångspunkten för att föra 

diskussionen vidare gällande revisorernas prestationer.  

 

Aktivt deltagande 

Med tanke på att feedbacksprocessen innehåller en egen bedömning existerar 

det ett stort ansvar och krav för delaktighet från revisorn som ska bli utvärderad. 

En respondent besvarade frågan, gällande aktivt deltagande, på följande sätt: 

“Det tror jag, att man är väldigt delaktig själv, jag som person. Vårt interna PM-program 

funkar så att inför varje möte så får jag skriva, en ruta där jag får själv skriva vad jag tycker 

jag har uppnått, vad jag tycker har funkat bra och mindre bra och eventuellt om jag inte 

uppnått målen så får jag förklara varför”. Detta tyder på att revisorerna har stor 

påverkan på processen och möjligheten till att belysa förklaringar gällande 

prestationernas utfall, vilket även anses vara viktigt för majoriteten av 

respondenterna. En annan respondent, upplever att aktivt deltagande innebär 

att det är dennes ansvar att mötet ska äga rum, då det är revisorns ansvar att 
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själv samla in data och bedömning, som sedan ska användas under 

utvärderingsmötet. Respondenten beskrev följande gällande detta: “Ja, det är det 

ju. För att coachen egentligen har inget ansvar att ta det ansvaret över mig, utan det är ju jag 

som anställd som har ansvaret […]”. 

4.1.5 Belöningar 

Samtliga respondenter beskrev att revisionsbyråerna använder sig av olika typer 

av belöningar, beroende på vilken nivå i hierarkin revisorn befinner sig på. En 

junior revisor blir tilldelad övertidsersättning samt en andel av omsättningen på 

en kund som revisorn förvärvat till byrån: “Dels är det belöningen i form av att du har 

en ackvisition, som vi kallar det för, yngre assistenter som kan få procent på omsättningen på 

nya uppdrag” & “Jag har ju ett avtal då, som ger mig rätt till övertidsersättning”. 

Gruppchefer och senior revisorer arbetar utifrån ett bonussystem. Beslutet om 

att en revisor ska erhålla en bonus eller inte beror på dennes prestationer och 

om revisorn uppnått de individuella målen: “[...] som manager och uppåt så har vi ett 

bonusavtal, mitt avtal, så kan jag få ett visst antal månadslöner extra om jag har nått mina 

mål”. Bonussystemet är baserat på hur väl revisorn har presterat under året, 

vilket är kopplat till kontorets lönsamhet och förvärv av kunder: “Men det är 

mycket volymbaserat, har du dragit in någon ny stor kund har du bra chans för bra bonus 

och sen så hur lönsamma dina uppdrag är”. 

4.2 Effekter av prestationsmätningar 

Fråga: Vilka effekter har prestationsmätningar på revisorer? 

Detta delkapitel presenterar data gällande vilka effekter prestationsmätningar 

har på revisorerna i revisionsbyråerna. Effekterna benämns antingen positiva 

eller negativa.  

4.2.1 Positiva effekter 

Den generella uppfattningen är att respondenterna upplever prestationsmätning 

som positivt, det föreligger ett flertal anledningar till detta. Revisorerna känner 

att de kan prestera effektivt och får ut maximal effekt av sin egen potential när 
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de arbetar utifrån prestationsmätningar. En respondent beskrev följande: “Det 

mest positiva är att man kan få ut det mesta av sig själv, man kan få en maximal effekt av 

sin egen potential […]”. Den maximala potentialen grundar sig i att 

prestationsmätningar skapar riktlinjer. Dessa riktlinjer gör det möjligt för 

revisorerna att förstå vad som förväntas av dem, det blir tydliga riktlinjer på vad 

som ska utföras och hur de ska prestera för att nå sina mål. En respondent 

informerade följande: “[...] men framförallt har vi ett coachsystem, som gör att man hela 

tiden har en väldig fokus på vad man ska prestera och vad man har presterat och att man har 

en dialog med sin coach […]”. Detta coachsystem är en del av processen för 

prestationsmätningar som ska effektivisera revisorers arbete. Det underlättar 

processen för att tydliggöra vad den förväntade arbetsinsatsen är, vilket leder till 

att revisorer kan prestera bättre. En annan respondent sade: “Man måste också 

veta vad förväntningarna på den personen är? Vad förväntar sig folk? Någon måste tala om 

att du inte får ha en sådan här debiteringsgrad som är så här låg eller bra, om du har en 

jättebra debiteringsgrad och då får man hjälp att man är rätt ute eller om man behöver 

förbättra någonting”. Det positiva effekterna av prestationsmätningar grundar sig i 

att revisorerna blir tillhandahållna information om hur effektiv denne arbetar 

samt att det existerar en symbios mellan vad som förväntas av revisorer och vad 

revisorer faktiskt presterar. 

 

Motivation 

Prestationsmätningars effekt på motivationen är majoriteten av respondenterna 

eniga om. När respondenterna besvarade frågan gällande prestationsmätningar 

som motivationsfaktor erhölls följande svar: “Ja, men det tror jag att det gör. Jag 

lägger ju någon extra timme eller extra krut om jag vet att det här gör jag för att nå mina 

mål” & ”100 %, jag är en sådan som bara kan slå på och vara duktig när det behövs sen 

är jag jättelat om det inte betyder någonting. För mig hade en annan organisation varit 

katastrof, jag hade inte fått ut 10 % av min potential i en icke prestationsdriven miljö”. 

Respondenterna beskrev att prestationsmätningar fungerar som en 

motivationskälla, det skapar en drivkraft hos revisorerna för att avancera och 

utvecklas som revisorer. Revisionsbyråer är hierarkiskt uppbyggda med olika 
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nivåer och segment. För revisorer som befinner sig på botten av hierarkin är 

prestationsmätningar av ytterst vikt. Detta för att prestationsmätningar är 

grunden till deras möjlighet för att avancera i hierarkin. Prestationsmätning är 

således gnistan till revisorers motivation för att bilda sig en långsiktig karriär 

inom byrån. En respondent förklarade följande: “Det som motiverar är att man ser 

vad som behöver göras för att komma till nästa steg”.  

 

Majoriteten av respondenterna är eniga om att vetskapen om belöningar 

påverkar motivationen positivt: “Den påverkar ju så att den höjer motivationen. Pengar 

är ju absolut inte allt, men det är klart man blir glad om man får en bonus på två 

månadslöner. Så den höjer ju motivationen [...]” & “[...] men när man får den här bonusen 

utbetalad, då får man alltid en boost att det var värt att gå till jobbet”.  

  

Prestation 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna förklarade att prestationsmätningar 

har en positiv effekt på deras individuella prestationer. Den ökade prestationen 

grundar sig i att prestationsmätningar verkar som ett hjälpmedel för revisorer i 

den bemärkelsen att det framhäver deras tidigare prestationer vilket på sikt styr 

dem i rätt riktning. Prestationsmätningar gör arbetet tydligare och underlättar 

processen för målsättning vilket ökar sannolikheten för önskvärda prestationer. 

Två respondenter förklarade följande effekter av prestationsmätningar, gällande 

deras prestationer: “Bättre skulle jag nog säga. Men det är nog bara hur jag funkar som 

person, jag behöver nästan se framför mig vad jag ska göra. Jag är en sådan "skriva lista"-

person” & “Jag presterar bättre helt klart. Har man inga mål, vet man inte vart man ska, 

då tror jag att det blir väldigt svårt, om man inte sätter mål tillsammans så måste man ha 

egna mål”. Enligt respondenterna resulterar prestationsmätningar i en drivkraft 

som skapar vilja till att prestera på en hög nivå. Två respondenter beskrev 

följande om deras uppfattningar gällande vilka effekter prestationsmätningar 

bidrar till: “Jag som person tycker ju om när jag sätts lite på prov och utmanas, jag vill ju 

ha den här piskan. Jag trivs inte att arbeta när det är lugnt och flytande, jag tycker det är 
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väldigt härligt med: du ska ha den här debiteringsgraden och då har jag chansen att följa det 

löpande liksom” & “Ja, alltså bara för att förtydliga så drivs jag ju av nyckeltalen“. 

 

Respondenterna förklarade att en effekt av att arbeta utifrån prestationsmätning 

är att deras individuella prestationer ökar, då det minimerar oklarheter i arbetet. 

Vidare förklarade en respondent: “[...] prestationsmätning är ett sätt för både företaget 

och den anställde att ha koll på vad man kan. Det stärker också på något sätt självkänslan, 

det här är avklarat vad kul, det här hade jag som mål och jag nådde det också”. 

Prestationsmätningar bidrar till att revisorer erhåller ökad kunskap gällande 

deras individuella prestationer och de kan sedan agera utifrån denna kunskap. 

Citatet reflekterar tidigare påstående om att prestationsmätningar genererar en 

drivkraft eftersom att mätningarna bidrar till ökad självkänsla om prestationerna 

är önskvärda.  

 

Ökad tydlighet 

Respondenterna beskrev de positiva effekter som genereras från användningen 

av tidsbudget: “Nej, men återigen så tycker jag att det är väldigt tydligt och bra” & “[...] 

det är ju jättebra för mig då vet jag det och har chansen att på ett ärligt sätt lägga upp mitt 

arbete”. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna är eniga om de positiva 

aspekterna av tidsbudget. Det som nämndes var att det genererar ett effektivt 

tillvägagångssätt i planering av arbetet. Två respondenter förklarade effekterna 

av tidsbudgeten: “Nej, men det motiverar ju mig. Man vill ju att det ska gå bra för oss 

och om jag vet att vi har en budget på 100 000 kr så jobbar jag ju så effektivt jag kan för 

att vi ska uppnå budgeten” & “Jag tror att man blir väldigt mycket mer effektiv utav det. 

Det är som jag sa, man har ett mål, man vet vad man bör klara det här på. Då fokuserar 

man nog bättre än att man inte skulle få reda på hur mycket tid man ska lägga på det, man 

har ingen förhållning till vad dem vill ha”. Enligt respondenterna resulterar 

tidsbudgeten i en tydligare uppfattning av hur många timmar ett specifikt 

uppdrag bör utföras inom. Respondenterna menar att den ökade tydligheten 

underlättar planeringen för ett specifikt uppdrag, vilket således ökar 

effektiviteten i deras prestationer. Tidsbudgeten leder även till en tydligare 
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uppfattning av företaget som blir granskat av revisorn. Då revisionen fördröjs 

utöver den budgeterade uppdragstiden, skapas det en indikation på att det kan 

existera felaktigheter inom det granskade företaget. Citat som tyder på detta är 

följande: “Så jag skulle säga att budget är en nödvändig del, då det är en del av 

revisionsmetodiken också, om det skulle vara så att det tar för lång tid så kan det också vara 

en indikation på att det är något tokigt i företaget.”. 

4.2.2 Negativa effekter 

Samtliga respondenter belyser även negativa effekter med användningen av 

prestationsmätningar: “Det är högt ställda mål, det är hela tiden att man måste framåt 

och utvecklas” & “Det blir mer än skräck, man har svårt att arbeta på daglig basis när 

man har press”. Prestationsmätningar leder till tuffa krav på revisorerna, dessa 

krav leder i sin tur till negativa upplevelser som press, stress och frustration: 

“Men om det blir för högt satta då känner man ju frustration. Då påverkar det mig negativt 

tror jag. För då ger man upp, för då är det ingen idé. Det är ingen idé att jag når det här 

målet för att jag når det inte”. Detta citat tyder på att revisorer arbetar med höga 

mål som bidrar till negativa upplevelser gällande prestationsmätningar. 

Respondenterna känner därför att det är viktigt under denna process att ta 

hänsyn till rimligheten för en specifik revisor att uppfylla målen. 

Respondenterna belyser även att det finns tillfällen då revisorer kan må dåligt 

utav prestationsmätningar. Citat som tyder på detta är följande: “Det negativa är 

såklart, min skräck är att jag får någon här som åker på sjukhus, men att se folk som inte 

mår bra av det här systemet tidigt är jäkligt viktigt” & “Det är en bransch som har en 

riskfaktor, att man kan skicka folk hårt in i väggen, det är verkligen baksidan”.  

 

Stress 

En tydlig negativ effekt av prestationsmätningar som majoriteten av 

respondenterna nämnde är att det är en stressfaktor. En respondent förklarade 

följande: “Du har ju debiteringen den är ju en kall siffra, du ska jobba effektivt, du kan 

inte sitta och driva igenom dagarna, utan man måste jobba, men det är också en stressfaktor”. 

Det framgår tydligt i intervjuerna att respondenterna upplever att stress är en 
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huvudsaklig faktor när de uttalade sig om prestationsmätningars negativa 

effekter. Respondenterna refererade oftast till det arbetssätt som 

prestationsmätningar resulterar i. Det är inte nödvändigtvis nyckeltalen som är 

en stressfaktor för revisorerna. Två respondenter vidareutvecklade detta: “[...] 

det som är negativt är att det kan vara av en liten stressfaktor ifall man har väldigt mycket 

att göra” & “Alltså uppdrag som vi vet vi har ett dåligt arvode, alltså dålig budget på som 

krånglar mycket i början. Det är klart att man kan bli stressad […]”. Dessa citat tyder 

på att prestationsmätningar skapar stress, genom att det styr revisorernas 

arbetssätt. Förväntningarna på revisorerna gällande arbetet är höga, de ska 

kunna utföra sina arbeten inom en tidsram. Det är denna förväntan som är den 

bidragande faktorn som skapar den stress som respondenterna upplever. 

 

Tidspress 

Respondenterna är eniga om att tidsbudgeten även leder till negativa effekter: 

“Men budgeten är jobbig eftersom den är ganska svår att hålla när man är ny i början, så 

första åren kan det vara ett ganska jobbigt nyckeltal att ha, då det är oftast svårt att nå 

budgeten de första åren eftersom att det tar tid att lära sig”. För nyanställda kan 

tidsbudgeten innebära en pressande faktor då det krävs mycket ansträngning för 

att uppnå denna. Tidsbudgeten skapar även ett krav på revisorerna att inneha 

ett effektivt arbetssätt. Detta skapar en press för revisorerna då de konstant 

behöver ta hänsyn till budgeten, samtidigt som ett kvalitativt arbete ska utföras, 

vilket är tidskrävande. En respondent beskrev den negativa effekten av 

tidsbudget: “Men sen har jag känt att de gångerna jag har varit jättestressad har det 

påverkat kvalitén. Då vill man bara slutföra ett uppdrag utan att fatta, man bara gör det 

systematiskt, det är så man ska göra men jag behöver inte förstå. Man kanske ha gjort en 

bra revision men då har man själv inte utvecklats, då har man själv inte lärt sig vad man ska 

lära sig, då kan man säga att det har skadat mig känner jag”.  Detta citat indikerar på 

att tidsbudgeten har negativa effekter gällande respondentens 

utvecklingsmöjlighet. Citatet tyder även på att implementering av tidsbudgeten 

har tendenser till att hämma kvaliteten på revisionsarbetet vilket leder till 

negativa effekter som exempelvis minskad förståelse för revision som ämne.  
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Press gällande förvärv av kunder 

Som det stadgats tidigare, är revisionsbyråernas översiktliga företagsmål 

lönsamhets- och tillväxtmål, vilket genomsyrar hela verksamheten. Förvärv av 

kunder utförs av revisorerna med större erfarenhet. Denna arbetsuppgift 

tenderar till att ha en negativ effekt, vilket respondenterna menar är press: “Jag 

har upplevt press. I vissa lägen, i olika skeenden av livet, speciellt det här att man förväntas 

att dra in nya kunder, det funkar inte i alla delar av livet” & “Främst är det omsättning 

man mäter, man sätter ju ett mål om x antal mer kunder, sedan följer du upp till och ser om 

man har fått in dem här.” Flertal respondenter upplever att målen gällande förvärv 

av kunder till revisionsbyrån resulterar i en form av press. Under intervjun 

besvarade två respondenter följande, när de blev tillfrågade om pressen gällande 

förvärv av kunder: “Ja, det gör jag [hahaha]” & “Det vänder som en jobbig press i början 

på året tills man uppnått det man ska för att vara en duglig medarbetare […]”. 
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5. Analys 

Detta kapitel knyter samman studiens teoretiska referensram och empiri. Avsikten är att 

skapa en bredare förståelse för prestationsmätningars roll i revisionsbyråer. Fokus läggs på att 

presentera hur empirin sammankopplas till tidigare forskning.  

5.1 Prestationsmätningar 

Detta delkapitel presenterar en analys för hur empirin är sammankopplad med 

den teoretiska referensramen gällande hur prestationsmätningar genomförs på 

de undersökta revisionsbyråerna.  

5.1.1 Prestationsmätningar i relation till de översiktliga 
företagsmålen 

Studiens empiri visar tydligt att prestationsmätningar är korrelerade med de 

undersökta revisionsbyråernas översiktliga företagsmål. Dessa mål mynnas ut 

till individnivå och de återspeglas i revisorernas prestationsmätningar. Detta 

bekräftas i den teoretiska referensramen, då företag använder de översiktliga 

målen som utgångspunkt i syfte att utforma ekonomistyrningen och dess 

styrverktyg (Neely et al. 1995). Strategier och styrverktyg implementeras i avsikt 

att kunna uppnå företagsmålen (Merchant & Van der Stede 2011). 

Prestationsmätningar är ett styrverktyg som är en del av strategin och som Neely 

et al. (1995) argumenterar för, existerar prestationsmätningar i syfte att de 

anställda ska arbeta i enlighet med strategin och de översiktliga företagsmålen.  

Genom att studera typer av mål i empirin bekräftas det att de översiktliga 

företagsmålen för revisionsbyråerna återspeglas i de individuella 

målsättningarna för revisorerna. De mål som frekvent nämndes i intervjuerna 

var; debiteringsgrad, lönsamhets- och tillväxtmål samt mål gällande förvärv av 

kunder. Dessa typer av mål har en koppling till revisionsbyråers översiktliga mål, 

i form av att de bidrar med lönsamhet och tillväxt för byrån. Revisorernas 

individuella mål påverkar deras arbetssätt, vilket i sin tur leder till att de arbetar 

i enlighet med revisionsbyråns intresse, då de är medvetna om att deras 

prestationer mäts utifrån detta. Syftet med användning av prestationsmätningar 
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i revisionsbyråerna bekräftas även utifrån Franco-Santos et al. (2007). Enligt 

författarna, är mätningarnas roll att influera beteende och informera de anställda 

hur deras prestationer värderas. Respondenterna instämmer i att 

prestationsmätningar är ett tydligt styrverktyg som styr deras arbetssätt, vilket 

verkar effektivt. 

5.1.2 Genomförandet av individuella målsättningar  

Målsättning är en process som ingår i prestationsmätningar, det är utifrån dessa 

mål som revisorerna blir utvärderade. Respondenterna beskrev att under 

periodens början ingår de i en målsättningsprocess tillsammans med en 

handledare, där fokus ligger på utformandet av de individuella målen. Syftet med 

dessa mål är att styra revisorerna till önskvärda prestationer. Detta kan bekräftas 

av Forza och Salvador (2000), då författarna beskriver att företag utvecklar 

processer för målsättning i syfte att styra de anställda till önskvärda prestationer. 

De individuella målsättningarna i de undersökta revisionsbyråerna skiljer sig 

beroende på vilken position och erfarenhet revisorn innehar. Revisorer med 

större erfarenhet är resultatstyrda och revisorer med mindre erfarenhet erhåller 

mål som relateras till kunskapsutveckling gällande yrket och byråns arbetssätt. 

Forza och Salvador (2000) beskriver också att mål kan variera beroende på den 

anställde som målen utformas för och beroende på vad som anses vara en 

önskvärd prestation. Detta är tydligt i de undersökta revisionsbyråerna, då det 

existerar en skillnad mellan revisorernas målsättningar beroende på position och 

erfarenhet. 

 

Som det går att utläsa från empirin innehar revisorerna ett aktivt deltagande 

under målsättningsmötet, vilket revisionsbyråerna också uppmuntrar till. Kida 

(1984) skriver att målsättningarna blir effektivare om målsättningsprocessen 

innehåller ett aktivt deltagande från den som blir utvärderad. Empirin bekräftar 

detta, då den stadgar att det är av stor vikt för revisorer att de själva får uttrycka 

sig gällande målsättningarna. Respondenterna beskrev att de har ett stort 

inflytande på vilka mål som utformas men att det samtidigt existerar 
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förutbestämda mål som revisionsbyråerna använder som bortser från revisorns 

egna preferenser. Walsh (2000) beskriver att målsättningar som är utformade på 

fel sätt påverkar anställda negativt. I situationer där målen är högt uppsatta 

uppstår det en miljö som präglas av stress och frustration, som i sin tur har 

negativa effekter på revisorernas prestationer. Respondenterna beskrev att mål 

som revisionsbyråerna har som standard tenderar att skapa stressiga miljöer och 

har en negativ effekt på deras arbetssätt. Debiteringsgraden, är ett sådant 

nyckeltal som kan skapa en negativ miljö när mål gällande detta tal är irrationella 

för revisorn. 

5.1.3 Genomförandet av tidsbudget 

Otley och Pierce (1996) skriver att tidsbudget är vanligt förekommande i 

revisionsbyråer. Detta bekräftas i empirin, då respondenterna beskrev att 

tidsbudget är en central del av verksamheten och det genomsyrar stora delar av 

processen. Tidsbudgetering innebär att fördela revisorers debiterade tid, vilket 

ska effektivisera revisorernas uppdrag som ska leda till att uppdragen blir 

lönsamma (Otley & Pierce 1996). Ett annat syfte med tidsbudgeten är att 

använda det som övervakningsmekanism och för att utvärdera revisorernas 

arbete (Willet & Page 1996). Detta existerar även hos de studerade 

revisionsbyråerna, då en respondent förklarade följande: “Det blir ju en del av 

utvärdering i och med att vi sätter ju upp budget utifrån en genomsnittlig medarbetares 

tidsåtgång på sådana uppdrag […]”. Sammantaget är tidsbudget ett centralt 

ämnesområde och används frekvent i de undersökta revisionsbyråerna.  

5.1.4 Genomförandet av feedback 

Feedback är en del som ingår i prestationsmätningar på de undersökta 

revisionsbyråerna. Respondenterna beskrev att det existerar två huvudsakliga 

feedbackstillfällen. Det första mötet äger rum i mitten av perioden, där 

handledaren vägleder revisorn till hur denne ska uppnå sina målsättningar. Forza 

och Salvador (2000) nämner att det är av stor vikt att revisorerna erhåller en 

gemensam uppfattning om vilka arbetsprestationer som är önskvärda. 
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Prestationsfeedback innebär att tillhandahålla information gällande önskvärda 

prestationer till anställda som blir utvärderade. Detta utförs i de undersökta 

revisionsbyråerna vid mötet som äger rum halvvägs in i perioden, där parterna 

diskuterar nyckeltalen och målen för att vägleda revisorn till önskvärda 

prestationer.  

 

Vid det slutliga mötet ligger fokus på att utvärdera revisorerna utifrån de 

målsättningar som utformades i början av perioden. Utvärderingens 

utgångspunkt är de målsättningar som prioriteras av företaget, där parterna 

bedömer hur väl revisorn uppnått dessa mål. Efter de prioriterade målen ligger 

fokus på mjuka värden och att utvärdera revisorn utifrån dessa. Neely et al. 

(1995) skriver att det är viktigt att inkludera icke-finansiella nyckeltal till 

prestationsmätningarna. De mjuka värdena kompletterar helhetsbedömningen 

av revisorns prestationer under perioden. 

 

Revisorerna upplever att de har ett inflytande under feedbacktillfällena, i form 

av att de erhåller en möjlighet till att både förklara utfallet av sina prestationer 

samt bedöma sina egna prestationer. Kida (1984) skriver att det är av stor 

betydelse att den som blir utvärderad erhåller tillfälle till att uttrycka förklaringar 

och ges möjlighet till inflytande över processen. Empirin bekräftar detta, då 

respondenterna beskrev att de har stor påverkan på processen och att de anser 

att denna möjlighet till påverkan är av stor vikt. 

5.2 Effekter av prestationsmätningar 

Detta delkapitel presenterar sammankoppling av den teoretiska referensramen 

och empirin gällande effekter av prestationsmätningar. Delar av den teoretiska 

referensramen består av tidigare forskning gällande olika effekter som existerar 

i revisionsbyråer. Tidigare forskning visar dock inte på en koppling mellan 

effekterna och prestationsmätningar. I delkapitlet analyseras de effekter som 

stadgats i tidigare delar av uppsatsen och det argumenteras för hur de är 

kopplade till prestationsmätningar. 



53 

 

5.2.1 Prestationsmätningar leder till ökad prestation 

I empirin framgår det att prestationsmätningar har en positiv effekt på revisorers 

prestationer. Prestationsmätningars effekt på prestationer grundar sig i den 

underlättade processen för styrning av revisorers prestationer. Neely et al. 

(1995) beskriver även detta, då författarna belyser att prestationsmätningar 

skapar tydligare arbetssätt samt bättre möjlighet till att formulera målsättningar. 

Dessa faktorer leder till ökade prestationer för anställda, vilket styrks i empirin. 

Denna positiva effekt på revisorers prestationer är kopplad till att 

prestationsmätningar reducerar oklarheter. Empirin presenterar att revisorerna 

upplever faktorer av prestationsmätningar, dessa är att det skapar riktlinjer för 

önskvärda prestationer, informerar revisorn vad som förväntas av denne och att 

tidsbudget ökar tydligheten av arbetet. Dessa är bidragande faktorer till att 

prestationsmätningar ökar revisorernas prestationer. Ho et al. (2014) beskriver 

liknande effekter av prestationsmätningar, då författarna menar att 

prestationsmätningar ökar kommunikationen i företaget som bidrar till dessa 

faktorer.  

 

Lunenburg (2011) förklarar att självkänsla gällande en specifik arbetsuppgift 

påverkar utfallet av uppgiften, det påverkar prestationen som krävs för att lyckas 

med uppgiften. Självkänsla är individens tro på dess kapacitet att lyckas med 

uppgiften den ställs inför. Detta har således en signifikant betydelse för 

prestationen och uppgiftens utfall. Prestationsmätning bidrar till faktorer som 

påverkar självkänslan kring arbetsuppgifter, det informerar revisorerna om deras 

tidigare prestationer vilket bidrar till ökad förståelse, självkänsla och 

självförtroende för arbetsuppgiften. Det framkommer i empirin att revisorer 

upplever en hög grad av självkänsla när de arbetar utifrån prestationsmätningar. 

Respondenterna beskrev att självkänslan påverkas då prestationsmätningarna 

visar konkret att revisorn i fråga har kunnat prestera. Detta bidrar till att revisorn 

vill fortsätta prestera då denne känner att den är kapabel till att utföra liknande 

arbetsuppgifter. 
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5.2.2 Prestationsmätningar leder till ökad motivation 

Empirin indikerar att revisorer blir motiverade när de arbetar med 

prestationsmätningar. Ryan och Deci (2000) förklarar att en motiverad person 

anses vara en person som är villig att agera, redo att anstränga sig och arbeta 

mot ett syfte. Inre motivation genereras då personen känner inre stimulans för 

att agera (Ryan och Deci 2000). Kida (1984) beskriver att ett aktivt deltagande i 

feedbacksprocessen bidrar till ökad motivation. Empirin framhäver att 

revisorerna innehar ett aktivt deltagande i denna process. Revisorerna 

värdesätter även möjligheten till det aktiva deltagandet. Den ökade motivationen 

kopplas således till prestationsmätningar då den teoretiska referensramen och 

empirin belyser att ett aktivt deltagande i feedbacksprocessen bidrar till detta. 

Mia (1989) belyser att anställda som innehar yrken med hög arbetssvårighet 

motiveras om de inkluderas i processer som målsättning och budgetering. De 

anställda upplever i dessa fallen ett personligt ansvar för målen och dess 

uppfyllelse, vilket är grunden till motivationen (Mia 1989). Empirin belyser att 

revisorerna anser aktivt deltagande under målsättningsprocessen är av 

signifikant betydelse. Dessa processer skapar motivation eftersom revisorerna 

känner personligt ansvar inför sina uppgifter, då dessa inkluderas i sin egen 

styrning. 

 

Empirin beskriver att revisorerna upplever motivation som grundar sig på 

avancemang inom byrån. Ferris och Larcker (1983) skriver att revisorer upplever 

ökad motivation i miljöer där de har möjlighet till avancemang. Kopplingen 

mellan ökad motivation och prestationsmätningar grundar sig i att mätningarna 

förser revisorn med information gällande avancemanget. Ett citat som styrker 

detta är: “Det som motiverar är att man ser vad som behöver göras för att komma till nästa 

steg”. Prestationsmätningar tillhandahåller mognadsgraden för varje enskild 

revisor och vad det krävs av dem för att avancera. Prestationsmätning som 

styrverktyg ökar revisorers motivation då revisorerna vill utvecklas och avancera 

inom hierarkin i revisionsbyråer.  
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Med prestationsmätningar som bas skapar revisionsbyråer monetära belöningar 

som respondenterna menar resulterar i ökad motivation. Bonner et al. (2002) 

argumenterar för att monetära incitament fungerar som en motivationskälla. 

Belöningarna skapar en motivation för revisorerna i de undersökta 

revisionsbyråerna. Denna motivation benämns extern, då revisorers agerande 

leder till ett separat utfall som skapar motivationen (Ryan och Deci 2000). 

Belöningarna grundar sig på hur väl en revisor har presterat under den gångna 

perioden. Motivationen ökar eftersom revisorn vill erhålla en belöning för sina 

prestationer. Bedömningen gällande revisorers erhållande av belöningar grundar 

sig på dennes prestationer, vilket prestationsmätningar utvärderar. Det finns 

således en indirekt koppling mellan prestationsmätningar och ökad motivation. 

5.2.3 Prestationsmätningar leder till tidspress  

Empirin visar på att tidspress är ett faktum under utförandet av 

revisionsarbeten. Respondenterna beskrev den tidsmässiga begränsningen och 

prestationsmätningens påverkan som faktorer till att tidspress existerar. 

Respondenterna beskrev arbetsmiljön som stressig och krävande vilket tyder på 

att revisorerna arbetar under press gällande tid. Denna tidspress grundar sig i 

tidsbudgeten, som är en del av prestationsmätningar. Tidsbudget är det som 

reglerar tiden för varje revisionsuppdrag och begränsar således tiden för 

uppdragen. Detta leder till att revisorerna arbetar under tidspress i syfte att 

uppnå tidsbudgeten och erhålla positiv bedömning för deras prestationer utifrån 

budgeten. Lambert et al. (2017) beskriver att revisionsarbeten under tidspress 

brister i kvalitet, detta beror på att den begränsade tiden bidrar till att revisorer 

prioriterar bort den kritiska aspekten i revisionsarbetet. Revisorer är tvungna att 

välja mellan att utföra ett revisionsarbete som brister i kvalitet eller överskrida 

tidsbegränsningen med en högre revisionskvalitet (Lambert et al. 2017). Empirin 

bekräftar det ovanstående, då respondenterna beskrev att revisionskvaliteten 

minskar när det existerar tidsmässiga begränsningar. Ett citat som tyder på detta 

är: “Men sen har jag känt att de gångerna jag har varit jättestressad har det påverkat 

kvalitén. Då vill man bara slutföra ett uppdrag utan att fatta, man bara gör det systematiskt, 
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det är så man ska göra men jag behöver inte förstå. Man kanske ha gjort en bra revision men 

då har man själv inte utvecklats, då har man själv inte lärt sig vad man ska lära sig, då kan 

man säga att det har skadat mig känner jag”.   

5.2.4 Prestationsmätningar leder till stress 

Empirin presenterar att en effekt av prestationsmätningar är revisorers känsla 

av stress. Respondenterna förklarade att de mäts utifrån tuffa krav och 

prestationsstandarder vilket har en negativ effekt på dem. Empirin beskriver att 

yrket innehar en riskfaktor i form av utbrändhet. Revisionsbyråerna tillämpar 

prestationsmätningar som präglas av stor förväntan gällande både tid och 

kvalitet. Empirin indikerar på att måluppfyllelse i lönsamhet är på bekostnad av 

revisorers välmående. Citat som tyder på detta är: “Det negativa är såklart, min 

skräck är att jag får någon här som åker på sjukhus, men att se folk som inte mår bra av 

det här systemet tidigt är jäkligt viktigt” & “Det är en bransch som har en riskfaktor, att 

man kan skicka folk hårt in i väggen, det är verkligen baksidan”. Revisorers ohälsa som 

beskrivs ovan är en effekt av prestationsmätningar, då mätningarna bidrar till 

tuffa krav och högt uppsatta mål. Utifrån empirin kan revisionsyrket anses som 

ett högspänningsyrke. Enligt Lu (1999) är högspänningsyrken relaterat till stress 

på arbetsplatsen. Prestationsmätningar bidrar till höga krav på revisorerna utan 

att de har konkret kontroll över sitt arbetssätt. Det existerar således en koppling 

mellan prestationsmätningar och den stress som revisorerna upplever.  

 

Larson (2004) beskriver att stress kan resultera i negativa konsekvenser, för både 

den som upplever stressen och för personer i individens omgivning. Vidare kan 

revisionsbyråer förlora produktivitet och effektivitet om det har revisorer som 

upplever en daglig stress. Den förlorade produktiviteten och effektiviteten 

grundar sig i att revisorn som upplever stress kan förlora förmågan att prestera 

enligt revisionsbyråns intresse. Stress kan uppkomma under tidspress och när 

arbetet inkluderar mycket deadlines, vilket existerar inom revisionsbranschen 

(Larson 2004). Dessutom känner revisorerna i empirin en stress för att uppnå 
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de individuella målsättningarna. Denna stress kan resultera i att revisorn inte 

bidrar med önskvärda prestationer för revisionsbyrån. 

5.2.5 Prestationsmätningar leder till press gällande förvärv av 
kunder 

I empirin och den teoretiska referensramen presenteras det att förvärvandet av 

kunder till revisionsbyrån är en del av revisorernas individuella målsättning. 

Detta ansvar ligger på revisorer med större erfarenheter, vilket syftar till att 

generera omsättning för att uppfylla byråernas lönsamhets- och tillväxtmål. 

Covaleski et al. (1998) beskriver att revisorer förväntas att uppfylla 

försäljningsmål varje år. Dessa försäljningsmål inkluderar prestationer i form av 

att bidra till revisionsbyråns omsättning genom att förvärva kunder. Detta kan 

bekräftas utifrån att studera vilka typer av mål som existerar för revisorerna i 

empirin. Det föreligger en koppling mellan prestationsmätningar och kunder, i 

form av antalet kunder och den lönsamhet kunderna bidrar med. 

 

Respondenternas svar tyder på att det existerar en korrelation mellan 

prestationsmätningar och känslan av press. Försäljningsmålen gällande kunder 

förväntas att öka varje år (Covaleski et al. 1998). En konstant ökning av 

förvärvandet av kunder sätter en press på revisorer eftersom de redan befinner 

sig i en miljö med mycket arbetsbelastningar, tidspress och stress. Denna typ av 

prestationsmätning har således mycket allvarliga effekter på revisorers hälsa och 

välmående. Eftersom intäkter är ett prestationsmått som revisorer mäts utifrån 

och som konstant ökar varje år resulterar detta i en känsla av press. Pressen 

grundar sig i att revisorer försöker uppfylla försäljningsmålen och förvärva 

kunder som ska generera ökade intäkter. Det kan bekräftas genom den 

teoretiska referensramen att revisorer arbetar med kundorienterade 

målsättningar. Genom empirin går det att bekräfta att dessa mätningar i sin tur 

skapar en miljö som pressar revisorerna, vilket grundar sig i det som beskrivits 

ovan.  
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6. Slutsats 

Detta kapitel sammanfattar uppsatsens olika delar och presenterar hur uppsatsens syfte 

uppfylls genom att besvara uppsatsens frågeställningar. Kapitlet presenterar även uppsatsens 

begränsningar, kunskapsbidrag och rekommendationer till framtida studier gällande 

ämnesområdet. 

6.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen har varit att skapa en bredare förståelse för vilken roll 

prestationsmätning har i revisionsbyråer. Det har utifrån revisorers perspektiv 

skapats en förståelse för hur prestationsmätningar genomförs och vilka effekter 

det har på revisorer i revisionsbyråer. Denna uppsats har, genom de olika 

delarna, besvarat frågeställningarna och uppfyllt syftet med studien.  

6.1.1 Prestationsmätningars roll i revisionsbyråer 

Prestationsmätningar är ett väsentligt styrverktyg hos de undersökta 

revisionsbyråerna. Det genomsyrar stora delar av verksamheten och har en 

signifikant betydelse för revisionsbyråerna. Betydelsen förklaras av 

genomförandet av prestationsmätningar och vilka effekter det har på 

revisorerna. Empirin indikerar att revisorerna har ett konstant fokus på 

prestationsmätningar. De är medvetna om att deras prestationer utvärderas och 

arbetar därför i enlighet med prestationsmätningarna. Revisorernas kunskap 

gällande ämnesområdet tyder på att prestationsmätningarna har en central roll 

inom revisionsbyråerna.  

6.1.2 Hur genomförs prestationsmätningar på revisionsbyråer? 

Uppsatsen visar att de huvudsakliga beståndsdelarna inom prestationsmätningar 

är revisionsbyråers översiktliga företagsmål, individuella målsättningar, feedback 

och tidsbudget. Dessa processer utgör prestationsmätningar för de undersökta 

revisionsbyråerna. Byråernas översiktliga företagsmål återspeglas i 

prestationsmätningarna och används genom individuella målsättningar för att 
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styra revisorerna till önskvärda prestationer. Revisorerna utformar tillsammans 

med en handledare individuella målsättningar. Genomförandet av 

målsättningen inkluderar ett aktivt deltagande från revisorn men 

revisionsbyråerna útformar även förutbestämda mål som de vill att revisorn ska 

uppfylla. Revisorerna i de undersökta revisionsbyråerna blir utvärderade utifrån 

målsättningarna i en feedbacksprocess. Processen inkluderar ett aktivt 

deltagande från revisorn, där denne får belysa sina förklaringar gällande utfallet 

av prestationerna samt att revisorn är ansvarig för att utvärderingsmötet äger 

rum. De undersökta revisionsbyråerna genomför även tidsbudgetar. Dessa 

budgeterar för antalet timmar en revisor ska debitera på ett uppdrag i syfte att 

skapa lönsamma uppdrag. Tidsbudgeten används även för att utvärdera 

revisorernas prestationer för specifika uppdrag.  

6.1.3 Vilka effekter har prestationsmätningar på revisorer? 

En effekt som revisorerna upplever av prestationsmätningar är att det ökar deras 

prestationer. Mätningarna skapar tydliga riktlinjer, tydliggör förväntningar på 

revisorerna samt ökar deras självkänsla. Detta är de huvudsakliga faktorerna 

som leder till ökade prestationer. En annan effekt är att de leder till ökad 

motivation för revisorerna. Motivationen skapas genom det ansvar som aktivt 

deltagande i målsättnings- och feedbacksprocessen bidrar med. 

Prestationsmätningar tydliggör förväntningarna för att avancera inom 

revisionsbyrån, detta menar revisorerna bidrar till en ökad motivation då de blir 

medvetna om vad som krävs för avancemang. Belöningar som grundar sig på 

prestationsmätningar är en annan bidragande faktor till revisorernas motivation.  

 

Däremot existerar det även negativa effekter av prestationsmätningar. 

Mätningarna bidrar till att revisorerna upplever tidspress, stress och press 

gällande förvärv av kunder. Dessa har en effekt på revisorernas arbetssätt, vilket 

grundar sig i prestationsmätningarna i revisionsbyråerna. Stressen är korrelerad 

med de tuffa krav som målsättningarna bidrar till. Revisorer förväntas att arbeta 

mycket och prestera i syfte att uppfylla de individuella målsättningar, vilket 
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bidrar till stress. Tidspress är ett faktum i de undersökta revisionsbyråerna, 

vilken har sin grund i tidsbudgeten. Budgeten begränsar revisorernas tid för 

genomförandet av ett uppdrag, vilket har en negativ effekt på deras arbetssätt. I 

de undersökta revisionsbyråerna upplever revisorerna en press gällande förvärv 

av kunder. Att kundarbete genomförs av revisorer är ett faktum som klargörs i 

den teoretiska referensramen, men att de skapar en press som är kopplad till 

prestationsmätningar framkommer i empirin.  

6.2 Uppsatsens begränsningar 

En begränsning att ta hänsyn till är att uppsatsen har genomförts utifrån 

revisorers perspektiv i syfte att skapa en förståelse gällande 

prestationsmätningars genomförande och dess effekter på revisorer. 

Respondenterna i uppsatsen är de som styrs utifrån prestationsmätningar och 

inte de som utformar prestationsmätningssystemen. Det kan existera 

meningsskiljaktigheter mellan dessa parter, vilket bidrar till att empirisk data 

hade gett ett annat resultat. Om uppsatsen hade inkluderat respondenter som 

utformar prestationsmätningssystem hade dessa möjliga meningsskiljaktigheter 

kunnat belysas. Detta hade således kunnat bidra till en bredare helhetsbild av 

ämnesområdet och en djupare förståelse hade kunnat skapas.  

 

Empirin bygger på respondenternas personliga upplevelser gällande 

prestationsmätningar. Det kan möjligtvis tolkas som att ämnesområdet måtte 

vara känsligt, vilket kan betyda en begränsning i uppsatsen. Effekterna av 

prestationsmätningar kan anses vara ett känsligt samtalsämne då de bygger på 

personliga upplevelser. Respondenterna kan därför ha tagit avstånd från att 

ärligt beskriva deras verkliga upplevelser gällande dessa effekter.   Det kan vidare 

förmodas vara ett känsligt ämnesområde eftersom respondenterna tillhör 

organisationer där prestationsmätningar tillämpas. Detta kan resultera i en 

partiskhet gentemot organisationerna och respondenternas uttalanden gällande 

ämnesområdet kan därför vara präglat av oärlighet.  
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6.3 Uppsatsens forskningsbidrag och rekommendationer för framtida 

studier  

Uppsatsen bidrar med ökad förståelse för hur prestationsmätningar genomförs 

och vilka effekter prestationsmätningar har på revisorer, utifrån ett nytt 

perspektiv. Det nya perspektivet är det som ger upphov till forskningsbidraget 

i uppsatsen. Forskningsbidraget till ämnesområdet i denna uppsats presenteras 

i empirin och analysen gällande hur prestationsmätningar genomförs på 

revisionsbyråer och vilka effekter dessa har utifrån revisorers perspektiv. 

Uppsatsen visar att prestationsmätningar på revisionsbyråer genomförs utifrån 

deras översiktliga företagsmål, individuella målsättningar, tidsbudgetar och 

feedback. De effekter som belyses i denna uppsats är att prestationsmätningar 

leder till ökad prestation och motivation, stress, tidspress samt press gällande 

förvärv av kunder. Dessa delar är det som uppsatsen framhäver och är 

kunskapsbidraget till ämnesområdet.  

 

Prestationsmätning har en inverkan på hur revisionsarbetet utförs vilket kan 

leda till externa samhällseffekter. Det är således intressant att fortsätta studera 

detta ämnesområde gällande de effekter som prestationsmätningar har på 

revisorer. Framtida studier bör undersöka djupgående varför 

prestationsmätningar har en effekt på revisorerna och deras arbetssätt. Detta 

skulle bidra med underlag för att utforma fördelaktiga prestationsmätningar. Vår 

rekommendation är att enskilda effekter studeras, i syfte att en djupare förståelse 

för den enskilda effekten kan stadgas utifrån en långvarig studie. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Allmänna frågor om respondenten/företag 

1. Kan du berätta lite om dig själv? Hur länge har du arbetat som revisor? Har du 

enbart arbetat här på (företagets namn) eller några andra företag? 

a. Hur trivs du som revisor inom branschen och även här på (företagets 

namn)? 

b. Vad skulle du säga är din höjdpunkt i form av åstadkommande? Vad anser 

du är mest roligt och intressant med yrket? 

 

2. Hur ser arbetet ut för dig under en viss period (1 års period)?  

 

3. Vad skulle du säga är (företagets namn) övergripande mål? 

a. På vilket sätt arbetar (företagets namn) överlag som företag för att nå sina 

mål? 

 

Målsättning & Feedback 

4. Vårt fokus i detta examensarbete är att studera vilken roll prestationsmätningar 

har i revisionsbyråer. Skulle du säga att prestationsmätningar är ett effektivt 

styrverktyg, för (företagets namn) att implementera sin strategi och uppnå sina 

mål? På vilket sätt och varför? 

 

5. Hur mäter (företagets namn) prestationer?  

● I vilken utsträckning får du som anställd påverka denna process? 

 

5a. Hur går processen till när ni sätter upp mål för en viss period? 

● Skulle du säga att processen innehåller ett aktivt deltagande från din sida 

eller är det förutbestämda mål ni får?  

● Vad beror detta på? (aktivt deltagande/förutbestämda mål) 

● Kan du ge några exempel på specifika mål du och en kollega har kommit 

överens om? 
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5b. Hur utformar (företagets namn) sina prestationsmätningar för att utvärdera 

om ni anställda nått era mål? Hur ser processen för feedback ut? Vad används? 

● Är det då ett aktivt deltagande från din sida att förklara dina beslut eller är 

det en ensidig utvärdering? 

 

5c. Skulle du säga att företaget lägger mycket vikt och värdesätter dessa 

mätningar? Varför? 

 

5d. Utformar (företagets namn) sina prestationsmått på rätt sätt enligt dig för att 

uppnå önskvärda prestationer utav er revisorer? Kan något göras på annorlunda 

sätt? 

 

Effekter av prestationsmätningar  

6.  Vilken effekt har prestationsmätningar på dig?  

a. Vad skulle du säga är det mest positiva (det som hjälper dig) samt negativa 

(det som hämmar dig) med prestationsmätningar? 

 

7. Vilken effekt har prestationsmätningar på din motivation? På vilket sätt i 

sådana fall? 

a. Varför tror du att prestationsmätningar har denna effekt på din motivation? 

 

8. Känner du att du presterar bättre eller sämre med prestationsmätningar 

närvarande i arbetet?  

a. Mer specifikt, vad i den process är det som får dig att prestera bättre eller 

sämre? 

● Varför är det så att det får dig att prestera bättre/sämre? 

 

9. Inom revisionsbyråer är tidsbudget ett vanligt förekommande styrverktyg. Är 

det något som återspeglas i era prestationsmätningar? 

a. Vilken effekt har det på dig gällande tidsbudgetar? Påverkar det ditt 

arbetssätt på något sätt? 

b. Skapar det någon sorts av press eller stress för dig? Påverkar det ditt 

arbetssätt på något sätt? 
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c. Den senaste tiden ser vi att man lägger mycket fokus på work-life balance. 

Skulle du säga att prestationsmätningar på något har en effekt på denna 

balans? På vilket sätt och varför?  

● Om det skulle uppstå en situation där du behöver prioritera arbetet före 

fritid för att uppnå målen, hur hade ditt agerande sett ut i denna situation? 

 

10. Er relation till klienter är en viktig del av yrket. Är detta något som återspeglas 

i målen i form av antalet nöjda klienter samt antalet nya klienter inhämtade? 

a. Hur går processen till när ni får in nya klienter? Är det personligen man 

hämtar in klienter eller företaget som helhet? 

● Är detta något som återspeglas i prestationsmätningarna? 

b. Känner du en press att förvärva nya klienter till (företagets namn)? På 

vilket sätt och varför? 

 

11. Anser du att hållbarhet återspeglas i era prestationsmätningar?  

a. (JA) Kan du ge ett exempel på ett sådant mål och varför du anser att just 

detta mål tillhör till hållbarhet? 

b. (NEJ) Är det något du känner är en viktig fråga som bör tas upp i dina 

mål? På vilket sätt och varför? 

  

12. Om vi kollar allmänt till prestationsmätningar, känner du att det har en effekt 

dig på något sätt som person?  

a. Uppstår det situationer där du känner stor press så att du blir stressad, 

ångestfylld, orolig eller dylikt? 

 

Belöning & Bestraffning 

13. Om det finns ett belöningssystem, vilka typer av belöningar erhålls? 

a. Vad grundas belöningen på? 

b. Påverkas/motiveras du av vetskapen om belöningen? 

 

14. Vad för konsekvenser finns det när en anställd inte presterat på ett önskvärt 

sätt under en viss period?  
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Avslutande 

15. Hur skulle du beskriva prestationsmätningars utveckling över tid i denna 

bransch? 

a. Skulle du säga att prestationsmätningar har varit en faktor till utveckling 

av revisionsbranschen? På vilket sätt och varför? 

 

16. Tror du att det finns något upphov till att man mäter en viss prestation? Så 

som extern press exempelvis samhällskrav, legitimitetskrav eller reglering? 

 

17. Tycker du det är något angående prestationsmätningar som vi har missat och 

som du tycker att du vill tillägga? 

 

 

 

 

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


