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Abstrakt 
 

Föreliggande studie har med stöd av åtta bakgrundsvariabler utrett om det föreligger 

signifikanta skillnader i hur anställda inom revisionsområdet i Sverige rangordnar 

motivationsfaktorer. Vidare har meningen varit att applicera den teoretiska 

referensramen på undersökningens resultat för att kartlägga skillnader i hur 

respondenterna rangordnat motivationsfaktorer samt analysera hur det kommer sig att 

olika demografiska variabler värderar motivationsfaktorerna olika. Studien genomfördes 

med hjälp av en kvantitativ undersökning i form av enkäter som skickades ut till sex 

revisionsbyråer. Samtliga svar från enkäterna kodades i sin helhet och presenterades 

därefter under åtta olika bakgrundsvariabler. Studiens resultat, det vill säga de statistiskt 

signifikanta skillnader som har uppstått har förklarats utifrån innehållsbaserade 

motivationsteorier såsom ERG-teorin och Herzbergs tvåfaktorsteori. Resultatet visade 

att merparten av motivationsfaktorerna i relation till bakgrundsvariablerna icke var 

statistiskt signifikanta. 

 

 

Nyckelord 
Motivation, inre samt yttre faktorer, behovsteori, tillfredsställelse, revisionsbranschen, 

verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, gamification, data envelopment analysis,  
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Förord 
 

Vi vill ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till vår handledare Fredrik Karlsson som 

har väglett oss och delat med sig av sina värdefulla synpunkter under studiens gång. Vi 

vill dessutom rikta ett tack till samtliga respondenter som tog sig tid för att svara på 

enkätundersökningen och därmed möjliggjorde föreliggande studie.  
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1 Inledning 
 

Det inledande kapitlet i föreliggande studie ämnar presentera bakgrunden till valt 

ämnesområde.  Därefter mynnar kapitlet ut i en problemdiskussion som följs av 

forskningsfrågan/(-or) som den här studien har för avsikt att behandla. Kapitlet 

presenterar även studiens syfte, de avgränsningar som vidtagits samt fortsatt 

disposition.  

 

 

Du som läser har just påbörjat en litterär resa genom ekonomistyrningens domäner. 

Syftet med din resa är att undersöka hur ett antal motivationsfaktorer påverkar anställda 

inom revisionsbranschen i Sverige. Målet med din resa är att tillgodogöra dig kunskap 

om hur anställda inom revisionsföretag värderar olika motivationsfaktorer samt hur 

styrning av personalen skulle kunna ske. 

 

1.1 Bakgrund 

 

För att bedriva en effektiv verksamhet och för att uppnå uppsatta mål krävs det någon 

form av styrning (Samuelsson, 2001; Frostenson, 2010). Enligt Anthony och 

Govindarajan (2007) avser ekonomistyrning planering samt uppföljning i syfte att 

uppnå organisatoriska mål. En välfungerande ekonomistyrning bidrar med ökad 

produktivitet, vilket således resulterar i en ökad konkurrensfördel (Lindvall, 2001). 

Däremot finns det åtskiljande åsikter om hur en effektiv styrning bör tillämpas samt 

utformas (Kullvén, 1994). Olve och Samuelson (2008) samt Esbjörnsson och Johansson 

(2012) menar att en verksamhets ekonomistyrning influeras av både externa och interna 

faktorer. Forskarna menar att en verksamhets ekonomistyrning påverkas av rådande 

ledningsfilosofi inom verksamheten, branschen verksamheten är verksam i och även av 

situationer i andra verksamheter (ibid.). Dock har den snabbföränderliga världen som 

präglas av globalisering medfört en utmaning för utformningen av styrning. Därav är 

det av betydelse att en verksamhet tillämpar en ekonomistyrning som är anpassningsbar 

till de förändringar som kan komma att uppstå. Merchant (2003) påpekar att följden för 

verksamheter som upplever styrningsproblem antingen kan vara stora förluster eller att 

verksamheten är tvungen att läggas ner. För att en verksamhet ska lyckas hålla sig 

konkurrenskraftig på marknaden är det av stor vikt att skapa en balanserad 

ekonomistyrning som är kongruent med organisationen som helhet. Anthony och 

Govindarajan (2007) poängterar att en central del i en effektiv ekonomistyrning handlar 

om att det bör råda målkongruens mellan samtliga enheter inom en organisation.  
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På senare tid har den tilltagande globaliseringen, framväxten av informationsteknologi 

och den ökade konkurrensen resulterat i ett ökat missnöje samt kritik mot den 

traditionella ekonomistyrningen1 (Kaplan & Johnsson, 1987). Den riktade kritiken som 

den traditionella styrningen har mottagit bygger på att den saknar relevans och att det är 

ett felaktigt samt snävt styrverktyg för planering och uppföljning, då den inte är 

anpassad för dagens verksamheter (ibid.). Den kortsiktiga och bakåtriktade styrningen 

riskerar att hämma verksamheters utveckling och innovation då den även utgår från en 

hierarkisk struktur för bland annat planering, styrning, kommunikation och uppföljning 

(Kaplan & Johnsson, 1987; Olve, Roy, & Wetter, 1997; Lindvall, 2001).  

I takt med den överösta kritiken mot den traditionella styrningen, internationalisering av 

ekonomin och globaliseringen har företag likaså genomgått förändringar inom styrning 

(Lindvall, 1994; 2001). Då dagens samhälle är föränderligt samt komplext hävdar Hope 

och Fraser (2004) att företag kontinuerligt bör anpassa sin styrning efter skiftande miljö. 

Behovet av en mer flexibel styrning och en långsiktig planering har således lett till en 

övergång från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning (Wallander, 1995; Kaplan & 

Norton, 1996; Andersson, 1997), ett resultat av att den traditionella ekonomistyrningen 

visat sig vara otillräcklig för dagens företag. Verksamhetsstyrning kom även att ta fart i 

samband med att det blev mer effektivt för företag att ha en styrningsmodell vars 

ekonomiska information kan uttryckas och återspeglas i såväl finansiella som icke-

finansiella termer. Den moderna verksamhetsstyrningen förespråkar en mer 

multidimensionell styrning som omfattar ett större perspektiv på styrningen (Kaplan & 

Johnson, 1987). Ett större perspektiv på styrningen sker med hjälp av ett styrinstrument, 

det så kallade balanserade styrkortet2, som fungerar som ett effektivt underlag för 

verksamhetsstyrning (Kaplan & Johnson, 1992, Kaplan & Norton, 1996; 1999, 

Lindmark & Önnevik, 2006).  

Med anknytning till det som ovan nämnts gällande verksamhetsstyrning, bör det även 

poängteras att i takt med det traditionella industrisamhällets minskade betydelse har en 

utveckling av ett informationssamhälle3 som karaktäriseras av den här filosofin skett 

(Ekenstam et al., 1998). En ökad kunskapsproduktion och tillgången till information har 

visat sig vara centrala delar i den utvecklingen. Viktigt att poängtera är att kunskap 

                                                 
 
2 Balanserade styrkortet = Består av fyra perspektiv – finansiellt, kund, interna processer och lärande – 

som ger ett helhetsperspektiv över verksamhetens finansiella samt icke-finansiella mått. 
3 Informationssamhälle, 2017, 5 april   
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betraktas som en funktionell resurs (Alvesson, 2004). Av den anledningen har individer 

med hög kunskap samt kompetens blivit allt mer eftertraktade och kommit att bli en 

viktig måttstock inom verksamhetsstyrning (Sveiby, 1995). Alvesson (2004) menar att 

styrning i kunskapsföretag4, till skillnad från traditionell ekonomistyrning betonar 

humankapitalet och förknippas även med en högre grad av decentralisering. Vidare 

menar Alvesson (2000; 2004) att kunskapsföretag i stor utsträckning präglas av 

självgående och självständiga anställda, vilket innebär att den faktiska kunskapen de 

besitter säkerställer mervärde och effektivitet inom organisationen. Däremot påpekar 

Alvesson (2004) att kunskapsföretag kräver en välfungerande styrning för att utövarna 

ska agera i enlighet med uppsatta riktlinjer och sträva mot samma önskvärda mål. 

Lindvall (2001) betonar i det här avseendet vikten av det balanserade styrkortet som 

bidragande till långsiktigt tänkande gällande uppsatta mål och visioner. I sådant fall 

handlar det inte enbart om att leva upp till finansiella mål, utan även kundrelationer, 

långsiktiga investeringar och anställdas utveckling och trivsel, som i längden kommit att 

bli viktiga mål (ibid.). Mål ses som ett viktigt styrmedel vars syfte är att säkerställa att 

arbetet sker enligt uppsatta riktlinjer och även uppmuntrar motivation.    

Som ovan nämnts är det av stor vikt att humankapitalintensiva kunskapsföretag har en 

välfungerande och definierad styrning (Alvesson, 2004). Den här typen av företag 

präglas av att medarbetarna i företaget innehar en viss grad av autonomi på grund av att 

deras specifika kunskap betraktas som en viktig resurs (ibid.). Sveiby (1995) menar att 

autonomi medför stort egenbestämmande kring utformningen av arbetet. En sådan form 

av styrning, som förknippas med mycket självständighet och frihet, bidrar med högre 

motivation som driver fram engagemanget (Malhotra & Galletas, 2003). Enligt de 

klassiska motivationsteoretikerna Maslow (1943) och Herzberg (1968) skapas 

motivation på olika sätt. Maslow (1943) poängterar att individer med högre kunskap i 

mindre utsträckning motiveras av grundläggande behov5. Däremot påverkas 

motivationen i högre grad av behov avseende status och självförverkligande. Herzberg 

(1968) menar att hygien- eller motivationsfaktorer är avgörande för människans 

motivation. I fråga om kunskapsföretag så bidrar motivationsfaktorer till skillnad från 

hygienfaktorer med en ökad inre motivation hos anställda. Inre motivation kan starkt 

relateras till personer med hög kunskap eftersom ökad arbetstillfredsställelse, prestation 

och ansvar är något som eftersträvas i kunskapsföretag.  

                                                 
 
5 Grundläggande behov anses vara fysiska behov, trygghetsbehov och gemenskap (Maslow, 1943). 
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Enligt Bruzelius och Skärvad (2000) betraktas motivation som en förutsättning för att 

anställda ska agera i linje med företagets riktlinjer och för att öka prestationsnivån. Ett 

flertal tidigare motivationsstudier har lyckats påvisa, genom att utgå från tio 

förutbestämda motivationsfaktorer6, att faktorer som influerar individers motivation 

skiljer sig åt beroende på tid och vilken yrkesgrupp en anställd tillhör (Kovach, 

1986;1995; Wiley, 1997; Islam & Ismail, 2008). Mot bakgrund av de här 

motivationsstudierna väcktes ett intresse att undersöka ett relativt outforskat gebit 

utifrån ett svenskt perspektiv. Valet föll på att analysera hur anställda inom 

revisionsbranschen rankar de tio motivationsfaktorer som legat till grund för tidigare 

studier, samt genomföra en jämförelse. Revisionsbranschen valdes då den är någorlunda 

homogen och kunskapsintensiv. Utöver det präglas branschen av välutbildad kader med 

hög kompetens och bygger på ett system vars fundament består av strikta lagar och 

regler (Öhman, 2004). I ett vidare perspektiv är revisionsbranschen lämplig att 

undersöka då den kan ge en indikation på hur motivation uppfattas i andra branscher 

med hög kompetens. Då dagens samhälle allt mer präglas av kunskapsintensiva yrken 

till följd av globalisering och utveckling av informationsteknologi (Marklund, 2007), 

står företag inför nya utmaningar avseende operativ effektivitet. I den strävan blir det 

viktigt att ta hänsyn till den enskilda individen då denne genom sitt kunskapskapital och 

arbetsinsats blir källan till effektiviteten i verksamheten. Forskning visar (Herzberg, 

1965; Maslow, 1942; Alderfer, 1968) att individer i utvecklade samhällen i högre grad 

motiveras av icke pekuniära medel. Det innebär att företag måste söka nya vägar för att 

kunna styra sin verksamhet effektivt. Ett led i det är att hörsamma anställdas behov 

avseende motivation i arbetet vare sig det gäller pekuniära eller icke pekuniära 

incitament. 

  

Under de senaste decennierna har det skett betydande förändringar inom 

revisionsbranschen (Öhman, 2004), vilket resulterat i att branschens standarder, regler 

och riktlinjer har förändrats oberoende av om ett land präglas av Angloamerikansk eller 

kontinentaleuropeisk rätt. Ett stort skäl till förändringen är att det under senare år 

uppdagats ett flertal företagsskandaler vilket bidragit till ännu fler regler och lagar som 

upprätthåller god redovisningssed som aktiebolagslagen, ABL, (2005:551), 

                                                 
6 Motivationsfaktorerna är uppskattning för utfört arbete, intressant arbete, delaktighet i beslutsfattande, 

bra arbetsförhållande, bra lön, intressanta arbetsuppgifter, känsla av lojalitet från företag, befordran och 

utveckling i organisationen (Kovach, 1980;1987; Wiley, 1997).   
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årsredovisningslagen, ÅRL, (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078) och 

revisorslagen (2001:883). 

  

1.2 Problemdiskussion 

 

Motivation har visat sig vara ett relativt komplext område i kunskapsföretag, och 

specifikt inom revisionsbranschen (Sveiby, 2005). Ett stort problem som 

kunskapsföretag ställs inför är hitta välfungerande styrinstrument eftersom 

arbetsprocessen inom ett sådant företag till stor del präglas av autonomi och 

självbestämmande (ibid.). Wiley (1997) påpekar likaså att uppmuntran till motivation är 

ett problem som företag i allmänhet ställs inför. Med anledning av att den enskilde 

revisorn i många fall är självgående och dennes arbetsuppgifter bygger på inneboende 

kunskap och kompetens, kan styrning bli problematiskt då revisorer i många fall inte är 

fysiskt närvarande på kontoret. Därmed kan det bli svårt för arbetsgivaren att bygga upp 

tillit till revisorers kompetens och svårt att ha uppsikt och styra över handlingarna både 

på och utanför kontoret.  

 

Arvidsson (2008) skriver att ett företags prestation och överlevnad på marknaden är 

starkt korrelerad till anställdas kompetens, ansvar, värderingar och motivation. 

Bruzelius och Skärvad (2008) menar att en medarbetares personlighet och individuella 

behov stimulerar och driver en individ att agera och bete sig på ett specifikt sätt. En 

viktig hörnsten inom agentteorin är att individuella behov kan leda till att medarbetare 

agerar opportunistiskt, vilket innebär utnyttjandet av sin kompetens för att endast 

uppfylla sina personliga mål och behov (Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980; Knapp, 

Dalziel & Lewis, 1983). Att medarbetare inte agerar i enlighet med ett företags riktlinjer 

beror på att de inte är i linje med medarbetarnas målbilder (Milgrom & Roberts, 1992; 

Merchant & van der Stede, 2012). Enligt Arvidsson (2005) är det vanligt 

förekommande att anställdas målsättningar och prioriteringar skiljer sig åt i förhållande 

till företagets målsättningar och prioriteringar. Nyckeln för att skapa mervärde för både 

organisationen och de anställda är att skapa målkongruens (Anthony & Govindarajan, 

2007, Merchant & van der Stede, 2007). Målkongruens innebär att organisationens och 

de anställdas målsättningar sammanfaller. Coote, Price och Ackfeldt (2004) hävdar att 

målöverensstämmelse är en förutsättning för att uppmuntra ökat engagemang, ökad 

prestation samt motivation bland anställda. Om målen däremot inte sammanfaller 
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mellan parterna så kan följden bli att prestationen och likaså motivationen avtar 

(Applebaum & Hare, 1996; Anthony & Govindarajan, 2007). 

 

Anthony & Govindarajan (2007) och Nyberg, Fulmer, Gerhart och Carpenter (2010) 

menar att en lösning för att medarbetare ska agera i linje med företagets övergripande 

mål samtidigt som deras individuella mål uppfylls, är att implementera någon form av 

incitamentprogram. Genom utformning av incitamentprogram eftersträvar företag att 

styra medarbetare i önskvärd riktning, men incitamentprogram är även ett sätt att öka 

motivation och belöna anställda för utförda prestationer (Svensson & Wilhelmson, 

1988; Bruzelius & Skärvad, 1995; Anthony & Govindarajan, 2007). Förespråkare av 

agentteorin betonar vikten av att incitament fungerar som effektiva verktyg för att styra 

organisationer mot gemensamma mål (Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980), och att 

lön och bonus anses vara huvudsakliga motivationsfaktorer i incitamentprogram 

(Svensson & Wilhelmson, 1988). Herzberg (1965) hävdar däremot att individer 

påtagligt har olika preferenser vad gäller motivation och belöningar. Preferenser 

avseende incitament kan vara av olika slag, både finansiella samt icke-finansiella 

(Herzberg, 1965; Maslow, 1943;1962; Svensson & Wilhelmson, 1988).  

 

Till skillnad från agentteorin och Maslows behovsteori som anser att lön är ett 

incitament och en bidragande faktor till ökad motivation samt prestation (Jensen & 

Meckling, 1976; Fama, 1980; Maslow, 1962), argumenterar Herzberg (1965) emot 

påståendet. Genom att klassificera lön som en hygienfaktor anser Herzberg (1965) att 

lön inte bidrar med arbetstillfredsställelse och således inte uppfattas som en belöning. I 

samband med det menar Herzberg (1965) att lönen inte är ett styrmedel för att öka 

motivationen utan endast motverkar otillfredsställelse på arbetsplatsen. Trots att 

Maslows behovsteori ligger till grund för utformandet av Herzbergs motivationsteori, 

riktar Herzberg kritik mot Maslow. Kritiken som framhävs är att Maslows 

behovshierarki som följs av rangordnade behov inte är fullständig. Skälet till det är att 

det inte går att fastställa en kategorisering eller rangordning av behov samt motiv som i 

praktiken gäller för alla individer (ibid.). Maslow argumenterar däremot för det 

agentteoretiska perspektivet gällande lön. Vidare definierar han lön som ett basalt 

grundbehov, nämligen ett fysiologiskt, och menar att behovet betraktas som en 

motivationsfaktor som i första hand måste tillfredsställas innan behov av högre rang kan 

tillfredsställas (Maslow, 1962). Herzberg (1965) å andra sidan menar att preferenser 
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gällande behov är högst individuella och därav är det svårt att fastställa en 

normalstruktur som gäller för samtliga individer. 

 

Styrning i revisionsföretag vilar främst på traditionell finansiell styrning. Nyckeltal som 

debiteringsgrad och kostnadsbudget dominerar fortfarande som huvudsakliga styrmedel 

(Rosberg, Olsson och Thörning, 2004). Det innebär att medarbetarnas behov hamnar i 

skymundan då det är kalkyler baserade på historiska data som styr verksamheten. Av 

den anförda diskussionen ovan går det dock att ifrågasätta huruvida den här typen av 

styrning är lämplig i kunskapsintensiva företag som revisionsföretag. Enligt flera 

förespråkare (Maslow, 1962; Herzberg, 1965; Alderfer, 1968) bör företag istället rikta 

sina insatser mot att motivera medarbetare att prestera utifrån personliga behov. Det 

antagandet stöds av flera studier (Kovach, 1986;1995; Wiley, 1997; Islam & Ismail, 

2008) som undersökt vad som motiverar medarbetare att prestera på arbetsplatsen. 

Gemensamt för studierna är att mjuka faktorer som delaktighet, uppmuntran och 

återkoppling jämte lön ofta rangordnas som främsta motivationsfaktorer. Det medför 

således att den ekonomistyrning som sker i revisionsföretag kan vara ineffektiv då den 

fokuserar på siffror och inte individer. Under de senaste decennierna har dock en 

alternativ filosofi avseende verksamhetsstyrning, balanserat styrkort, gjort sitt intåg i 

branschen (Rosberg, Olsson och Thörning, 2004). Således går det att urskilja en trend 

som pekar på att medarbetarna får allt större utrymme i verksamhetsstyrningen vilket 

ligger i linje med vetenskapliga rön. 

 

När begreppet styrning behandlas, vare sig det handlar om traditionell finansiell 

ekonomistyrning eller modern verksamhetsstyrning går det inte att bortse ifrån 

effektivitets samt produktivitetsaspekten. Effektivitet (yttre) kan lättast beskrivas som 

att ”göra rätt saker” för att uppnå ett förutbestämt mål. Det innebär att utnyttja 

tillgängliga resurser för att åstadkomma bästa möjliga utfall. Effektiviteten blir i det här 

avseendet ett mått på måluppfyllelsen. Produktivitet (inre effektivitet) å andra sidan kan 

enklast förklaras som att ”göra saker på rätt sätt” (Lundgren et al, 2017). En svårighet 

som omgärdar all typ av effektivitet och produktivitet är så kallad operationalisering det 

vill säga hur någonting mäts. Modern verksamhetsstyrning har i allt större grad börjat 

uppmärksamma humankapitalet som en nyckelresurs. Det är extra påtagligt i 

kunskapsintensiva branscher som revisionsbranschen. Gamification och Data 

envelopment analysis (DEA) är två ansatser som alltmer börjat användas för att 
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utvärdera och påverka medarbetares beteende. Gamification bygger på att använda 

samma mekanismer som återfinns i spel och applicera dem på alternativa kontexter. 

Genom att dela ut poäng och emblem samt använda topplistor och olika nivåer (levels) i 

en spelliknande miljö blir spelaren (medarbetare, kunder) belönad (faktiskt eller 

emotionellt/kognitivt) för ett önskat beteende, samt uppmärksammad på ett oönskat 

beteende (Zichermann & Cunningham, 2011; Robson et al, 2015; 2016). Data 

envelopment analysis (DEA) mäter å andra sidan relativ effektivitet i förhållande till en 

produktionsmöjlighetsfront ”bästa praxis”. DEA har en fördel i att den är en icke 

parametrisk metod och således inte på förhand påverkas av en teoretisk 

effektivitetsnorm eller viktning. DEA gagnas även av att det går att införliva flera källor 

av resurser (input) och prestationsmått (output) i modellen. Det innebär att modellen 

således är flerdimensionell (Zbranek, 2013; Dugelova & Strenitzerova, 2015; Lundgren 

et al, 2017; McGuire & Novella, 2005). 

 

I en omvärld som alltmer präglas av kunskap ställs företag inför nya hinder avseende 

effektivitet i verksamheten. Det blir extra påtagligt i utvecklade ekonomiska samhällen 

där individer har många av de grundläggande fysiologiska behoven tillgodosedda. I den 

här kontexten stimuleras individer att handla utifrån andra faktorer än rent 

materialistiska. Behov avseende personlig utveckling blir i de här samhällena viktigare 

att tillgodoses. Revisionsbranschen är en bransch som till stor del sysselsätter individer 

med någon form av högre utbildning. Det medför att individer i den här branschen i 

högre grad än i andra branscher bör motiveras av inre motivationsfaktorer. Att kunna 

utröna vad som motiverar de här individerna blir således inte bara viktigt ur ett 

bolagsperspektiv ut även ur ett individperspektiv. Ur ett bolagsperspektiv främjas 

företag av kunskap kring vad som motiverar deras anställda då det ger utrymme att 

skapa en arbetsomgivning som gör att individen presterar bättre. Ur ett 

individperspektiv blir den här kunskapen viktig då den ger en indikation på vad som är 

viktigt för individen på arbetsplatsen. 

 

Utifrån ovanstående problembakgrund och problemdiskussion framgår skilda åsikter 

kring effektiviteten gällande olika styrningsformer och även skilda åsikter kring vilken 

motivationsteori som kan anses styra människans egenintresse mot organisationens på 

bästa sätt. Av den anledningen är det relevant och intressant att utröna vilka 
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motivationsfaktorer som har störst effekt i revisionsföretag. Ovanstående argumentation 

mynnar således ut i följande frågeställningar: 

  

➢ Vad motiverar anställda inom revisionsbranschen? 

 

För att kunna besvara huvudfrågan måste följande delfråga besvaras. 

 

➢ Hur rangordnar de anställda faktorer som påverkar motivationen? 

 

 För att kunna tillämpa de empiriska fynden praktiskt bör även följande frågeställning 

utredas: 

 

➢ Vilka implikationer kan resultatet ha på styrningen i revisionsföretag? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar anställda i sex svenska 

revisionsbolag i deras arbetssituation. Det sker genom att undersöka hur de anställda 

rangordnar tio motivationsfaktorer som definierades av Labour Relations Institute of 

New York (1946). Ett sekundärt syfte är att utifrån resultatet i studien ge 

rekommendationer för hur styrning i revisionsbranschen kan ske i framtiden. Studiens 

bidrag kommer att utgöras av riktlinjer avseende styrning i revisionsföretag vilket är en 

relevant inriktning då branschen är starkt reglerad och kunskapsintensiv. 

 

1.4 Avgränsning och tillvägagångssätt 

 

Föreliggande studie avgränsas till att endast undersöka hur anställda inom 

revisionsbranschen i Sverige uppfattar motivation. Således begränsas också fynden till 

att gälla den branschen. Respondenterna som deltar i undersökningen är anställda på 

KPMG, PwC, EY, Deloitte, Grand Thornton och BDO. Urvalet består av 2235 personer 

på en målpopulation om 9796. Vidare är svarsfrekvensen 724 respondenter.  

 

Tillvägagångssättet för studien präglas av ett kvantitativt förhållningssätt där en enkät 

har skickats ut till 2235 personer anställda på Sveriges 6 största revisionsföretag vilka 

fått rangordna hur ett antal faktorer motiverar dem i deras arbete. Resultatet har sedan 

undersökts i multipla regressioner med respektive bakgrundsvariabel som beroende 

variabel. De beroende bakgrundsvariablerna är; kön, ålder, utbildningsnivå, 

yrkesverksamma år, inkomst, verksamhetsområde, hierarkisk nivå samt bonus och/eller 
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provision. Variablerna har sedan testats för att undersöka om det går att finna något 

samband med de oberoende variablerna. De är Befordrings- och utvecklingsmöjligheter 

i organisationen, Att få hjälp med personliga problem av arbetsgivaren, Företagets 

lojalitet gentemot medarbetarna, Uppskattning för utfört arbete, Återkoppling på utfört 

arbete, Delaktighet i beslutsfattande, Intressanta arbetsuppgifter, Anställningstrygghet, 

Bra arbetsmiljö samt Bra lön. 

 

1.5  Disposition 

 

Teoretisk referensram – I det andra kapitlet presenteras skribenternas val av den 

teoretiska referensramen inom studiens område. 

  

Metoddiskussion – Det tredje kapitlet redogör för studiens metodik, det vill säga 

undersökningsmetoden och undersökningsdesignen. Här presenteras även 

datainsamlingen, urvalet och genomförandet av enkätundersökningen. 

  

Resultat och diskussion av empiriskt resultat – I det här kapitlet presenteras resultatet 

för det empiriska datamaterialet samt resultat på samtliga utförda tester. 

  

Analys – I det näst sista kapitlet presenteras en analys av det empiriska materialet som 

har samlats in genom en enkätundersökning. Det analyserade resultatet förklaras bland 

annat utifrån den teoretiska referensramen. 

  

Slutsats – I det avslutande kapitlet reflekterar författarna kring den empiriska analysen 

och drar därmed slutsatser. Här besvaras även forskningsfrågorna. En reflektion kring 

utfallet presenteras och avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom området. 
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2 Metoddiskussion 
 

Föreliggande kapitel redogör för studiens vetenskapliga förutsättningar. Kapitlet 

presenterar undersökningens metodologiska ställningstaganden, de resonemang som 

förts samt val som gjorts.  Syftet är att bringa klarhet i tillvägagångssätt samt 

underlätta för läsaren att tillgodogöra sig informationen.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Det positivistiska forskningsidealet har sitt ursprung i erfarenhetsgrundad 

naturvetenskaplig forskning. Positivismen bygger på att hypoteser formas utifrån 

observationer. Sedan testas hypoteserna empiriskt för att söka efter förutsägbara 

mönster, företeelser eller egenskaper som kan förklara det undersökta (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

Positivismen vilar på en tanke om att all sann eller absolut kunskap endast kan 

säkerställas genom sinneserfarenhet eller logiska resonemang och slutledning. Utifrån 

empiriska observationer sökes efter återkommande generella mönster hos ett fenomen. 

När en regelbundenhet som kan sägas förutsäga fenomenet iakttas förvärvas absolut 

kunskap. Den kunskap som återstår blir en grundpelare på vilken ny vetenskap kan 

byggas (Thurén & Torsten. 1991). 

 

Positivismen förutsätter att forskaren är objektiv och inte låter resultatet påverkas av 

känslomässiga förehavanden eller religiös och politisk övertygelse. Kvantitativ 

forskning samt statistiska metoder förknippas vanligtvis med positivismen (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

Studien präglas av ett positivistiskt förhållningssätt då den bygger på tidigare forskning. 

Studien försöker verifiera tidigare undersökningars resultat på en annan population. 

Positivismen är en lämplig utgångspunkt då studien bygger på fem tidigare genomförda 

studier som undersökt samma variabler. Således är studiedesignen beprövad och ger 

utrymme för att göra objektiva observationer som är generaliser och replikerbara. 
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2.2 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden 

 

Ontologi handlar om individers verklighetsuppfattning och beskriver hur världen 

betraktas. Begreppet ontologi kan delas in i realism samt idealism. Idealismen betraktar 

världen som ickemateriell vilket innebär att den har en andlig karaktär. Världen är 

beroende av mentala föreställningar och tänkande.  Idéer betraktas som föreställningar 

formade i en individs medvetande men som inte är fysiskt förkroppsligade. Idéerna är 

grundläggande inom idealismen då verkligheten inte anses vara oberoende av mänskligt 

tänkande. Enligt realismen är världen däremot fysisk. Verkligheten är observerbar samt 

objektiv och påverkas inte av subjektiva föreställningar, utan den existerar oberoende av 

det mänskliga tänkandet. (Johannessen & Tufte, 2003). 

  

Studiens ontologiska förhållningssätt präglas av realism. Trots att studien undersöker 

något så subjektivt som motivation är det centrala i studien inte att uttala sig om hur 

individer subjektivt upplever begreppet motivation utan att snarare uttala sig om 

faktorer som definierats i tidigare studier och således kan anses vara objektiva.  

 

Epistemologi berör individers syn på kunskap, det som anses vara giltig kunskap. Inom 

epistemologin ryms två kontrasterande inriktningar, nämligen empirism samt 

rationalism. I enlighet med rationalismen är kunskap förnuftsbaserad vilket medför att 

kunskap förvärvas genom slutledningar grundade på logiska resonemang samt intuitiv 

reflektion. Empirism bygger på att kunskap är erfarenhetsgrundad. Det innebär att 

kunskap främst uppstår genom observationer av omgivningen, och kan tillskrivas 

individens känsel, hörsel, syn, smak samt lukt (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Studieobjekts epistemologiska förhållningssätt följer empirismen. Då det inte har varit 

möjligt att säkerställa den eftersökta kunskapen genom logiska resonemang eller 

rationella slutledningar, har det varit nödvändigt att genomföra empiriska observationer 

vilket skett genom distributionen av enkäter. 

 

2.3  Vetenskaplig ansats 

 

De vanligaste ansatserna inom samhällsvetenskaplig forskning utgörs av induktion, 

abduktion och deduktion.  En deduktiv ansats bygger på att avleda från det generella till 

det konkreta. Inledningsvis skapas därför hypoteser utifrån befintlig teori som sedermera 

testas mot insamlad empiri. Således dras slutsatser om enskilda händelser utifrån 
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generella teorier. Stor generell kunskap om det undersökta området underlättar för att 

ansatsen skall kunna bli framgångsrik (Andersen, 1998; Johannessen & Tufte, 2003). 

Befintlig teori styr således vilket material som skall samlas in, hur tolkning av materialet 

skall ske samt hur empirin skall kopplas till teorin. Deduktion benämns vanligtvis 

bevisföringens väg (Patel & Davidson, 2003).  

 

En deduktiv ansats är lämplig att använda i föreliggande studie då avsikten är att testa 

hypoteser som bygger på kunskap ifrån fem genomförda studier på en ny population. 

Således testas fynden ifrån tidigare studier mot en annan verklighet för att se om de 

finns begränsningar eller brister i anspråken. 

 

2.4 Undersökningsansats 

 

Ett syfte kan liknas vid en ledfyr som fastställer undersökningens färdriktning samt 

målsättning. Syftet beskriver vad som önskas uppnås med en studie men utgör även en 

vägledning för hur den skall utföras (Christensen et al. 2001).   

 

Ett syfte som präglas av en beskrivande eller deskriptiv karaktär är lämpligt att använda 

om det finns omfattande strukturerad kunskap om det undersökta området. En studie 

som förs fram av ett beskrivande syfte brukar vanligtvis undersöka ett fåtal variabler 

grundligt och detaljerat. Ofta undersöks någon form av samband, men variablerna kan 

även undersökas var för sig. Den här typen av studier är väldigt beroende av mängden 

data som finns tillgänglig, samt möjligheten att samla in nya data. Det kan röra sig om 

beskrivningar av samtida händelser eller företeelser som ägt rum (Patel & Davidson, 

2003). Således koncentreras studiens ansträngning till att besvara frågor av typen 

”vem”, ”var”, ”när” och ”hur” ett fenomen ser ut (Christensen et al. 2001).    

 

Ett beskrivande syfte är ett naturligt val i föreliggande studie då det redan finns tillgång 

till väl dokumenterad kunskap i form av fem genomförda studier. Studien bygger 

dessutom på att undersöka en fråga samt tio bakomliggande faktorer. Den population 

som undersöks kan även antas vara villig att bidra med nya data då huvuddelen har en 

akademisk bakgrund och således förstår vikten av tillgång till empirisk information. 
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2.5 Undersökningsmetod 

 

Den kvantitativa metodens huvudsakliga syfte är att tolka data som framkommit genom 

mätningar. En kvantitativt inriktad studie lägger stor vikt vid att registrera samt tyda 

siffror. Det centrala för metoden är frekvens, antal samt mängd av generella uppgifter 

som kan undersökas statistiskt. Huvuduppgiften är att leta efter det specifika i en 

kontext genom att söka efter samband mellan variabler. En studie av kvantitativ 

karaktär bygger dessutom på struktur och är tillämplig främst när kunskapen om det 

undersökta området är förhållandevis stor (Christensen et al. 2001). Kvantitativ 

forskning bygger ofta på enkäter med fasta svarsalternativ. Således blir materialet 

väldigt strukturerat (Jacobsen, 2002). Det medför även att metoden präglas av liten 

flexibilitet då svarsalternativen inte kan ändras efter datainsamlingen slutförts 

(Johannessen & Tufte, 2003). Kvantitativa data samlas främst in om ett statistiskt 

samband mellan variabler försöker att påvisas och blir således en bas för att generalisera 

(Christensen et al. 2001). 

 

Likt tidigare studier som använts som modell utgår föreliggande studie ifrån en 

kvantitativ undersökningsmetod.  Det empiriska materialet har samlats in genom en 

elektronisk enkät med ett antal fasta svarsalternativ där syftet varit att identifiera 

samband mellan motivationsfaktorer och demografiska variabler. Rådata har 

omvandlats till siffror vilka sedan utgjort ett underlag för att genomföra statistiska 

analyser. Skribenterna är medvetna om den kvantitativa metodens begränsningar 

avseende flexibilitet och statiskhet, men anser trots det att metoden är adekvat då 

jämförelsebarheten med tidigare studier är överordnad. 

 

2.6  Forskningsdesign 

En ansats utgörs av den samlade ansträngning som krävs för att genomföra en 

undersökning. Den bestämmer vilken typ av undersökning som kommer att genomföras 

men även vilken typ av resultat som förväntas att uppnås (Christensen et al. 2001). 

Undersökningsansatsen vilar på en rumslig (analytisk) dimension samt en temporal 

(tids) dimension. Undersökningens bredd och djup styrs av den analytiska dimensionen 

medan räckvidden styrs av tidsdimensionen. Bredd och djup kan liknas vid två 

underliggande dimensioner som kompletterar varandra. Bredden styr hur många fall 
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som granskas medan djupet styr hur många variabler som granskas (Christensen et al. 

2001). 

Tidsdimensionen bestämmer hur lång period ett undersökningsproblem observeras. Det 

kan antingen ske ad hoc vilket innebär att problemet endast undersöks vid en given 

tidpunkt, eller att det observeras över tiden för att ge en dynamisk bild av verkligheten 

(Christensen et al. 2001). 

 

Tvärsnittsansatsen är en bred och ytlig ad hoc ansats. Det centrala i tvärsnittsansatsen är 

att den vid ett givet tillfälle granskar ett representativt urval från en specifik 

målpopulation. Ansatsen fokuserar på kvantitativa primärdata vilket ger utrymme att 

generera statistiska generaliseringar. Då tvärsnittsansatsen i regel är mindre kostsam än 

andra ansatser är det en vanligt förekommande ansats. Enkäter med fasta 

svarsalternativ, strukturerade observationer, strukturerade telefonintervjuer samt 

personliga intervjuer är vanliga insamlingstekniker i samband med tvärsnittsansatsen 

(Christensen et al. 2001). 

 

Utifrån den ställda problemformuleringen samt att tidigare studier använts som förlaga, 

är en tvärsnittsundersökning att föredra i den här studien. Undersökningen präglas av ett 

deskriptivt syfte och ämnar generera ett statistiskt generaliserbart resultat. Vidare 

samlas empiri in genom standardiserade frågor. Således blir studien inte väldigt 

djupgående men det vägs upp av jämförelsebarheten. 

 

2.7 Urval 

 

Som utgångspunkt för studien har ett bekvämlighetsurval använts. Den här typen av 

urval grundar sig på att endast de respondenter som blivit tillfrågade efter eget initiativ 

deltar i undersökningen (Christensen et al. 2001). Bekvämlighetsurval ingår i kategorin 

icke-sannolikhetsurval vilket innebär att det i förväg inte går att uppskatta 

respondenternas chans att delta i studien (Johannessen & Tufte, 2002). Det har inverkan 

på resultatets statistiska representativitet men kan trots det vara en lämplig urvalsgrund 

om det går att anta att variationen i populationen är liten (Christensen et al. 2001). 

 

Populationen utgörs av 9796 personer anställda på Sveriges 6 största revisionsföretag 

avseende marknadsandel. Det rör sig om individer som verkar inom tjänster anknutna 

till revisionsyrket. Den här professionen är lämplig att studera då populationen är 
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relativt homogen gällande utbildningsbakgrund och expertis. Således går det att anta att 

respondenterna har en snarlik uppfattning om motivationsfaktorer. Det medför att 

urvalets representativitet för populationen bör gå att lita på trots ett icke-

sannolikhetsurval. 

 

Urvalet består av de individer vars e-postadresser publicerats på respektive företags 

hemsidor. Urvalet som ligger till grund för studien är således 2235 personer vilket utgör 

23 % av populationen. Svarsfrekvensen för studien är 734 vilket uppgår till 33 % av 

urvalet. 

 

Företagen som undersöks finns representerade i hela landet. De har kontor i 

storstadsregionerna men även i mindre städer och på landsbygden. Det medför att 

studien tar hänsyn till geografiska samt regionala skillnader. Merparten av de anställda 

är kvinnor (67 %), vilket kan ge ett något missvisande resultat. 

   

 

 KPMG PWC EY Deloitte Bdo Grant 

Thornton 

Totalt  

Medelantal 

anställda 
3328 1518 2313 1162 445 1030 9796 

Män (%) 1399 (42) 652 (43) 1114 (49) 499 (43) 179 (40) 399 (39) 4242 (43) 

Kvinnor (%) 1929 (58) 866 (57) 1199 (52) 663 (57) 266 (60) 631 (61) 5554 (67) 

Figur 1: Redovisning av antal anställda i undersökta bolag (Källa: KPMG, PWC, EY, Deloitte, Bdo, 

Grant Thornton, årsredovisningar, 2016) 

 

2.8  Datainsamling 

 

Underlaget som används i forskningsstudier kallas för primär och sekundärdata. 

Materialet genereras av datakällor som benämns primär samt sekundärkällor vilka 

utgörs av text, ljud, bild samt muntliga källor (Christensen et al. 2001). 

 

Primärdata samlas in för en specifik undersökning vilket innebär att den kan anpassas 

till ett bestämt syfte. Enkäter, observationer, experiment eller intervjuer är de 

huvudsakliga källorna till primärdata. Insamlingen av primärdata är både dyr och 

tidskrävande vilket dock kompenseras av att informationen är aktuell och specifikt 

anpassad för undersökningen (Christensen et al. 2001).  
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Sekundärdata är information som samlats in i ett annat syfte och för en annan 

undersökning. Tidigare undersökningar och offentliga uppgifter utgör de främsta 

källorna till sekundärdata. Sekundärdata delas upp i intern samt extern data. Intern data 

erhålls inom den egna organisationen medan extern data finns att tillgå genom 

utomstående källor. Informationen kan bland annat samlas in från forskningsrapporter, 

artiklar, journaler, undersökningar, böcker eller tidningar. Materialet är tids och 

kostnadseffektivt men kan vara inaktuellt (Christensen et al 2001). 

 

Primärdata genereras främst genom antingen observation av eller kommunikation av 

enskilda individer eller grupper av människor. Tillvägagångssättet kan exempelvis vara 

enkät, observation, experiment eller intervju (Christensen et al. 2001). 

 

Enkäter bygger på formulär som respondenten svarar på genom att fylla i svar på redan 

givna frågor. En enkätundersökning är lämplig när ett kvantifierbart resultat vill uppnås 

(Christensen et al. 2001). 

 
2.8.1  Primärdata 

 

Primärdata har samlats in genom en elektronisk enkät med slutna frågor. Enkäten 

grundas på en studie som ursprungligen genomfördes av Labour Relations Institute of 

New York 1946, vilken undersöker hur anställda rangordnar 10 motivationsfaktorer 

(Wiley, 1997). Faktorerna har även legat till grund för fyra jämförande studier 1980, 

1986, 1992 och 2009. Utav dem har tre genomförts i USA samt en i Sverige (Gulevski 

& Talevska, 2009). Metodvalet har underlättat att nå ut till ett stort antal respondenter 

skyndsamt till en ringa kostnad. Det har också varit nödvändigt att använda den 

specifika metoden för att kunna göra jämförelser med tidigare studier. Föreliggande 

studie samt dess enkät är en replika av Gulevski och Talevskas (2009). Populationen 

utgörs dock av anställda i Sveriges sex största revisionsföretag till skillnad ifrån 

Gulevski och Talevska (2009) som undersöker unga akademiker. 

 

Enkäten som utgör underlag för den här studien bygger på en fråga samt 10 

bakgrundsvariabler. Utöver det finns utrymme för respondenterna att uppge e-

postadress om återkoppling av undersökningsresultatet önskas. Enkäten är strukturerad 

enligt följande. Respondenten blir först ombedd att ange 8 demografiska samt 2 

arbetsspecifika bakgrundsvariabler. Därefter får respondenten rangordna 10 

motivationsfaktorer på en skala ifrån 1–10, där 1 är mest motiverande samt 10 är minst 
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motiverande. Samtliga faktorer måste rangordnas och varje svarsalternativ mellan 1–10 

får endast anges en gång. Den här typen av metod är lämplig för kvantitativa 

undersökningar på grund av sin struktur och möjlighet till jämförbarhet (Christensen et 

al. 2001), men den innebär även nackdelar i form av att den inte tar hänsyn till 

bakomliggande subjektiva åsikter om vad respondenterna uppfattar som motiverande. 

Då enkäten bygger på fem genomförda undersökningar bör den ackumulerade 

kunskapen vara tillräckligt stor för att kunna förlita sig på dess utformning. Gulevski 

och Talevska (2009) genomförde dessutom en enkät med 15 testrespondenter på 

förhand för att få återkoppling kring innehåll och utformning. Enkäten som används i 

föreliggande studie är likt Gulevski och Talevskas (2009) enkät anonym för att motivera 

till en hög svarsfrekvens. 

 

Google Formulär7 har använts för att konstruera samt distribuera enkäten. 

Respondenterna har fått tillgång till enkäten via en unik länk. Samtliga frågor förutom 

frågan där respondenterna kan uppge e-postadress om återkoppling av 

undersökningsresultatet önskas, har varit obligatoriska. Det insamlade resultatet har 

sparats i Google Kalkylark för att sedan exporteras till SPSS för vidare analys. 

 
2.8.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata har främst samlats in ifrån litteratur bestående av böcker, vetenskapliga 

artiklar, samt tidigare undersökningar. Dessutom har information hämtats ifrån internet, 

databaser, samt föreläsningar. Litteraturen berör främst psykologi, Human Resources, 

Management samt ekonomistyrning. Databaserna som använts tillhandahålls av 

Linnéuniversitetets universitetsbibliotek och ger tillgång till historiska och samtida 

vetenskapliga artiklar men även specifik information om de undersökta bolagen.  

 

2.9 Analysmetod 

 

Som utgångspunkt för analys av det empiriska materialet har två olika metoder använts. 

För att undersöka huruvida ett samband mellan två variabler i populationen föreligger 

har Fisher´s exact test8 genomförts. Som utgångspunkt för att säkerställa betydande 

statistiska skillnader9 har en konfidensnivå på 95 % fastställts. Det innebär att 

                                                 
7 Formulär är en molntjänst som tillhandhålls av Google där alla med ett registrerat användarnamn kan 

distribuera enkäter. 
8 Fisher's exact test, 2017, 20 Maj 
9 Statistical significance 2017, 20 Maj 



  
 

24 

beräkningar genomförts där differenser med ett lägre P-värde än 0,0510 således 

skillnader med minst 5 procents signifikans klassificerats som säkerställda skillnader. 

Fisher´s exact test har använts för att utreda sambandet mellan bakgrundsvariabler samt 

val av motivationsfaktorer. 

 

Spearman's rank korrelationskoefficient11 (Spearman´s rho) har använts för att 

undersöka hur starkt sambandet är mellan bakgrundsvariabler samt rangordningen av 

motivationsfaktorer. Testet är avsett att undersöka variabler som bygger på rangordning. 

Korrelationen (r) kan antingen vara negativ (-) eller positiv (+). Vidare bestäms 

sambandet i ett intervall mellan -1 och (+) 1 där korrelationen är högre ju närmare 1 

eller – 1 värdet är.    

 

Den analytiska dimensionen i en studie går ut på att tolka insamlat material. Det medför 

alltid en risk för feltolkning. Således måste noggrannhet iakttas för att förstå och 

förklara tendenser i det empiriska materialet.  Genom att utföra hypotesprövning och 

skattning är det möjligt att dra slutsatser som är giltiga för en hel population. Statistiska 

tekniker underlättar en tolkning av materialet och bidrar till att göra uttalanden om 

resultatets sannolika giltighet (Holme & Solvang, 1997). 

   

2.10 Giltighet 

 

Validitet visar hur relevant det insamlade teoretiska samt empiriska materialet är för 

forskningsproblemet. Validiteten indikerar huruvida undersökningen mätt det som var 

avsett. Begreppet delas upp i extern samt intern validitet. Den interna validiteten syftar 

på studiens trovärdighet. Den visar hur väl undersökningens resultat återspeglar 

verkligheten. Den externa validiteten återger studiens generaliserbarhet (Christensen et 

al. 2001). Den indikerar i vilken utsträckning resultaten ifrån en undersökning är 

överförbara till en annan kontext. Den externa validiteten kan enklast kontrolleras 

genom att utföra samma undersökning vid olika tidpunkter och i olika sammanhang. 

(Johannessen & Tufte. 2003). Den externa validiteten påverkas av urvalets 

representativitet samt bortfall. 

 

För att säkerställa en god intern validitet har referensmaterial anpassat efter 

problemformuleringen samt syftet använts. Litteraturen berör personalvetenskap, 

                                                 
10 P-value 2017, 20 Maj 
11 Spearman's rank correlation coefficient 2017, 20 Maj 
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beteendevetenskap, psykologi, Management samt ekonomistyrning.  Den inre 

validiteten kan dock ifrågasättas då respondenterna endast får svara på slutna frågor 

vilket medför att studien inte tar hänsyn till respondenternas subjektiva uppfattningar 

om innebörden av motivation. Därutöver kan skribenterna ha påverkats av yttre 

omständigheter eller ha missuppfattat och misstolkat referensmaterialet. Den yttre 

validiteten anses vara god då studien är baserad på fem tidigare genomförda 

undersökningar vilket indikerar en god generaliserbarhet. Enkätens utformning med 

fasta svarsalternativ bidrar även till ökad validitet. Dock kan även den yttre validiteten 

ifrågasättas om tidigare studier inte lyckats fånga upp respondenternas verkliga 

uppfattningar om motivation och således inte mätt det som var avsett. Validiteten anses 

dock vara god då den bygger på studier (Kovach, 1986; 1995; Wiley, 1997; Gulevski & 

Talevska 2009) som genomförts löpande under 7 decennier. Således finns ett gott 

empiriskt och teoretiskt underlag att utgå ifrån.  

 

2.11 Tillförlitlighet 

 

Reliabiliteten indikerar hur tillförlitlig en undersökning är. Om flera undersökningar 

under liknande omständigheter uppvisar snarlika resultat kan således en hög reliabilitet 

uppnås (Christensen et al. 2001). Reliabiliteten visar hur väl en mätmetod eller ett 

mätinstrument faktiskt mäter det som var avsett (Andersen, 1998). God reliabilitet 

uppnås om mätningen i liten utsträckning påverkas av slumpmässiga fel eller 

tillfälligheter (Holme & Solvang, 1997). Reliabiliteten påverkas av flera faktorer. 

Kvalitativa undersökningar som präglas av samspel mellan individer vid i ett givet 

tillfälle kan påverkas av omständigheterna kring undersökningen. Omvärlden är i 

konstant förändring vilket innebär att det i princip inte går att genomföra en studie på 

samma villkor. Reliabiliteten är dessutom beroende av den som genomför studien, 

således påverkas den av undersökarens subjektiva tolkningar (Christensen et al. 2001). 

Kvantitativa undersökningar påverkas främst av tillförlitligheten i mätinstrumentet och 

metoden. Det innebär att aktsamhet krävs vid registrering och kodning av data 

(Andersen, 1998). Vidare kan reliabiliteten säkerställas genom att använda en beprövad 

mätmetod (Christensen et al. 2001).   

 

Reliabiliteten i föreliggande studie bör vara god då den grundar sig på fem genomförda 

studier (Kovach, 1986; 1995; Wiley, 1997; Gulevski & Talevska 2009). Det medför att 

mätmetoden är beprövad och bör kunna stå emot slumpmässiga fel och tillfälligheter. 
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Vidare sker insamlingen samt bearbetningen av data elektroniskt vilket begränsar den 

mänskliga faktorn. Något oroväckande är att urvalet inte är statistiskt representativt. Det 

kompenseras dock av att urvalet är relativt homogent avseende utbildnings samt 

yrkesbakgrund vilket ger en indikation på att respondenterna kan ha liknande 

uppfattningar rörande motivationsfaktorer. Utöver det kan skribenterna ha förbisett eller 

misstolkat viktig information vilket kan påverka reliabiliteten. Studiens transparens ger 

dock skäl att tro att reliabiliteten är god. Dock kan reliabiliteten ha påverkats av den 

snedvridna könsfördelningen (67 % kvinnor, 33 % män), samt bortfallet på 67 % av 

urvalet. Det är svårt att spekulera kring varför bortfallet är så betydande, men det bör 

beaktas att enkäten skickades ut strax innan en högtid (påsk) vilket kan medföra att 

tillgången till e-post kan ha varit begränsad. Dock försöktes det att kompenseras genom 

att skicka ut två påminnelser med en veckas mellanrum. 

 

Generaliserbarheten är bestämd till ett konfidensintervall12 med en konfidensnivå på 95 

%. Det innebär en marginal om ± 3,5 % på ett urval av 724 (33 %) respondenter i en 

population av 2235. Det medför att om hälften (50 %) av respondenterna i studien hade 

valt ett svar, går det med en sannolikhet om 95 % vara säker på att~ 46,5% till ~53,5% 

av respondenterna hade uppgett samma svar. 

 

2.12 Forskningsetik 

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har utarbetat ett antal 

etiska principer som forskare skall ta hänsyn till i sin forskning. De utgörs av 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Andersen. 1998). Samtyckeskravet bygger på att envar självständigt har rätt att 

bestämma om sitt deltagande i en undersökning. Individer får inte utsättas för 

påtryckningar och de bör inte föreligga ett beroendeförhållande mellan forskare och 

deltagare. Informationskravet går ut på att informera berörda parter om forskningens 

syfte.  Deltagarnas roll samt villkoren för medverkan skall framhävas. Forskaren skall 

också belysa att deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas 

integritet skall skyddas genom att behandla personuppgifter konfidentiellt. Den personal 

som deltar i projektet bör förbinda sig till tystnadsplikt. Uppgifter om deltagare skall 

dessutom lagras så att de inte är tillgängliga för utomstående. Nyttjandekravet bygger på 

                                                 
12 Confidence interval, 2017, 20 Maj  
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att det insamlade materialet endast skall användas i forskningssyfte. Uppgifter om 

enskilda personer får inte distribueras till kommersiella aktörer eller instanser inom 

offentlig förvaltning (Andersen, 1998). 

 

De granskade årsredovisningarna som använts i studien är offentliga handlingar. Vidare 

har respondenterna kontaktats via e-post som publicerats av deras arbetsgivare på en 

offentlig webbplats. Således kan det antas att respondenterna givit samtycke att bli 

kontaktade. Enkäten är väldigt tydligt utformad och tillhandahåller tydlig information 

om syftet med studien och respondenternas roll. Genom att besvara och returnera 

enkäten ger respondenterna aktivt sitt samtycke att delta i studien. Utöver det är enkäten 

konfidentiell och registrerar inga personliga uppgifter Det insamlade materialet kommer 

endast att användas i föreliggande studie och destrueras när databearbetningen avslutats. 

Access till uppgifterna kan endast ske genom en lösenordskyddad webbplats. 

 

2.13 Källkritik     

 

Det finns ingen anledning att tro att de medverkande respondenterna inte angivit 

sanningsenliga uppgifter då enkäten är anonym. Det medför att insamlade data bör 

återspegla verkligheten. Då studien inte avser undersöka kvalitativ information är 

respondenternas yrkeserfarenhet inte avgörande för att få tillgång till användbar 

information. Dock kan tidigare undersökningar som utgjort förlaga haft bristande 

validitet vilket således även skulle påverka föreliggande studie. Det finns dock inget 

som tyder på det. 

  

Den teoretiska referensramen bygger på teorier som alltjämt är aktuella trots att de är 

äldre. Utgångspunkten har dock varit att hitta samtida forskning om ämnet. När artiklar 

hänvisat till äldre studier har den ursprungliga källan sökts upp för att verifiera 

informationen. Sammanfattningsvis kan teorin kritiseras utifrån dess ålder men 

uppfattningen är dock att den är tillförlitlig då nyare studier i stor utsträckning hänvisar 

till den. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel presenteras teorier samt forskning som varit viktiga för studiens 

genomförande. Kapitlet behandlar teorier och forskning löpande med avsikten att 

konkretisera ekonomistyrning, verksamhetsstyrning och motivation. 

 

3.1  Styrning 
 

Samuelson (2001) beskriver att styrning fungerar som ett ceremoniellt instrument, 

nämligen olika typer av åtgärder, som syftar till att samtliga enheter inom en 

verksamhet strävar mot att uppnå ett gemensamt mål. En viktig tanke med styrning är 

att en företagsledning implementerar någon form av styrstrategi som är anpassad efter 

ett företags aktuella behov, vilket sker genom att ha en noggrann planering, samordning, 

kommunikation, utvärdering och beslutskedja (Anthony & Govindarajan, 2003).  En 

vidare förklaring är att ett företags omgivning spelar en viktig roll för utformandet av 

dess styrning (Lindvall, 2001). Då företag verkar i och präglas av olika miljöer, så är det 

i synnerhet väsentligt att strategi, organisationsstruktur och styrsystem samverkar med 

den befintliga miljön för att således skapa en välfungerande styrning. 

 

3.1.1 Från ekonomistyrning till verksamhetsstyrning 
 

Sedvanligt har styrstrategins utformning varit densamma och har dessvärre inte 

utvecklats förrän i slutet av 1980-talet (Bergstrand, 2003). I samband med den 

tilltagande globaliseringen, framväxten av IT, det expanderande informationsflödet och 

kunskapsarbetets framväxt under de tre senaste decennierna har allt större krav ställts på 

verksamheter som bland annat att kunna handlingsplanera, utvärdera och kontinuerligt 

följa upp sin verksamhet (Lindvall, 2001). Det har resulterat i nytänkande kring styrning 

vilket har medfört effektivitet och samordning mellan samtliga enheter inom en 

verksamhet. Nytänkandet kring styrning innefattar en övergång från den traditionella 

ekonomistyrningen till den moderna verksamhetsstyrningen (Love, Roy & Wetter, 

1997; Lindvall, 2001).   

 

Den traditionella ekonomistyrningens huvudsakliga filosofi skiljer sig i hög grad från 

den moderna verksamhetsstyrningen (Lindvall, 2001). Enligt Lindvall (2001) har den 

tilltagande globaliseringen och de ständiga nya kraven haft en stark inverkan på 

företagens styrningssätt. Förvisso rör det sig främst om den teknologiska utvecklingen, 
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den hårdnade konkurrensen och kunskapsarbetets framväxt (ibid.). Historiskt sett har 

den traditionella ekonomistyrningen utgått från att vara ensidigt inriktat mot finansiella 

mått (Kaplan & Norton, 1995). Däremot har övergången till den moderna 

verksamhetsstyrningen inneburit att fokus läggs på att samtliga anställda inom olika 

enheter får vara delaktiga och se helheten kring olika beslutsprocesser. Likaså har den 

förnyade styrningen medfört förändrade samt bättre förutsättningar för att företagen ska 

kunna hantera förändringar som sker i omvärlden och tar fasta på såväl finansiella som 

icke-finansiella mått (Kaplan & Norton, 1995; Lindvall, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2: Faktorer som påverkat övergången från den traditionella ekonomistyrningen till den moderna 

verksamhetsstyrningen (Lindvall, 2011) 

 
3.1.2 Bolagsstyrning i revisionsföretag 

 

Under det senaste årtiondet har flera omarbetningsprocesser i den svenska 

aktiebolagslagen (ABL) intensifierats, vars syfte var att skapa en svensk kod för god 

bolagsstyrning genom en förenad regelsamling (Svernlöv, 2006). Den svenska koden för 

bolagsstyrning presenterades 2004 och tillkom först som en reaktion och som en följd 

av uppdagade såväl nationella som internationella redovisningsskandaler vars 

redovisningsinformation låg utanför ramarna för den lagstadgade revisionen (Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning, 2007). Viktigt att poängtera är att koden även tillkom på 

grund av ett ökat internationellt tryck (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2007).  

 

Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2014) syftar Koden till att bidra med ett ökat 

förtroende för svenska bolag, vilket främjar den ekonomiska tillväxten samt 

näringslivets tillgång till utländskt kapital (SOU 2004:130). Kodens innehåll består av 
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vägledande principer och förutsättningar som utarbetats som ett led för att främja 

ägarnas intresse. Å ena sidan definierar regelverket i Koden beslutssystem som ägarna, 

som antingen på ett direkt eller indirekt sätt, använder för bolagsstyrning (svensk Kod 

för bolagsstyrning, 2008). Å andra sidan definierar regelverket i Koden nya inslag inom 

bolagsstyrningsområdet; valberedning, styrelse, ersättningar och revisionsutskott 

(ibid.)13. För kunskapsföretag, i synnerhet revisionsföretag, som tillämpar det 

sistnämnda inslaget har en ökad arbetsbörda och krav medförts (FAR, 2004). De 

utökade arbetsuppgifterna samt kraven som ställs på revisorer idag har medfört ett något 

starkare beaktande av styrning och utvärdering. Det har skett genom att säkerställa 

kvalitén i bolagets finansiella rapportering samt stärka den interna kontrollen genom 

revisorers professionella kompetens (Sveiby & Risling, 1989). I samband med den 

reviderade bolagsstyrningskoden har revisorer erhållit en ökad uppmärksamhet. 

Införandet av den svenska koden för bolagsstyrning har lett till att revisorers kunskap 

och kompetens har kommit att bli viktiga resurser då de fokuserar på mer än finansiella 

mått (Sveiby & Risling, 1989). Förutom fokus på de finansiella måtten fungerar 

revisorn som ett kontrollorgan vars uppgift är att uttala sig om någon har utfört en 

otillåten åtgärd eller handlat i strid mot gällande lag (ABL 10 kap 27-33a §§). 

 

3.1.3 Ekonomistyrning i revisionsföretag 

 

Ekonomistyrningen i svenska revisionsföretag vilar i huvudsak på tre pelare, budget, 

balanserat styrkort (BSC) samt nyckeltalet debiteringsgrad. I en studie genomförd av 

Rosberg, Olsson och Thörning (2004) undersöktes hur ekonomistyrningen var utformad 

på BDO, SET samt Ernst & Young i Malmö. Studiens fynd bekräftar att 

verksamhetsstyrningen i de tre bolagen till stor del är inriktad på traditionell 

ekonomistyrning i form av finansiell styrning. Immateriella tillgångar exempelvis 

medarbetare får mindre fokus avseende styrningen i bolagen. Dock menar författarna att 

BDO och E & Y till skillnad från SET befinner sig mittemellan traditionell och modern 

verksamhetsstyrning (ibid.). Kostnadsbudget används av samtliga bolag som styrmedel 

och budgeten är fast samt löper på 1–2 år. Två av bolagen (SET, E & Y) styr enligt 

budgetmål medan BDO fokuserar på värdeskapande mål (ibid.). Nyckeltalet 

debiteringsgrad vilket kalkyleras genom att dividera tid som debiteras kunden genom 

antal arbetade timmar och därigenom erhålla en procentsats benämnd debiteringsgrad 

                                                 
13  Då föreliggande studie fokuserar på revisionsföretag kommer endast hänsyn tas till inslaget om 

revisionsutskott. 
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brukas också av samtliga bolag (ibid.). Det är ett vanligt nyckeltal inom 

kunskapsintensiva företag (advokat, konsult, revisionsföretag). Dock kan nyckeltalet ge 

upphov till kortsiktighet i styrningen (ibid). Två av företagen (BDO, E & Y) styr 

dessutom verksamheten med balanserade styrkort (BSC). Styrkortet är uppdelat i fyra 

perspektiv och innehåller bland annat ett medarbetarperspektiv. Dock anser bolagen att 

styrkortet är konfidentiellt varför de ej vill uppge detaljerad information om det (ibid.). 

 

Ekonomistyrningen i revisionsföretag har alltjämt ett stor fokus på traditionell finansiell 

ekonomistyrning. Medarbetarnas roll uppmärksammas i olika grad. En trend är dock att 

fokus på individen blir allt starkare genom bland annat införlivandet av balanserade 

styrkort. Det visar att bolagen börjar ta hänsyn till de anställdas behov och 

förutsättningar vilket är utmärkande i övergången ifrån en traditionell till en 

kunskapsintensiv verksamhet där fokus förflyttas mot mjuka värden till exempel 

medarbetarmotivation (Rosberg, Olsson och Thörning, 2004). 

 

3.1.4 Gamification 

 

Begreppet gamification berör användandet av kunskap ifrån spelindustrin i avsikt att 

förändra beteenden i icke spelsituationer. Den här typen av åtgärder appliceras 

vanligtvis för att påverka verksamhetsprocesser eller prestation. Vidare kan åtgärderna 

involvera aktörer både inom (medarbetare) samt utanför (kunder) en organisation 

(Zichermann & Cunningham, 2011). Gamification vilar på tre fundament, mekanik, 

dynamik samt känslor (mechanics, dynamics, emotion) (Robson et al, 2016). 

Mekaniken specificerar främst regler, mål, scenario, kontext samt hur interaktionen sker 

(ibid.). Exempel på spelmekanik är poäng, nivåer (levels), emblem samt topplistor, som 

syftar till att utvärdera och influera spelarens prestation gentemot uppsatta mål (Robson 

et al, 2015). Dynamiken utgörs av spelarnas beteende och interaktion och uppträder till 

följd av verkställandet av mekaniken. Känslor utgörs av de reaktioner (glädje, 

besvikelse o.s.v.) som spelaren uppvisar under upplevelsen (Robson et al, 2016). 

Gamification uppmuntrar till ett önskat beteende genom att belöna specifika beteenden. 

Det förstärks av återkopplingen som signalerar spelarens framsteg. Återkoppling är en 

hörnsten inom spelmekaniken då spelaren genom positiv eller negativ feedback 

motiveras att agera vidare. (Robson et al, 2015). Således är Gamification en drivkraft 

som påverkar motivation och engagemang genom förstärkning och bekräftelse av 

specifika beteenden och känslor (ibid.).    
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3.1.5 Data envelopment analysis 

 

Data Envelopment Analysis (DEA) är en icke parametrisk linjärprogrammeringsansats 

för att utvärdera effektivitet. Det innebär att det på förhand inte finns någon produktions 

och effektivitetsvärdering utifrån en teoretisk norm. Värderingen baseras istället på den 

relativa effektiviteten. DEA är en metod som kombinerar flertalet resurser (inputs) och 

prestationsmått (outputs) till en övergripande indikator avseende nivå av teknisk 

effektivitet hos så kallade beslutsfattande enheter (decision making units, DMU) 

(Zbranek, 2013; Dugelova & Strenitzerova, 2015). Det huvudsakliga målet med 

metoden är att identifiera effektiva beslutsfattande enheter (DMU) genom att hitta de 

enheter som producerar störst output med minst resursförbrukning (ibid.). DEA kan 

antingen vara inputorienterad vilket innebär att fokus ligger på att använda mindre 

resurser för att producera nuvarande resultat, eller outputorienterad vilket innebär att 

fokus ligger vid att utreda om det går att producera bättre resultat med befintliga 

resurser. Som jämförelse används en produktionsmöjlighetsfront (best practice) vilken 

illustrerar de beslutsfattande enheter (DMU) som har mest relativ effektivitet för en 

given resurs (Lundgren et al, 2017). Den relativa effektiviteten uttrycks som ett värde 

mellan 0–1. En beslutsfattande enhet som tangerar produktionsmöjlighetsfronten kan 

sägas vara effektiv och får således värdet 1. Observationer som är under 1 innebär att 

den beslutsfattande enheten är ineffektiv relativt sett. DEA förutsätter ett antagande om 

skalavkastning. Det innebär att det i förväg görs gällande huruvida skalavkastningen är 

variabel (VRS) eller konstant (CRS). Variabel skalavkastning innebär ett antagande om 

att produktionen är varierande i förhållande till resurserna, medan konstant 

skalavkastning innebär att produktionen är proportionerlig i förhållande till resurserna. 

Metoden är användbar inom en mängd områden då en beslutsfattande enhet kan utgöras 

av bland annat avdelningar, bolag eller individer (McGuire & Novella, 2005). 

 

3.2 Motivation 

 

Movere är det latinska ordet för motivation, vilket innebär att en process sätts i rörelse 

(Borgh, 2009). Dock anses begreppet ha en luddig karaktär, eftersom det inte finns 

någon enhetlig definition av begreppet (Samuelsson, 2007). Närmare bestämt handlar 

motivation om människans inre krafter, det vill säga en uppsättning av drivkrafter som 

stimulerar människan att agera och bete sig på ett specifikt sätt (Müllern & Elofsson, 
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2006). Bruzelius och Skärvad (1995) menar att beteendemönster i hög utsträckning ser 

olika ut från individ till individ, vilket beror på att människan styrs av olika faktorer. Ett 

kausalt samband mellan faktorer som bland annat personliga drifter, instinkter, behov 

eller status påverkar inte endast beteendemönstret utan även den individuella processen 

för skapandet av motivation (ibid.).  

 

McHugh, Conboy och Lang (2011) betonar att ett projekts framgång eller misslyckande 

påverkas av hur väl motiverade anställda är. Vidare belyser de att en projektledare 

karaktäriseras som spindeln i nätet och har dessutom en nyckelroll för öka motivationen 

(ibid.). Jäghult och Dietrichson (1978) poängterar att motivation i stora drag styrs av 

beröm och erkännande från överordnande. Därav är det viktigt att en projektledare har 

kännedom om vad som motiverar den enskilde individen och på så sätt stimulerar till 

bättre insatser, vilket således ökar produktiviteten (ibid.). 

 

Som ovan nämnts finns det en koppling mellan motivation och individuella faktorer 

såsom beteende och agerande (Müllern & Elofsson, 2006). Utöver beteende och 

agerande lyfter Shields (2007) och Krishna (2009) upp att engagemang och 

ansträngning är faktorer som påverkar den inre motivationen. Graden av engagemang 

samt ansträngning bland individer relateras till vilka förväntningar och krav som ställs 

på dem (Kahn, 1990). Dessutom handlar det om en personlighetsfråga, eftersom 

engagemang och ansträngning påverkas av en individs personliga drag. Kahn (1990) 

poängterar att en kombination av jaget och de förväntningar samt krav som ställs på en 

anställd resulterar till högre motivation. En ytterligare faktor som spelar en viktig roll är 

inflytande och delaktighet samt medbestämmande i utformningen av målen på en 

arbetsplats (ibid.). Däremot, sker det motsatta, om en anställd inte känner till de krav, 

inte har kännedom om vilka förväntningar som gäller eller inte får påverka sin 

arbetsplats så kommer engagemanget i hög grad påverkas (Matheui & Zajacs, 1990).  

Följden blir att motivationen sjunker i takt med det lägre engagemanget (ibid.). Enligt 

Renn (2003) och Bueno, Weinberg, Fernandez-castro & Capdevila (2008) är det vitalt 

att kunna kommunicera ut konkreta och tydliga mål samt förväntningar som således 

resulterar i mer motiverade anställda.  

 
3.2.1 Maslows behovshierarki 
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Maslows (Maslow 1943; 1962) behovsteori utvecklades under 1940 och 50-talet (1943, 

1954) och talar om ett koncept där varje individ har fem behov som är hierarkiskt 

organiserade från de mest grundläggande till högre. Behoven utgörs av fysiologiska 

behov, trygghetsbehov, sociala behov, uppskattning samt självförverkligande (figur 3). 

  

➢Fysiologiska behov består av de mest grundläggande eller basala behoven som en 

individ har. De utgörs av mat, dryck, värme, sömn, skydd samt sexualitet, således behov 

för ren och skär överlevnad. Om behoven inte tillfredsställs, så kan den mänskliga 

kroppen helt enkelt inte fungera. Om en individ inte klarar av att tillfredsställa de 

fysiologiska behoven då förlorar resterande behov sin betydelse eller försvinner helt 

enkelt (Maslow, 1943).  

➢När de fysiologiska behoven är relativt tillfredsställda börjar individens beteende 

alltmer definieras av trygghetsbehov. De utgörs av en önskan om säkerhet och skydd, 

således lag och ordning, tydliga gränser och stabilitet. Maslow (1943) hävdar att de här 

behoven är väldigt framträdande hos barn som har stora behov av en känsla av säkerhet 

(Maslow, 1943). I trygghetsbehoven ingår: 

  

• personlig säkerhet,  

• finansiell säkerhet (sparkonton),  

• hälsa och välbefinnande (försäkringar),  

• säkerhetsnät mot olyckor och sjukdomar samt deras skadeverkan.  

 

Maslow (1943) hävdar i ett resonemang om behov av säkerhet, att även friska individer 

som vanligtvis inte har en känsla av osäkerhet kommer att reagera på förändrade villkor 

i ett samhälle. Hos personer som i huvudsak har behov avseende säkerhet tillfredsställda 

kommer reaktionen vara mindre extrem samt mer realistisk. Hos personer som lever 

med en ständig känsla av otrygghet kommer reaktionen däremot vara mindre realistisk 

och de kommer därför vara mindre förberedda att agera i sitt eget försvar. 

 

➢När individens fysiologiska och trygghetsbehov är tillfredsställda framträder en 

tredje typ av behov, nämligen sociala behov (tillhörande och kärlek). De här behoven 

belyser sociala aspekter på arbets samt fritidsrelaterade situationer i en individs tillvaro 

och bygger resonemanget att alla individer strävar efter positiva relationer med andra. 
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Här ingår behov avseende familj, ömhet, relationer samt arbetstillhörighet. Vidare 

hävdar Maslow (1943) att människor måste känna sig mottagna samt ha en känsla av 

tillhörande, vare sig det handlar om större sociala sammanhang (idrottsföreningar, 

professionella organisationer, religiösa samfund) eller mindre sociala nätverk (familj, 

vänner, partner). Således måste människor älska samt känna sig älskade (Maslow, 

1943).  

➢Behov avseende uppskattning syftar till individens önskan att känna sig uppskattad 

samt dennes självuppskattning och värdering av sig själv. Uppskattning utgörs av en 

individs naturliga önskan att bli mottagen samt värderad av andra individer (Maslow, 

1943).  Uppskattning delas in i två kategorier: 

  

• Lägre behov utgörs av uppskattning ifrån andra, behov av status, erkännande, 

kändisskap, prestige samt uppmärksamhet.  

• Högre behov består av självuppskattning, självförtroende, självständighet och 

frihet. 

  

➢Behov avseende självförverkligande återger individens önskan att växa och 

utveckla sin fulla potential, vilket Maslow (1943) tolkar som viljan att bli allt individen 

har möjlighet att bli. De här behoven skiljer sig åt mellan olika individer och kan ta sitt 

uttryck i behovet av starka prestationer inom idrott, konst eller innovation. Behoven kan 

endast framträda när resterande fyra typer av behov är helt tillfredsställda. Således är det 

en musikers uppgift att göra musik, en diktares uppgift att skriva dikter, en målares 

uppgift att måla om de önskar leva i frid med sig själva. Den här typen av behov skiljer 

sig åt mest då individer är så olika sinsemellan (Maslow, 1943). 
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Figur 3: Maslows behovshierarki (Källa: Egen tolkning) 

 

Maslow (1943; 1962) hävdar att alla individer är motiverade utifrån behov samt att de 

grundläggande behoven är präglade i oss redan ifrån födseln. Maslows teori utgår ifrån 

att varje behovsnivå måste tillfredsställas med början i den första nivån som berör de 

grundläggande behoven för individens överlevnad. Således måste behov av lägre rang 

(fysiologiska och känslomässiga) tillfredsställas innan behov av högre rang (inflytande 

och personlig utveckling) framträder. Maslow benämner primära behov eller behov av 

lägre rang deficiency needs eller D-needs, vilket kan förklaras som att de är behov 

associerade till någon form av brist eller avsaknad. Deficiency needs utgörs av behov 

förknippade till de fyra första nivåerna av behov (Maslow, 1962). Således måste de här 

behoven vara tillfredsställda innan behov av högre rang framträder. Behov av högre 

rang eller sekundära behov benämns även being needs eller B-needs. Det kan förklaras 

som behov associerade till individens existens (vara) (Maslow, 1962). Maslow myntade 

även begreppet metamotivation som syftar på motivation hos individer som ifrån de 

grundläggande behoven alltid strävar efter en konstant utveckling. Metamotiverade 

individer styrs således av B-behov snarare än D-behov (Maslow, 1962). 

 

3.2.2 Teori X och Y 
 

Douglas McGregor (Lewis 2009; Miller, 2012) hävdar att chefer (managers) förhåller 

sig till sina underställda utifrån ett antal antaganden som de har om människor generellt 
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sett. De här antagandena delar McGregor in i två kategorier benämnda teori X och teori 

Y. 

  

Teori X framställer chefen som någon som förknippas med de mest negativa aspekterna 

som återfinns i klassisk ledarskapsteori (Miller, 2012). Teori X antar att: 

  

➢människor i sin natur är lata och avskyr arbete – tillför så lite som möjligt,  

➢människor är oambitiösa, drar sig för ansvar och blir helst styrda av någon annan,  

➢människor är ointresserade av organisationens behov samt i sin natur icke 

förändringsbenägna,  

➢människor söker säkerhet och ekonomisk uppmuntran.  

 

Det enda möjligheten för en chef att nå organisationens mål är genom att pressa och 

bestraffa underställda samt genom sträng övervakning (Lewis, 2009). Enligt McGregor 

(Miller, 2012) är den här övertygelsen vida spridd bland chefer vilket dock är en 

felaktig uppfattning. Han menar istället att chefer bör betrakta anställda som motiverade 

utifrån de högre behoven som återfinns i Maslows behovshierarki, som dugliga att 

genomföra oberoende prestationer (Miller, 2012).  

Med utgångspunkt i de presenterade antagandena har flera beteendevetenskapliga 

studier lett fram till ett antal nya antaganden som McGregor benämner teori Y (Lewis 

2009; Miller 2012). Teori Y antar att:  

➢människor självmant älskar arbete,  

➢människor antar ansvar och utför egen kontroll på sitt arbete. Yttre övervakning av 

anställda samt hot om straff är inte de enda medlen för att uppnå organisationens mål,  

➢människor är ambitiösa,  

➢människor är kapabla till egen styrning samt lärande under rätt villkor- inte bara för 

att anta ansvar utan även för att söka det,  

➢ kreativitet, underfundhet och fantasi är brett utspridd hos människor.  

 

Teori Y betraktar människor som individer med utvecklingspotential samt potential till 

personlig utveckling. Således är det ledningens uppgift att finna möjligheter att utnyttja 

den här potentialen i organisationens samt varje enskild medarbetares intresse. Enligt 
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McGregor måste därmed chefer fokusera på att skapa ett system som möjliggör för 

anställda att uppfylla behov avseende självförverkligande och självuppskattning (Lewis, 

2009). Det medför att:  

  

➢ anställda bör få medverka vid beslutstagning,  

➢ anställda bör uppmuntras att sätta upp personliga mål samt förbinda sig att uppnå 

dem,  

➢ anställda bör få autonomi och självständighet i sitt arbete med avsikten att göra 

arbetsuppgifterna mer intressanta,  

➢auktoritet bör delegeras till lägre nivåer i organisationen med avsikten att skapa 

utmaningar för de anställda som uppmuntrar dem att ta egna beslut samt visa förtroende 

för deras kompetens,  

➢belöningssystem bör utformas som inte bara grundas på monetär ersättning utan 

även tar hänsyn till anställdas psykologiska behov,  

➢de anställda bör behandlas respektfullt samt få ta del av information som rör deras 

arbetsuppgifter samt organisationens verksamhet och resultat.  

 

De här två typerna av ledarskapasansatser kan betraktas som varandras kontraster, men i 

verkligheten återfinns inte en så extrem uppdelning. Erfarenheten visar precis som 

McGregor hävdar att människan präglas av både X och Y element. Således finns det 

människor som är naturligt lata och avskyr arbete, men å andra sidan även människor 

som uppskattar och tycker om arbete. Det medför att det nödvändigt att förhålla sig till 

anställda utifrån diagnostiska principer. Om en chef således ställs inför en anställd som 

är lat, är det inget fel att nyttja tvingande och övervakande åtgärder. Det finns inte heller 

någon anledning att införa en strikt regim om anställda uppvisar självdisciplin och 

motivation (Lewis, 2009). 

 

3.2.3 McClellands behovsteori 

 

1961 presenterade David McClelland en alternativ ansats avseende individers 

motivation (McClelland & Steel, 1973; McClelland 1985, 1987; McClelland & 

Burnham, 2003). McClelland menade att beteende inte enbart påverkades av implicita 

eller undermedvetna motiv hos individer utan även av medvetna motiv. McClelland 
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betonade dock vikten av det undermedvetna för det medvetna (McClelland & Steel, 

1973). Det undermedvetna beskrivs som en människas motiv, kunskap, värderingar, 

övertygelse samt minnen vilka vid varje given tidpunkt inte är en del av det medvetna. 

Vidare menar McClelland att mänskligt beteende långsiktigt styrs av undermedvetna 

motiv, till exempel motivet att prestera vilket har stor betydelse för människor som är 

framgångsrika entreprenörer. Grundtanken i McClellands teori är att människor 

förvärvar behov genom livserfarenheter och inte föds med dem (McClelland & Steel, 

1973). 

  

McClellands teori berör följande behov:  

➢Needs for achievement (behov att prestera) – innefattar behov att uppnå inflytande, 

bemästra utmanande uppgifter, vara bättre än andra, samt försäkra sig en hög nivå av 

framgång. 

 

Enligt McClelland är behovet att prestera utom rimligt tvivel det som driver 

affärsvärlden. Utmaningar härrörande ur individens omgivning är viktiga då de påverkar 

graden av motivation avseende prestation (McClelland & Steel, 1973). 

 

➢Needs for affiliation (behov att tillhöra) – innefattar behov av kärlek, tillhörande 

samt beroende. Det medför att individen undviker konflikter och strävar efter bildandet 

av nära personliga relationer.  

➢Needs for power (behov av makt) – innefattar kontrollbehov av det egna eller 

andras arbete, påverka och övervaka det samt utöva auktoritet på andra.  

 

McClelland delar in behoven avseende makt i personlig och samhällsmakt. Personlig 

makt kan betraktas som ett binärt tillstånd – om någon vinner så förlorar någon annan. 

Samhällsmakt, till exempel möjligheten att vinna allmänna val kan betraktas som en 

individuell föreställning om att nyttja makt till andras fördel. Individer som har ett 

tydligt behov av samhällsmakt uppehåller sig vanligtvis i större nätverk och 

organisationer och önskar vara en aktiv medlem i organisationen (McClelland & Steel, 

1973). 
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3.2.4 Förväntningsteori 

 

Enligt Victor Vroom är motivation beroende av individens egen uppfattning huruvida 

dennes ansträngningar och färdigheter mynnar ut i en tillräcklig belöning. Således 

bygger förväntningsteori på den enskildes önskan att bli belönad. Förväntningsteori 

vilar på tre pelare (Vroom 1964; Seongsin 2007).  

 

➢Valence (valens) uttrycks som ”affective orientations toward particular outcomes” 

(Vroom i Seongsin, 2007. s.789), vilket kan beskrivas som individens egen värdering av 

belöningen som erhålls för utfört arbete. Om belöningen inte utgör något värde så 

medför det att individen inte kommer att motiveras att arbeta (Seongsin, 2007). 

 

➢Expectancy (förväntan) definieras av Vroom (1964) som momentan övertygelse 

som följer en specifik utgång. Räckvidden avseende förväntan är mellan noll och ett, 

där noll förväntan innebär en subjektiv föreställning om att en viss handling inte 

kommer att följas av ett utfall. Ett värde av ett i förväntan innebär å andra sidan en 

subjektiv övertygelse om att en viss handling kommer att följas av ett utfall (Seongsin, 

2007). Således är förväntan associerad med individens egna föreställning kring sin 

förmåga att genomföra en uppgift. Därmed måste individen själv tro på sin förmåga 

samt att dennes insats kommer att leda till framgångsrik och effektiv prestation för att 

motivation skall infinna sig (Vroom, 1964).   

 

➢Instrumentality (Instrumentalitet) utgörs av individens subjektiva uppfattning eller 

förväntan om att ett visst beteende kommer att leda till ett specifikt utfall. Om individen 

beter sig på ett visst sätt så kommer också denne att belönas specifikt (Seongsin, 2007). 

  

 

   

Förväntan: 
Varsebliven sannolikhet att 

viss ansträngning kommer att 

leda till effektiv prestation 

 

Instrumentalitet: 
Varsebliven sannolikhet att 

god prestation kommer att leda 

till önskat utfall 

Valens: 
Värde av förväntat 

utfall för individen 

Figur 4: Vrooms förväntningsteori (Seongsin 2007, s. 790) 

Effort
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Performance

(Prestation)

Outcome
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Motivation
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Figur 5: Vrooms förväntningsteori (Seongsin 2007, s. 790) 

 

3.2.5 ERG teorin 

 

Enligt Clayton Alderfers (1968) egna utsaga är ERG teorin en påbyggnad av Maslows 

behovshierarki. ERG teorin är dock grundad på tre hierarkiska behov vilka också givit 

teorin dess namn (Alderfer, 1968). 

  

➢E - existence (behov associerade med individens existens) - grundläggande behov 

(lägre nivåer),  

➢R - relatednes (behov associerade med personliga relationer),  

➢G - growth (behov associerade med personlig utveckling).  

 

Behov associerade till individens existens (E) innefattar Maslows två lägsta kategorier, 

fysiologiska och säkerhetsbehov. Behov associerade till personliga relationer (R) 

innefattar Maslows tredje kategori, således behov av kärlek och tillhörighet. Behov 

associerade med personlig utveckling (G) innefattar Maslows behov avseende 

uppskattning och självförverkligande (Alderfer, 1968).  

 

Enligt ERG teorin kan en individs beteende vara motiverat utifrån flera nivåer av behov 

samtidigt, och otillfredsställda behov motiverar individen att tillfredsställa högre eller 

lägre hierarkiska behov (Alderfer, 1968). Således hävdar Alderfer att behov på lägre 

nivåer blir mindre viktiga när de blivit tillfredsställda medan behov på högre nivåer blir 

allt viktigare när de blivit tillfredsställda. Om behov på högre nivåer inte är 

tillfredsställda, börjar individen att tillfredsställa behov på lägre nivåer som är lättare att 

tillfredsställa. Det är en process som Alderfer benämner frustration-regression process. 

Om till exempel behov associerade med individens existens och personliga relationer 

(E), (R) är tillfredsställda och behov associerade med personlig utveckling (G) är 

blockerade blir individen frustrerad (frustration) vilket medför att behov associerade 

Motivationskraft = Förväntan X Instrumentalitet X Valens
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med personliga relationer (R) återkommer (regression) och blir en dominant källa till 

motivation (Alderfer, 1968). 

 
3.2.6 Målsättningsteorin 

 

Upphovsmännen bakom målsättningsteorin Edwin Locke och Gary Latham (2002) 

menar att konceptet bakom deras teori har sitt ursprung i Thomas A. Ryans tankar om 

att mänskligt beteende påverkas av medvetna avsikter, planer och uppgifter, samt att 

mänskligt handlande styrs av medvetna mål. Målsättningsteorin som Locke och Latham 

utvecklat under knappt fyrtio år av empiriska undersökningar bygger på antagandet att 

mänskligt beteende i huvudsak styrs av medvetna motiv. Enligt Locke och Bryan (1969) 

är målorienterade handlingar på den lägsta eller vegetativa nivån fysiologiskt 

kontrollerade. Nästa nivå återfinns hos mindre utvecklade djur och utlöser medvetet 

självreglerande genom sensoriska mekanismer som värk eller njutning. Människan har 

den högsta formen av medvetenhet, förmågan att resonera samt möjligheten att välja 

personliga mål och följa långsiktiga tankar (Locke & Bryan, 1969). Locke och Latham 

(2002) betonar att mål påverkar handlingar och deras framgång utifrån fyra 

mekanismer:  

 

 

1. Mål verkar som en styrmekanism och har en riktande funktion vilket innebär att de 

riktar uppmärksamhet och ansträngning gentemot aktiviteter som leder till 

måluppfyllelse samt avleder uppmärksamhet ifrån aktiviteter som inte är relevanta för 

måluppfyllelsen. 

 

2. Mål verkar som en drivkraft och energigivare för att utföra uppgifter. Högt uppsatta 

mål leder till större ansträngning för att uppnå dem till skillnad från lågt uppsatta mål 

som leder till mindre ansträngning. 

  

3. Mål påverkar ihärdighet.  Undersökningar visar att personer som själva haft möjlighet 

att kontrollera tiden de använder för att genomföra en specifik uppgift har ansträngt sig 

mer för att uppnå högt uppsatta mål. Locke och Latham påpekar att en skiftning mellan 

tid och intensitet avseende ansträngning kan ske då det vid högt uppsatta mål endast går 

att arbeta snabbare och mer intensivt under en kort period, medan det långsiktigt går att 

arbeta långsammare och mindre intensivt.  
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4. Mål påverkar handlingar indirekt då de leder till upplysning, upptäckter samt 

användning av relevanta kunskaper och strategier för att slutföra specifika uppgifter. 

  

Enligt Locke och Latham (2002) har studier kring målsättning i huvudsak upptäckt 

följande: 

  

1.  När individer ställs inför uppgifter och mål som härrör från dem själva använder de 

per automatik kunskap och färdigheter som de redan besitter och som är relevanta för att 

uppnå målen.  

2. Om individer inte kan uppnå mål med automatiserade färdigheter tar de användning 

av färdigheter som de använt i liknande situationer och applicerar dem på den 

föreliggande situationen.  

3. Om uppgiften som leder till målet är okänd för individer då kommer de avsiktligen 

att planera för nya strategier som kan bidra till att uppnå satta mål.  

4. Individer med stort självförtroende är benägna att utveckla effektivare strategier.  

5. Om individer ställs inför en komplex uppgift, uppmuntrar det dem till att utveckla 

bättre strategier.  

6. Om individer är upplärda att använda lämpliga strategier då är de mer benägna att 

använda dem för att uppnå högt satta mål. Det medför i sin tur att strategiernas 

verkningsgrad blir bättre. 

 

För att uppsatta mål skall kunna uppnås effektivt samt ha hög verkningsgrad bör 

följande faktorer tas i beaktande (Locke & Latham, 2002). 

  

➢Goal Commitment (målengagemang) blir extra tydligt om målen är högt 

uppsatta och svåra att uppnå, då de är förenade med en hög grad av ansträngning 

samt en låg grad av möjlig framgång. Två nyckelfaktorer är utpräglade för att 

bibehålla målengagemanget nämligen: 

 

• Importance (betydelse) vikten av det förväntade utfallet vid uppfyllandet av 

målet,  
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• Self-efficiacy (självförtroende) övertygelsen om att ett mål går att uppnå.  

 

Betydelsen att uppnå målet kan ledningen ingjuta i personalen genom uppmuntran, 

inspiration och stöd, å andra sidan kan individens egna uttalade förbindelse att uppnå 

målen bli en del av dennes heder eller integritet (Locke & Latham, 2002). 

  

Konceptet självförtroende är viktigt ur flera aspekter. Om individer har möjlighet att 

sätta upp mål själva kommer de som har ett gott självförtroende sätta målen högre än de 

som har ett lågt självförtroende. Individer med gott självförtroende har i jämförelser 

med individer med sämre självförtroende uppvisat större engagemang gentemot 

uppsatta mål, samt brukat bättre strategier för att uppnå mål och reagerat positivare på 

negativ återkoppling (Locke & Latham, 1990). 

 

➢ Feedback (återkoppling), att individer är medvetna om utfallet, vad de tillfört 

genom att uppfylla målen. Om människor inte är medvetna om vad de tillför kan 

de inte heller anpassa ansträngningen som är nödvändig för att uppnå målen 

(Locke & Latham, 2002). 

➢ Task complexity (uppgiftens komplexitet), om uppgiften blir svårare och kräver 

en högre grad av färdighet och kunskap som ännu inte införlivats, blir målet 

beroende av förmågan att upptäcka adekvata målstrategier. Det medför att 

uppgifter som kräver avancerad kunskap har en lägre grad av måluppfyllnad 

(Locke & Latham, 2002). 

 

➢ Personal goals as mediators of external incentives (personliga mål som 

mellanhänder för yttre incitament) utgörs av personliga mål inklusive 

målengagemang och självförtroende. De nämnda variablerna är de mest direkta 

medvetna motivationskällorna för handling. Således kan personliga mål, 

målengagemang och självförtroende verka som en katalysator för yttre mål 

(Locke & Latham, 2002). 

 

➢ Satisfaction (tillfredsställelse) mål är å ena sidan något som individen strävar 

efter att uppnå men blir å andra sidan också en standard för att bedöma upplevd 

tillfredsställelse. Således är målet en referenspunkt för att bedöma 
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tillfredställelse om målet uppnås eller överträffas, till skillnad ifrån 

otillfredsställelsen om målet inte uppnås (Locke & Latham, 2002).  

 

Figur 6 nedan illustrerar de grundläggande elementen i målsättningsteorin samt 

högprestationscykeln och betonar vikten av medvetet uppsatta mål samt självförtroende. 

Målsättningsteorin fokuserar på komponenterna i det som kan betraktas som ett 

effektivt mål (Locke & Latham, 2002). Komponenterna är följande: specificering och 

svårighetsgrad; målets påverkan på enskild, grupp eller organisationsnivå; adekvat 

användning av inlärning mot ett framgångsrikt mål; målens roll som en mellanhand till 

andra incitament; påverkan på målets kärna. En framgångsrik prestation är i sig 

motiverande, således är effekten av mål beroende av att individen innehar nödvändiga 

kunskaper och färdigheter. Mål kan motivera personer att bruka befintliga möjligheter som 

undermedveten kunskap genom att uppmärksamma den, eller motivera personer till att söka 

efter ny kunskap (Locke & Latham, 2006). 

 

 

 

Figur 6: Grundläggande element i målsättningsteorin och högprestationscykeln (Locke & Latham, 2002, 

s.714)   

 

3.2.7 Herzbergs tvåfaktorsteori 

 

Herzbergs tvåfaktorsteori presenterades ursprungligen i boken ”The Motivation to 

Work” 1959. I boken som bygger på empiriska studier av faktorer som påverkar 
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anställdas motivation kom Herzberg (1965) fram till slutsatsen att två typer av faktorer 

påverkar arbetsmotivation vilka benämns hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Enligt tvåfaktorsteorin har individer två huvudsakliga typer av behov: hygienbehov som 

påverkas av fysiska och fysiologiska förhållanden och villkor, och motivationsbehov 

som Herzberg beskriver som väldigt lika behoven på de högre nivåerna i Maslows 

behovshierarki (Herzberg et al 2010). Hygienbehov tillfredsställs av faktorer som 

Herzberg benämner hygiener eller dissatisfiers vilka är övervakning, personliga 

relationer, arbetsvillkor, lön, status, företagets och ledningens policys samt 

arbetstrygghet. Alla nämnda faktorerna är associerade med arbetsmiljön (kontexten). 

Om faktorerna inte är adekvata infinner sig arbetsotillfredsställelse hos individen. Om 

faktorerna däremot är adekvata och positiva försvinner hinder som motverkar 

arbetstillfredsställelse. Det innebär dock inte att tillfredsställelse av hygienbehov leder 

till arbetstillfredsställelse utan endast till en minskning eller avsaknad av 

otillfredsställelse (Herzberg, 1965). Motivationsbehov tillfredsställs av faktorer som 

Herzberg benämner motivatorer eller satisfiers vilka utgörs av prestation, erkännande, 

arbetsuppgiften, ansvar, befordran och personlig utveckling. Som tidigare nämnts är 

hygienfaktorer associerade med arbetskontexten medan motivatorer är associerade med 

arbetets natur och dess konsekvenser. Faktorer som således leder till 

arbetstillfredsställelse är de som tillfredsställer individens behov av självförverkligande 

på arbetet. Till skillnad ifrån hygiener som med sin närvaro inte bidrar till 

arbetstillfredsställelse utan endast upprätthåller ett neutralt läge som varken kan 

betecknas som tillfredsställelse eller otillfredsställelse leder närvaron av motivatorer till 

arbetstillfredsställelse. Avsaknaden av motivatorer leder inte heller till 

arbetsotillfredsställelse utan till samma neutrala läge som närvaron av hygiener, således 

varken tillfredsställelse eller otillfredsställelse (Herzberg et al, 2010).  
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Figur 7: Illustration av sambandet mellan ERG teorin, Maslows behovshierarki samt Herzbergs 

tvåfaktorsteori (Källa, Egen tolkning) 

 

3.2.8  Agentteorin 

 

Förespråkarna Fama och Jensen (1983) förklarar att en organisation speglas av ett 

samband mellan kontrakt (nexus of contracts), vilket innebär att alla parter i en 

organisation är av kontraktuell natur. Vidare menar förespråkarna att principal-

agentförhållandet antingen kan bestå av implicita eller explicita kontrakt. Problematiken 

i agentteorin grundar sig i att uppdrag samt beslutsfattandet som delegeras från 

principalen till agenten inte ligger i linje och korrelerar med principalens (Bergström & 

Samuelsson, 2001). Enligt den här teorin är det vanligt förekommande att agenten har 

en agenda att agera i egenintresse då denne i många fall har ett kontinuerligt 

informationsövertag (Fama & Jensen, 1983; Schiell & Bellance, 2009). Ett 

informationsövertag som går under benämningen informationsasymmetri, vilket medför 

att agenten har betydligt mer information är principalen. En grundläggande del i teorin 

är att informationsövertaget kan leda till att agentens (anställdas) mål och prioriteringar 

skiljer sig från principalens (ledningen), vilket är ett resultat av separationen av ägande 

och kontroll (Fama & Jensen, 1983; Anthony & Govindarajan, 2007; Sevenius, 2007). 
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En central del i agentteorin är skapandet av ett belöningssystem som utformas i syfte att 

uppnå målkongruens mellan ledning och anställda (Bloom & Milkovich, 1998; Schiehll 

& Bellance, 2009). Belöning av individuella prestationer och strävan efter egen 

måluppfyllelse utmynnar i positiva resultat genom att den enskilde individens prestation 

samt motivation ökar. Däremot förklarar teorin, som tidigare nämnts, att principalens 

(ledningens) och agentens (anställdas) mål och prioriteringar kan skilja sig åt på grund 

av en separation av ägande och kontroll (Anthony & Govindarajan, 2007). I likhet med 

Fama och Jensen samt Anthony och Govindarajan hävdar även Sevenius (2007) att en 

separation av ägande och kontroll kan ge upphov till risker i ombudsförhållanden; 

adverse selection och moral hazard. Den förstnämnda risken berör den del av 

informationsövertaget som agenten utnyttjar till sin fördel för att berika sig själv, det 

vill säga att ett opportunistiskt beteende uppstår (Sevenius, 2007), medan moral hazard 

berör den del av informationsproblemet där bristande övervakning leder till att agenten 

utnyttjar informationsasymmetrin och därmed skapar förmåner på principalens 

bekostnad (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989; Sevenius, 2007). 

 

I likhet med Maslows behovshierarki (se avsnitt 3.2.1) menar Anthony (2001) att en 

anställds nivå på behovshierarkin bestäms av den enskilde individens preferenser. Av 

den anledningen är det viktigt att belöningar utformas efter den anställdes insatser och 

dennes behov, för att på så sätt öka prestationen samt motivationen. Arvidsson (2009) 

poängterar att belöningssystem som utformas efter individens behov resulterar i att 

målkongruens uppnås. Likaså minimeras risken för intressekonflikt mellan principalen 

och agenten, det vill säga att risken för moral hazard och adverse selection undviks.  

 

 

3.3 Rangordning av motivationsfaktorer, tidigare studier 
 

Tidigare studier genomförda av Labour Relations Institute of New York (1946), Kovach 

(1980 och 1987), Wiley (1997), samt Gulevski & Talevska (2009) bygger på enkäter 

där respondenter fått rangordna tio motivationsfaktorer i syfte att undersöka vilka 

faktorer som motiverar anställda i arbetet. 

 

➢ Uppskattning för utfört arbete 

➢ Delaktighet i beslutsfattande 

➢ Att få hjälp med personliga problem av arbetsgivaren 
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➢ Anställningstrygghet 

➢ Bra lön 

➢ Intressanta arbetsuppgifter 

➢ Befordrings- och utvecklingsmöjligheter i organisationen 

➢ Företagets lojalitet gentemot medarbetarna 

➢ Bra arbetsmiljö 

➢ Återkoppling på utfört arbete 

 

 
3.3.1 Wiley – What motivates employees over 40 years of motivation surveys. 

I en undersökning 1992 distribuerade Wiley (1997) 550 enkäter till respondenter 

anställda inom tillverkning, service, statlig förvaltning, försäkring, hälso och sjukvård 

samt allmännyttiga bolag. Kön, ålder, yrkeskategori, årsinkomst samt anställningsgrad 

(hel eller deltid) användes som bakgrundsvariabler. I studien ombads respondenterna att 

rangordna tio motivationsfaktorer efter hur väl de upplevdes motivera dem som 

anställda. En analys av underlaget genomfördes för att undersöka om några signifikanta 

skillnader mellan valet av motivationsfaktor och enskilda bakgrundsvariabler fanns. 

Nedan följer undersökningens fynd.  

 

Kön 

 

Män värdesätter i hög grad intressanta uppgifter medan kvinnor lägger tonvikt på bra 

arbetsvillkor samt uppskattning för utfört arbete. 

 

Ålder (år) 
(under 26, 26–34, 35–44, 45–54 och över 55) 

 

Bra lön rankades högst av alla åldersgrupper med undantag av gruppen över 55 år. Dock 

kunde ingen signifikant skillnad påvisas vilket medförde att Wiley konstaterade att bra 

lön oavsett ålder är en effektiv motivationsfaktor.  

 

Inkomst ($) 
(Grupp 1 under 14 999, Grupp 2 15 000-24 999, Grupp 3 25 000 - 34 999, Grupp 45 000 - 49 999, Grupp 

5 över 50 000) 
 

Grupp 1 och 3 utmärkte sig i hur de värderade bra arbetsmiljö. Grupp 1 la större vikt vid 

bra arbetsmiljö än grupp 3. I grupp 3 noterades även skillnader i hur de värderade att få 

hjälp med personliga problem av arbetsgivaren i jämförelse med resterande grupper. 
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Yrkeskategorier 
(kontor, fabrik, försäljning, experter, tekniker, ledning) 

 

Intressanta arbetsuppgifter, delaktighet i beslutsfattande och hjälp med personliga 

problem utmärker sig i undersökningen. Experter värdesätter intressanta arbetsuppgifter 

högre än kontorspersonal. Fabriksarbetare värderar intressanta arbetsuppgifter minst i 

jämförelse med ledning, experter, kontorspersonal och försäljare. Delaktighet i 

beslutsfattande motiverar ledningen i högre utsträckning än fabriksarbetare medan 

experter och ledning i lägre grad än fabriksarbetare motiveras av hjälp med personliga 

problem.  

 

Anställningsgrad 
(hel- eller deltid) 

 

Studien visar att heltidsanställda värdesätter företagets lojalitet gentemot de anställda 

högst medan deltidsanställda värderar intressant arbete och bra arbetsvillkor. 

 

Wiley (1997) slutsatser 

 

Följande fem motivationsfaktorer rankas högst av respondenterna i Wileys (1997) 

studie: 

 

1. Bra lön 

2. Uppskattning för utfört arbete 

3. Anställningstrygghet 

4. Befordrings- och utvecklingsmöjligheter i organisationen 

5. Intressanta arbetsuppgifter 

 

Wileys (1997) undersökning indikerar att bra lön generellt sett motiverar 

respondenterna utan hänsyn till kön, ålder, inkomst, yrkeskategori eller 

anställningsgrad. Vidare visar undersökningen att osäkerhet på arbetsmarknaden, risken 

att mista sin anställning samt nedskärningar har negativ inverkan på självförtroende 

samt kan leda till oro och social isolering. Enligt Wiley (1997) kan en plausibel 

förklaring till varför respondenterna placerar lön och anställningstrygghet högre än i 

tidigare undersökningar genomförda 1946, 1980 och 1986 vara sänkt levnadsstandard 

samt sämre anställningstrygghet. Således behöver anställda löneökningar, 

anställningstrygghet, möjligheter till befordran samt stabilitet för att känna sig 

motiverade. Uppskattning för utfört arbete rangordnas högt i studien vilket enligt 
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Blanchard och Johnson (1982 i Wiley, 1997), samt Dawson och Dawson (1990 i Wiley, 

1997) kan förklaras av individens inneboende behov att känna sig uppskattad samt få 

erkännande för sitt bidrag. Det medför i sin tur ett bättre personligt samt professionellt 

självförtroende. Återkommande inslag som verkar motiverande på anställda och som 

rangordnas högt, är intressanta arbetsuppgifter, möjligheter till befordran samt att växa 

inom organisationen. Det kan förklaras av att individer motiveras av utmanade 

uppgifter, tydliga mål, snabb återkoppling samt större ansvar (McClelland, 1987). 

Således blir delaktighet ett viktigt verktyg för att engagera och motivera anställda 

(McClelland, 1987; Sekaran, 1989). 

 

 
3.3.2 Kovach – What motivates employees? Workers and supervisors give different 
answers. 

År 1986 genomförde Kovach (1987) en undersökning avseende motivationsfaktorer på 

1000 medarbetare. Undersökningen jämför resultat ifrån tre undersökningar. Fem 

bakgrundsvariabler ligger till grund för studien: kön, ålder, inkomst, arbetskategori, 

samt hierarkisk nivå  

 

Kön 

Män placerar Uppskattning för utfört arbete näst högst medan kvinnor anser att det är 

mest motiverande. Således noterades inga signifikanta skillnader mellan könen. 

 

Ålder 
(under 30, 31 – 40, 41 – 50, över 50) 

 

 I jämförelse med övriga kategorier noterades den största skillnaden i kategorin under 

30 år. Bra lön rankades högst, medan Anställningstrygghet samt Befordrings och 

utvecklingsmöjligheter i organisationen hamnade på andra respektive tredje plats. 

Kategorins svar överensstämde med arbetsledarnas uppfattning om vad som motiverar 

anställda. 

 

Inkomst $ 
(under 12 000, 12 001 – 18 000, 18 001 – 25 000, över 25 000) 

 

I den lägsta kategorin noterades en likhet med arbetsledarnas uppfattning men också 

störst skillnad gentemot övriga grupper. Kategorin rangordnade Bra lön högst följt av 

Anställningstrygghet samt Befordrings- och utvecklingsmöjligheter i organisationen. 

Mellangruppernas svar liknade varandra. De placerade Bra lön, Anställningstrygghet 
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samt Befordrings- och utvecklingsmöjligheter i mitten. Dem som tjänar mest placerade 

Intressanta arbetsuppgifter högst medan Anställningstrygghet hamnade på plats tre. 

 

Arbetskategorier 

Uppskattning för utfört arbete, Intressanta arbetsuppgifter samt Bra lön rangordnades 

högst av arbetare (blue-collar), medan Intressanta arbetsuppgifter, Bra arbetsmiljö och 

Uppskattning för utfört arbete placerades högst hos okvalificerade tjänstemän (white-

collar). Okvalificerade tjänstemän värderade dessutom Befordrings- och 

utvecklingsmöjligheter i organisationen högre än arbetare som la större vikt vid 

Anställningstrygghet. 

 

Hierarkisk nivå 
(låg, medel och hög) 

Bra lön samt Anställningstrygghet placerades högst av arbetare på låg hierarkisk nivå 

medan Intressanta arbetsuppgifter och Uppskattning för utfört arbete hamnade högst 

upp hos arbetare på medel samt hög nivå. 

Enligt arbetsledarna som tillfrågades i undersökningarna 1946, 1980 och 1986 är lön 

mest motiverande för de anställda. Dock visar Kovachs studie att det endast är tre 

underkategorier som placerar lön högst nämligen: 

 

➢ Kategorin under 30 år vilka utgör 20 % av totalt antal respondenter 

➢ Den lägsta inkomstgruppen (upp till $12 000) vilka står för 13,5 % av svaren 

➢ Den lägsta organisationsnivån som representerar 42 % av respondenterna. 

 

 Samtliga undersökningar som genomfördes 1946, 1980 och 1986 visar att 

arbetsledarnas rangordning inte förändrats över tid. Enligt Kovach stämmer dock 

arbetsledares uppfattningar om vad som motiverar anställda inte överens med 

verkligheten. Således tar de varken hänsyn till eller förstår vikten av Herzbergs samt 

Maslows teorier för att motivera medarbetare. Kovach (1987) menar att arbetsledare 

använder sig själva som referenspunkt och projicerar sin uppfattning på medarbetarna, 

därav kan deras uppfattning också skilja sig åt så markant. Vidare visar studien att 

kvinnor värderar Uppskattning för utfört arbete medan män lägger vikt vid Intressanta 

arbetsuppgifter. Således bör ledare koncentrera sina insatser på att skapa utrymme för 

intressantare uppgifter samt uppmuntran och kommunikation. De yngsta arbetarna 

rangordnar Bra lön som mest motiverande vilket indikerar att de inte tillfredsställt 
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basbehoven enligt Maslows behovshierarki. Således skulle den här kategorin kunna 

motiveras av flexibla ersättningsprogram. I åldersspannet 31–40 år hamnar 

Anställningstrygghet högst, dock avtar det behovet i takt med ökande ålder. Det ger 

enligt Kovach (1987) en indikation på att medarbetare som stannar på en arbetsplats 

efter 40 års ålder blir väl omhändertagna av arbetsgivare. Vidare visar studien att Bra 

lön och Anställningstrygghet även utmärker sig bland dem lägst ned i hierarkin. Det kan 

förklaras av Maslows antagande om att behov som inte är uppfyllda fortfarande är 

motiverande. Då de lägre behoven verkar vara tillfredsställda hos anställda på Medel 

och Hög nivå, bör arbetsgivare fokusera på att uppfylla sociala- och egobehov. Det kan 

ske genom insatser som arbetsutvidgning och arbetsberikning vilka fortfarande har en 

motiverande effekt.  

 
 
3.3.3 Gulevski & Talevska (2009) Rankning av motivationsfaktorer hos 
högutbildade- En kvantitativ studie 

 

2009 genomförde Gulevski och Talevska en studie där de distribuerade enkäter till 728 

medlemmar i nätverket Nova 100/Pro av vilka 192 respondenter svarade. Populationen i 

studien utgjordes av högutbildade akademiker med framförallt teknisk, ekonomisk och 

juridisk bakgrund. Som bakgrundsvariabler användes kön, ålder, utbildningsnivå, 

yrkesverksamma år, hierarkisk nivå, årsinkomst, samt bonus/provision. Respondenterna 

fick rangordna tio motivationsfaktorer efter hur väl de motiverade dem.  Underlaget 

analyserades med hjälp av Spearman rank-korrelationstest samt Fisher test för att 

upptäcka huruvida det fanns några signifikanta skillnader mellan enskilda 

bakgrundsvariabler samt rangordningen av motivationsfaktorer. Nedan följer studiens 

resultat: 

 

Kön 

Både män och kvinnor anser Intressanta arbetsuppgifter vara den mest motiverande 

faktorn. Befordringsmöjligheter hamnar på andra plats bland männen medan kvinnor 

väljer Bra arbetsmiljö som nummer två. Bra lön placeras på plats tre av båda könen 

dock flankeras Bra lön på tredje plats av Uppskattning för utfört arbete bland kvinnorna. 

 

Ålder 
(under 26, 27 – 30, över 31) 

Intressanta arbetsuppgifter värderas högst av alla åldersgrupper. I grupperna under 26 

samt mellan 27–30 hamnar Befordringsmöjligheter på plats två medan Bra lön tar den 
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platsen i gruppen över 31. Delaktighet i beslutsfattandet hamnar på tredje plats i 

grupperna 27–30, samt över 31. I gruppen under 26 hamnar Bra arbetsmiljö på tredje 

plats. 

 

Utbildningsnivå 
(Ej akademisk examen, Högskoleexamen eller motsvarande, Kandidatexamen eller motsvarande, 

Magister-/Masterexamen eller motsvarande, Licentiat-/Doktorsexamen) 

 

Då respondenter utan akademisk examen, Högskoleexamen eller motsvarande samt 

Licentiat-/Doktorsexamen endast representerar 7 % (13) av respondenterna väljer 

Gulevski och Talevska att inte inkludera deras svar. I de återstående grupperna anses 

Intressanta arbetsuppgifter vara mest motiverande. Befordringsmöjligheter hamnar på 

andra plats i kategorin Kandidatexamen eller motsvarande, medan Bra lön tar den 

platsen hos gruppen Magister-/Masterexamen eller motsvarande. Den här gruppen väljer 

även Delaktighet i beslutsfattande på tredje plats medan den återstående gruppen väljer 

Bra arbetsmiljö på plats tre. 

 

Yrkesverksamma år  
(0–2 år, 3–5 år, 6–11 år) 

 

Alla respondenterna i de tre kategorierna placerar Intressanta arbetsuppgifter som mest 

motiverande. I gruppen 0–2 år återfinns en stor spridning gällande plats två och 

Befordringsmöjligheter, Bra lön, Bra arbetsmiljö, samt Delaktighet i beslutsfattandet 

delar den platsen. I intervallet 3–5 år återfinns Befordringsmöjligheter på andra plats 

medan gruppen 6–11 år placerar Bra lön som nummer två. Bra lön och Delaktighet i 

beslutsfattandet rankas på delad tredje plats i gruppen 3–5 år. I intervallet 6–11 år 

hamnar både Delaktighet i beslutsfattande och Uppskattning för utfört arbete på plats 

tre. 

 

Hierarkisk nivå 
(anställd, chef 1–5 anställda, chef> 6 anställda)  

 

”Person som har ansvar för löne- och/eller utvecklingssamtal med andra anställda” 

(Gulevski & Talevska, 2009 s. 42) definieras av författarna som chef. 

 

Intressanta arbetsuppgifter är mest motiverande i alla kategorierna. Bra lön och 

Befordringsmöjligheter hamnar på andra respektive tredje plats bland anställda.  

Delaktighet i beslutsfattande rangordnas som nummer två medan Bra lön samt 

Uppskattning för utfört arbete tar plats tre bland Chefer med 1–5 anställda. 
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Befordringsmöjligheter hamnar på plats två i kategorin Chefer med fler än 6 anställda 

medan Delaktighet i beslutsfattande rangordnas som nummer tre. 

 

Inkomst   
(Låg (<360 000 SEK), Medel (360 001 – 600 000 SEK), Hög (> 600 001 SEK)) 

 

Alla kategorierna anser att Intressanta arbetsuppgifter är mest motiverande. Bra 

arbetsmiljö hamnar på plats två i inkomstintervallet låg medan Uppskattning för 

utfört arbete och Delaktighet i beslutsfattande delar tredje plats. Befordringsmöjligheter 

samt Bra lön rangordnas som nummer två respektive tre i inkomstintervallet medel. Bra 

lön rangordnas som nummer två i inkomstgruppen hög medan Befordringsmöjligheter 

och Delaktighet i beslutsfattande delar plats tre. 

 

Bonus och/eller provision 
(ja, nej) 

 

Främsta motivationsfaktor i båda kategorierna anses Intressanta arbetsuppgifter vara. 

Respondenter utan bonus rangordnar Delaktighet i beslutsfattande på andra plats samt 

Bra arbetsmiljö på tredje. Bra lön och Befordringsmöjligheter placeras på plats två 

respektive plats tre hos respondenter med bonus. 

 

Gulevski och Talevska (2009) Slutsatser. 

 

Intressanta arbetsuppgifter, Bra lön samt Befordrings- och utvecklingsmöjligheter i 

organisationen rangordnas totalt som de tre mest motiverande faktorerna. Således 

bekräftar studien de teoretiska resonemang som anförs av Maslow och Herzberg genom 

att visa att respondenterna motiveras av faktorer kopplade till inre motivation samt 

personlig utveckling och tillväxt. 

 
 

3.4 Hypotesmodell: Relationen mellan motivationsfaktorer och 
bakgrundsvariabler 

 
Den teoretiska referensramen som presenterats i föreliggande kapitel skapar ett 

fundament på vilket en hypotesmodell formuleras i syfte att beskriva relationen mellan 

motivationsfaktorerna som tidigare studier (Kovach, 1987; Wiley, 1997; Gulevski & 

Talevska, 2009) definierat samt ett antal bakgrundsvariabler som skulle kunna påverka 

rangordningen av faktorerna. 
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Agentteorin bygger på att uppdragsgivaren (principalen) genom ett ”kontrakt” anlitar en 

underställd (agent) vars huvudsakliga uppgift är att förverkliga principalens vision. För 

att säkerställa att agenten uppfyller kontraktet använder principalen olika incitament 

som motiverar agenten att inte avvika ifrån det överenskomna kontraktet. Å andra sidan 

har agenten egna målsättningar samt inneboende behov vilka behöver tillfredsställas för 

att agenten skall handla i principalens bästa intresse (Jensen & Meckling, 1976). 

Således krävs en kombination av åtgärder för att motivera agenten att hålla sig till det 

avtalade kontraktet. Om principalen har vetskap om vilka incitament som motiverar 

agenten till handlande kan principalen skapa styrmedel som påverkar agenten till ett 

beteende vars utfall främjar visionen och målsättningen (Seongsin, 2007).  Således 

krävs någon form av kategorisering för att lättare utvärdera vilka faktorer som motiverar 

olika individer. Studierna som varit förlaga till den här undersökningen (Kovach, 1987; 

Wiley, 1997; Gulevski & Talevska, 2009) har grupperat respondenterna utifrån 

demografiska samt socioekonomiska variabler. Det medför att det är en rimlig 

utgångspunkt även i föreliggande studie. De bakgrundsvariabler som används i studien 

är således kön, ålder, utbildningsnivå, yrkesverksamma år, hierarkisk nivå, inkomst 

samt bonus och/eller provision. Som tillägg till övriga studier introduceras även en ny 

bakgrundsvariabel som är direkt kopplad revisionsbranschen. Variabeln 

verksamhetsområde ger en mer nyanserad bild av branschen som annars vanligtvis 

förknippas med traditionellt revisorsarbete. Den här bakgrundsvariabeln kan kopplas 

samman med ekonomistyrning i revisionsföretag där olika områden inom en 

verksamhet präglas av olika grader och typer av kunskap. Således innebär det att 

revisionsföretag i egenskap av kunskapsföretag som är beroende av högutbildade 

individer, har en särskild ställning. Med hänsyn till de särskilda förutsättningarna 

avseende kunskapsföretags tillgångar spelar en individs professionella kompetens en 

väsentlig roll. Det medför att det är av yttersta vikt att ekonomistyrningen lägger fokus 

på tillgångar som tid och individer med hög kunskap vilka betraktas som 

nyckelresurser. Genom en kartläggning av kunskap och motivationsförutsättningar 

erhålls en övergripande bild beträffande individers välmående samt vad som stimulerar 

och bidrar till god samverkan inom olika områden på en arbetsplats. Utifrån det går det 

att konstatera att kunskapsintensiva företag som drivs av individer med hög kompetens 

och relativt hög ambitionsnivå som anses vara viktiga resurser kräver någon form av 

formell kontroll och styrning (Sveiby & Risling, 1989). 
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3.5 Teoriavgränsning 

 

Som ovan nämnts har föreliggande kapitel belyst relevanta teorier inom det aktuella 

ämnet för kommande analyskapitel. Fokus har varit vid grundläggande 

motivationsteorier som Herzbergs tvåfaktorsmodell samt Alderfers ERG-teori, vilka 

mer eller mindre bygger på Maslows behovshierarki. Den främsta anledningen till 

urvalet av de specifika teorierna beror på att de täcker stora delar av studiens 

forskningsområde samtidigt som frågeställningarna besvaras.   

 

Samtliga presenterade teorier utgör ett relativt brett fält där respektive forskare 

karaktäriserar skapandet av motivation med hjälp av mer eller mindre liknande aspekter. 

Motivationsteorierna redogör för olika beskrivningar som en individ, det vill säga 

personlighetsmässiga samt behovsmässiga förändringsfaser, som en individ kan 

uppleva. I många fall är en smalare studie med en bred bas och en avsmalnad topp med 

en avgränsad teoretisk referensram eftersträvansvärd. Dock är den här studiens 

undersökningsfråga relativt bred, och meningen är att studera vilka motivationsfaktorer 

som påverkar individer inom en specifik bransch. För att möjliggöra studien och 

uppfylla dess syfte upplevdes redan till en början att behovet av en bredare teoretisk bas 

beträffande motivation var nödvändig att ta med. Således kopplas den breda teoretiska 

referensramen till osäkerheten kring vilket resultat som förväntades, samt vilka aspekter 

respondenterna hänvisar till. Det innebär att en bred teoretisk översikt är viktig att ta 

med i föreliggande studie för att förtydliga hur respondenter väljer att rangordna 

motivationsfaktorer. Som angivits är det endast några teorier som kommer att belysas i 

analysen. Viktigt att påpeka är att de utvalda teorierna inte påverkar reliabiliteten 

negativt. Huvudtanken bakom urvalet av teorierna är att de kan appliceras på stora delar 

av studiens forskningsområde.  
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4 Empiriskt resultat och diskussion 
 

Föreliggande kapitel presenterar studiens empiriska resultat. Inledningsvis jämförs 

studiens resultat med tidigare undersökningar varpå resultaten av alla enkäter 

sammanställs. Slutligen redogörs för resultaten utifrån bakgrundsvariablerna kön, ålder, 

yrkesverksamma år, hierarkisk nivå, inkomst, verksamhetsområde, bonus och/eller 

provision. Som utgångspunkt för att säkerställa betydande statistiska skillnader har 

beräkningar genomförts där differenser med ett lägre P-värde än 0,05 således skillnader 

med minst 5 procents signifikans klassificerats som säkerställda skillnader.  

    

4.1 Motivationsfaktorer i retrospektiv 
 

Föreliggande studie bygger på motivationsfaktorer som definierats samt använts i ett 

antal tidigare undersökningar. Utgångspunkten i den här studien har varit att undersöka 

hur anställda inom revisionsområdet i Sverige rangordnar motivationsfaktorerna. Då 

omvärlden är föränderlig är det av intresse att se om den kognitiva uppfattningen av 

motivation förändras över tid. 

 

Följande figur (8) illustrerar hur rangordningen av motivationsfaktorer sett ut i fem 

tidigare undersökningar genomförda under 8 decennier. Som jämförelse anges även 

resultatet i föreliggande studie. Om * stjärna anges innebär det att ingen respondent 

rangordnat faktorn högst. 

 

Motivationsfaktorer  1946 1980 1986 1992 2009 2017 

Intressanta arbetsuppgifter 6 1 1 5 1 1 

Bra lön 5 5 5 1 2 2 

Befordrings- och utvecklingsmöjligheter i organisationen 7 6 6 4 2 4 

Delaktighet i beslutsfattande 2 3 3 9 4 6 

Uppskattning för utfört arbete 1 2 2 2 5 3 

Bra arbetsmiljö 9 7 7 7 6 5 

Återkoppling på utfört arbete 10 10 9 8 7 8 

Företagets lojalitet gentemot medarbetarna 8 8 8 6 8 9 

Att få hjälp med personliga problem av arbetsgivaren 3 3 * 10 * 10 

Anställningstrygghet 4 4 4 3 * 7 

Figur 8: Jämförelse av undersökningsresultat (Källa: Gulevski & Talevska, 2009; Egen) 

 

4.2   Branschresultat 

 

Studiens totala resultat presenteras utifrån medelvärde, median samt standardavvikelse. 

Medelvärdet uttrycker hur respondenterna i genomsnitt rangordnat motivationsfaktorn 

medan medianvärdet är ett uttryck för det mittersta observerade värdet. 

Standardavvikelsen illustrerar spridningen av svar i förhållande till medelvärdet. 
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Den faktor som motiverar anställda inom revisionsbranschen i Sverige 2017 mest är 

”Intressanta arbetsuppgifter”. ”Bra lön”, samt ”Uppskattning för utfört arbete” hamnar 

på andra respektive tredje plats medan ”Att få hjälp med personliga problem av 

arbetsgivaren” påverkar motivationen minst. På botten av listan återfinns även 

”Företagets lojalitet gentemot medarbetarna” samt ”Återkoppling på utfört arbete”. 

Följande tabell illustrerar studiens totala resultat: 

 

Resultat för anställda inom revisionsbranschen (N=724) 

   

  Svar  

    

Motivationsfaktorer  Medel Standardavvikelse Median 

    

Intressanta arbetsuppgifter 3,32 2,58 5 

 

Bra lön 3,93 

 

2,65 7 

 

Uppskattning för utfört arbete 4,15 2,54 5 

 

Befordrings- och 

utvecklingsmöjligheter i 

organisationen 

4,84 2,50 6 

 

Bra arbetsmiljö 5,66 2,83 4 

 

Delaktighet i beslutsfattande 5,68 2,51 5 

 

Anställningstrygghet 6,06 

 

2,45 5 

 

Återkoppling på utfört arbete 6,32 

 

6,32 5 

 

Företagets lojalitet gentemot 

medarbetarna 

 

6,53 

 

2,15 7 

 

Att få hjälp med personliga 

problem av arbetsgivaren 

8,51 

 

2,78, 7 

 

 

 

4.3 Resultat utifrån bakgrundsvariabler 

 

I följande avsnitt presenteras en deskriptiv sammanfattning av undersökningens resultat 

utifrån enskilda bakgrundsvariabler. De tre motivationsfaktorerna som rangordnats 

högst per bakgrundsvariabel presenteras i heltal. Faktorerna har genomgått statistiska 

tester med en konfidensnivå på 95 procent (P-värde 0,05). Utöver det har en 

korrelationsanalys genomförts för att fastställa hur stark korrelationen mellan valet av 
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motivationsfaktorer är. Sambandet anges som -1 <r <1, där ett starkare samband 

återfinns ju närmare -1 eller 1 korrelationsvärdet är. 

 

4.3.1 Kön 

 

Svar har mottagits ifrån 283 (39 %) män, samt 441 (61 %) kvinnor. Resultatet för 

”Intressanta arbetsuppgifter” för män respektive kvinnor uppvisar ett p-värde på 0,895, 

medan motivationsfaktorerna ”Uppskattning för utfört arbete” och ”Bra lön” uppvisar 

ett p-värde på 0,027 samt 0,188. Samtliga p-värden förutom ”Uppskattning för utfört 

arbete” uppvisar inga statistiska signifikanta skillnader mellan könen, vilket betyder att 

det inte går att generalisera skillnaden mellan könen. En statistiskt signifikant skillnad 

kan däremot uppvisas mellan könen gällande ”Uppskattning för utfört arbete”. Trots 

samma procentuella andel (19 %) är kvinnor fler till antalet som rangordnar den här 

motivationsfaktorn som mer motiverande än det motsatta könet. Den här 

motivationsfaktorn uppvisar ett p-värde på mindre än 0,05, och en låg positiv 

signifikant korrelation på 0,20.  

 

  Kön     

        

Män   Kvinnor   

    
Intressanta arbetsuppgifter 108 (38 %) Intressanta arbetsuppgifter 120 (27 %) 

Uppskattning för utfört arbete 54 (19 %) Uppskattning för utfört arbete 84 (19 %) 

Bra lön 39 (14 %) 

 

Bra lön 72 (16 %) 

        

 

 

4.3.2  Ålder 

 

Svar har mottagits ifrån 66 respondenter (9 %) under 25, 252 respondenter (35 %) 

mellan 25–30, 99 respondenter (14 %) mellan 30–35, 66 respondenter (9 %) mellan 35–

40, samt 241 respondenter (33 %) över 40. Utifrån nedanstående tabell uppvisas 

markanta skillnader kring vilka motivationsfaktorer som rankas högst och lägst bland de 

Presentation av p-värden för Kön (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Intressanta arbetsuppgifter 0,895 

Uppskattning för utfört arbete  0,027 

Bra lön 0,188 
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olika åldersintervallen. Inom den här bakgrundsvariabeln åskådliggörs fyra signifikanta 

faktorer. 

 

Den första faktorn som uppvisar en signifikant skillnad (P-värde 0,040) är ”Bra lön”. 

Samtliga åldersgrupper rangordnar faktorn som motiverande, däremot återfinns 

skillnader avseende den här motivationsfaktorn bland åldersgrupperna. Den åldersgrupp 

som procentuellt sett uppskattar faktorn vara mest motiverande är den yngsta 

åldersgruppen, medan åldersgruppen 35–40 inte rangordnar den här faktorn lika högt. 

 

Den andra faktorn som uppvisar en signifikant skillnad (P-värde 0,001) är ”Befordrings 

och utvecklingsmöjligheter”. Till skillnad från föregående faktor där samtliga 

åldersgrupper rankar ”Bra lön” bland topp 4 som motivationsfaktorer, är det enkom <25 

och 25–30 åldersintervallen som rankar den här faktorn bland topp fyra som 

motivationsfaktor. Viktigt att understryka är att åldersgruppen 25–30 uppvisar fler till 

antalet som rankar faktorn som mer motiverande till skillnad från <25 år. Dock uppvisar 

<25 åldersgruppen en högre procentuell andel.  

 

Den tredje faktorn som uppvisar en signifikant skillnad (P-värde 0,022) är 

”Uppskattning för utfört arbete”. I likhet med faktorn ”Bra lön” där samtliga 

åldersgrupper anger ”Bra lön” som en motiverande faktor, kategoriserar likaså samtliga 

åldersgrupper den här motivationsfaktorn som viktig. Procentuellt sätt uppskattas den 

här faktorn motivera 14 till 27 %, beroende på åldersgrupp. Den åldersgrupp som rankar 

faktorn allra högst på 27 % är 35–40 åringar, medan den åldersgrupp som rankar faktorn 

lägst är åldersgruppen under 25.  

 

Den sista faktorn som uppvisar en signifikant skillnad (P-värde 0,001) är ”Intressanta 

arbetsuppgifter”. Samtliga åldersgrupper förutom åldersgruppen under 25 rankar 

motivationsfaktorn som viktig. Till skillnad från övriga motivationsfaktorer bland 

åldersgrupperna uppfattas den här faktorn som mest motiverande procentuellt sätt. 

Åldersgrupperna 25–30 (30 %), 30–35 (24 %) och <40 (44 %) finner den här faktorn 

vara viktig, medan ”Intressanta arbetsuppgifter” (27 %) och ”Uppskattning för utfört 

arbete” (27 %) delar första plats som mest motiverande faktor för åldersgruppen 35–40.  
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I samband med de övre motivationsfaktorernas positiva signifikanta p-värden, uppvisas 

även en signifikant positiv korrelation (r> 0,91) mellan bakgrundsvariabeln och 

motivationsfaktorerna.  

 

Resterande motivationsfaktorer såsom ”Att få hjälp med personliga problem”, 

”Delaktighet i beslutsfattande”, ”Bra arbetsmiljö” och ”Anställningstrygghet” är 

antingen” sämst rankande eller så rankas de inte överhuvudtaget. Dessutom påvisar 

faktorerna inte signifikanta p-värden, vilket betyder att det inte går att generalisera 

skillnaden.  

 

 
  Åldersgrupp   
     

Under 25   Mellan 25–30  

     
Bra lön 18 (27 %)   Intressanta arbetsuppgifter 75 (30 

%) 
 

Befordrings och 

utvecklingsmöjligheter 12 (18 %) 
  Bra lön 39 (15 %)  

Uppskattning för utfört arbete 9 (14 

%) 
  Uppskattning för utfört arbete 39 

(15 %) 
 

Att få hjälp med personliga 

problem 9 (14 %) 
  Befordrings och 

utvecklingsmöjligheter 36 (14 %) 
 

     

     
Mellan 30–35   Mellan 35–40  

     
Intressanta arbetsuppgifter 24 (24 

%) 
  Uppskattning för utfört arbete 18 

(27 %) 
 

Bra lön 21 (21 %)   Intressanta arbetsuppgifter 18 (27 

%) 
 

Uppskattning för utfört arbete 18 

(18 %) 
  Delaktighet i beslutsfattande 9 (14 

%) 
 

   Anställningstrygghet 6 (9 %)  

   Bra lön 6 (9 %)  

   Bra arbetsmiljö 6 (9 %)  

     

  Över 40   

     

 Intressanta arbetsuppgifter 105 

(44 %) 
  

 Uppskattning för utfört arbete 54 

(22 %) 
  

  Bra lön 27 (11 %)   
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4.3.3 Utbildningsnivå 

 

Svar har mottagits ifrån 72 respondenter (10 %) utan akademisk examen, 88 

respondenter (12 %) med högskoleexamen eller motsvarande, 171 respondenter (24 %) 

med kandidatexamen eller motsvarande, 387 respondenter (53 %) med Magister-/ 

Masterexamen eller motsvarande, samt 6 respondenter (1 %) med Licentiat-

/Doktorsexamen.  

 

Utifrån nedanstående tabell uppskattas endast en signifikant skillnad. Den enda 

motivationsfaktorn som ger ett signifikant utslag är ”Uppskattning för utfört arbete” 

med ett p-värde på 0,001. Den här motivationsfaktorn rankas högst bland personer utan 

akademisk utbildning, personer med kandidatexamen eller motsvarande och bland 

personer med licentiat-/doktorsexamen. Resterande motivationsfaktorer visar för höga 

p-värden (bilaga 2), vilket innebär att en statistisk signifikans saknas och därmed kan 

inga skillnader göras mellan bakgrundsvariabeln och motivationsfaktorerna. De icke-

signifikanta p-värdena kan även förklaras utifrån korrelationskoefficienten (r = -0,34) 

som är allt för nära 0, vilket innebär att det saknas samband mellan variabeln och 

faktorerna.  

 

  Utbildningsnivå   
     

Ej akademisk examen   Högskoleexamen eller 

motsvarande 
 

     
Uppskattning för utfört arbete 18 

(25 %) 
  Intressanta arbetsuppgifter 39 (44 

%) 
 

Intressanta arbetsuppgifter 15 (21 

%) 
  Uppskattning för utfört arbete 15 

(17 %) 
 

Bra lön 12 (17 %)   Att få hjälp med personliga 

problem 9 (10 %) 
 

     

Presentation av p-värden för Ålder (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Bra lön 0,040 

Befordrings och utvecklingsmöjligheter 0,001 

Uppskattning för utfört arbete 0,022 

Intressanta arbetsuppgifter 0,001 

Anställningstrygghet 0,231 

Att få hjälp med personliga problem 0,060 

Delaktighet i beslutsfattande 0,112 

Bra arbetsmiljö 0,318 
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Kandidatexamen eller 

motsvarande 

  Magister-/ Masterexamen eller 

motsvarande 
 

     
Uppskattning för utfört arbete 42 

(25 %) 
  Intressanta arbetsuppgifter 138 

(36 %) 
 

Bra lön 39 (23 %)   Uppskattning för utfört arbete 60 

(16 %) 
 

Intressanta arbetsuppgifter 36 (21 

%) 
  Bra lön 54 (14 %)  

     

     

  Licentiat-

/Doktorsexamen 
  

     

 Uppskattning för utfört arbete 3 

(50 %) 
  

 Att få hjälp med personliga problem 3 

(50 %) 
  

 

 

 

 
4.3.4 Yrkesverksamma år 

 

Svar har mottagits ifrån 162 respondenter (22 %) med 0–2 yrkesverksamma år, 174 

respondenter (24 %) med 2–5 yrkesverksamma år, 117 respondenter (16 %) med 5–11 

yrkesverksamma år, 78 respondenter (11 %) med 11–16 yrkesverksamma år, 66 

respondenter (9 %) med 16–20 yrkesverksamma år, samt 127 respondenter (18 %) med 

över 20 yrkesverksamma år. Bakgrundsvariabeln Yrkesverksamma år uppvisar fyra 

signifikanta skillnader, samt tre icke-signifikanta.  

 

Utifrån nedanstående tabell går det att utläsa att fyra av sex intervall anger ”Intressanta 

arbetsuppgifter” som den främsta motivationsfaktorn. Sambandet mellan 

bakgrundsvariabeln Yrkesverksamma år och” Intressanta arbetsuppgifter” uppvisar ett 

statistiskt signifikant resultat (P-värde 0,001), vilket innebär att majoriteten av 

intervallen värdesätter faktorn högt som en drivande motivationsfaktor, medan två av 

sex intervall rankar ”Uppskattning för utfört arbete” som den främsta 

motivationsfaktorn. Likaså uppvisar variabeln ett positivt statistiskt signifikant (P-värde 

Presentation av p-värden för Utbildningsnivå (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Uppskattning för utfört arbete 0,001 

Intressanta arbetsuppgifter 0,126 

Bra lön 0,600 

Att få hjälp med personliga problem 0,479 
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0,006) samband till faktorn ”Uppskattning för utfört arbete”. Ytterligare två faktorer, 

”Befordrings och utvecklingsmöjligheter” (P-värde 0,001) samt ”Återkoppling på utfört 

arbete” (P-värde 0,017), uppvisar signifikanta skillnader. Dessutom rankas ”Befordrings 

och utvecklingsmöjligheter” respektive ”Återkoppling på utfört arbete” som tredje 

främsta motivationsfaktor för grupperna 2–5 år respektive 20-.   

 

Bland respondenterna i fyra av sex intervall noterar vi likaså att ”Bra lön” rangordnas på 

andra plats som en drivande motivationsfaktor, vilket inte skiljer sig (procentuellt sätt) 

särskilt mycket från de främsta motivationsfaktorerna. Dock uppvisas ingen statistisk 

signifikans. Likaså saknar faktorerna ”Delaktighet i beslutsfattande” samt ”Att få hjälp 

med personliga problem” statistisk signifikans.  

 
  Yrkesverksamma 

år 

  

     
0–2   2–5  

     
Uppskattning för utfört arbete 36 

(22 %) 
  Intressanta arbetsuppgifter 45 (26 

%) 
 

Bra lön 33 (20 %)   Bra lön 33 (19 %)  
Intressanta arbetsuppgifter 27 (17 

%) 
  Befordrings och 

utvecklingsmöjligheter 30 (17 %) 
 

     
5–11   11–16  

     
Intressanta arbetsuppgifter 48 (41 

%) 
  Uppskattning för utfört arbete 24 

(31 %) 
 

Bra lön 21 (18 %)   Intressanta arbetsuppgifter 21 (27 

%) 
 

Uppskattning för utfört arbete 21 

(18 %) 
  Delaktighet i beslutsfattande 12 

(15 %) 
 

     

     
16–20   20-  

     
Intressanta arbetsuppgifter 27 (41 

%) 
  Intressanta arbetsuppgifter 60 (47 

%) 
 

Bra lön 12 (18 %)   Uppskattning för utfört arbete 33 

(26 %) 
 

Att få hjälp med personliga 

problem 12 (18 %) 
  Återkoppling på utfört arbete 7 (6 

%) 
 

 

Presentation av p-värden för Yrkesverksamma år (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Uppskattning för utfört arbete 0,006 

Bra lön 0,178 

Intressanta arbetsuppgifter 0,001 
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4.3.5 Inkomst 

 

Svar har mottagits ifrån 267 respondenter (37 %) med inkomst upp till 360 000 SEK, 

255 respondenter (35 %) med inkomst mellan 360–600 000 SEK, 178 respondenter (25 

%) med inkomst över 600 000 SEK, samt 24 respondenter (3 %) som inte önskat uppge 

inkomst.  

 

Utifrån nedanstående tabell går det att utläsa att anställda i inkomstintervallet Låg (<360 

000) och Medel (360 001 – 600 000) har en likadan rangordning av samtliga 

motivationsfaktorer. Dock med olika mycket spridning bland rangordningen av 

faktorerna. Den främsta motivationsfaktorn är ”Intressanta arbetsuppgifter”, därefter 

rankas ”Bra lön” på andra plats och ”Uppskattning för utfört arbete” på tredje plats. I 

kontrast till det uppvisar det tredje inkomstintervallet (> 600 001) inte samma mönster. 

Det här intervallets rankning av faktorer särskiljer sig markant från de andra intervallen. 

Den enda likheten som uppvisas är att ”Intressanta arbetsuppgifter” rankas som främsta 

motivationsfaktor. Därefter rankar Anställda i det här intervallet ”Uppskattning för 

utfört arbete” på andra plats, med en skillnad på 2 procentenheter, följt av ”Att få hjälp 

med personliga problem” på tredje plats.  

 

Till skillnad från de tidigare bakgrundsvariablernas resultat uppvisar Inkomst i samband 

med de främsta motivationsfaktorerna statistiska signifikanta p-värden. ”Intressanta 

arbetsuppgifter” uppvisar ett p-värde på 0,002, ”Bra lön” uppvisar ett p-värde på 0,046, 

”Uppskattning för utfört arbete” uppvisar ett p-värde på 0,030 och ”Att få hjälp med 

personliga problem” uppvisar ett p-värde på 0,030. I samband med signifikanta p-

värden är likaså korrelationen signifikant.  

 

 

  Inkomst   

      

Låg (<360 000 SEK) Medel (360 001 – 600 000 SEK) Hög (> 600 001 SEK) 

   
Intressanta arbetsuppgifter 54 (20 %) Intressanta arbetsuppgifter 111 (44 Intressanta arbetsuppgifter 57 (32 %) 

Befordrings och utvecklingsmöjligheter 0,001 

Delaktighet i beslutsfattande 0,440 

Att få hjälp med personliga problem 0,071 

Återkoppling på utfört arbete 0,017 
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%) 

Bra lön 51 (19 %) Bra lön 36 (14 %) Uppskattning för utfört arbete 54 (30 %) 

Uppskattning för utfört arbete 45 (17 %) 

Uppskattning för utfört arbete 33 

(13 %) 

Att få hjälp med personliga problem 21 (12 

%) 

 

 

 

 
4.3.6 Verksamhetsområde 

 

Svar har mottagits ifrån 95 respondenter (13 %) verksamma inom revision 

(auktoriserade), 210 respondenter (29 %) verksamma inom revision (ej auktoriserade), 

95 respondenter (13 %) verksamma inom skatt, 87 respondenter (12 %) verksamma 

inom rådgivning, 219 respondenter (30 %) verksamma inom ekonomiservice, samt 18 

respondenter (2 %) verksamma inom övriga områden.  

 

Utifrån nedanstående tabell går det att utläsa att ”Intressanta arbetsuppgifter” uppskattas 

som den främsta motivationsfaktorn för samtliga verksamhetsområden. Utöver det 

uppskattas även ”Bra lön” eller ”Uppskattning för utfört arbete” (hos samtliga områden) 

på antingen en andra eller tredje plats som främsta motivationsfaktor beroende på vilket 

verksamhetsområde det berör. Motivationsfaktorer som ”Att få hjälp med personliga 

problem” samt ”Befordrings och utvecklingsmöjligheter” är däremot faktorer som 

endast två av sex verksamhetsområden rapporterar som motiverande faktorer, medan 

faktorn ”Delaktighet i beslutsfattande” endast rapporteras som en drivande 

motivationsfaktor av Rådgivningsområdet. Sambandet mellan den här 

bakgrundsvariabeln, Verksamhetsområde, och de sex nämnda motivationsfaktorerna 

uppvisar endast två statistiskt signifikanta p-värden. ”Att få hjälp med personliga 

problem” respektive ”Bra lön” har p-värden på 0,001 respektive 0,011. Resterande p-

värden är allt för höga för att kunna påvisa någon signifikans överhuvudtaget. 

 

 

 

  Verksamhetsområde   

      

Presentation av p-värden för Inkomst (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Intressanta arbetsuppgifter 0,002 

Bra lön 0,046 

Uppskattning för utfört arbete 0,030 

Att få hjälp med personliga problem 0,030 
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Revision (auktoriserad) Revision (ej auktoriserad) Skatt 

   

Intressanta arbetsuppgifter 30 (32 %) 

Intressanta arbetsuppgifter 51 

(24 %) 

Intressanta arbetsuppgifter 36 (38 %) 

Att få hjälp med personliga problem 16 (17 

%) 

Uppskattning för utfört arbete 43 

(20 %) 

Uppskattning för utfört arbete 25 (26 %) 

Uppskattning för utfört arbete 16 (17 %) Bra lön 42 (20 %) Bra lön 18 (19 %) 

   

   

Rådgivning Ekonomiservice Övrigt 

   

Intressanta arbetsuppgifter 36 (41 %) 

Intressanta arbetsuppgifter 63 

(29 %) Intressanta arbetsuppgifter 15 (83 %) 

Uppskattning för utfört arbete 18 (21 %) Bra lön 36 (16 %) Uppskattning för utfört arbete 6 (33 %) 

Delaktighet i beslutsfattande 9 (10 %) 

Uppskattning för utfört arbete 30 

(14 %)  

Befordrings och utvecklingsmöjligheter 9 

(10 %)   

 

 

 
4.3.7 Hierarkisk nivå 

 

Svar har mottagits ifrån 166 (23 %) respondenter ansvariga för lönesamtal, samt 558 

(77 %) som inte är det. 

 

Utifrån nedanstående tabell går det att utläsa att anställda som är ansvariga för 

lönesamtal och anställda som inte är det anger likadana motivationsfaktorer som 

motiverande. Dessutom följer en precis likadan rankning av de angivna faktorerna, med 

nästintill likadana procentuella satser som endast skiljer sig åt med några få 

procentenheter. Den främsta motivationsfaktorn är ”Intressanta arbetsuppgifter” som 

följs av ”Uppskattning för utfört arbete” på andra plats och ”Bra lön” som rankas på 

plats tre. Däremot uppvisar Anställda som är ansvariga för lönesamtal två 

motivationsfaktorer som delar en tredje plats, nämligen ”Bra lön” samt ”Delaktighet i 

beslutsfattande”.  

 

Presentation av p-värden för Verksamhetsområden (N=724) 

Motivationsfaktorer P-värde 

Intressanta arbetsuppgifter 0,349 

Att få hjälp med personliga problem 0,001 

Uppskattning för utfört arbete 0,153 

Delaktighet i beslutsfattande 0,380 

Befordrings och utvecklingsmöjligheter 0,314 

Bra lön 0,011 
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Sambandet mellan den här bakgrundsvariabeln, hierarkisk nivå, och de fyra 

motivationsfaktorerna uppvisar endast ett statistiskt signifikant resultat. Faktorn 

”Delaktighet i beslutsfattande” påvisar ett p-värde på 0,001, vilket tyder på det 

signifikanta resultatet. ”Intressanta arbetsuppgifter” uppvisar ett alldeles för högt p-

värde på 0,851, likaså uppvisar ”Uppskattning för utfört arbete” ett högt p-värde på 

0,137 och likaledes uppvisar ”Bra lön” ett högt p-värde på 0,142. De här höga p-

värdena innebär att faktorerna inte är statistiskt signifikanta, vilket således innebär att 

det inte går att generalisera skillnaderna mellan dem.  

 

  Ansvarig för lönesamtal   

      

Ja   Nej 

   
Intressanta arbetsuppgifter 51 (31 %)  Intressanta arbetsuppgifter 177 (30 %) 

Uppskattning för utfört arbete 30 (18 %)  

Uppskattning för utfört arbete 108 (18 

%) 

Bra lön 21 (13 %) 

 

Bra lön 90 (15 %) 

Delaktighet i beslutsfattande 21 (13 %) 
   

 

 
4.3.8 Bonus/Provision 

 

Svar har mottagits ifrån 298 (41 %) respondenter med bonus/provision, samt 426 (59 

%) utan bonus/provision. 

 

Utifrån nedanstående tabell går det att utläsa att likheter förekommer bland bägge 

grupperna gällande rankningen av motivationsfaktorer. Anställda som har 

bonus/provision och likaså anställda som inte har bonus/provision rankar ”Intressanta 

arbetsuppgifter” som den främsta motivationsfaktorn, medan anställda som har 

bonus/provision rankar ”Uppskattning för utfört arbete” på andra plats och ”Bra lön” på 

tredje plats. Däremot uppvisas likadana faktorer för de som inte har bonus/provision, 

dock i omvänd ordning.   

 

Presentation av p-värden för Hierarkisk nivå (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Intressanta arbetsuppgifter 0,851 

Uppskattning för utfört arbete 0,137 

Bra lön 0,142 

Delaktighet i beslutsfattande 0,001 
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Sambandet mellan den här bakgrundsvariabeln, bonus/provision, och de tre 

motivationsfaktorerna uppvisar inga statistiska signifikanta resultat. Faktorn 

”Intressanta arbetsuppgifter” uppvisar ett p-värde på 0,288, ”Uppskattning för utfört” 

arbete ett p-värde på 0,707 och ”Bra lön” ett p-värde på 0,644. Samtliga observationer 

uppvisar extremt höga p-värden jämfört med konfidensnivån på 95 % (P-värde 0,05), 

för att kunna generalisera skillnaden.  

 

  Bonus/Provision   

      

Ja   Nej 

   Intressanta arbetsuppgifter 96 (32 %)  Intressanta arbetsuppgifter 132 (44 %) 

Uppskattning för utfört arbete 66 (22 %)  Bra lön 75 (18 %) 

Bra lön 36 (12 %) 

 

Uppskattning för utfört arbete 72 (17 %) 

 

 

 

 

4.4 Diskussion av empiriskt resultat 

 

Studiens teoretiska referensram erbjuder ett antal ingångar för att analysera det 

empiriska resultatet. Dock har Herzbergs tvåfaktorsteori samt Alderfers ERG-teori 

ansetts vara lämpliga ansatser för genomförande av analysen. Tvåfaktorsteorin 

stipulerar att hygienfaktorerna vilka kan likställas med ERG-teorins existens (E) och 

relationsbehov (R), samt de tre lägsta behoven i Maslows behovspyramid måste nå en 

acceptabel nivå för att inte hämma individens prestation. Vidare stipulerar 

tvåfaktorsteorin att motivationsfaktorerna, ERG-teorins utvecklingsbehov (G) samt de 

övre behoven i Maslows behovspyramid motiverar individen till handling när de 

tillfredsställs. Det förutsätter dock att hygienfaktorerna samtidigt är tillgodosedda. Figur 

9 illustrerar sambandet mellan de tre presenterade teoretiska resonemangen. 

 

Presentation av p-värden för Bonus/provision (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Intressanta arbetsuppgifter 0,288 

Uppskattning för utfört arbete 0,707 

Bra lön 0,644 
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   Herzberg     Alderfer (ERG)   

  Hygienfaktor Motivationsfaktor    Existens Relation Utveckling  

           

Motivationsfaktorer           

           

Intressanta arbetsuppgifter   X      X  

           

Bra lön  X X    X  X  

           

Uppskattning för utfört 

arbete 

  X      X  

           

Befordrings- och 

utvecklingsmöjligheter i 

organisationen 

   

X 

    

 

  

X 

 

           

Bra arbetsmiljö  X     X    

Delaktighet i 

beslutsfattande 

  X     X 

 

X 

 

 

           

Anställningstrygghet  X     X    

Återkoppling på utfört 

arbete 

 X       X  

Företagets lojalitet 

gentemot medarbetarna 

  X     X   

           

Att få hjälp med 

personliga problem av 

arbetsgivaren 

 X      X   

Growth 

Relatednes 

Existence 

Maslows 

behovshierarki 
Alderfers ERG Teori Herzbergs tvåfaktorsteori 

Hygienfaktorer 
Företagspolitik/administration 

Relation till chef 

Relation till kollega 

Arbetsförhållanden 

Låg säkerhet 

Lön 

 

Motivationsfaktorer 
Prestation 

Erkännande 

Arbetsuppgiften 

Ansvar 

Befordran 

Lön 
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Figur 9: Resultat samt teoretisk kategorisering enligt ERG teorin, Maslows behovshierarki samt 

Herzbergs tvåfaktorsteori (Källa: Egen tolkning) 

 

4.5 Branschresultat 

 

I föreliggande studie rangordnar respondenterna ”Intressanta arbetsuppgifter”, ”Bra lön” 

samt ”Uppskattning för utfört arbete” som mest motiverande. Utifrån McClellands 

(1987) resonemang går det således att anta att anställda inom revisionsbranschen i 

Sverige som helhet mest motiveras av utmanande uppgifter som är tydligt definierade 

och förenade med ansvar samt tydlig återkoppling. ”Intressanta arbetsuppgifter” och 

”Uppskattning för utfört arbete” är inre motivationsfaktorer som tillfredsställer behov 

avseende individens personliga utveckling, medan ”Bra lön” antingen kan vara en inre 

eller yttre motivationsfaktor som tillfredsställer behov avseende existens eller personlig 

utveckling. Merparten av respondenterna i den här studien har en lön i spannet 

<360 000 (låg) – 600 000 (medel) SEK (72 %). I de här kategorierna hamnar ”Bra lön” 

på andra plats, medan ”Bra lön” hamnar på plats 4 i kategorin >600 001 (hög) SEK 

tillsammans med ”Delaktighet i beslutsfattande”. Det medför att ”Bra lön” utifrån 

Herzbergs samt Alderfers resonemang kan tolkas som en motivator och ett behov för 

personlig utveckling för högavlönade medan ”Bra lön” är ett existensbehov samt en 

hygienfaktor för låg och medelavlönade. 

 

4.6 Demografiska skillnader 

 

I det här delavsnittet kommer fokus att ligga på ett deskriptivt samt analytiskt perspektiv 

av studiens empiriska resultat. Det vill säga att det kommer att ske en analys av 

demografiska skillnader avseende bakgrundsvariablernas inverkan på 

motivationsfaktorernas rankning där mönster och trender kommer att beaktas. På så vis 

kommer motivationsfaktorernas rankning, som ovan nämnts, att förklaras utifrån 

lämpliga ansatser.  

 

I föregående avsnitt presenterades resultatet för samtliga demografiska tester. Alla 

demografiska kategorier, förutom bakgrundsvariabeln bonus/provision, har uppvisat 

minst en signifikant skillnad till rankningen av motivationsfaktorer. Utifrån bilaga 2 går 

det att utläsa att fem motivationsfaktorer uppvisar signifikanta skillnader i minst två 

eller fler demografiska tester. De här motivationsfaktorerna är; ”Uppskattning för utfört 

arbete”, ”Bra lön”, ”Intressanta arbetsuppgifter”, ”Befordrings och 
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utvecklingsmöjligheter” och ”Att få hjälp med personliga problem”, medan resterande 

två motivationsfaktorer, ”Återkoppling på utfört arbete” samt ”Delaktighet i 

beslutsfattande”, uppvisar signifikanta skillnader enbart i ett test14.  

 

Faktorn ”Uppskattning för utfört arbete” uppvisar signifikanta skillnader i 

genomförandet av fem tester. Undersökningens resultat visar att både män och kvinnor 

uppskattar den här motivationsfaktorn lika mycket (procentuellt sätt). Vidare påvisas 

även signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper, där testen visar ett markant 

mönster att med ökad ålder tilltar vikten av den här faktorn. Således är det av yttersta 

vikt att företagsledningen inser att erkännande för väl utfört arbete betraktas som en 

stark motivationsfaktor som rangordnas högt oavsett åldersgrupp. Avseende 

inkomstvariabeln finner vi däremot inget klart mönster hur anställda har rangordnat den 

här motivationsfaktorn. Likaså finner vi inga mönster för hur anställda med olika 

utbildningsnivåer samt yrkesverksamma år har värderat den här faktorn. 

 

Undersökningens resultat visar likheter med både Kovachs och Wileys fynd, vars 

studier indikerar att faktorn ”Uppskattning för utfört arbete” rankas högt som 

motivationsfaktor. Viktigt att poängtera är att föreliggande studies resultat som visar att 

män och kvinnor uppskattar den här bakgrundsvariabeln lika mycket till viss del strider 

mot Kovachs fynd som visar att kvinnor rankar den här faktorn högre än männen på 

grund av att de är i större behov av kommunikation samt uppmuntran.  

 

Likaså finner vi att föreliggande studies rankning av faktorn starkt kan relateras till 

samtliga teoretiska resonemang (se figur 7 under avsnitt 3.2.7), det vill säga kopplingen 

av Herzbergs tvåfaktorsteori och Alderfers ERG-teori till Maslows behovshierarki. 

Jämförs respondenternas tycke anges ”Uppskattning för utfört arbete” som en stark 

motivationsfaktor vilket går i linje med Herzbergs tankar, där forskaren framhäver att en 

sådan faktor bidrar med arbetstillfredsställelse. Likaså kan undersökningens resultat 

relateras till Alderfers teori om personlig utveckling, growth (G), där forskaren hävdar 

att behov avseende uppskattning associeras med personlig tillväxt. Essensen häri är 

enligt kopplingen till presenterade teorier samt tidigare forskning, att anställda med 

högre utbildning är metamotiverade. Det innebär i stort sätt att kunskapsföretag som i 

                                                 
14 Utförliga presentationer av alla statistiska beräkningar för samtliga faktorer presenteras i bilaga 2. 
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det här fallet revisionsföretag, förknippas med metamotivation, vilket tyder på att de 

konstant strävar efter utveckling. Det medför att ”Uppskattning för utfört arbete” 

betraktas som ett B-behov och hamnar högt upp bland rankningen av 

motivationsfaktorer i enlighet med Maslows behovshierarki.  

 

Faktorn ”Bra lön” har uppvisat signifikanta skillnader vid tre tester. Föreliggande studie 

visar att den här faktorn rankas bland de tre högsta motivationsfaktorerna med undantag 

för åldersgruppen 35–40 där den hamnar på fjärde plats. Den åldersgrupp som däremot 

värderar ”Bra lön” som sin främsta motivationsfaktor är den yngsta åldersgruppen (<25 

år). Resterande åldersintervall uppvisar inga klara mönster för hur den här 

motivationsfaktorn har rankats, utan spridningen (procentuellt sätt) och rankningen ser 

olika ut. Resultatet för sambandet mellan den här bakgrundsvariabeln och 

motivationsfaktorn går delvis i linje med Kovachs (1997) forskning som indikerar att 

lägre åldersgrupper värderar den här faktorn högre än de äldre åldersgrupperna. 

Dessutom visar Kovach studie att ”Anställningstrygghet” och ”Befordrings och 

utvecklingsmöjligheter” rangordnas antingen på andra eller tredje plats. 

Undersökningens resultat är förenligt med det resultat som Kovach erhöll förutom att 

den här studien inte rangordnar ”Anställningstrygghet” bland topp tre som 

motivationsfaktorer. 

 

Sambandet mellan ”Bra lön” och bakgrundsvariabeln inkomst uppvisar även en 

signifikant skillnad mellan de olika inkomstintervallen. En stor procentuell spridning 

finns i rangordningen för samtliga intervall och den främsta motivationsfaktorn för 

samtliga är ”Intressanta arbetsuppgifter”. Därefter rankar inkomstintervallen Låg och 

Medel ”Bra lön” som andra främsta motivationsfaktor. Det övergripande resultatet i 

studien visar både likheter samt skillnader med Wileys (1997) undersökning. Skillnaden 

mellan studierna är att Wiley indikerar att ”Bra lön” uppskattas som en 

motivationsfaktor oberoende av inkomst, vilket föreliggande studie bestrider. Det 

förklaras av att inkomstintervallet >600 001 SEK överhuvudtaget inte rangordnar ”Bra 

lön” som motivationsfaktor på sin topp tre lista. Att det råder en skillnad mellan 

studiernas resultat kan bero på respondenterna i högre löneintervall betraktar inre 

motivationsfaktorer som tillfredsställer behov avseende individens personliga 

utveckling som mer väsentliga. Anledningen till att det högsta inkomstintervallet inte 

definierar ”Bra lön” som en motiverande faktor beror enligt Herzberg på att en sådan 
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faktor kan betraktas som en hygienfaktor, vilket innebär att ett sådant behov inte bidrar 

med arbetstillfredsställelse. Det underbyggs av Alderfer som menar att behov på lägre 

nivåer till exempel lön som uppfattas som ett existensbehov, blir mindre viktiga.  Skälet 

till det är att faktorer på högre nivåer som exempelvis utvecklingsbehov, värdesätts 

betydligt högre. Det tredje signifikanta resultatet som uppvisas är sambandet mellan 

”Bra lön” och verksamhetsområden.  Här finner vi inga mönster.  

 

Faktorn ”Intressanta arbetsuppgifter” har uppvisat tre signifikanta p-värden vid tre 

tester. Faktorn har uppvisat signifikanta skillnader för kategorierna Ålder, 

Yrkesverksamma år samt Inkomst. Vid testet Ålder rangordnar samtliga åldersintervall 

förutom den yngsta åldersgruppen ”Intressanta arbetsuppgifter” som den främsta 

motivationsfaktorn. Å ena sidan kan det förklaras med Herzbergs tvåfaktorsteori som 

betraktar faktorn som en motivationsfaktor. Enligt Herzberg leder faktorn ”Intressanta 

arbetsuppgifter” till tillfredsställelse. Kopplas dessutom bakgrundsvariablerna Ålder 

samt Yrkesverksamma år samman ses ett tydligt mönster där behovet ”Intressanta 

arbetsuppgifter” värderas högre ju äldre en anställd är samt ju längre en individ har varit 

anställd. Å andra sidan kan den signifikanta skillnaden förklaras utifrån ERG-teorin. 

Alderfer (1968) förespråkar om att individer som värdesätter den här faktorn högt 

strävar efter att uppfylla behov som associeras med personlig utveckling genom mer 

intressanta samt utmanande uppgifter. Utifrån undersökningens resultat går det att utläsa 

ett tydligt mönster, där det här behovet utvecklas med tiden och ju längre en individ har 

varit anställd, vilket stämmer överens med teorierna.  

 

Gällande sambandet mellan ”Intressanta arbetsuppgifter” och inkomstvariabeln 

uppvisas likaså ett signifikant p-värde. Samtliga inkomstintervall värderar ”Intressanta 

arbetsuppgifter” som den främsta motivationsfaktorn. Det empiriska resultatet är således 

delvis förenligt med det resultat som Kovach (1987) erhöll. Likheten mellan studierna 

är att Kovach påvisar att det högre löneintervallet betraktar Intressanta arbetsuppgifter 

som en viktig motivationsfaktor. Likaså visar föreliggande studies resultat signifikanta 

utslag i relation till Wileys (1997) studie, som indikerar att ”Intressanta arbetsuppgifter” 

rangordnas högt bland motivationsfaktorer.   

 

Faktorn ”Befordrings- och utvecklingsmöjligheter” är den faktor som har uppvisat 

signifikanta skillnader vid två tester. Gällande bakgrundsvariabeln Yrkesverksamma år 
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så kategoriserar enbart anställda med 2–5 Yrkesverksamma år den här faktorn som 

motiverande. Gällande bakgrundsvariabeln Ålder så är det endast två av fem 

åldersgrupper som värderar den här motivationsfaktorn som motiverande, nämligen 

anställda under 25 och anställda mellan 25–30 år. Den första åldersgruppen rankar 

faktorn som den näst främsta faktorn och den andra åldersgruppen rankar den på fjärde 

plats. Dessutom visar resultatet att vikten av den här faktorn avtar med ökad ålder. Den 

andra åldersgruppens (25–30 år) värdering av faktorn ligger i linje med Wileys (1997) 

rankning av samma motivationsfaktor. 

 

Enligt Herzbergs teori betraktas motivationsfaktorn ”Befordrings- och 

utvecklingsmöjligheter” som en inre motivationsfaktor och enligt Alderfers teori 

associeras faktorn med personliga utvecklingsbehov (G).  Det förklarar 

undersökningens resultat där anställda som har jobbat under en längre period inte 

värderar möjligheten till befordran och utveckling lika mycket som de yngre.  

 

I studien genomförd av Labour Relations Institute of New York (1946) rangordnades 

”Att få hjälp med personliga problem” på plats tre totalt sett. I övriga studier rangordnas 

faktorn väldigt lågt eller överhuvudtaget inte. I den här studien kan signifikanta 

skillnader noterats i kategorierna inkomst (P-0,030), samt verksamhetsområde (P-

0,001).  Inom kategorin inkomst hamnar ”Att få hjälp med personliga problem” på 

tredje plats i gruppen högavlönade, medan faktorn inom kategorin verksamhetsområde 

hamnar på andra plats inom gruppen revisorer (auktoriserad). ”Att få hjälp med 

personliga problem” är enligt Herzberg et al (2010) en hygien- eller yttre 

motivationsfaktor samt ett behov kopplat till relationer (R) enligt Alderfer (1968). 

Anmärkningsvärt är att individer i de här kategorierna lägger så mycket värde vid den 

här motivationsfaktorn. Rimligtvis borde de lägga större fokus vid inre 

motivationsfaktorer (motivatorer) samt behov kopplade till personlig utveckling då de 

grundläggande behoven redan borde vara tillgodosedda. Individer i de här positionerna 

har längre erfarenhet per automatik då lagstiftning föreskriver att auktoriserade revisorer 

måste ha genomgått minst tre års praktisk utbildning innan auktorisation kan ske. 

Vidare brukar högre löner vara kopplade till individens arbetserfarenhet inom det 

aktuella området. Påfallande är även att respondenterna inom de här kategorierna 

värderar den här motivationsfaktorn lika högt som eller högre än industriarbetarna i 

studien genomförd av Labour Relations Institute of New York (1946). Således går den 
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här studiens resultat avseende de här kategorierna emot Alderfers, Herzbergs, samt 

Maslows resonemang. Alderfer och Maslow menar att när en individs grundläggande 

behov tillgodoses så infinner sig nya behov enligt en hierarkiskt förutbestämd ordning, i 

ett första skede avseende relationer och i nästa steg relaterade till individens personliga 

utveckling. Herzberg menar att hygienfaktorer tar bort hinder som motverkar 

arbetstillfredsställelse vilket borde innebära att motivation inte kan infinna sig om 

hygienfaktorer inte är tillgodosedda. Vidare menar Herzberg att motivationsfaktorer 

exempelvis utgörs av prestation, erkännande, ansvar, befordran och personlig 

utveckling. Respondenterna i den här undersökningen som värderar ”Att få hjälp med 

personliga problem” bör ha behov avseende motivationsfaktorer enligt Herzberg samt 

behov avseende personlig utveckling (G) enligt Alderfer och Maslow tillgodosedda i 

stor utsträckning bland annat genom akademisk utbildning, befordran, ansvar och lön. 

Dock visar den här studien att just de respondenterna som bör motiveras av faktorer 

som i hög grad är kopplade till personlig utveckling och inre motivation placerar en 

hygienfaktor och ett behov kopplat till relationer på andra samt tredje plats. 

 

I föreliggande studie har signifikanta skillnader (P-0,017) noterats i kategorin 

yrkesverksamma år avseende motivationsfaktorn ”Återkoppling på utfört arbete”. I 

gruppen respondenter med mer än 20 yrkesverksamma år hamnar faktorn på tredje 

plats. ”Återkoppling på utfört arbete” är en hygienfaktor och en faktor kopplad till 

personlig återkoppling vilket kan jämställas med personliga relationer. Resultaten i den 

här undersökningen går även här emot Alderfers, Herzbergs, samt Maslows 

resonemang. Rimligtvis borde den här gruppen av respondenter i större grad motiveras 

av behov kopplade till personlig utveckling och inre motivation då längden på 

yrkesverksamma år indikerar att de här respondenterna borde ha grundläggande behov 

samt behov kopplade till hygienfaktorer tillgodosedda. Dock kan en rimlig förklaring 

hittas i Kovachs undersökning ifrån 1986 som indikerar att kvinnor i högre grad än män 

motiveras av ”Återkoppling på utfört arbete”. Respondenterna i föreliggande 

undersökning utgörs främst av kvinnor, 441 (61 %). 

 

En signifikant differens kan påvisas i kategorin hierarkisk nivå (P-0,001) där 

respondenter med ansvar för lönesamtal rangordnar ”Delaktighet i beslutsfattande” på 

tredje plats. Resultatet i den här undersökningen ligger i linje med Gulevski & 

Talevskas (2009) fynd där respondenter med ansvar för lönesamtal rangordnar 



  
 

78 

”Delaktighet i beslutsfattande” på andra respektive tredje plats. Resultatet i föreliggande 

studie underbyggs av Herzberg och Alderfers teorier då ”Delaktighet i beslutsfattande” 

är en inre motivationsfaktor enligt Herzberg och ett relations (R) och utvecklingsbehov 

(G) enligt Alderfer. Individer som nått en högre hierarkisk position (chefer) har i större 

utsträckning än medarbetare i lägre position (anställda) behov av lägre rang 

tillgodosedda. Det medför att den här kategorin av individer i större utsträckning borde 

motiveras av inre motivationsfaktorer och behov kopplade till utveckling (G).  Utifrån 

Vrooms (1964) resonemang går det att anta att individer genom ”Delaktighet i 

beslutsfattande” har en kognitiv uppfattning om att de bättre kan påverka utfallet av 

olika beslut. Det innebär i sin tur att den uppfattade valensen av individens handlingar 

ger upphov till högre motivation. 

 

4.7 Resultatdiskussion 

 

Innan föreliggande undersökning påbörjades, förmodades ingen specifik rangordning av 

motivationsfaktorerna. Undersökningen framhävde inte heller något mönster för de 

resultat som uppvisade statistiskt signifikanta värden. Möjligtvis kan det bero på ett 

begränsat urval av motivationsfaktorer samt bakgrundsvariabler, vilket försvårar 

uppkomsten av någon form av mönster i resultatet. Nackdelen blir att det med hänsyn 

till studiens ramar minskar möjligheten till generaliseringar. Eventuellt hade ett bredare 

urval för att åstadkomma ett ökat djup, och för att urskilja skillnader möjligtvis lett till 

mer generaliserbara resultat.  
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5 Analys  
 

Föreliggande kapitel analyserar studiens empiriska resultat. Som utgångspunkt jämförs 
studiens resultat med tidigare undersökningar varpå resultaten analyseras utifrån 
studiens teoretiska referensram.  

 

I föreliggande studie har 724 respondenter ifrån sex svenska revisionsföretag (KPMG, 

PWC, EY, Deloitte, Bdo, Grant Thornton) rangordnat motivationsfaktorerna: 

”Intressanta arbetsuppgifter”, ”Bra lön”, samt ”Uppskattning för utfört arbete” som mest 

motiverande i deras arbete. I föregående kapitel presenterades samt utreddes det 

empiriska resultatet av undersökningen. I det här kapitlet undersöks vilka implikationer 

resultatet skulle kunna ha på styrningen i kunskapsföretag i allmänhet och 

revisionsföretag i synnerhet.  

 

Som presenterats i avsnitt 3.1.3 Ekonomistyrning i revisionsföretag, utgår den faktiska 

ekonomistyrningen i revisionsföretag till stor del ifrån finansiellt förankrade nyckeltal 

(debiteringsgrad, kostnadsbudget). Dock har revisionsföretagen börjat uppmärksamma 

individens betydelse genom införlivandet av balanserade styrkort med bland annat ett 

medarbetarperspektiv. 

 

”Intressanta arbetsuppgifter” och ”Uppskattning för utfört arbete” är 

motivationsfaktorer förknippade med behov avseende inre motivation 

(motivationsfaktor), personlig utveckling (G), samt självförverkligande enligt Herzberg, 

Alderfer och Maslow. ”Bra lön” kan antingen förknippas med behov avseende inre 

motivation (motivationsfaktor), personlig utveckling (G), samt självförverkligande eller 

med yttre motivation (hygienfaktor) och existens (E).  

 

5.1 Intressanta arbetsuppgifter 

 

Det utpräglade behovet av ”Intressanta arbetsuppgifter” kan vara ett resultat av att 

respondenterna upplever att deras arbetssituation är rutinmässig samt standardiserad och 

inte ger utrymme för personligt inflytande.  Att den här faktorn värderas högst totalt av 

respondenterna kan förklaras av att arbetsuppgifterna generellt sett inom 

revisionsbranschen är omgärdade med tydliga regler och tillvägagångssätt på hur arbetet 

skall genomföras. Huvuddelen av respondenterna befinner sig däremot på de övre 

nivåerna avseende motivation, bland annat genom utbildningsnivå och ansvarsgrad och 
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bör således främst motiveras av behov som stimulerar personlig utveckling, inre 

motivation och självförverkligande enligt Maslows, Herzbergs och Alderfers 

resonemang. Det påståendet styrks även av McClelland och Steel (1973) som menar att 

individen har ett behov av att prestera för att känna sig motiverad. De menar att 

personer motiveras av utmanande uppgifter och inflytande. Då respondenternas 

arbetsprocess till stor del är förutbestämd utmanas de inte av arbetsuppgifterna vilket 

leder till att deras behov inte uppfylls och därmed blir motivationen också bristfällig. Då 

individer även undermedvetet styrs av viljan att prestera enligt McClelland och Steel 

(1973), kan en strikt och rutinmässig arbetstillvaro hämma motivation då arbetet på 

grund av sin natur inte uppfattas som en prestation. Det underbyggs av Locke och 

Latham (2002) som menar att högt uppsatta mål leder till en större ansträngning. I det 

här avseendet kan måluppfyllelsen betraktas som en prestation. Locke och Latham 

(2002) hävdar även att mål är en drivkraft, energigivare samt påverkar individens 

ihärdighet, vilket kan tolkas som att bristen på ”Intressanta arbetsuppgifter” hos 

respondenterna är ett uttryck för att den förväntade belöningen i form av måluppfyllelse 

inte stimuleras då arbetet i sig är relativt monotont. Vidare menar Locke och Latham 

(2002) att individens engagemang styrs av uppgiftens komplexitet vilket kan betraktas 

som att motivation inte infinner sig hos respondenterna då arbetet på grund av 

rutinmässigheten upplevs som okomplext även om det inte är fallet. McClelland och 

Steel (1973) menar att personer motiveras av kontrollbehov och att utöva auktoritet. Då 

revisionsbranschen är så styrd kan respondenternas behov av ”Intressanta 

arbetsuppgifter” tolkas som att de inte innehar kontroll över sin arbetssituation vilket 

också kan tolkas som att de saknar auktoritet över sin arbetstillvaro. Det kan också 

förklaras av Vroom (1964) som menar att motivationen är beroende av en subjektiv 

uppfattning om att den enskildes ansträngning och färdighet leder till en adekvat 

belöning. Med återkoppling till ovan nämnda om förutbestämd arbetsprocess kan det 

tyda på att respondenterna på grund av den rutinmässiga arbetssituationen inte upplever 

att de får en tillräcklig belöning för sin insats. Autonomi i arbetet understryks också av 

Douglas McGregor (Lewis, 2009) som i sin teori Y menar att självständighet gör 

arbetsuppgifterna mer intressanta.  Det stöds även av Herzberg (2003) som menar att 

större ansvar, delaktighet och självständighet ökar produktiviteten och i förlängningen 

motivationen. Således kan respondenternas avsaknad av ”Intressanta arbetsuppgifter” 

tolkas som att de upplever en viss låsning i arbetsuppgifterna på grund av deras 

standardisering.   
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5.2 Bra lön 

 

Som tidigare nämnts kan motivationsfaktorn ”Bra lön” betraktas som två dimensioner i 

föreliggande studie. Den kan dels tillfredsställa behov avseende inre motivation 

(motivationsfaktor), personlig utveckling (G), samt självförverkligande eller 

tillfredsställa behov avseende yttre motivation (hygienfaktor) och existens (E). Utifrån 

Vrooms (1964) resonemang kan behovet av ”Bra lön” tolkas som valens och förväntan 

det vill säga en subjektiv uppfattning om att en ansträngning leder till en viss belöning, i 

det här fallet ”Bra lön”. Föreliggande studie visar att majoriteten av respondenterna 

anser att nivån på deras lön inte utgör ett tillräckligt värde för att de skall motiveras till 

en högre prestation. Vad som ligger bakom den inställningen är svårt att spekulera om 

då lön kan uppfylla olika typer av behov. En rimlig frågeställning här kan vara huruvida 

lön betraktas som ett mål eller ett medel. ”Bra lön” skulle kunna vara ett uttryck för 

personligt maktbegär då individen genom pengarna förvärvar makt. Det antagandet 

stöds av McClelland och Steel (1973) som menar att individen har ett behov av att 

kontrollera, övervaka och påverka det egna eller andras arbete. Lönen kan i det här fallet 

tolkas som en jämförelsefaktor, och om lönen inte är på en nivå som ligger i linje med 

den personliga uppfattningen om att lönen skapar möjlighet att påverka och kontrollera 

den egna tillvaron så hämmas motivationen. Vidare menar McClelland och Steel (1973) 

att personlig makt utgår ifrån att det finns en vinnare och en förlorare. Det går även här 

att dra paralleller till ”Bra lön”, då lön om något går att jämföra. Det innebär att 

respondenterna å ena sidan kan uppleva att deras lön inte är tillräcklig för att de inte kan 

uträtta det de önskar med den, men å andra sidan också att lönen som en 

jämförelsefaktor upplevs för låg i förhållande till kollegorna. Det stöds även av Fama 

(1980) som menar att individen jämför historisk och rådande lönestatistik för att 

påverka sin löneutveckling. I den här strävan utgår individen ifrån sitt humankapital för 

att uppskatta hur stor lönen samt dess utveckling borde vara. Det innebär att 

respondenterna enligt Famas (1980) resonemang jämför den egna lönen med sitt 

upplevda humankapital men även lönen och den egna prestationen i förhållande till 

kollegornas lön/prestation. Således upplever majoriteten av respondenterna i 

föreliggande undersökning att deras prestation i förhållande till deras humankapital är 

värd en större monetär kompensation alternativt att deras prestation är värd mer än 

kollegornas. En rimlig förklaring kan vara att ”Bra lön” är en påtaglig faktor som är 

relativt enkel att jämföra.  
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5.3 Uppskattning för utfört arbete 

 

Behovet av att få ”Uppskattning för utfört arbete” kan ha sin förklaring i 

respondenternas upplevda avsaknad av återkoppling. Det kan också vara ett uttryck på 

bristande kommunikation inom företaget.  Det stöds av Locke och Latham (2002) som 

menar att återkoppling skapar medvetande om utfallet samt vad enskilda tillfört för att 

uppfylla mål. Det leder till att individen anpassar sin ansträngning för att uppnå målen. 

Vidare menar Locke och Latham (1990) att positiv återkoppling ingjuter gott 

självförtroende i individen vilket leder till större engagemang. McGregor menar i teori 

Y (Lewis, 2009) att anställda bör få ta del av information rörande sina arbetsuppgifter 

och organisationens resultat samt verksamhet. Avsaknaden av uppskattning kan tolkas 

som att respondenterna inte får tillräckligt med information om sin arbetsinsats, vilket i 

förlängningen medför sämre självförtroende. Det resonemanget kan också kopplas till 

McClelland och Steels (1973) tankar om individens behov att prestera för att bli 

motiverad. En avsaknad av återkoppling innebär att den enskilde inte får extern 

information om sin prestation vilket kan medföra att denne inte uppfattar sin 

arbetsinsats som en prestation och således inte blir motiverad. Det kan bli extra 

påtagligt om individen arbetar rutinmässigt och med likartade arbetsuppgifter. Behovet 

av ”Uppskattning för utfört arbete” kan även förklaras av McClelland och Steels (1973) 

resonemang om individens behov att tillhöra, samt att den enskilde söker relationer med 

andra och försöker att undvika konflikter. Behovet av uppskattning hos respondenterna 

kan tolkas som att de upplever sig ensamma i arbetssituationen, vilket kan förklaras av 

att mycket av arbetet sker individuellt samt externt. Det medför att respondenterna inte 

alltid har personlig kontakt med kollegor. Det kan argumenteras att det kompenseras av 

personliga kontakter med kunder. Dock torde det inte vara jämförbart då meningsutbytet 

mellan kollegor är annorlunda. Behovet av ”Uppskattning för utfört arbete” kan också 

vara ett uttryck för att medarbetarna inte känner sig behövda. Det kan förklaras av 

individens sociala behov som relationer till andra samt att tillhöra (McClelland & Steel, 

1973; Herzberg, 1965; Alderfer, 1968 & Maslow, 1943).  Behovet av uppskattning kan 

kopplas till att respondenterna känner sig försummade då de inte blir uppmärksammade 

för sin insats vilket leder till att de inte upplever sig som en del av företaget och således 

minskar motivationen. Locke och Latham (2002) menar att individen behöver få 

uppleva tillfredställelse för att ha presterat något. Att inte få uppskattning för sitt arbete, 

ett kvitto på att något uträttats kan därmed minska den upplevda tillfredställelsen vilket 

kan bli extra tydligt inom verksamheter som präglas av specifika rutiner. Det 
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resonemanget stöds av Herzberg (1965) som menar att individen motiveras av 

erkännande samt beröm för sin insats. 

 

5.4 Implikationer på ekonomistyrningen i revisionsföretag 

 

”Intressanta uppgifter” kan vara ett utryck för att respondenterna inte känner sig 

utmanade i sin arbetssituation på grund av att arbetsuppgifterna inte är utvecklande eller 

engagerande. Arbetet inom branschen är till stor del operativt reglerat vilket medför att 

det kan vara svårt att förändra arbetsprocessen. Dock skulle en rekommendation vara 

rotering av arbetsuppgifter eller kunder. Rotering av arbetsuppgifter skulle kunna 

innebära att medarbetarna tog sig an nya branscher/företag inom sitt 

verksamhetsområde. Det skulle medföra att medarbetarna fick en större känsla av 

ansvar, samt nya utmaningar vilket skulle stimulera motivationen att prestera. Det skulle 

också underbygga respondenternas känsla av autonomi. 

   

”Bra lön” är som tidigare nämnts en subjektiv föreställning om individens upplevda 

humankapital eller prestation i förhållande till belöning, eller en jämförelseparameter 

där kollegornas lön/prestation jämförs. För att motverka missnöje med lönen bör 

företaget tänka på att ha uttalade lönepolicys. Chefer/ledning bör tydligt kommunicera 

hur lön sätts samt vilka faktorer som ligger till grund för den enskildes lön. Det kanske 

inte medför att de anställda blir nöjda med lönen, men det bör skapa förståelse för varför 

nivån på lönen är som den är. Det bör leda till att motivationen inte minskar i lika stor 

utsträckning. 

 

Behovet av ”Uppskattning för utfört arbete” är i grund och botten ett resultat av brist på 

kommunikation. Positiv återkoppling betonas i flera studier som en källa till motivation. 

Således kan uppmuntran och beröm för goda insatser räcka för att öka motivationen. 

Dock går det argumentera för att negativ återkoppling också kan öka motivationen om 

den i sin grund är konstruktiv. Om individen får konstruktiv återkoppling innebär det att 

någonting måste förbättras. Det medför att det finns utrymme att utvecklas vilket skulle 

leda till motivation då individen drivs av att prestera bättre. Det skulle i längden bli en 

källa till personlig utveckling vilket också bidrar till motivation. Rent konkret skulle 

kontinuerlig uppföljning vara ett verktyg för att minska känslan av att inte få 

uppskattning. Företaget borde skapa rutiner för att framhäva goda prestationer och bra 



  
 

84 

exempel som kommuniceras på interna plattformar, exempelvis sociala medier och 

intranät. Chefer/ledning bör på interna plattformar kommunicera utvecklingen för 

enskilda avdelningar eller verksamhetsområden för att uppmärksamma medarbetarna 

om deras prestation. Enligt Locke och Latham (2002) är målstyrning ett effektivt 

verktyg för att skapa motivation. Således bör företagets mål vare sig det gäller bottom 

up eller top down brytas ned så att huvudmål ligger i linje med delmål. Det skapar 

utrymme för medarbetarna att förstå sin prestation i förhållande till företagets mål vilket 

ingjuter ansvar att prestera bättre för hela företagets bästa. Enkla medel för att uppnå en 

högre känsla av uppskattning kan vara att integrera kommunikation på sociala medier 

som en styrfunktion genom kontinuerlig återkoppling på företagsnivå men även 

avdelningsnivå. 

 

Ur effektivitetssynpunkt handlar det om att skapa målkongruens, det vill säga att 

medarbetarnas mål sammanstrålar med bolagets, samt att skapa mått och verktyg för att 

mäta i vilken grad målen uppfylls i förhållande till förbrukade resurser. I föreliggande 

studie har syftet varit att undersöka hur medarbetare i revisionsbranschen rangordnar 10 

motivationsfaktorer samt vilka implikationer det skulle kunna ha för styrningen i 

branschen. ”Intressanta uppgifter”, ”Bra lön” och ”Uppskattning för utfört arbete” 

rangordnades högst avseende faktorer som motiverar medarbetarna. I den teoretiska 

referensramen presenterades två ansatser för utvärdering av prestation, Gamification 

samt Data envelopment analysis. ”Intressanta arbetsuppgifter” och ”Uppskattning för 

utfört arbete” är motivationsfaktorer förknippade med behov avseende inre motivation 

(motivationsfaktor), personlig utveckling (G), samt självförverkligande enligt Herzberg, 

Alderfer och Maslow. I studier av Zbranek (2013), samt Dugelova och Strenitzerova 

(2015) användes DEA för att utvärdera effektivitet i arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, 

organisationsengagemang samt produktivitet (enligt chefer) i relation till lön, arbetsvillkor, 

förmåner samt ledarskap. Outputvariablerna bestämdes genom att undersöka medarbetarnas 

attityder genom enkätundersökningar vilka sedan omräknades till poäng (Motivating 

Potential Score, MPS). Således skulle den här ansatsen kunna vara lämplig för att mäta 

effektiviteten hos medarbetare i revisionsbranschen i kombination med traditionella 

nyckeltal. Det empiriska materialet som genererats i föreliggande studie har dock inte varit 

så omfattande att det gått att göra riktade analyser enligt DEA, varför endast 

rekommendationer presenteras. Dock bör det understrykas att organisationens mål skall vara 

vägledande för vilka prestationsmått som används. 
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Figur 10 Exempel på variabler att mäta inom revisionsbranschen (Källa: Zobec & Tahiri, 2017)  

 

En alternativ ansats att påverka och mäta effektivitet är Gamification. I linje med 

konceptet skulle det kunna ske genom att skapa system för att poängsätta medarbetarnas 

prestationer. En fördel med poängsättning är att det ger direkt återkoppling vilket 

respondenterna i föreliggande studie saknar i form av ett större behov av ”Uppskattning 

för utfört arbete”. Det resonemanget stöds också av Zichermann och Cunningham 

(2011) som menar att direkt återkoppling genom poäng ger positiv bekräftelse på 

medarbetarens beteende. Det i sin tur motiverar den anställda att fortsätta i samma 

riktning. Poängsystem har också en fördel då de följer medarbetarens utveckling. 

Emblem är ett annat inslag att belöna prestationer genom att uppmärksamma ”goda 

insatser”. En fördel med emblem är att de är ett flexibelt incitament som kan vara 

kopplat till personliga eller organisationsmål. Emblem kan utgöras av diplom eller 

bonusar av olika slag. Dock kan den här typen av incitament vara vanskliga då 

medarbetarna fokuserar på att nå emblemet och förbiser andra inslag i arbetsprocessen 

som kan leda till mindre kvalitet i arbetet. Topplistor kan också vara ett alternativ att 

utvärdera medarbetares prestationer i förhållande till varandra. Det ger likt poängsystem 

återkoppling men med en gruppdynamik. Topplistor skapar motivation ur två perspektiv 

dels till dem som är placerade högt på listan då de inte vill förlora sina positioner, men 

även för dem som är lägre på listan då de uppmuntras att arbeta hårdare för att få bättre 

poäng.  
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6 Slutsats 
 

Föreliggande studie har med stöd av åtta bakgrundsvariabler utrett om det föreligger 

signifikanta skillnader i hur anställda inom revisionsområdet i Sverige rangordnar 

motivationsfaktorer. Vidare har meningen varit att applicera den teoretiska 

referensramen på undersökningens resultat för att kartlägga skillnader i hur 

respondenterna rangordnat motivationsfaktorer, samt analysera hur det kommer sig att 

olika demografiska variabler värderar motivationsfaktorerna olika.  

 

Resultatet av undersökningen uppvisar, det vill säga merparten av testerna, inga 

statistiskt signifikanta skillnader. De tester som däremot visar statistiska skillnader och 

som värderas som främsta motivationsfaktorer i vår undersökning är faktorer som 

Herzberg (1968) benämner motivationsfaktorer, och faktorer som Alderfer (1968) 

associerar med personlig tillväxt (G). De nämnda teorierna i kombination med Maslows 

övre nivåer i behovshierarkin går i linje med den här studiens signifikanta resultat. Det 

vill säga att respondenterna finner att de övre nivåerna i behovshierarkin upplevs som 

motiverande i arbetet. 

 

Utifrån enkätundersökningen och testerna som genomfördes kan vi konstatera att 

respondenterna rangordnar följande faktorer som främsta motivatorer: 

1. Intressanta arbetsuppgifter 

2. Bra lön  

3. Uppskattning för utfört arbete 

 

6.1 Intressanta arbetsuppgifter 

 

Den motivationsfaktor som värderas som den främsta motivatorn bland respondenterna 

är ”Intressanta arbetsuppgifter”. Statistiska signifikanta skillnader påvisas mellan den 

här motivationsfaktorn och följande tre bakgrundsvariabler; Ålder, Yrkesverksamma år 

och Inkomst. Den här faktorn rankas nästintill högst oberoende bakgrundsvariabel, 

förutom i ett fåtal åldersintervall samt grupper i Yrkesverksamma år som rangordnar 

faktorn inom topp tre. I likhet med Kovach (1987) rankar studiens respondenter, 

oberoende inkomst, faktorn på högsta rang. Den här faktorn relateras dessutom till 

Herzbergs (1993) tvåfaktorsteori, där ”intressanta arbetsuppgifter” betraktas som en 

motivationsfaktor. Då den här faktorn upplevs som en drivande motivationsfaktor är 
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rekommendationen till företagsledningen att ta hänsyn till faktorn för att således skapa 

samt uppnå mer effektivitet inom företaget.   

 

6.2 Bra lön  

 

”Bra lön” är den andra motivationsfaktorn som respondenterna rankar bland de främsta 

motivatorerna. Vid värdering av den här motivationsfaktorn bland de olika 

inkomstintervallen noters att löneintervallen Låg och Medel rankar motivationsfaktorn 

som den näst viktigaste, medan respondenterna som omfattar löneintervallet Hög inte 

alls rangordnar den här faktorn bland topp tre. Enligt Herzberg (1993) definieras lön 

som både en hygien- samt motivationsfaktor. Det förklaras av att lön kan ha olika 

mycket inverkan på individer, det vill säga det beror på om den här motivationsfaktorn 

uppfyller grundläggande behov eller ger möjlighet till självförverkligande. Vi kan se en 

koppling till Herzbergs teori om att den här motivationsfaktorn ses som ett 

grundläggande behov genom att respondenterna betraktar ”Bra lön” som en 

hygienfaktor. Därmed stimuleras respondenterna inte lika mycket av lön, som upplevs 

som ett basalt behov, i takt med ökad lön. Då majoriteten av respondenterna tillhör 

löneintervallen Låg samt Hög är rekommendationen att hög prestation bör leda till ökad 

lön för att åstadkomma mer effektivitet inom företaget. 

 

6.3 Uppskattning för utfört arbete 

 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att motivationsfaktorn ”Uppskattning för utfört 

arbete” värderas som den näst främsta motivatorn bland respondenterna. Ett statistiskt 

signifikant samband påfanns mellan den här motivationsfaktorn och följande fem 

bakgrundsvariabler; Kön, Ålder, Utbildningsnivå, Yrkesverksamma år samt Inkomst. 

Emellertid påvisades inget sådant samband för resterande bakgrundsvariabler. 

Arbetsberikning är ett sätt att stimulera anställda och McClelland (1987) hävdar att 

individer som besitter mycket kunskap och som har en hög prestationsnivå motiveras av 

uppskattning samt återkoppling.  

 

Merparten av undersökningens respondenter har en Magister-/ Masterexamen eller 

motsvarande, det vill säga 53 % av respondenterna, vilket talar för en hög 

ambitionsnivå. Således bör en företagsledning fokusera och lägga vikt vid utmanande 

arbetsuppgifter för att ständigt motivera de anställda att utnyttja sin fulla kapacitet. 
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6.4 Implikationer på ekonomistyrningen i revisionsföretag 

 

Utifrån studiens resultat framgår det att ”Intressanta arbetsuppgifter”, ”Bra lön”, samt 

”Uppskattning för utfört arbete” värderas högst av medarbetare i revisionsföretag. Som 

tidigare presenterats utgår ekonomistyrningen i den här branschen främst ifrån 

finansiella nyckeltal. Studiens resultat pekar dock på att finansiella nyckeltal mycket väl 

skulle kunna kompletteras med mjukare faktorer. I det här avsnittet presenteras således 

ett antal rekommendationer på hur utformningen av styrning skulle kunna kompletteras. 

Föreliggande studie indikerar att koncepten Gamification samt Data envelopment 

analysis (DEA) med fördel skulle kunna användas som utvärderingssystem inom en 

kunskapsbaserad bransch som revisionsbranschen. Ansatserna ger utrymme att mäta 

både hårda och mjuka faktorer så som finansiella nyckeltal eller motivation och 

engagemang. Trots att studien på grund av begränsat empiriskt material inte kan 

frambringa konkreta exempel på effektivitetsmätningar, indikerar de presenterade 

studierna avseende Gamification och DEA att metoderna skulle kunna vara lämpliga 

styrverktyg även i revisionsbranschen. Det är fynd som ligger i kontrast med hur 

styrningen i branschen sker idag. Huvudfokus ligger på finansiella nyckeltal och hårda 

faktorer medan medarbetarna motiveras av mjuka inre motivationsfaktorer. 

 

6.5 Studiens bidrag  

 

Studien bidrar till ökad kunskap om vad som motiverar anställda inom 

revisionsbranschen i Sverige, samt hur styrning kan ske. 

  

6.5.1 Teoretiskt bidrag 

  

Det teoretiska bidraget har utvecklats som en syntes av befintlig teori samt insamlat 

empiriskt material. Föreliggande studie är således den första kvantitativa i Sverige som 

undersöker vilka faktorer som motiverar anställda i revisionsbranschen. Studien 

indikerar att anställda inom revisionsbranschen i stor utsträckning motiveras av inre 

motivationsfaktorer vilket ligger i linje med ledande forskning inom motivation. De 

faktorer som rangordnas högst är ”Intressanta arbetsuppgifter”, ”Bra lön”, samt 

”Uppskattning för utfört arbete”. Studien har även bidragit till kunskap kring hur 

medarbetare inom kunskapsintensiva branscher motiveras. 
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6.5.2 Praktiskt bidrag 

  

Studiens praktiska bidrag utgörs av två verktyg som kan användas för utvärdering och 

styrning av beteende och prestation av medarbetare. Föreliggande studie har visat att 

Gamification och Data envelopment analysis (DEA) kan användas för att styra 

motivation att prestera. Det har skett genom att applicera logik ifrån andra studier med 

liknande förutsättningar på föreliggande empiriska underlag. Fynden indikerar att de 

presenterade modellerna eller element ifrån dem skulle kunna användas inom 

revisionsbranschen, vilket går emot hur branschen har styrts historiskt sett.  

 

6.6 Förslag till framtida forskning 

 

Utifrån undersökningens resultat har föreliggande studie kommit fram till att 

”Intressanta arbetsuppgifter”, ”Uppskattning för utfört arbete” samt ”Bra lön” är 

faktorer som påverkar anställda i revisionsföretag. Av den anledningen vore det 

intressant att undersöka hur likadana faktorer påverkar kunskapsföretag i andra 

branscher. Nämligen hur kunskapsarbetare, oberoende av bransch, rangordnar likadana 

faktorer när det kommer till arbetstillfredsställelse.  

 

Ett andra perspektiv som skulle kunna vara intressant att fördjupa sin forskning kring är 

att genomföra en kombination av en kvantitativ och kvalitativ ansats. Utifrån en 

kombination av forskningsmetoder skapas en möjlighet att erhålla djupare kunskap om 

hur respondenterna tänker kring sina val av motivationsfaktorer och dessutom hur de 

definierar innebörden av ”Intressanta arbetsuppgifter”, ”Uppskattning för utfört arbete” 

samt ”Bra lön”. 

  

Ett avslutande perspektiv som vore intressant att studera är att undersöka 

effektivitetsaspekten utifrån Data Envelopment Analysis (DEA) samt Gamification. 

Vilka parametrar som är lämpliga att utvärdera för att mäta effektivitet i 

revisionsföretag rent konkret. En kvalitativ undersökning där företagens samt 

medarbetarnas mål utvärderas för att specificera vilka parametrar som återger 

effektivitet bäst i de olika modellerna.   
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falla. Södertälje: Gidlunds Förlag. 

FARs ”Revisionsbok” (2004). FAR FÖRLAG AB, Stockholm 
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Müllern, T. & Elofsson, A. (2006). Den karismatiska chefen. Studentlitteratur AB  

Olve, N-G, Roy, J & Wetter, M (1997) Balanced Scorecard – I svensk praktik Kristianstad: Liber, Malmö  

Olve, N-G., Roy, J., Wetter, M. (2001), Balanced Scorecard – i svensk praktik, Liber, Malmö  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Enkät 

Motivationsfaktorer som värderas högst 2017 

 

Hej,  

 

Du har blivit inbjuden att delta i en kort enkätundersökning som ligger till grund för en 

magisteruppsats i ekonomistyrning vid Linnéuniversitet i Växjö. Uppsatsens 

frågeställning är att undersöka vilka motivationsfaktorer som rankas högst bland 

anställda på Sveriges största revisionsföretag.  

 

Enkäten består av en fråga och tio bakgrundsvariabler där syftet är att undersöka vilka 

motivationsfaktorer som värderas högst. Motivationsfaktorerna som ligger till grund för 

undersökningen användes ursprungligen i en studie år 1946, men har sedan dess legat 

till grund för flera andra undersökningar.  

 

Du hittar enkätundersökningen på följande 

direktlänk: https://goo.gl/forms/E5X18uLO89zk5gul1 (kopiera och klistra in i ett 

sökfönster)  

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss på motivationsfaktorer2017@gmail.com.  

 

Tack för din medverkan!  

 

Vänligen  

 

Edward och Arbnora 

 

 

 

Motivationsfaktorer 2017 
 

 

 

Kön 
 

o Kvinna 

o Man 

 

https://goo.gl/forms/E5X18uLO89zk5gul1
mailto:motivationsfaktorer2017@gmail.com


  
 

II 

Ålder (år)  
 

 

Högst avslutade utbildningsnivå  
 

o Ej akademisk examen 

o Högskoleexamen eller motsvarande 

o Kandidatexamen eller motsvarande 

o Magister-/Masterexamen eller motsvarande 

o Licentiat-/Doktorsexamen 

 

Yrkesverksamma år efter examen (år)  

 
 

Vilket bolag är din arbetsgivare? 

 
o KPMG 

o PWC 

o EY 

o Deloitte 

o Grant Thornton 

o BDO 

 

Inom vilket verksamhetsområde är du verksam? 

 
o REVISION (auktoriserad eller godkänd revisor) 

 

o REVISION (ej auktoriserad eller godkänd revisor) (Extern revision, Andra granskningsuppdrag, 

Internationell revision, Hållbarhetstjänster, IT-revision, Översiktlig granskning, Internrevision, 

Börsnotering, o.s.v.). 

 

o SKATT (Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Internationell beskattning, Moms o.s.v.). 

 

o RÅDGIVNING (Affärsrådgivning, Bolagstjänster, Finansiell rapportering, Forensic and dispute 

services, Governance risk compliance, Internationella tjänster, M&A services, Transaction 

advisory services, Valuation services, o.s.v.). 

 

o EKONOMISERVICE (Redovisning, Affärsanalys, Kvittohantering, Leverantörsfaktura, 

Löneadministration, Rapport och analys, Tidrapportering och reseräkning, Ärendehantering och 

dokumentarkiv, o.s.v.) 

 

o ÖVRIGT 

 

Är du ansvarig för löne- och/eller utvecklingssamtal med andra anställda?  
 

o Ja 

o Nej 

 

Antal anställda på företaget/organisationen.  

 

Ange årsinkomst i intervall. Årsinkomsten anges i SEK exklusive bonus och/eller 

provision.  

 
o < 240 000 

o 240 001 - 360 000 

o 360 001 - 480 000 

o 480 001 - 600 000 

o 600 001 - 720 000 



  
 

III 

o 720 001 - 840 000 

o 840 001 - 960 000 

o 960 001 - 1 080 000 

o 1 080 001 - 1 200 000 

o 1 200 001 - 1 320 000 

o 1 320 001 - 1 440 000 

o 1 440 001 - 1 560 000 

o 1 560 001 - 1 680 000 

o 1 680 001 - 1 800 000 

o 1 800 001 - 1 920 000 

o 1 920 001 - 2 040 000 

o 2 040 001 

o Önskar ej uppge 

 

Har du bonus och/eller provision? * 
 

o Ja 

o Nej 

o Önskar ej uppge 

 

Rangordna följande motivationsfaktorer efter hur du värderar dem från 1 till 10. 1 Mest 

motiverande, 10 minst motiverande. 
  

o Uppskattning för utfört arbete 

o Delaktighet i beslutsfattande 

o Att få hjälp med personliga problem av arbetsgivaren 

o Anställningstrygghet 

o Bra lön 

o Intressanta arbetsuppgifter 

o Befordrings- och utvecklingsmöjligheter i organisationen 

o Företagets lojalitet gentemot medarbetarna 

o Bra arbetsmiljö 

o Återkoppling på utfört arbete 

 

Ange e-mail om ni önskar att ta del av resultatet. 

 

 
Bilaga 2 Studiens P-värden 

 

Tabell 1 Presentation av p-värden för Kön (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Intressanta arbetsuppgifter 0,895 

Uppskattning för utfört arbete  0,027 

Bra lön 0,188 

  

  Tabell 2 Presentation av p-värden för Ålder (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Bra lön 0,040 

Befordrings och utvecklingsmöjligheter 0,001 

Uppskattning för utfört arbete 0,022 

Intressanta arbetsuppgifter 0,001 

Anställningstrygghet 0,231 

Att få hjälp med personliga problem 0,060 



  
 

IV 

Delaktighet i beslutsfattande 0,112 

Bra arbetsmiljö 0,318 

  

  Tabell 3 Presentation av p-värden för Utbildningsnivå (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Uppskattning för utfört arbete 0,001 

Intressanta arbetsuppgifter 0,126 

Bra lön 0,600 

Att få hjälp med personliga problem 0,479 

  

  Tabell 4 Presentation av p-värden för Yrkesverksamma år 

(N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Uppskattning för utfört arbete 0,006 

Bra lön 0,178 

Intressanta arbetsuppgifter 0,001 

Befordrings och utvecklingsmöjligheter 0,001 

Delaktighet i beslutsfattande 0,440 

Att få hjälp med personliga problem 0,071 

Återkoppling på utfört arbete 0,017 

  

  Tabell 5 Presentation av p-värden för Inkomst (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Intressanta arbetsuppgifter 0,002 

Bra lön 0,046 

Uppskattning för utfört arbete 0,030 

Att få hjälp med personliga problem 0,030 

  

  Tabell 6 Presentation av p-värden för Verksamhetsområden (N=724) 

Motivationsfaktorer P-värde 

Intressanta arbetsuppgifter 0,349 

Att få hjälp med personliga problem 0,001 

Uppskattning för utfört arbete 0,153 

Delaktighet i beslutsfattande 0,380 

Befordrings och utvecklingsmöjligheter 0,314 

Bra lön 0,011 

  

  Tabell 7 Presentation av p-värden för Hierarkisk nivå (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Intressanta arbetsuppgifter 0,851 

Uppskattning för utfört arbete 0,137 



  
 

V 

Bra lön 0,142 

Delaktighet i beslutsfattande 0,001 

  

  Tabell 8 Presentation av p-värden för Bonus/provision (N=724) 

 Motivationsfaktorer P-värde 

Intressanta arbetsuppgifter 0,288 

Uppskattning för utfört arbete 0,707 

Bra lön 0,644 

 


