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Sammanfattning 
Den här studien handlar om hur belöningssystem tillämpas i ett revisions- och 

redovisningsföretag (PwC) samt hur detta kan utvecklas som ett motivationsverktyg. 

Med utgångspunkt i klassiska motivation- och behovsteorier av Maslow, McClelland 

och Herzberg, tar uppsatsen avstamp för att analysera motivation och belöningssystem i 

fallföretaget. Utifrån grundläggande teori om professionella tjänsteföretag, agentteori 

och hur belöningssystem utformas i praktiken; vilka som bör bli belönade, hur och vilka 

kriterier som ställs används sedan för att jämföra med empirin. En ytterligare 

huvudaspekt är att undersöka hur kärnpersonalen blir belönad samt hur de uppfattar att 

de blir belönade och hur deras coacher ser på deras motivation från ett annat perspektiv. 

Många företag går nämligen ofta miste om att motivera och belöna de som faktiskt 

utgör en stor del av det operativa arbetet. Slutligen går vi in på det sista fokuset vilket 

avhandlar hur produktivitet och motivation samspelar och hur fallföretaget påverkas av 

detta samspel. 

 

Nyckelord: Incitamentsystem, belöningssystem, motivation, icke-finansiella belöningar, 

incitament, bonus, motivationsmätning 

 

Abstract 
This paper discusses how an incentive system is applied in an audit and accounting firm 

and how this system is developed as a motivation tool. Using the classic motivation and 

needs theories from Maslow, McClelland and Herzberg as starting point, we take off 

towards analyzing motivation and the reward system within the case study company. 

Basic theory concerning professional service firms and how reward systems are 

developed are then presented, to become useful in a comparison with the collected data. 

Another main aspect was to examine how the employees, or more specific, the core 

performers got rewarded and how they perceived their rewards. The study also takes 

another point of view of the compensation by interviewing the employees coach. Many 

companies are actually missing out in rewarding their core performers, which is vital 

since that workforce is having a large involvence in the operational work. Finally we 

focus on how productivity and motivation are related together and how the case study 

company are affected by this relation. 

 

Keywords: Incentive system, reward system, motivation, non-financial rewards, 

incentives, bonus, motivation measurement 
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund kring ämnet och det huvudsakliga problemet, 

som introduceras i problemdiskussionen. Följaktligen mynnar detta ut i en 

frågeställning samt ett sammankopplat syfte. Kapitlet avslutas med ett 

avgränsningsavsnitt där syftets avgränsas och fokus redogörs. 

 

1.1 Bakgrund 
Under perioden år 1981 till år 1985 gjordes en undersökning kring belöningssystem där 

det fastställdes att den genomsnittliga kompensationen utgjorde 20 procent av 

grundlönen (Gerhart & Milkovich, 1990). Sedan granskningen har belöningar blivit allt 

vanligare och likaså inställningen till att dessa årligen ska öka. Enligt Incentive 

Magazine’s Readers Forecast Survey 2012 förväntar 58,1 procent sig att deras 

kompensationspaket ska utökas till kommande år, medan endast 31,6 och 10,2 procent 

tror att det kommer vara likvärdigt respektive att det kommer minskas. Många företag 

har redan insett detta och det är ett problem för många företag världen över. (Hosking, 

2012) 

 

Utformningen av belöningssystem har länge inneburit invecklade frågor för alla sorters 

företag och detta beror till stor del på att systemet måste vara anpassat till den rådande 

situationen. Inom forskningslitteraturen har belöningssystem många olika definitioner 

och det skiljer sig även åt hur företag definierar och tillämpar dem. Stundtals likställs 

begreppet bonus med belöningssystem, men definitionen är bredare än så. Sedan en tid 

tillbaka har även incitament och belöning jämställs, vilket också är felbenämnt då 

incitament är en förväntad belöning. På senare år, då flertalet studier gjorts kring ämnet, 

har belöningssystemets syfte framställts som att det finns till för att frambringa 

önskvärda beteenden och som en metod för att behålla kompetens inom företag. (Olve 

& Samuelsson, 2008) 

 

För att motivera företagets anställda att arbeta produktivt, uppmuntra lojalitet och 

främja en positiv kultur på arbetsplatsen väljer arbetsgivare ofta en kombination av 

finansiella och icke-finansiella belöningar. Icke-finansiella belöningar kan exempelvis 

vara ytterligare semester, minskade arbetstider, subventionerade måltider etc. 

Arbetsgivarna är medvetna om att det inte räcker med enbart finansiella belöningar för 

att motivera personalen. Att endast fokusera på finansiella belöningar kan skapa 
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missnöje på arbetsplatsen och detta leder i sin tur att de anställda inte finner någon 

mening med att prestera ytterligare. En löneförhöjning eller en bonus ger positiva 

effekter som varar under en kort period, det vill säga att de försvinner ganska snabbt. 

(Whitaker, 2012) 

 

Professionella tjänsteföretag är företag vars anställda har en specifik kompetens som 

strävas efter att behållas inom organisationen, då den är dyr att återanskaffa. Det bästa 

tillvägagångsättet är därför att erbjuda sina anställda ett tryggt belöningssystem då det är 

de anställda som bär, tolkar och tillämpar kunskapen och därmed är de företagens 

främsta tillgång. (Greenwood & Suddaby, 2006) Redovisnings- och revisionsbyråer är 

exempel på professionella tjänsteföretag. Då revisorer och redovisningskonsulter är 

utbildade och har en specifik kompetens tenderar de att inte vara beroende av sina 

chefer och föredrar att arbeta självständigt. Det är därför viktigt att integrera 

belöningssystem så att dessa företag kontinuerligt kan driva personalen till att prestera 

ytterligare. (Anthony & Govindarajan, 2007) Dessa system är även vitala då företag 

eftersträvar att behålla sina anställda en längre tid och utveckla långsiktiga relationer 

(Brenner, 2010). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Organisationer är ständigt på jakt efter kreativa kompensationsplaner för att motivera 

sina anställda. Vissa företag erbjuder sina anställda personalresor, andra anordnar stora 

evenemang när de nya bonusprogrammen ska presenteras och när marknaden hamnar i 

en lågkonjunktur organiseras säljtävlingar. Det finns många olika sätt, men när 

säljmålen inte alltid uppnås så har samtliga organisationer oftast något gemensamt - de 

skyller på hur kompensationsplanerna är utformade. (Steenburgh & Ahearne, 2012) 

Hosking (2012) säger att det ligger stor vikt vid utarbetningen av kompensationsplaner 

och att det kan ha stor inverkan på ens anställda. Han menar att det inte är någon 

hemlighet att det är vitalt att ha rätt människor för att företaget ska kunna fortleva. 

Samtidigt är det inte heller hemligt att företag ofta investerar mycket tid och utbildning i 

sin personalstyrka. Dock så ställer han motfrågan - “lägger du lika mycket kraft i att 

tänka på hur du belönar och driver dina anställda?” (Hosking, 2012) 

 

Enligt André De Waal (2012) ska högpresterande organisationer utforma ett rättvist 

belöningssystem som ger de anställda skäliga ersättningar. Belöningarna ska grundas på 
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de anställdas prestation och inte efter hur länge de har arbetat på företaget eller om de 

har utfört sina dagliga arbetsuppgifter. Organisationens belöningssystem ska även 

förstärka företagets strategi samt stödja de anställda i att stärka sin kompetens. (André 

De Waal, 2012) För att lyckas med att implementera ett belöningssystem och utforma 

ett attraktivt kompensationspaket är det viktigt att utformningsprocessen av belöningar 

är iterativ. Det här innebär att en upprepande process och utvärdering görs för att 

anställda ska känna att deras prestationsbaserade belöning ständigt uppdateras. 

(Hosking, 2012) 

 

Kerstin Hessmann, gruppchef på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers (PwC), upplever att 

anställda på företaget tenderar att bli bekväma med sin nuvarande arbetssituation, då 

lönerna anses vara relativt höga och arbetsvillkoren goda. Hon bedömer att det är ett 

problem då de anställda inte motiveras till att prestera ytterligare. En belöning i form av 

exempelvis en bonus blir inte lika stimulerande och Hessmann upplever därmed att 

företaget är i behov av en metod som motiverar de anställda till att vilja utvecklas och 

uppnå sin fulla potential. (Intervju med Kerstin Hessmann, gruppchef PwC, 2013-03-

26) I Sverige har PwC 3 800 anställda och är marknadsledande i Sverige inom 

redovisning, revision samt affärs- och skatterådgivning. Det är viktigt att företaget 

utformar ett fungerande belöningssystem för att motivera och bibehålla arbetsstyrkan 

inom organisationen. (Hessmann, 2013; pwc.se, 2013) 

 

PwC jobbar ständigt med att förbättra detta system (Hessmann, 2013) vilket det 

förhoppningsvis finns en anledning till. Brenner (2010) presenterar hur belöningar kan 

attrahera, rekrytera men framför allt behålla en arbetsstyrka samt vilka problem som 

tillkommer om man inte kontinuerligt förbättrar detta system.  

 

I tidigare undersökningar och avhandlingar om belöningar finns det mycket forskning 

kring hur chefer och högt uppsatta i organisationer blir kompenserade eller belönade. 

Endast ett fåtal forskningar berör hur kärnpersonalen, alltså de som faktiskt gör största 

delen av det administrativa arbetet, blir belönade. (Steenburgh & Ahearne, 2012) 

Studien kommer därför fördjupa sig inom hur belöningssystem utformas och avses för 

kärnpersonalen inom fallföretaget samt hur man jobbar för att bygga och behålla 

långvariga relationer med anställda. 
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1.3 Frågeställning 

Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion blir frågeställningen vi ska 

besvara: 

-  Varför tenderar de anställda till att bli bekväma i sin arbetssituation och hur kan 

företaget utveckla sitt belöningssystem för att motivera dem ytterligare? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva det valda revisionsbolagets belöningssystem samt 

förklara och presentera utvecklingsmöjligheter i detta system. Undersökningen syftar 

även till att visa vilka effekter det nuvarande systemet har på de anställda och hur detta 

kan utvecklas för att dem ska bli ännu mer motiverade, trots tillfredsställande villkor på 

sin arbetsplats. Till sist ska studien granska vilken påverkan ett effektivt 

belöningssystem har på långsiktiga relationer gentemot företagets anställda samt påvisa 

hur lönsamhet påverkas. 

 

1.5 Avgränsningar 
Geografiskt 

Studien kommer att avgränsas till kontoret i Växjö.  

 

Organisatoriskt 

Studien kommer att utföras på kontorsnivå och fokuserar på hur kärnpersonalen tolkar 

belöningssystemet i företaget. Dock kommer en ytterligare aspekt inkluderas i 

undersökningen som syftar till att försöka spegla hur coachen till de anställda vill att 

systemet ska uppfattas av personalen gentemot hur de i själva verket upplever det. 

 

1.6 Disposition 

Metod: I det här kapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt, det vill säga hur uppsatsens 

syfte ska uppfyllas och hur frågeställningarna ska besvaras. Hur insamling av material 

till teori och empiri har genomförts kommer även att beskrivas i den här delen. 

 

Teoretiskt ramverk: Här återges tidigare forskning kring ämnet. Teorier som är 

kopplade till uppsatsens ämnesval, besvarar frågeställningarna och som ligger till grund 

för analys av studiens empiri beskrivs. 
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Empiri: I den här delen presenteras och sammanställs undersökningens intervjuer, 

observationer samt data från möten med kontaktpersonen på företaget. 

 

Analys: Här kopplas det teoretiska ramverket ihop med empirin. Det kommer utföras en 

analys av fallföretagets belöningssystem och dess effekter på de anställda. 

 

Slutsats:  I det här kapitlet sammanställs resultatet från analysen och 

problemformuleringen besvaras. Rekommenderade lösningar till fallstudien kommer 

slutligen att förelås. 
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2 Metod 
I det här kapitlet kommer studiens metodiska val att redogöras. Inledningsvis kommer 

forskningsmetoder och angreppssätt som använts i denna studie att presenteras. 

Därefter kommer det att redogöras hur urvalet av respondenter har gjorts samt metoder 

för insamling av data. Följaktligen kommer kvalitetsmått, de forskningsetiska 

aspekterna samt metod för tolkning av data att beskrivas. Kapitlet avslutas med 

källkritik kring de teorier som använts.  

 

2.1 Undersökningsdesign 
I den här uppsatsen genomförs en enfallstudie då uppsatsen behandlar ett företag vid ett 

specifikt tillfälle. Undersökningen genomförs i ett detaljerat och ingående stadium, 

vilket påvisar den komplexitet och specifika natur som forskare oftast möter i en 

fallstudie av ett specifikt fall. (Bryman & Bell, 2003) Eftersom Yin (2006) förespråkar 

att fallstudien lämpar sig att samla in bland annat individuella, gruppmässiga och 

organisatoriska företeelser, är den nämnda forskningsstrategin passande. Ett ytterligare 

argument för fallstudien som forskningsstrategi för det här fallet är att den appliceras på 

specifika situationer som har flera variabler snarare än datapunkter. (Yin, 2006) 

Eftersom studien ämnar sig till att se på ett särskilt fall och inte flera olika fall så finns 

fler enskilda variabler att behandla, vilket betyder att en kvalitativ fallstudie bör 

annammas.  

 

Undersökningsprocessen inleddes med en problemformulering och specificering av 

fallet. Därefter bestämdes vad för empiriskt material som behövdes för att besvara 

frågeställningen. Nästa steg i undersökningsprocessen var att formulera frågor som 

skulle ställas under intervjuerna med de utvalda på fallföretaget. Dessa formades till en 

frågemall som intervjuarna kunde följa. Denna mall består av en uppsättning frågor som 

fungerar som ståndpunkter och huvudsakliga fokus vid datainsamlingen. En noggrann 

beskrivning av syfte och tillvägagångssätt formulerades innan insamlingen av data, 

detta för att undvika risken för omarbetning. Denna mall ökade reliabiliteten av 

fallstudieundersökningen (Yin, 2006). 

 

2.2 Forskningsansats 
Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) följer en fallstudie en abduktionsansats då studien 

påverkas av tidigare kunskap inom det berörda området. Denna ansats är också den 
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vanligaste användningen när man studerar en fallstudie. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Denna forskningsansats tillämpades i studien så att teori och empiri behandlades och 

bearbetades parallellt för att ständigt upprätthålla ett förståeligt samband. Utifrån detta 

har en grundläggande analys gjorts för att sedan mynna ut i en välmotiverad slutsats. 

Delar av de teoretiska ämnesområdena ansågs inte som lämpliga förrän vi genomfört 

insamlingen av empiri och det är därför huvudanledningen till varför teoribearbetningen 

och datainsamlingen skett parallellt.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
För att samla in empiriskt material till undersökningen utfördes intervjuer med anställda 

på det utvalda företaget. Intervjuerna utfördes med ett antal revisorer och 

redovisningskonsulter på fallföretagets kontor i Växjö. Detta för att få en tydlig bild av 

hur de anställda ser på det nuvarande belöningssystemet. Genom att utföra intervjuer 

med dessa kunde skillnader upptäckas gällande vilka belöningar som ökar de anställdas 

motivation samt utifrån detta finna ett tillfredsställande belöningssystem. För att 

undvika risken att viktig och avgörande information skulle utelämnas från intervjuerna 

genomfördes en samtalsanalys (Bryman & Bell, 2003). Detta innebar att intervjuerna 

med de anställda spelades in för att en analys skulle kunna genomföras. 

 

2.3.1 Kvalitativ intervjumetod 

Inom fallstudier är intervjuer en viktig informationskälla, vilket kan sammankopplas 

med surveymetod. Skillnaden är att intervjuer inom fallstudier tar en form som mer 

liknar ett styrt samtal snarare än en strikt strukturerad utfrågning. (Yin, 2006) Detta är 

något som tagits i beaktning under arbetets gång så att informationsinhämtningen inte 

liknar en strikt utfrågning. Dock följde intervjuerna till stor del den utformade 

frågemallen eftersom en snarlik bild och struktur för varje intervju eftersträvades. Detta 

rekommenderar även Becker (1998), men tillägger att frågorna bör formuleras utifrån 

protokollet för att vara konsekvent och förenlig gentemot frågeställningen. Utifrån 

Beckers (1998) synpunkt så ställde intervjuarna frågor som var välvilliga och “icke-

hotande”. Frågor som “varför?” kunde ha väckt motstånd hos respondenten och därför 

var undersökarna medvetna om detta.  

 

Den typ av intervju som applicerades i undersökningen var den så kallade fokuserade 

intervjun. Intervjun utspelade sig under en relativt kort tid, knappt en halvtimme, men 

var fortfarande av öppen karaktär. Detta innebar att undersökarna hade möjlighet till att 
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ta del av respondentens delgivna fakta samt dennes tankar och åsikter. Fördelen med en 

fokuserad intervju, till skillnad mot den öppna, är att intervjuerna kan återkopplas till 

den uppställda frågemallen (Yin, 2006). Frågorna i intervjuerna formulerades på ett 

fokuserat sätt som därmed enkelt gav svar på det givna problemet. Intervjumiljön var 

behaglig och endast ett fåtal av de tillfrågade verkade nervösa eller stela. I det stora hela 

tror undersökarna att verkligheten reflekterades i varje intervju och att ingen part kände 

sig osäker på att utelämna personlig information. Svaren som intervjuerna gav kändes 

relevanta och sanningsenliga samt att inga svar verkade tvivelaktiga. Vissa svar tillkom 

utöver de frågor som frågemallen efterfrågade, då framför allt coachen talade väldigt 

fritt kring de diskuterade ämnena. Detta var ingen nackdel eftersom intervjuresultaten 

blev mer utförliga. 

 

För att få respondenternas naturliga syn på problemet var det viktigt att de uppfattade 

intervjuarna som genuint ovetande om situationen på företaget. Därför ställdes inga 

ledande frågor eftersom det bekräftande syftet med intervjun skulle försvinna. 

Författarna till denna studie var sedan tidigare medvetande om att vissa anställda är 

bekväma på sin arbetsplats, därmed bad undersökarna om att respondenterna inte skulle 

vara medvetna om vad undersökningen handlade om. Detta förmedlades genom 

kontaktpersonen och på så sätt var intervjupersonerna endast förberedda om den 

angivna intervjutiden. Dessutom fanns insikten att undersökarna borde vara vaksama 

och neutralt receptiva vid intervjun eftersom respondenterna ibland kan svara med 

samma svar och uttryck om de samspråkat inför undersökningen (Yin, 2006). Därmed 

eftersöktes anställda som inte hade denna relation eller inverkan på varandra samt att 

undersökarna var medvetna om att ett neutralt beteende skulle eftersträvas. Det 

observerades en viss risk att en av respondenterna samtalade med en annan som skulle 

komma att bli intervjuad. Risken eliminerades däremot av undersökarna då parterna 

fördes isär genom att den kommande respondenten blev tillfrågad att starta sin intervju 

tidigare. 

 

2.3.2 Val av intervjupersoner 

Urvalet av revisorer och redovisningskonsulter som intervjuades skedde genom ett 

kedjeurval. Denna urvalsmetod innebär att ett mindre antal personer kontaktades som 

ansågs vara relevanta för undersökningen (i detta fall en person, kontaktpersonen). 

Denna utvalda personen användes i sin tur för att komma i kontakt med ytterligare 

relevanta respondenter. (Bryman & Bell, 2003) Kontaktpersonen Kerstin Hessmann gav 
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förslag på vilka revisorer och redovisningskonsulter som ansågs vara lämpliga att 

intervjua för undersökningen. Hon ombads att slumpmässigt handplocka anställda hos 

PwC Växjö, vilket dock inte kan utesluta att ett bekvämlighetsurval gjordes från hennes 

sida. Risken med denna urvalsmetod är att Kerstin kan ha valt de anställda som 

avspeglade företaget bäst vid undersökningen, vilket tagits i beaktning vid tolkningen 

av data. I studien intervjuades fem personer, vilka hade befattningarna personlig coach, 

redovisningskonslut, revisior samt revisorsassistent.  

 

2.4 Forskningskvalitet 
För att säkerställa kvaliteten på studien har hänsyn tagits till Yins (2009) 

kvalitetskriterier. De viktigaste kvalitetskriterierna för fallstudier är enligt Yin 

begreppsvaliditet, intern och extern validitet samt reliabilitet. 

 

2.4.1 Begreppsvaliditet 

Enligt Bryman & Bell (2003) innebär begreppsvaliditet huruvida ett mått för ett begrepp 

mäter vad det anser att mäta. I enlighet med Yins (2009) förslag på hur detta kan uppnås 

har olika källor använts för att styrka argumenten kring detta, samtidigt som en 

“huvudperson” på fallföretaget (kontaktpersonen Kerstin Hessmann) har försett studien 

med huvudinformation samt granskat rapportens utkast. 

 

2.4.2 Intern Validitet 

Bryman & Bell (2003) och Yin (2009) beskriver intern validitet som huruvida en studie 

med kausalt förhållande är hållbar eller ej samt att intern validitet uppnås när en studies 

slutsatser och samband är korrekta. För att uppnå intern validitet har diskussioner förts 

vid fallstudiens dataanalys angående möjliga samband som kunnat påverka resultatet. 

För att stödja detta har jämförelser mellan intervjuer gjorts.  

 

2.4.3 Extern Validitet 

Extern validitet innebär enligt både Bryman & Bell (2003) och Yin (2009) i vilken 

utsträckning studiens resultat kan generaliseras. Enligt Yin (2009) är detta möjligt att 

uppnå för en enfallsstudie genom användning av teorier som styrker argument och 

resultat vilket även använts till stor grad i den här studien. Eftersom denna 

undersökning endast vänder sig till ett enskilt fall är det osäkert om studien skulle kunna 

generaliseras.  
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2.4.4 Reliabilitet 

Det sista kvalitetskriteriet beskriver både Bryman & Bell (2003) och Yin (2009) som att 

om undersökningen skulle göras om med samma metod, skulle ett likvärdigt resultat 

uppnås oavsett forskare. Detta har säkerställts genom användning av frågemallen vid 

datainsamlingen vilket även Yin (2009) förespråkar. Med hjälp av den dokumenterade 

frågemallen kan samma frågor ställas till likvärdiga respondenter under intervjuer vid 

en ny undersökning. 

 

2.5 Tolkning och bearbetning 

Varje intervju tolkades var för sig och samband eftersöktes mellan de olika. Det 

viktigaste inom tolkningen av empirin var att granska data på individnivå för att se om 

en generalisering av enskilda åsikter gick att tillämpa på hela kontoret. 

 

Analysstrategin som applicerades i studien förlitade sig på teoretiska hypoteser, vilken 

utgick från en problemställning och bearbetning för att i slutet generera nya hypoteser 

och rekommendationer (Yin, 2006). Strategin var lämplig för studien då det fanns ett 

givet problem som skulle lösas utifrån den dåvarande situationen och det som teorin 

rekommenderade. Studiens mål med slutrekommendationerna är att kunna organisera 

och definiera framtida alternativa lösningar och förklaringar till det givna problemet. 

 

2.6 Litteraturval 
I den här uppsatsen har det använts teori som är relevant för uppsatsens ämnesområde 

som kunnat styrka studien. Detta innebär att teori om professionella tjänsteföretag, 

belöningssystem och relaterade områden studerades. Litteraturer valdes ut från 

Linnéuniversitetets Universitetsbibliotek och teori har även hämtats från ett antal 

artiklar från olika databaser. De databaser som använts främst är Business Source 

Premier, OneSearch Beta och Google Scholar. För att hitta lämpliga artiklar användes 

sökorden belöningssystem, icke-finansiella/finansiella belöningar, bonus, incitament, 

motivation etc. samt dess engelska motsvarighet. Litteratur som användes är publicerade 

i vetenskapliga tidsskrifter och skribenterna är erkända författare inom ämnet, vilket har 

varit kriterierna för användning av en litteratur. 
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2.7 Källkritik 

I uppsatsens teoretiska referensram har främst vetenskapliga artiklar använts. Detta för 

att de anses ha en hög pålitlighet då de har granskats och godkänts innan de publicerats. 

Information från andra internetbaserade källor har undvikits på grund av bristande 

trovärdighet. Nackdelen med att använda sig av vetenskapliga artiklar är att det finns 

artiklar som kan anses vara föråldrade och därmed finns det en risk att teorin inte är 

relevant eller uppdaterad för denna studie. I så stor mån som möjligt har nya versioner 

på äldre teorier identifierats och prioriterats till studien. Dock finns vissa teorier som 

inte reviderats eller utvecklats och därför har äldre teorier från Maslow och Herzberg 

m.fl använts.  

 

2.8 Forskningsetiska aspekter 
I den slutliga publikationen av denna studie valde författarna att erbjuda fallföretaget 

anonymitet, men fallföretaget meddelade att avhandlingen gärna fick nämna företaget. 

Kontaktpersonen, tillsammans med kontorschefen, fick även möjligheten att läsa 

igenom och godkänna materialet innan uppsatsen publicerades i universitetets 

uppsatsdatabas, DiVA. Denna studie utfördes utan ersättningsbasis eller krav på 

prestation från fallföretagets sida. Författarna var självständiga och blev därmed inte 

pressade till att publicera ett visst resultat eller synvinkel på företaget i studien. 
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3 Teori 
Det här kapitlet inleds med att skillnaden mellan professionella tjänsteföretag och 

traditionella företag presenteras. Därefter kommer agentteorin, olika motivations- och 

behovsteorier och teori kring incitamentsystem att beskrivas. Teorierna som 

presenteras i detta avsnitt kommer att användas för att testas empiriskt och ligger till 

grund för att studiens problemformulering ska kunna besvaras. 

 

3.1 Professionella tjänsteföretag 

Professionella tjänsteföretag har olika karaktärer som gör att de skiljer sig från andra 

traditionella företag (Starbuck, 1992). Exempel på professionella tjänsteföretag är 

revisions-, advokat- och reklambyråer (Greenwood & Suddaby, 2006). Det som främst 

utmärker professionella tjänsteföretag är att de är kunskapsintensiva. Definitionen på 

kunskapsintensitet är att företagets output bygger på en avsevärd mängd komplexa 

kunskaper. (Starbuck, 1992) Kunskapsintensitet kan avse kunskap som finns hos 

individer (Alvesson, 2000) eller kunskap som är inbyggd i utrustning, produkter eller 

organisatoriska rutiner. I professionella tjänsteföretag innebär definitionen 

kunskapsintensitet individer med intellektuell kvalificerad arbetskraft. Detta gäller inte 

bara anställda på exempelvis ekonomiavdelningen på företaget utan även 

kärnpersonalen. Då det är de anställda som behärskar en särskild expertis eller 

kunskapsbas innebär det att de har en stark kontroll över tillämpningen av kunskapen. 

(Starbuck, 1992) Personalen har därmed monopol på användning av sin kunskap, vilket 

leder till att icke-professionella medarbetare utesluts och att konkurrensen mellan de 

professionella anställda på företaget minskar. (Nanda, 2002)  

 

Att professionella tjänsteföretag är kunskapsintensiva leder till olika utmaningar för 

dessa företag. En utmaning är att behålla och styra de kompetenta medarbetarna. Detta 

är en svårighet eftersom individer med komplex kunskap befinner sig i en stark 

förhandlingsposition i förhållande till företaget. Den starka förhandlingspositionen beror 

på att deras kompetens är knapp och i många fall överförbar mellan företag. (Teece, 

2003) Det är svårt att styra högutbildade individer eftersom de har starka preferenser för 

autonomi, det vill säga att de tenderar till att vilja arbeta självständigt. Den starka 

preferensen för autonomi innebär att de har en negativ syn på övervakning, ledning och 

formella organisatoriska processer. (DeLong & Nanda, 2003) På grund av detta 

förekommer det brister i auktoriteten hos professionella tjänsteföretag (Anand et. al., 
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2007) då det är svårt att styra anställda till att göra saker som de inte vill (Malhotra et. 

al., 2006).  

 

I professionella tjänsteföretag är kunskap den viktigaste inputen för produktion 

(Starbuck, 1992) och därför har dessa företag inte något behov av materiella 

anläggningstillgångar såsom lager, fabriker samt utrustningar. De har inte heller något 

behov av immateriella tillgångar såsom patent och upphovsrätt. Denna utmärkelse av 

professionella tjänsteföretag leder till att de anställdas förhandlingsstyrka ökar 

ytterligare då deras kompetens blir mer betydelsefull för företaget. Dessutom ökar de 

anställdas karriärmöjligheter utanför företaget ytterligare då de kan starta ett eget 

företag. (Teece, 2003) 

 

Professionella tjänsteföretags organisationsstruktur kännetecknas av att de saknar 

hierarki, är av decentraliserad art och har en diffus auktoritetsstruktur. (Greenwood & 

Suddaby, 2006) Till skillnad från traditionella företag har professionella tjänsteföretag 

informella organisatoriska processer som exempelvis mindre formella regler, obundna 

rapporteringsskyldigheter och ”roterande management”, där chefpositioner roteras bland 

de anställda. (Greenwood et. al., 1990) Detta för att tillfredsställa de anställdas 

preferenser för autonomi (Greenwood & Empson, 2003). 

 

3.2 Agentteorin 
Oavsett hur belöningssystem vänds eller vrids är det oundvikligt att stöta på begreppet 

agentteori. Teorin består av två parter, agenten och principalen. Några typiska exempel 

är: VD kontra aktieägare, arbetsgivare kontra arbetstagare, chef kontra anställd.  

Mitnick beskriver agentteorin som en metod för att bygga upp relationer i komplexa 

situationer och hur dessa interagerar med varandra. (Mitnick, 2008) Det är principalen 

som delegerar arbete till agenten, vilket agenten får någon form av kompensation för. 

Agenten antas ha prioriteringar som skiljer sig från principalens och strävar efter att 

maximera sin egen nytta. Därför antas agenten att utföra sådana aktiviteter som gynnar 

denne och det är principalens uppgift att strukturera relationen med agenten så att denna 

risk reduceras. Det finns två sätt att lösa detta problem. Det första alternativet är att 

principalen specificerar och övervakar agentens arbetsuppgifter och på så sätt kan 

eventuella avvikelser från specifikationerna identifieras. Ett annat alternativ är att 

agentens kompensation är kopplad till i vilken utsträckning den uppnår 
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prestationsmålet. Nackdelen med denna metod är bland annat risk för mätfel. Att införa 

ett övervakningssystem hos företag eller att ständigt mäta agentens prestationer kan vara 

kostsamt för företaget. Vilket alternativ principalen väljer beror på den totala kostnaden 

och vilka fördelar som finns med att erhålla den önskade prestationen. (Prendergast, 

2002).   

 

3.2.1 Agentteori i professionella företag 

I professionella företag förekommer det mer infomationsassymmetri än i traditionella 

företag. Detta beror på att de anställda bär på den kompetens som krävs för att 

utföra/producera företagets tjänst/produkt. Därmed blir det svårt för principalen att 

kontrollera agentens prestation. Det som specificerar de anställda i professionella 

företag är att de har en inre motivation som gör att de anstränger sig och använder sina 

kompetenser för att uppnå en viss prestation. (Sharma, 1997) Den inre motivationen hos 

de anställda gör att de utför sina arbetsuppgifter oavsett om de får belöningar eller ej 

(Powell & Hinings, 1990). Dock anser Kunz och Pfaff (2002) att de anställda drivs av 

känslomässiga och psykologiska faktorer och att företag inte bör utelämna belöning 

genom finansiella incitament. Vilken effekt finansiella belöningar får beror på om de 

anställda anser att de uppsatta resultatmålen och de relaterade uppgifterna är viktiga 

eller inte. Om dessa stämmer överens med deras egna värderingar och normer är också 

av betydelse för vilken effekt de finansiella belöningarna kommer få. (Broadhead & 

Dudley, 2007) Ju viktigare ett prestationsmål är desto mer motivation har de anställda 

till att utföra en aktivitet för att uppnå målet (Locke & Latham, 1990). Att vissa mål är 

viktigare än andra beror bland annat på individuella värderingar, normer och standarder 

(Locke & Latham, 2002, Frolich et. al, 2007). Sammanfattningsvis innebär det att de 

anställda på ett professionellt företag kommer bli mer motiverade till att uppnå mål om 

dem anser att de är viktiga och stämmer överens med deras egna värderingar och 

standarder. (Ryan & Deci, 2000) 
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3.3 Motivation 

Motivation är ett brett begrepp och har stor relevans inom agentteorin och för 

professionella tjänsteföretag. Men det finns flertalet andra teorier som avhandlar 

området och nedan presenteras teorier kring ämnet motivation.  

 

3.3.1 Motivationsfaktorer 

Motivation är ett begrepp som associeras med de faktorer som påverkar människor att 

agera på ett visst sätt. Vad en individ motiveras av beror på vad han eller hon drivs av. 

Det finns enligt Amar fem drivkrafter som hjälper chefer att förstå vad individer i en 

kunskapsorienterad arbetsmiljö motiveras av; sociologiska, fysiologiska, kulturella, 

generations-  och kunskapsdrivare. (Amar, 2004) 

 

Sociologiska drivkrafter: Människor tenderar att vilja umgås och arbeta med människor 

de tilltalas av samtidigt som familjen och personliga relationer har betonats framförallt 

för kvinnor och minoriteter (Linz, 2002). På senare år har arbetet inte tagit lika stor plats 

i människors liv som tidigare och en ny balans mellan arbets- och privatliv har 

upptäckts, vilket chefer måste ha i åtanke när de ska motivera sina anställda (Amar, 

2004). 

 

Fysiologiska drivkrafter: Traditionellt sett har teorin om motivation på en 

kunskapsorienterad arbetsplats inneburit att ge bonusar. På senare tid har detta begrepp 

fått en ny mening och det är mer än bara pengar som motiverar anställda, det handlar 

numera om ”jaget”. Det har visat sig att jobb och arbetsuppgifter med incitament till 

ökad självkänsla har lett till framgångsrika utfall för att anställda ska bli motiverade och 

arbeta mer innovativt och produktivt. (Amar, 2004) 

 

Drivkraft i generationsskiften: Alltfler unga tenderar att ta sig an mer ansvar, bli mer 

framgångsrika och klättra i organisationen. Om detta beror på att de är mer intresserade 

och motiverade av att arbeta eller bara mer intresserade av pengar finns det inget säkert 

samband kring. (Mui, 2001) Det är viktigt att chefer har detta i åtanke för att förstå och 

motivera sina anställda, då personal inte motiveras av samma faktorer som tidigare 

(Amar, 2004). 
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Den kunskapsbaserade arbetsdrivaren: Kunskap är en viktig input för att vara ett 

framgångsrikt och innovativt företag idag. Tidigare berodde en framgångsrik 

organisation på arbetsrelaterade färdigheter hos de anställda som hade lång erfarenhet i 

företaget. Numera är dessa färdigheter underförstådda och det ses som mer 

framgångsrikt att ha yngre och ny arbetskraft med mycket kunskap än med mycket 

fysisk styrka. Som chef bör kunskap tas i beaktning när anställda ska motiveras istället 

för att till exempel mäta producerad kvantitet. Kortfattat bör chefer välja anställda som 

bär på relevant kunskap och som är villiga att använda den för organisationens bästa. 

(Amar, 2004) 

 

Den kulturella drivkraften: Globalisering har fått en stor roll i världens handel och är 

därmed av stor betydelse för företagen. Detta för inte bara med sig mer omfattande 

handel utan man måste ta mer hänsyn till skillnader i kulturer och religioner. Därmed 

kan man inte längre använda sig av traditionella motivationsfaktorer då de inte tar 

hänsyn till exempelvis kulturskillnader i organisationen. (Amar, 2004) 

 

Enligt Amar (2004) uppstår motivation i kunskapsbaserade arbetsmiljöer från tre 

områden där det första är själva arbetet i sig. En organisation kan inspirera sina 

anställda att ta egna initiativ. Genom att chefer delar med sig av information om vad 

som behöver uppnås i företaget ger de anställda möjlighet att sätta upp egna mål och, 

när de uppnår dem, känna sig viktiga och att de har åstadkommit något för företaget. 

Det andra området är resultaten från arbetet, det vill säga kända och okända, inre och 

yttre belöningar samt straff. Det är vad de anställda anser vara positiva och negativa 

effekter av sina insatser och prestationer som motiverar dem. (Amar, 2004) 

 

Organisationens system är det tredje området som till exempel innefattar kultur, 

ledning, regler, företagets vara, image, position på marknaden och andra liknande 

faktorer som väcker ett intresse hos de anställda, vilket får de att känna sig som en del 

av helheten. Förmåner som resor, aktuell teknologi såsom telefoner och läsplattor, att 

välja sina egna teammedlemmar och få bredare arbetsuppgifter har också blivit allt 

vanligare motivationsfaktorer. Något som även är mer förekommande för anställda är 

familjevänliga scheman som ses som en värdefull förmån. (Amar, 2004) 
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3.3.2 Behovsteori 

Sedan en lång tid tillbaka har behovsteorin stått i centrum då forskare behandlat 

motivation i organisationer. Organisationer bör därför formas utefter mänskliga behov 

som varje individ har eftersom dessa utgör grunden för att anställda överhuvudtaget ska 

kunna motiveras. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 

Den mest övergripande och refererade teorin inom detta område är den traditionella 

motivationsteorin, mer känd som behovspyramiden, vilken Maslow bidragit med 

(Maslow, 1943). De fem grundläggande behoven i Maslows behovsteori består av: 

fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av erkännande och behov av 

självförverkligande (Jacobsen & Thorsvik, 2008), vilket visas i figuren nedan.  

 

Figur 1 - Maslows behovsteori (mythica.ca) 

Anledningen till varför denna modell kallas pyramid är för att Maslow hade en idé om 

att dessa behov var rangordnade i en hierarki. Maslow ansåg därför att högre behov i 

pyramiden inte kunde tillfredsställas förrän de “lägre” behoven var fullgjorda. Hans 

synsätt förespråkade dock att vissa behov inte behövde vara fullständigt uppfyllda 

förrän nästa behov i pyramiden började yttra sig. Likaså kan det också finnas gap 

mellan de olika behoven, det vill säga att kommande behov inte uppkommer med 

detsamma när föregående tillfredsställts. (Finsterwalder, 2010) Den sista viktiga 

aspekten i Maslows teori är den om grad av tillfredsställelse. Han menar att de 

grundläggande behoven, längre ner i hierarkin, kräver en högre grad av tillfredsställelse 

medan när man successivt rör sig uppåt i pyramiden behöver en lägre grad och därmed 

blir individen lättare belåten med den rådande situationen. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 

Maslows teori är en av de mest diskuterade teorierna genom tiderna inom detta område, 

trots det så har många kritiserat och vissa försökt förnya den. Teorin är någorlunda 
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Achievement 

Power Affiliation 

föråldrad, men fortsätts än idag att omarbetas och den som idag lyckats vinna mest 

respekt är David McClelland. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) Enligt van Emmerik et. al 

(2010) har McClellands behovsteori inte bara influerats av Maslow utan även av 

Murrays behovsteori från 1938. Den syftar till tre huvudsakliga ståndpunkter, vilka är: 

“The Achievement Motive”, “The Affiliation Motive” och “The Power Motive”. Dessa 

skulle ungefär kunna översättas till: behov av prestation, behov av tillhörighet och 

behov av makt. (McClelland, 1990) Det som skiljer McClelland och Maslow åt är att 

McClelland tror att hans tre behov snarare är uppställda i ett så kallat kontinuum, en typ 

av stadie där olika behov kan integrera med varandra och inte är rangordnade efter 

varandra. Han trodde till exempel att behov av samhörighet ofta kunde gå före 

fysiologiska och andra grundläggande behov. (McClelland, 1962) 

 

 

 

 

 

 

 

  

De tre behoven som McClelland presenterar, som vi kan se i figuren ovan kan kortfattat 

beskrivas enligt följande: behov av prestation (överst); behov av effekt (positiv) på 

utvärderad prestation. Nere till vänster hittar vi behov av samhörighet; liknande 

Maslows sociala behov, det vill säga behovet av att vara med andra människor (att vara 

en del av något större) samt nere till höger har vi behov av makt; att ha inverkan på 

andra personer, grupper eller hela världen. (van Emmerik et. al, 2010)  

 

Vissa studier tyder på att McClellands modell har blivit ytterligare reviderad och att 

övriga behov tillagts. Bland annat påstår Zinkhan et. al (1999) att även behov av 

unicitet förekommer i en liknande teori till McClellands, dock kvarstår de tre tidigare 

som centrala huvudpunkter.  

 

En annan central teori inom behovsteorin är den som Herzberg utvecklade under 1960-

talet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Hans radikala idéer rörde runt i tidigare 

Figur 2 – McClelland’s motivation model (egengjord) 
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motivationsteorier, då han i princip sade raka motsatsen av vad tidigare forskare sagt 

(Bassett-Jones & Lloyd, 2005). Hans mest framträdande studie var den han presenterade 

i avhandlingen The Motivation to Work från 1959, där han hade identifierat två typer av 

faktorer som påverkade tillfredsställelsen på jobbet - den ena typen negativt, den andra 

positivt. Teorin kom att kallas tvåfaktorsteorin. (Smith & Shields, 2013) Faktorerna 

delas upp i två dimensioner; tillfredsställelse kontra otillfredsställelse och trivsel kontra 

icke trivsel. Precis som övriga behovsteorier fokuserar Herzbergs teori på att höja den 

generella behovstillfredsställelsen, snarare än specifika behov. (Abrahamsson & 

Andersen, 2005) De faktorer som faktiskt ger en motiverande effekt hos anställda, de så 

kallade motivationsfaktorerna, är till exempel utmanande arbetsuppgifter som eggar 

anställda, eget ansvar, avancemang (klättra inom organisationen) och erkännande av 

kollegor etc. Herzberg resonerade därför att inga finansiella belöningar gav någon 

motiverande effekt, utan dessa föll under de övriga faktorerna, 

hygienfaktorerna.  Arbetsvillkor, lön, tillsyn och jobbstruktur m.fl. är exempel på 

sådana faktorer som anses vara av lägre ordning. Det är dessa som existerar utanför 

anställdas uppfattning kring jobbet och som tas för givet på en arbetsplats. (Herzberg et. 

al, 1959) Herzbergs största förmedlingspunkt var att sann tillfredsställelse kommer 

genom självförverkligande och att en organisation bäddar för sina anställda till att 

kunna uppnå just detta (Herzberg, 2003).  

 

Det som Herzberg senare utvecklade inom sin teori var området trivsel kontra 

vantrivsel, för att titta på hur närvaron gentemot frånvaron av de ovannämnda 

faktorerna påverkade en arbetsplats. Till att börja med leder existerande 

motivationsfaktorer till trivsel, men saknas dem så skapar det ingen vantrivsel. Tvärtom 

blir det för existerande hygienfaktorer som inte leder till någon trivsel men saknas de 

kan vantrivsel skapas. (Herzberg, 1966) 

 Hygienfaktorer: Motivationsfaktorer: 

Existerande:  Ingen trivsel Trivsel 

Icke existerande: Vantrivsel Ingen vantrivsel 

Figur 3 - Herzbergs modell om trivsel kontra vantrivsel (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

Jacobsen och Thorsvik (2008) sammanfattar de mest vitala motivationsfaktorerna inom 

behovsteorin i två ståndpunkter. Först och främst handlar det om att anställda motiveras 

när de tydligt kan se att de kan uppfylla sina behov. Dock varierar människors behov 

och preferenser, vilket medför att organisationer inte alltid kan tillfredsställa alla parter 
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behovsmässigt. Det andra som vi kan lära oss av behovsteorierna är att det kan vara 

praktiskt att skilja på inre och yttre belöning. Inre belöning fungerar som en belöning 

individen ger sig själv (positiva tankar eller känslor vid utförda prestationer) medan den 

yttre är sådana belöningar som ursprungligen kommer från organisationen (lön och 

andra förmåner). (Jacobsen & Thorsvik, 2008)  

 

3.3.3 Förväntansteori 

Jacobsen & Thorsvik (2008) påstår att behovsteorin till viss del är ofullständig, utan 

utvecklar området med något som kallas förväntansteori. Denna teori är relativt orörd 

och Jacobsen & Thorsvik är några av de få som nämnt och omarbetat teorin efter 2000-

talet, då de äldre versionerna redan är väl utarbetade. Redan på 1950-talet lades den 

första grunden till förväntansteorin av Georgopoulos, Mahoney och Jones. 

(Georgopoulos et. al, 1957) Den började att behandla variabler som påstods påverka 

hög och låg produktivitet och författarna presenterade tre olika mål som alla hade 

inverkan på varandra. Grundidén kring dessa var att om en anställd ser hög 

produktivitet som en ledande väg till att nå sina personliga mål så kommer denne ta den 

vägen. Om istället låg produktivitet är ledande mot en anställds personliga mål kommer 

denne att bli mindre effektiv. Sambandet mellan motivation och produktivitet beskrevs 

som att när frihet att handla var högt så fanns incitament till att arbeta mer produktivt. 

Därmed drevs anställda av denna handlingsfrihet, medan om chefer reglerade den blev 

det motsatt effekt. (Georgopoulos et. al, 1957)  

 

Den som var först att komplettera teorin som Georgopoulos m.fl. hade utvecklat var 

Victor Vroom (1964). Hans teori utgick från att individer tenderar att föredra vissa mål 

framför andra. Det mål som därför uppnår högst upplevd tillfredsställelse får en högre 

“valens” än andra mål och prioriteras. (Vroom, 1964)  

 

Efter Vroom omarbetades teorin flertalet gånger av bland annat Porter & Lawler, Pinder 

och Nadler & Lawler. Jacobsen & Thorsvik (2008) har sammanställt cirka 60 år av 

forskning inom området till en egen modell. De förespråkar, liksom Georgopoulos m.fl., 

tre huvudvariabler inom ämnet förväntansteori. För det första måste belöningar 

utformas genom något som individer starkt efterfrågar - författarna återkopplar till 

Vroom och säger att belöningarna måste ha hög valens. Den andra variabeln är att 

individer måste tro på att insatsen som läggs på prestationer faktiskt utmynnar i ett 

resultat (belöning), vilket kallas för “förväntan” i figur nummer 4 (Jacobsen & 
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Thorsvik, 2008, Figur 7.3). Individer kan till exempel ha hög valens kring ett visst 

intresse men har inte alltid förmågan eller resurserna för att kunna genomföra det. Den 

tredje och sista faktorn är förhållandet mellan resultat och belöning, nedan benämnt 

“instrumentalitet”. Individer måste enligt teorin inte bara se ett samband mellan insats 

och resultat, utan även mellan resultat och belöning. Syftet med denna koppling är att 

belöning utformas relativt till resultatet. Har en anställd presterat bättre än en annan bör 

denne därmed få en högre belöning, annars försvinner deras så kallade instrumentala 

uppfattning om förhållandet mellan resultat (prestation) och belöning. För att anställda 

inom alla sorters organisationer ska förstå detta samband inom belöningssystem är det 

viktigt att ledningen utformar ett system där anställda enkelt kan koppla resultat med 

högre valens till höga insatser. (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Figur 4 - Jacobsen & Thorsviks förväntansteori (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

Som figur nummer 4 utvisar så ser vi de ovannämnda sambanden och deras 

komponenter. Tillsammans blir det en iterativ process och slutfasen, belöning, skapar en 

ny valens för kommande cykel som påverkar första fasen, önskningar och behov. 

Valensen beskrivs därför av Jacobsen & Thorsvik som en värdering av den uppnådda 

eller potentiella belöningen. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) Men trots att vissa uppgifter 

kan vara lätta att genomföra måste det också finnas något som driver folk till att göra 

det. Det många organisationer missar i denna kontext är att göra åtgärder som ökar 

valensen. Många fokuserar snarare på att lägga sina resurser på att utbilda och investera 

i kunskapen hos sina anställda, vilket istället ökar instrumentaliteten. För att lyckas 

implementera och utveckla ett fungerande belöningssystem måste valensen också ges 

samma uppmärksamhet och revidering som instrumentaliteten. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008) Abrahamsson & Andersen (2005) säger dock att det kan bli svårt att utarbeta 

enskilda valenser för varje individ i en organisation, då anställda tenderar att bli drivna 

av olika saker. Ett annat problem är att arbetsuppgifter skiljer sig åt. Detta innebär att en 

valens och belöning måste utformas för varje uppgift, vilket kommer att medföra stor 

resursåtgång och administrativt arbete. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 
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3.3.4 Ytterligare teorier 

De två mest dominerande teorierna inom motivationsteorin är enligt ovan, 

behovsteorierna och förväntansteorierna. Men det finns andra som utvecklat dessa och 

skapat egna förgreningar.  

 

3.3.4.1 Balansteori 

Balansteorin har sina rötter under mitten av 1960-talet och utvecklades av Adams. Han 

menade att individer reagerar olika på begreppen överbelöning och underbelöning, då 

anställda hittar differenser i varandras löner, ersättningar eller bonusar. Anställda 

tenderar till att undersöka löneskillnader och när dessa identifieras anser individer att de 

antingen ska få högre lön eller att den som får högre lön bör jobba mer än den med 

lägre. (Abrahamsson & Andersen, 2005) Denna teori förklarar inte hur anställda 

motiveras, utan snarare varför de blir omotiverade. Därför har den kommit till stor 

användning inom forskning och utformning av löner i företag. (Miner, 2005) 

 

3.3.4.2 Förstärkningsteori 

En annan teori som tagit en egen inriktning är förstärkningsteorin, som syftar till att 

upprätthålla, förstärka eller reducera beteenden. Teorin bygger på enkla antaganden och 

kan jämföras med “piskan och moroten”, alltså hur beteenden styrs av belöningar kontra 

straff. (Abrahamsson & Andersen, 2005) Gordon (1992) presenterar fyra typer av 

förstärkningsalternativ (reinforcement options). Sådana alternativ kan antingen vara 

aktiva eller passiva samt öka ett önskvärt eller eliminera ett mindre önskvärt beteende.  

Typ Uppmana ett önskvärt 

beteende: 

Eliminera ett mindre önskvärt 

beteende: 

Aktiv: Positiv förstärkning Straff 

Passiv: Negativ förstärkning Utsläckande 

Figur 5 - Gordons förstärkningsteori (Gordon, 1992) 

Positiv förstärkning är ett aktivt antagande om att anställda erhåller en finansiell 

ersättning vid ett specifikt önskvärt beteende. Straff är likaså ett aktivt antagande, men 

får oftast mer invecklade reaktioner. Straff ämnar att plocka bort ett icke-önskvärt 

beteende genom att applicera en icke-önskvärd effekt på en anställd som utfört det 

ovälkomna beteendet. Negativ förstärkning är en omvänd situation där man från början 

är i en bestraffande (negativ) situation men när något önskvärt görs från en part i 

situationen så blir påföljden att parten förflyttas ur den negativa situationen. Ett exempel 
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är om ett vittne vägrar att delta i en brottsundersökning hamnar den i fängelse, men 

nämner denne informationen vid ett senare skede blir han/hon frisläppt. Den fjärde och 

sista typen är utsläckande, vilken syftar till att positiva förstärkningar hålls inne trots att 

en positiv prestation utförts. Oavsett om en anställd jobbar övertid ges ingen 

kompensation, beröm eller förbättrad status. Metoden syftar till att ta bort icke-

önskvärda beteenden, men kan också få fatala konsekvenser på till exempel 

produktivitet, kreativitet och närvaro. (Gordon, 1992)  

 

Förstärkningsteorin kom och motsatte Herzbergs tidigare teori om motivations- och 

hygienfaktorer. Teorierna från Gordon (1987) och Katz & Kahn (1978) sa att lönen 

spelade en större roll än vad Herzberg tidigare sagt. Om man till exempel ställer folk 

frågan varför dem jobbar så är svaret ofta väldigt självklart - för att tjäna pengar. Dock 

är det långt ifrån bara det som avgör syftet med att arbeta, motiveras och vara 

drivkraftig inom en arbetsplats. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

 

3.4 Incitamentsystem 
För att kunna motivera anställda är det viktigt att ett incitamentsystem existerar då detta 

påvisar hur anställda kan drivas, styras och motiveras med hjälp av belöningar. Detta 

avsnitt avhandlar hur incitamentsystem utformas i verkligheten och vilka problem som 

kan uppstå inom detta område. 

 

3.4.1 Utformning av incitamentsystem 

Samuelsson (2008) introducerar tre huvudsakliga syften med varför man belönar, där 

det första är målstyrning som även Ax et. al nämner längre ned i detta avsnitt. För det 

andra så vill företag motivera sina anställda till att upprätthålla önskvärda prestationer 

och slutligen för att rekrytera och behålla medarbetare, men samtidigt locka till sig 

potentiell personal.  

 

Incitament är i grund och botten ett system som ska fungera som ett bytesförhållande 

mellan personal och företag. Om en anställd uppträder på ett sätt som företaget föredrar 

så ska detta belönas - företaget får prestationen medan den anställde får belöningen och 

därmed har ett utbyte skett. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) I traditionell ekonomistyrning 

är ofta incitamentsystemet sammankopplat med budgetsystemet och/eller grad av 

måluppfyllelse. Företag vill strukturera ett tydligt samband mellan företagets uppsatta 

mål och vad som blir belönat utifrån dessa. (Ax et. al, 2009)  
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Dzuranin & Stuart (2012) presenterar fakta kring 131 studier som behandlar hur 

finansiella kompensationsplaner påverkar organisationers anställda. Stora delar av dessa 

undersökningar påvisar att finansiella belöningar inte alltid är den bästa metoden till att 

motivera sina anställda. Författarnas studie utmynnar i att det bästa sättet är att utforma 

ett icke-finansiellt system utöver det existerande finansiella belöningssystemet. 

(Dzuranin & Stuart, 2012) Hur som helst tar denna studie en djupare insikt i detta 

område innan en likadan eller annorlunda slutsats kan dras.  

 

3.4.1.1 Vilka belönas? 

I alla utformningar av incitamentsystem är det viktigt att ta hänsyn till vilka 

belöningarna eller incitamenten ska riktas mot. Huvudsakligen brukar de baseras på 

individuella prestationer, grupprestationer eller prestationer på organisationsnivå. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008) Lawler (1995) påstår att man bör vara återhållsam när det 

gäller att belöna individer, då det kan leda till att samarbete mellan individer minskar 

och att anställda endast strävar efter att göra det som får dem själva att sticka ut. De som 

erhåller belöningar på denna nivå uppfattar dem därför inte som ett incitament som 

leder till ytterligare samarbete (Lawler, 1995). På liknande sätt kan gruppbelöningar 

minska samarbete mellan grupper och enheter, samtidigt som det främjar den interna 

moralen i gruppen. Det som också tillkommer som nackdel vid belöning av grupper är 

att anställda kan bli missnöjda då de inte beröms individuellt, vilket kan medföra att 

gruppindivider inte jobbar i samma mängd. (Milgrom & Roberts, 1992) Slutligen kan 

ett företag belöna på organisatorisk nivå, det vill säga till alla som definieras som 

anställda i en organisation. Denna metod har en symbolisk och kulturell effekt eftersom 

det påvisas att alla är en del av helheten och det negativa är att det endast har en viss 

motiverande påföljd hos individer och grupper. (Schein, 1991)  

 

3.4.1.2 Hur belönas de? 

Incitament kan delas upp i två kategorier - reella och symboliska. Reella incitament är 

de vanligaste inom organisationer och utgör materiella belöningar som till exempel lön, 

tillgång till tjänstebil etc. Symboliska incitament handlar i sin tur om immateriella 

belöningar såsom beröm, uppmärksammad prestation eller lovord. Den huvudsakliga 

skillnaden är att reella belöningar utgörs av ett penningvärde medan de symboliska är av 

ett känslomässigt värde. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) Som Dzuranin & Stuart (2012) 

nämnde i början av detta avsnitt, är det mest gynnsamt att ha ett system som 

representeras av både symboliska och reella belöningar. Samma rekommendation ger 
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Stinchcombe (1974) som föredrar karriärsstegar, då det både ger ett känslomässigt 

incitament när anställda klättrar i organisationen och ett reellt då de hamnar i en högre 

löneklass. Dock varnar Thorpe & Gillman (2000) för att man inte får utelämna en god 

grund av reella belöningar, såsom företagsbilar, försäkringar, tillgång till sport- och 

sociala aktiviteter samt mobiltelefoner. Anställda tenderar nämligen till att jämföra 

dessa förmåner mellan företag då de söker jobb. (Thorpe & Gillman, 2000) 

 

Två andra exempel på symboliska belöningar, eller arbetstillfredsställelser som Thorpe 

& Gillman (2000) kallar dem, är berikning och utvidgning av arbetsuppgifter. Den 

förstnämnda ger de anställda möjlighet till varierande arbetsuppgifter och därmed 

flexibilitet i sitt arbete medan den andra innebär fler arbetsuppgifter som uppmuntrar till 

bredare kunskap och fler färdigheter inom arbetet. Utvidgningen av arbetsuppgifter 

anses även ge nytta för hela organisationen genom att reducera tristess och frånvaro på 

arbetsplatsen. Thorpe & Gillman (2000) varnar dock för att implementering av dessa 

motivationsfaktorer kan få vissa individer att arbeta mindre självständigt när chefer ger 

dem nya och fler arbetsuppgifter som de hade kunnat ta sig an på egen hand. Att 

involvera de anställda i beslutsprocesser och arbetsfördelning är åtaganden som Thorpe 

& Gillman (2000) anser leda till ökad produktivitet, effektivitet och framgång för 

organisationen som helhet. 

 

3.4.1.3 Vad belönas? 

Den tredje och sista beståndsdelen av ett incitamentsystem är avsnittet som behandlar 

vad som belönas. I första hand kan anställda bli belönade utefter kriterier som god 

ordning, punktlighet och liknande, alltså beteendebelöningar. (Jacobsen & Thorsvik, 

2008) Å andra sidan finns det även krav på att belöna resultatet av prestationer, det vill 

säga hur väl målen har nåtts (Heneman, 1992). I detta perspektiv är det vanligt att 

implementera ett integrerat incitamentsystem som tar hänsyn till båda delarna. Ett 

sådant system kallas för blandsystem. Anledningen till varför detta introducerades var 

för att individer inte alltid hade full kontroll över hur resultatet verkligen blev. Det kan 

till exempel finnas säljare som säljer oerhört mycket under en period men under samma 

period hamnar också ekonomin i en lågkonjunktur och dennes företag visar ett dåligt 

resultat vid slutet av året. På så sätt måste alltså beteendekriterierna existera för att 

säljarens belöning inte bara ska bero på hur marknaden utvecklas. (Kuvaas, 2006)  
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3.4.1.4 Belöning av kärnpersonal 

Enligt Steenburgh & Ahearne (2012) tenderar belöningssystem att anpassas mer till 

chefer än till kärnpersonalen. Det är trots allt dessa personer som utför stor del av det 

administrativa arbetet, till exempel försäljning vilket ökar intäkterna, därmed är det 

kärnpersonalen som bör motiveras och belönas för att prestera mer. För att behålla och 

motivera dem till att prestera ytterligare presenterar Steenburgh & Ahearne (2012) 

några strategier. Den första innebär att ge de anställda mål att uppnå i flera steg som 

håller dem motiverade under en längre tid. Detta betyder att de anställda belönas efter 

varje uppnått delmål vilket motiverar dem att hela tiden sträva efter att uppnå nästa 

delmål. Varför detta motiverar kärnpersonalen specifikt är för att mer framgångsrik 

personal ser till att uppnå höga mål oavsett antal delmål. Något som dock måste tas i 

beaktning är att vissa människor nöjer sig med att uppnå första delmålet, därmed är det 

en god idé att anpassa ett annat belöningssystem för dessa individer. (Steenburgh & 

Ahearne, 2012) 

 

Att arrangera tävlingar för sina anställda har bevisats ge högre motivation hos 

kärnpersonalen. Det kan till exempel vara tävlingar om vem som sålt mest eller 

anskaffat flest kunder till företaget under en viss period. Meningen är att tävlingens 

priser inte ska vara pengar utan kan vara till exempel en golf- eller familjeresa. För att 

inte göra “sämre” medarbetare omotiverade genom att de “bättre” förmodligen kommer 

vinna storpriserna bör de lägre priserna inte ses som sämre priser. En annan studie av 

Steenburgh & Ahearne (2012) visar att tävlingar där det finns flera vinnare är mer 

framgångsrikt vid motivation av anställda än tävlingar med en vinnare. Detta är speciellt 

viktigt på arbetsplatser där det finns ett fåtal högpresterande individer som sannolikt 

skulle vinna annars. Vid flertalet priser motiverar det samtliga anställda att delta och 

prestera i tävlingen. (Steenburgh & Ahearne, 2012) 

 

Det är viktigt att ha belöningssystem som motiverarar samtliga anställda i 

kärnpersonalen, även de högpresterande. På vissa arbetsplatser finns ett tak för 

belöningar, det vill säga att personalen slutar belönas efter att ett visst mål uppnåtts. 

Detta leder till att högre prestationer inte nås och är därför ett system som borde 

elimineras om anställda ska fortsätta motiveras till att prestera ytterligare. (Steenburgh 

& Ahearne, 2012) 
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3.4.2 Problem vid utformning av incitamentsystem 

Incitamentsystem kan till en början låta som något lovande och bidragande till 

effektfulla motivationsfaktorer, men något som inte får glömmas är dess sideffekter och 

det största fenomen som Herzberg myntade, kallat “belöningsspiralen” (Herzberg, 

1971). Denna företeelse menar att när individer blir belönade har deras önskan uppfyllts 

och därmed försvinner deras motivationsfaktor, likt det problem Steenburgh & Ahearne 

presenterade ovan. För att motverka detta och återfå drivkraften hos sina anställda måste 

företaget bygga upp nya mål och belöningar, men det innebär också växande kostnader 

för företaget. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är om fusk eller kortsiktigt tänkande 

förekommer bland sina anställda. Företag måste därför se till att ens resultat är 

otvetydigt och tydligt samt att individuella och gruppbelöningar är direkt kopplade till 

deras prestationer. Uppfylls inte dessa krav kan ovanstående risker förekomma då 

individer tenderar till att vilja uppvisa goda resultat och därmed erhålla belöningar. Det 

kan även förekomma ansvarsfusk, det vill säga att individer uttrycker att de haft stort 

ansvar för ett resultat när de egentligen inte haft det. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) På 

senare tid har det uppdagats i många diskussioner att chefer fått stora belöningar trots att 

det inte alltid är dem som bidragit till det goda resultatet, utan snarare kärnpersonalen 

(Steenburgh & Ahearne, 2012). 

 

På samma sätt som människor gärna tar ansvar för goda resultat, så är de lika benägna 

till att skylla på något annat då negativa resultat uppvisas. Sådana ursäkter baseras ofta 

på yttre förhållanden såsom otur eller andra faktorer som vid det tillfället fanns utanför 

dennes kontroll. Jacobsen & Thorsvik nämner att individer jämför sig med vad andra får 

i ersättning vilket kallas för likhetsteori, något som benämnts balansteorin i tidigare 

avsnitt. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 

Slutligen får organisationer inte glömma att de mål som är uppsatta i en företagsstrategi 

ofta blir det som anställda strävar efter då det är i den måluppfyllelsen de får sin 

belöning (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Företag måste därför vara försiktiga med att 

nedprioritera andra måluppfyllelser då de kan vara av samma vikt. Ittner & Larcker 

(2003) säger att företag har benägenheten till att prioritera mål som är lättast att mäta 

och Kaufman (2006) ger exempel på att innovation, kreativitet etc. kan vara sådana mål 

som nedprioriteras då de inte lika lätt kan kvantifieras. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
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3.5 Mätning av motivation 

Under en längre tid har det varit ett problem att kunna mäta motivation. Det finns inte 

något verkligt som man kan sätta fingret på och därför är det svårt att tillämpa åtgärder 

och mätsystem på individer som tenderar att vara mer, eller mindre, motiverade för att 

kunna utmäta ett resultat. (Meyer, 1967; Herpen et. al, 2005) Undersökningen 

förutsätter att ökad motivation leder till högre produktivitet.  

 

Studien som ska tillämpas behöver dock något form av nyckeltal som kan användas som 

en slags prestationsmätning på anställdas motivation och produktivitet. Frenckner 

(1983) presenterar “förädlingsvärdet”, vilket är ett nyckeltal som mäter hur mycket ens 

personal återför till företaget i förhållande till det som krävs för företagets produktion. 

Således är det ett tal som påvisar personalens produktivitet och det kan också delas på 

antalet anställda för att se ett genomsnittligt värde per anställd. Förädlingsvärde per 

anställd räknas ut enligt följande: rörelseresultat före avskrivningar plus nedskrivningar 

och personalkostnader / medeltalet anställda. (Frenckner, 1983) 

 

Ax et. al (2009) beskriver en mer översiktlig bild av förädlingsvärdet, som avbildas i 

figuren nedan. Ax et. al säger att det finns en anskaffningsmarknad där resurser kommer 

ifrån och dit utbetalningar sker från ett företag, enligt litteraturen kallat förädlingsenhet. 

På andra hållet ligger avsättningsmarknaden där varor och tjänster går till och därifrån 

inbetalningar kommer. Det är alltså denna figur som beskriver förhållandet mellan input 

(resurser) och output (varor och tjänster). Förädlingsprocessen blir således den 

omvandlingsprocess där ett extra finansiellt värde skapas så att företaget kan sätta ett 

högre pris för outputen än vad företaget gett för inputen. (Ax et. al, 2009) 

 

 
 
 
 
 
 

Övre flödet till vänster: Resurser, övre flödet till höger: Varor & Tjänster 
Nedre flödet till vänster: Utbetalningar, nedre flödet till höger: Inbetalningar 

Som Frenckner nämnde ovan finns det en koppling mellan förädlingsvärdet och 

produktiviteten, men vad är då produktivitet och vad är viktigt för att skapa 

produktivitet? Karlöf (1997) presenterar Coce-modellen (Customers, Owners, Costs & 

Employees) som beskriver vad som är viktigt att tänka på för att lägga grunden till att 

skapa produktivitet. Först och främst måste företag producera ett attraktivt erbjudande 

Anskaffnings-

marknad 

(leverantörer) 

Avsättnings- 

marknad 

(kunder) 

Förädlings- 

enhet 

(företag) 

Figur 6 - Förädlingsprocess (Ax et. al, 2009) 
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som lockar både nya och återkommande kunder. Kunder, nya som gamla, leder till att 

företag får intäkter och dessa ska sedan fördelas på ägarna, som måste bli belåtna (med 

företagets värdeutveckling och utdelning) samt på företagets kostnader, vilka måste vara 

rimligt låga för att skapa hög produktivitet. Slutligen måste ens anställda vara drivna, 

motiverade och nöjda, då de ska vara den värdeskapande processen. (Karlöf, 1997) Det 

som dock inte kan uteslutas ur denna modell är att det kan finnas många andra faktorer 

som påverkar en tillfällig eller framtida produktivitet. Sådana faktorer kan vara mikro-

/makroekonomiska konjunkturssvängningar, att produktivitet mäts med olika variabler 

(således viktigt att mäta produktivitet med många olika aspekter) samt att en ökad 

produktivitet inte alltid beror på att företaget faktiskt presterat bättre. Ett exempel på 

den sista faktorn kan vara att nedlagd tid per kund märkvärdigt dragits ner och att 

företaget därför kan behandla fler kunder än tidigare vilket kan vara farligt då kunderna 

kan uppfatta det som förhastad och dålig service. (Ax et. al, 2009)   

 

Ett annat vanligt nyckeltal för att mäta prestation på individnivå är den så kallade 

debiteringsgraden, alltså förhållandet mellan hur många direkta timmar en anställd haft 

mot kund jämfört med de totala arbetade timmarna. De direkta timmarna, eller 

debiterbara timmarna, är de timmar som företaget faktiskt kan ta betalt för gentemot 

kunden medan de indirekta, icke-debiterbara, timmarna adderas till och utgör den totala 

tiden. De timmar som ej går att debitera kan vara sådant som väntetid, intern kontorstid, 

utbildning och liknande. Debiteringsgraden räknas ut enligt följande: Direkta timmar / 

Arbetade timmar. Eftersom tjänsteföretag inte har något lager, blir debiteringsgraden en 

viktigt parameter för att mäta produktivitet. (Ax et. al, 2009) 
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3.6 Tillämpning av teoretisk referensram 

Nedan följer en modell för att visa hur användningen av de presenterade teorierna ovan 

kommer ske i de kommande avsnitten, framför allt empiri och analys. 

 

 

 

 

Utifrån de teoretiska områdena formulerades frågor som skulle uppnå undersökningens 

syfte. Denna modell hjälpte till att koppla samman frågemallen (se bilagor) med det 

teoretiska ramverket som i sin tur låg som grund till att besvara frågeställningen.  
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Figur 7 - Modell för teoretisk tillämpning 
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras en grundläggande företagsbeskrivning som ger läsaren en 

tydligare bild av fallstudien. Vidare introduceras empiri som berör de ovannämnda 

teoretiska områdena.  

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers (PwC) är det marknadsledande företaget i Sverige 

inom redovisning, revision, skatt- och affärsrådgivning (pwc.se, 2013). Företaget är 

ledande både i världen såsom i Sverige och har 180 000 medarbetare varav 3 800 är 

verksamma i Sverige. Framgångssagan PwC grundar sig i kärnvärdena;  

1) Närhet till bred kompetens, 

2) Förståelse för kundens kultur och affärer, 

3) Proaktivt och affärsmässigt agerande, 

4) Personligt engagemang och förtroende samt 

5) Fokus på kvalitet och professionalism.  

 

Företagets affärsidé är att “utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och 

kvalificerad rådgivning inom finansiella och angränsande områden så att 

internationella och svenska företag, samt dess ägare, organisationer och offentlig 

sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet.” (pwc.se, 2013) 

 

4.1.1 Historik 

Bolagets svenska ursprung har rötter tillbaka till 1930-talet, då företaget grundades av P 

O Öhrling. Internationellt sett har bolaget funnits längre, närmare bestämt sedan 1849 

då det grundades av Samuel Lowell Price. Det vi idag kallar (Öhrlings) Price 

Waterhouse Coopers skapades 1999 då en fusion mellan Öhrlings Coopers & Lybrand 

(grundat av Öhrling och senare fusionerat med det amerikanska revisionsbolaget 

Lybrand, Ross Brothers & Montgomery) och Price Waterhouse (grundat av Price) 

genomfördes. (pwc.se, 2013) 

 

4.2 Motivation 

På PwC i Växjö värdesätter de anställda sina medarbetare högt och ser den goda 

gemenskapen som en stor drivkraft och motivation i det dagliga arbetet. Det är en 

lättsam stämning på arbetsplatsen och alla hjälps åt. De tillfrågade ansåg att företaget 

har en tilltalande image och position på marknaden samt ger goda möjligheter till 
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utveckling inom organisationen. Dock uppfattar de tillfrågade att PwC har en bättre 

image utåt än vad som anses inåt. De är överens om att medarbetarna och kunderna på 

PwC värdesätts mer än själva företaget. Något som också värdesätts är hänsynen till 

familj och privatliv samt flexibla arbetstider. (Intervju med anställda på PwC i Växjö, 

2013-04-23) 

 

Andra bidragande faktorer till att stanna kvar på arbetsplatsen är möjligheten till att 

arbeta självständigt och att arbetet är fritt. Det finns flertalet karriärvägar att välja 

mellan och om de anställda skulle vilja byta spår ges möjlighet till det. PwC erbjuder 

även utlandsjobb för dem som är intresserade av det. Det är en arbetsplats som främjar 

individuell utveckling och visas intresse ges det möjlighet till att få mer avancerade 

arbetsuppgifter och att avancera inom organisationen. De anser att det finns mycket 

kompetens på arbetsplatsen och att de anställda hjälper varandra och uppmuntras till att 

hela tiden utvecklas.Till sist värdesätter de anställda tryggheten som anställningen på 

PwC ger, eftersom det är en stor organisation ger det en säkerhet i lågkonjunkturer då 

man ofta “sitter säkert”. (Intervju med anställda på PwC i Växjö, 2013-04-23) 

 

På frågan om de anställda känner att de får ta egna initiativ svarade dem till viss del, 

arbetet sker oftast självständigt och varje anställd har ett eget ansvar för sina kunder. 

Det är möjligt att arbeta fritt inom vissa ramar och mycket handlar även om hur man 

arbetar gentemot kunden. Dock krävs det mycket för att dessa initiativ ska “rubba” stora 

PwC. De anställda uppmanas till att komma på lösningar på problem och sedan sprida 

dessa lösningar. Det kan till exempel vara förståelse för tekniska program och då ges 

möjlighet till att hålla i workshops och lära ut detta även om det inte står i 

yrkesbeskrivningen. Synpunkter får ofta den uppmärksamhet som behövs och många av 

de egna initiativen kan också diskuteras i teamen som de anställda arbetar i. (Intervju 

med anställda på PwC i Växjö, 2013-04-23) 

 

Det finns definitivt uppmuntran till att arbeta produktivt då det är en privat organisation 

som vill uppnå goda resultat. Vanligt förekommande mål för att uppnå detta är att 

minska tiden som läggs på vissa arbetsuppgifter. Dock är inte uppfattningen att PwC i 

Växjö är en mer innovativ arbetsplats än någon annan som skulle påverka 

organisationen som helhet. De medarbetare som suttit på en lägre position under en 
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längre period anser att det krävs mycket för att klättra i organisationen vilket inte 

intresserar dem. (Intervju med anställda på PwC i Växjö, 2013-04-23) 

 

Överlag motiveras de anställda av att ha både delmål och ett huvudmål som sträcker sig 

över en femårsperiod. Delmålen motiverar i det dagliga arbetet och det anses vara svårt 

eller att man skulle tröttna på att endast arbeta efter ett långsiktigt mål. En ytterst liten 

andel anser att de inte behöver delmål och är motstridiga till målsättning 

överhuvudtaget med anledning av att det går åt mycket administrativt arbete att komma 

på relevanta mål. Dessa personer är även nöjda med sin nuvarande arbetsposition och är 

inte intresserade av att klättra i organisationen. (Intervju med anställda på PwC i Växjö, 

2013-04-23) 

 

I dagsläget har de anställda en rad delmål att uppfylla. Det är således svårt att luta sig 

tillbaka när ett mål har uppfyllts då det alltid finns fler att uppnå. Dock anser 

majoriteten att uppfyllande av ett delmål ger en känsla av nöjdhet, vilket ger ytterligare 

motivation till att uppnå nästa. Oftast har de anställda många uppdrag parallellt där 

vissa bara sträcker sig över en dag eller en vecka medan andra sträcker sig över en eller 

flera månader. Att få feedback på ett uppfyllt mål är något som de flesta tillfrågade 

känner sig motiverade av. En liten andel anser att dess mål varit naturliga att uppnå och 

att de hela tiden strävar efter att bli bättre oavsett delmål. (Intervju med anställda på 

PwC i Växjö, 2013-04-23) 

 

De anställda på företaget anser att de har breda och varierande arbetsuppgifter vilket 

uppskattas. Ytterligare eller nya arbetsuppgifter anses inte av majoriteten skulle leda till 

någon ökad motivation, just för att de redan har varierande arbetsuppgifter. Det finns en 

tydlig koppling mellan de högre uppsatta och att bli ytterligare motiverade genom 

deltagande i beslutsprocesser medan det inte är något som motiverar eller intresserar de 

anställda med lägre positioner på arbetsplatsen. (Intervju med anställda på PwC i Växjö, 

2013-04-23) 

 

4.3 Incitamentssystem 

PwC ger sina anställda både finansiella och icke-finansiella belöningar. De anställdas 

lön baseras på dess titel. Den ersättning som de anställda får för sina prestationer anses 

bland de anställda vara acceptabel. Icke-finansiella belöningar förekommer i form av 
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beröm, feedback och avancemang i organisationen. Beröm och framför allt feedback 

förmedlas efter utförda uppdrag som bedöms utifrån kvalitet, utförande och 

kundnöjdhet. Det görs även en utvärdering av den individuella utvecklingen som ligger 

till grund för icke-finansiella belöningar. Dock föredrar majoriteten av de tillfrågade en 

högre lön framför en högre position i organisationen. Hur som helst är de 

grundläggande arbetsvillkoren på företaget tillfredsställande. De tillfrågade är eniga om 

att det inte räcker med beröm och möjlighet till avancemang i organisationen, utan att 

även lönen är av betydelse. Båda delarna skapar en helhet som krävs för att de anställda 

inte ska tröttna på sitt arbete. (Intervju med anställda på PwC i Växjö, 2013-04-23) 

 

Respondenterna känner till vad deras medarbetare får för lön och bonus. Jämförelser 

sker med de medarbetare som har samma position i företaget, men även med anställda 

på andra företag. Vetskapen om kollegornas lön och bonus påverkar inte 

respondenternas prestation eller motivation. (Intervju med anställda på PwC i Växjö, 

2013-04-23) 

 

Enligt de anställda bedöms de efter kriterierna prestation och beteende. Exempelvis hur 

mycket tid som har lagts på en kund eller om de har tagit på sig flera arbetsuppgifter på 

eget initiativ. Beteendekriterier anses också vara en faktor som påverkar belöningen, 

dock väger de inte in i belöningen lika mycket som prestationskriterierna. (Intervju med 

anställda på PwC i Växjö, 2013-04-23) 

 

PwC i Växjö ger sina anställda förmåner som arbetstelefon, trygghetsavtal med läkare 

och subventionerade lunchkostnader. Vissa anställda har även tillgång till tjänstebil. 

Detta är förmåner som de tillfrågade revisorerna och redovisningskonsulterna tar för 

givet då bland annat mobiltelefon ses som ett arbetsredskap. Tidigare erbjöd företaget 

massage som en förmån vilket uppskattades hos respondenterna. De anställda anser att 

de skulle bli mer motiverade till att prestera ytterligare om företaget skulle erbjuda fler 

förmåner. Dock anser de anställda med en lägre inkomst att de skulle bli mer 

motiverade av en löneförhöjning snarare förmåner. (Intervju med anställda på PwC i 

Växjö, 2013-04-23) 

 

Att bli belönad på kontorsnivå är något som föredras bland de anställda. Detta för att 

varje anställd på kontoret har en betydande roll vars prestation påverkar det slutliga 
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resultatet, det vill säga att kontorets resultat inte endast beror på en anställds prestation. 

Dock tror en minoritet av respondenterna att belöning på kontorsnivå kan påverka vissa 

individer vars prestationer inte blir uppmärksammade. (Intervju med anställda på PwC i 

Växjö, 2013-04-23) 

 

PwC har tydliga steg, krav och beskrivningar på hur anställda ska gå till väga om de vill 

stiga på företagets karriärsstege. Det finns sju olika befattningar på professionell nivå. 

(Hessmann, 2013) 

 

Figur 8 - PwC:s karriärsstege (Hessmann, 2013) 

För varje nivå finns det som tidigare nämnt en beskrivning på vad man som anställd ska 

göra och hur man ska uppföra sig. Exempelvis beskrivs Associate med att: “identifiera 

och bygga ett internt och ett externt nätverk inom sin grupp (affärsområde)”, “delta i 

yrkes-, affärs- eller samhällssammanhang och visa upp en positiv bild av PwC” samt 

“visa medvetenhet vad gäller affärsstrategi, lösningar och service”. De ovanstående 

kriterierna faller under rubriken “Bygg och bibehåll relationer” och det finns ytterligare 

nio rubriker med underkategorier som beskriver hur en Associate ska bete sig. Varje 

nivå i trappan innehåller lika många rubriker med beskrivning och varje nivå och 

varierar i innehåll. När krav uppfylls för en nivå så följs detta upp och personlig 

utvärdering sker för att se om personen i fråga vill avancera till nästa steg, Senior 

Associate i det här fallet, och ta sig an nya arbetsuppgifter. Avancemang till nästa nivå 

innebär inte bara mer ansvar utan ju högre upp i karriärsstegen en anställd befinner sig 

desto högre lön har denne också. (Hessmann, 2013) 

 

Det är frivilligt på PwC i Växjö att arbeta efter karriärsstegen och den riktas till de 

anställda som vill utvecklas i karriären. Det finns inga krav på att uppnå alla stegen i 

trappan utan det är endast en möjlighet till att kunna avancera om den anställda vill det. 
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Under intervjuer med de anställda på PwC i Växjö uppmärksammades dock att 

merparten inte hade någon större vetskap om titlarna och dess innebörder, till exempel 

vilken lönenivå som gäller för de olika titlarna.   

 

4.4 Motivationsprogram 

PwC använder sig av flertalet strategier i arbetet med att motivera sina anställda till att 

prestera ytterligare och att utvecklas som individer. Nedan följer en presentation av 

coachens roll i detta, hur relationen till anställda sköts samt mätning av produktivitet i 

form av nyckeltal. 

 

4.4.1 Coachen 

För att få en objektiv bild av hur PwC:s anställda motiveras och belönas så 

återkopplades intervjuerna från dem som verkligen upplever hur systemet fungerar 

gentemot en “utomstående” part, i form av en coach på PwC. 

 

Rollen som coach grundar sig ofta i en längre erfarenhet av företagets verksamhet. 

Coachen har byggt upp en bra kunskapsgrund och har lätt att applicera och 

vidareförmedla denna. En coach spenderar cirka 4 timmar per månad på att coacha 

andra medarbetare, denne har därmed även en roll som liknar någon annan i företaget. 

(Intervju med coach på PwC i Växjö, 2013-04-23) 

 

4.4.1.1 Angående mål och strategier 

Respondenten påstår att revisorer och annan redovisningspersonal på företaget ställer 

upp mål som avspeglar hur dessa vill utvecklas som individer. PwC:s anställda kan 

utforma egna mål som sedan godkänns innan de sätts i verk. Typiska mål är att 

personalen vill förvärva nya kunder under en viss period eller att de strävar efter en viss 

merförsäljning. Målsättningarna är ett effektivt sätt för att anställda ska motiveras och 

se kopplingen hur de kan uppnå ett önskvärt resultat. Om en anställd inte skulle uppnå 

ett mål är det inte alltid hela världen, då de förs vidare in på nästa period och därifrån 

kan de återupptas. Respondenten påstår att det är bättre att sätta höga mål och inte nå 

dessa inom en period än att sätta för låga och lätta mål, alltså att alltid uppnå sina mål. 

Hela målsättningssystemet måste ges tid innan man ser tydliga effekter, menar den 

tillfrågade och bekräftelse och självförtroende är nyckelord i detta system. Dessa 

kärnfaktorer reflekterar också märkbart på vilka som vill uppnå sina mål eller inte. 

Andra förutsättningar som även är viktiga är att man inte har för höga förväntningar på 



  
 

40 

vissa anställda, eftersom då det kan bli en nedstämd effekt om den anställde inte når 

dessa mål. (Intervju med coach på PwC i Växjö, 2013-04-23) 

 

4.4.1.2 Angående belöningar 

Den tillfrågade anser att det är en kombination av finansiella och icke-finansiella 

belöningar som gör att PwC har en speciell kultur. Personen upplever att finansiella 

ersättningar i form av lön och bonusar är något som leder till glädje, dock oftast 

kortvarig sådan. Företaget bör därför även ha icke-finansiella incitament, såsom 

feedback och beröm, vilket leder till ökad motivation. Respondentens roll som coach är 

alltså av betydelse för arbetsplatsen, då denne sprider engagemang och motivation på 

arbetsplatsen. Dennes roll tillsammans med PwC:s kultur påstås ha en god inverkan på 

samtliga anställda, men som tidigare har presenterats skiljer sig varje individ åt i hur 

man vill bli belönad, vilket även är respondentens uppfattning. I dagens läge används 

det till största del finansiella belöningar, men då PwC har en unik kultur är beröm och 

avancemang även en väsentlig del. Coachskapet har utvecklats under 2000-talet och blir 

allt vanligare enligt respondenten. Därför tror denne också att icke-finansiella 

belöningar och uppmärksamhet åt varje individs dagliga arbete kommer bli mer 

frekvent med tiden. (Intervju med coach på PwC i Växjö, 2013-04-23) 

 

På PwC finns det inget uttalat tak för hur många belöningar anställda kan uppnå, snarare 

är det kopplat till hur stor “kundbärare” en revisor eller redovisningskonsult är. Det är 

oftast inte de finansiella belöningarna som styr hur mycket en anställd “producerar”, 

utan ett mer förekommande fenomen är att personalen drivs av att göra karriär och att 

utvecklas som individer. Till allt detta kopplas antalet behandlade kunder, uppnådda 

steg i karriären och titlar inom företaget, ökat samarbete i sitt team och utvecklad 

erfarenhet samt kunskap hos varje anställd. Summa summarum finns det goda 

möjligheter för den som vill utvecklas tillsammans med PwC. (Intervju med coach på 

PwC i Växjö, 2013-04-23) 

 

Coachens roll i företaget är relativt unik. Det krävs att man uppnår en viss nivå för att 

coacha och då får den anställde en gradering. Dock finns det egentligen inget finansiellt 

incitament för att coacha vilket respondenten bekräftade när frågan “vad driver dig till 

att coacha?” ställdes. Personligen anser den tillfrågade att dennes personliga drivkrafter 

till att coacha är att se andra utvecklas och att sprida kunskap. (Intervju med coach på 

PwC i Växjö, 2013-04-23) 
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Hur bör anställda på PwC då motiveras, utvecklas och drivas? Respondentens bästa tips 

är att väcka en känsla av engagemang, nyfikenhet och viljan till att förvärva ny kunskap. 

Många anställda inser inte riktigt deras fulla potential och därför måste deras sanna 

förmågor plockas fram. Det finns många som alltid kan vidareutvecklas, men vissa vill 

inte och då accepteras det. (Intervju med coach på PwC i Växjö, 2013-04-23) 

 

4.4.2 Relationer till anställda 

PwC:s medarbetare än en viktig beståndsdel och därför har organisationen riktlinjer som 

påvisar vilka möjligheter som ska erbjudas, hur man ska bemöta varandra och hur 

företaget ser på anställdas långsiktiga karriärer. (Årsredovisning PwC, 2011/2012) 

 

PwC framställer sig själva som ett kunskapsdrivande företag och påvisar utåt att 

individer inte slutar att lära när de påbörjar en karriär hos PwC. I rollen som anställd 

erbjuds flertalet möjligheter för att lyckas uppnå personliga mål och visioner samt att 

PwC tillhandahar verktyg som gör att samtliga kan utvecklas på bästa sätt inom sitt 

specifika område. En stor del resurser läggs på varje individ vilket innebär att 

uppföljning och coachning genomförs för att upprätta individuella utvecklingsplaner. 

Detta är ett program som PwC kallar Performance Management, vilket är ett 

planeringsprogram som gynnar både företaget och dess anställda. Anställda får 

tillsammans med sin coach sätta upp mål som ska sträva åt samma håll och förverkliga 

företagets samt individens långsiktiga ambitioner. När målen och aktiviteterna har 

formulerats sammanfattas de till en utvecklingsplan. Det är viktigt att planen har en 

tydlig koppling till företagets vision och affärsplan. Därefter bedöms de anställdas 

prestation efter hur väl de har uppfyllt målen samt hur de har agerat. (Årsredovisning 

PwC, 2011/2012) De anställda blir medvetna om företagets mål och vision genom att 

chefer förmedlar dessa på till exempel kick-offer, internutbildningar och workshops 

(Intervju med anställda på PwC i Växjö, 2013-04-23). 

 

4.4.3 Mätning av motivation 

PwC har under de senaste fem åren konstant utökat sin personalstyrka och har trotsat 

lågkonjunkturer med att avge goda resultat och bibehållit en stabil soliditet. Ett viktigt 

nyckeltal att hålla koll på är förädlingsvärdet per anställd och eftersom PwC expanderar 

sin personal i Sverige år efter år är det extra viktigt att detta nyckeltal hålls på en stabil 

nivå alternativt att det ökar. (PwC Årsredovisning, 2011/12) 
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Årsredovisningen för 2011/12 visar att förädlingsvärdet har förändrats enligt följande 

under de senaste fem åren: 

År 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 

Förädlingsvärde 

per anställd (tkr) 

759 748 766 764 835 

Medeltal 

anställda 

3771 3443 3402 3323 3019 

Figur 9 - PwC Förädlingsvärde (PwC Årsredovisning, 2011/12) 

Samtlig information i detta avsnitt om prestationsmätning är hämtat ur PwC:s 

årsredovisning och gäller därför för hela organisationen i Sverige. Det kan alltså inte 

fastställas hur det är på kontorsnivå i Växjö, men en genomsnittlig generalisering kan 

göras utifrån materialet för hur det är på varje kontor.  

 

I övrigt använder PwC sig av debiteringsgrad då de mäter prestationer hos varje individ. 

Debiteringsgraden blir det underlag som belöningar och lönen baseras utifrån och är 

deras viktigaste nyckeltal för att se hur effektivt varje anställd använder den debiterbara 

tiden gentemot den totala. Denna information rapporteras in i företagets 

tidsrapporteringssystem som är sammankopplat med företagets lönesystem. (Intervju 

med coach på PwC i Växjö, 2013-05-14) 
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5 Analys  
I det här kapitlet kopplas det teoretiska ramverket ihop med empirin. Det utförs en 

analys av fallföretagets belöningssystem och dess effekter på anställda inom 

organisationen.  

 

5.1 Motivationsfaktorer 

Det finns en tydlig koppling till fyra av Amars (2004) fem drivkrafter vad gäller de 

anställdas motivation på PwC. Gemenskapen på arbetsplatsen värdesätts högt av de 

tillfrågade och är en tydlig drivkraft hos de anställda på fallföretaget. Likaså finns en 

koppling till värdesättning av privatliv, då anställda uppskattar att hänsyn till familj tas 

och att det är flexibla arbetstider på arbetsplatsen etc, vilket stämmer överens med de 

sociologiska drivkrafterna i teorin. Vi tror dock att det inte alltid har en motiverande 

effekt på arbetsplatsen av att umgås med familj och vänner utanför jobbet. Det skapar 

snarare en känsla av att få arbetsdagen överstökad alternativt att oftare ta ledigt för att få 

umgås med sin familj. Å andra sidan anser vi att det finns motiverande påverkan vid en 

god stämning på arbetsplatsen och att anställda arbetar med de dem vill.  

 

De tillfrågade ansåg att de fysiologiska drivkrafterna, såsom att få feedback och beröm, 

ger motivation till att fortsätta uppfylla delmål samt att det ger en starkare självkänsla. 

Att vara med i beslutsprocesser ger också ökad motivation och självkänsla, dock endast 

för respondenterna med högre position. Detta påvisar att PwC öppnar upp för att 

anställda ska kunna uppfylla sitt samhörighetsbehov. Likaså välkomnar de Maslows 

behov av självförverkligande då arbetsplatsen främjar individuell utveckling på alla 

nivåer. Detta uppmanar till att ta egna initiativ, arbeta produktivt samt ger möjlighet till 

nya och fler arbetsuppgifter om de anställda är intresserade av det. 

 

Studien kunde inte sammankopplas med den tredje drivkraften, den kulturella, och har 

därför åsidolagts. Huvudorsaken till varför denna drivkraft uteslutits är att den 

behandlar globalisering, vilket förvisso PwC gjort men eftersom fokus ligger på 

Växjökontoret blir detta inaktuellt. Däremot identifierades vissa skillnader i ålder, då 

många unga var uttalat mer drivna till att klättra i organisationen än de som arbetat 

längre i branschen och på arbetsplatsen, vilket kan sammankopplas med den fjärde 

drivkraften, generationsskiften. En förklaring till detta kan vara att fler av de äldre 

personerna i företaget redan har nått sina personliga karriärsmål samt har större krav på 
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tid med familjen och att unga därmed anses vara mer drivna. Trots vissa skillnader i 

ålder och kompetens är PwC en arbetsplats där samtliga är villiga att dela med sig av 

kunskap, vilket deras policy och kultur förespråkar. Kultur och individer accepteras för 

de dem är, vilket både är positivt och negativt eftersom de riskerar att ha kvar anställda 

som inte är speciellt drivna.  

 

Den femte och sista drivkraften är den kunskapsbaserade. PwC:s arbetsplats är en 

kunskapsintensiv organisation, enligt tidigare nämnt professionellt tjänsteföretag, därför 

kan det lätt bli konkurrens kring kompetens samt att anställda tenderar till att arbeta 

självständigt. Studien utvisade dock motsatsen, då PwC eftersträvar en arbetsmiljö där 

alla är öppna mot varandra och som erbjuder kompetenshöjningar i form av utbildningar 

och workshops. På så sätt ökar kunskapen ständigt hos ett tjänsteföretag som PwC.   

 

5.2 Behovsteori 
PwC är ett företag som tar stor hänsyn till vad deras anställda behöver och hjälper dem 

med att självförverkliga sina drömmar. Stegen i Maslows (1943) behovspyramid går att 

identifiera bland de tillfrågade på PwC. Det första steget som är fysiologiska behov 

tillfredsställs genom att de anställda får en rimlig lön för sina prestationer. Lönen 

möjliggör tillfredsställelse av de grundläggande behoven såsom hunger och törst. 

Utöver de grundläggande behoven skapar lönen även trygghet för de anställda, vilket 

uppfyller det andra behovet i behovspyramiden. De anställda som inte uppfyller de 

kriterier på hur arbetsuppgifterna ska utföras får inte några allvarliga konsekvenser, 

såvida det inte handlar om extrema fall. De anställda får istället feedback på sin 

bristande prestation vilket motiverar dem till att prestera bättre. Detta tillsammans med 

PwC:s stabila position på marknaden gör att de anställda känner sig trygga med sin 

anställning. Att anställda inte får någon negativ påföljd vid sämre prestation och den 

trygghet det ger kan dels ses som något positivt, då det uppmuntrar kreativitet, men 

även något negativt, då det kan leda till bekvämlighet och att anställda inte anstränger 

sig för att prestera bättre.  

 

Vidare värdesätter de anställda sina medarbetare högt och anser att känslan av 

samhörighet är en viktig faktor som får dem att vilja stanna kvar på företaget och bli 

motiverade. Detta kan kopplas till det tredje steget i Maslows (1943) behovspyramid 

som är de sociala behoven. Nästa steg är behov av erkännande. De tillfrågade anser att 
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det är viktigt att få feedback på sina prestationer och att det inte räcker med att få en 

rimlig ersättning för sina prestationer, utan ersättningen måste kombineras med 

feedback och beröm.  

 

Det sista steget i behovspyramiden är behov av självförverkligande. Drivkraften till att 

vilja utveckla sin potential och avancera i organisationen varierar hos de anställda. Det 

finns anställda som är nöjda med sin nuvarande arbetssituation medan det finns andra 

som vill utveckla sin kompetens och utvinna det mesta i karriärssyfte. Vi kan därmed 

säga att vi identifierat två olika typer av anställda, den ena gruppen bestående av mindre 

motiverade individer och den andra gruppen med högre motivation och karriärsmål. Det 

råder ingen tvekan om att grundläggande behov är uppfyllda hos de anställda på PwC 

och därför kan fokus läggas på de högre behoven som till exempel självförverkligande. 

De mindre motiverade anställda på PwC anser att de är nöjda med sin nuvarande 

arbetsposition och har nått sitt karriärsmål. Dessa har alltså inget mer behov av 

självförverkligande vilket leder till att de är mindre motiverade än andra anställda som 

vill utvecklas och avancera i organisationen. För att öka produktiviteten på företaget bör 

de istället anställa personal som ständigt vill utvecklas. En anställd kan till en början 

vara motiverad men med tiden förändras motivationen och därmed blir han eller hon 

nöjd med sin arbetssituation. I dagsläget hindrar lagen om anställningsskydd (LAS) 

företag i Sverige att avskeda anställda om de inte begår upprepade sämre handlingar. 

Detta är ytterligare en trygghet för de anställda som blir bekväma i sitt arbete och på sin 

arbetsplats. 

 

Till McClellands (1990) teori finns det färre paralleller att dra, men det syns fortfarande 

tydliga behov av prestation (achievement) och samhörighet (affiliation). I stor grad kan 

studien inte återkopplas till något form av maktbehov, då anställda på PwC varken utför 

eller upplever att andra använder sin kompetens som ett maktmedel. Emellertid finns 

det ett karriärssystem som uppmanar till att stiga och därmed få mer makt, men den 

gemensamma nivån som granskats i organisationen (kärnpersonalen) upplever inga 

större maktskillnader. Kulturen inom PwC förespråkar snarare att anställda ska dela 

med sig av information och jobba utefter en platt organisationsform.  

 

Samhörighetsbehov är, å andra sidan, det starkaste behovet då stämningen på PwC är 

god och det är enligt respondenterna en betydande anledning till varför de stannar kvar 
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och trivs på arbetsplatsen. Inom samhörighetsbehovet har PwC:s kultur en stor inverkan 

men med motsatt effekt jämfört med maktbehovet - kulturen utesluter maktutövande på 

samma nivå i organisationen medan den välkomnar samhörighet. Detta kan som tidigare 

nämnt även kopplas till Maslows sociala behov men utvecklas och definieras som “att 

vara del av en helhet”. Samtliga respondenter kände att de var del av en helhet som 

jobbade tillsammans för att uppnå gemensamma mål och resultat.  

 

Slutligen fanns även vissa kopplingar till prestationsbehovet, där vissa anställda 

utmärkte detta behov tydligare än andra. Revisor- och redovisningsbranschen som är 

fylld med professionella tjänsteföretag är som sagt kunskapsintensiv, vilket gör den 

konkurrensfylld. Några av de tillfrågade kände ett stort behov av att prestera för att nå 

högre positioner eller befattningar. Likaså ville de att deras prestationer skulle få andra 

positiva effekter, såsom feedback och beröm - vilket kan återkopplas till teorin 

angående prestationsbehovet.  

 

5.3 Motivationsteori 
Trots att Herzbergs (1959) motivationsteori kom och motsatte sig vad tidigare teorier 

sagt, så finns det även i denna kopplingar till arbetssituationen på PwC. Herzbergs 

(1959) motivationsfaktorer som syftade till att individer blir drivna av utmanande 

arbetsuppgifter, eget ansvar, avancemang samt erkännande av omgivningen stämmer 

väl in hos respondenterna på fallföretaget. På samma sätt stämmer hygienfaktorerna in 

till viss del, då lönen till exempel är något som anställda på PwC tar för givet. Enligt 

Herzberg hade den finansiella ersättningen ingen motiverande effekt och det har studien 

också identifierat kring situationen på PwC. Den existerande finansiella belöningen 

anser respondenterna inte är en motiverande faktor till att prestera ytterligare i 

dagsläget. Dock anser större delen av de tillfrågade att de skulle motiveras mer av en 

ökning i den finansiella ersättningen än genom den icke-finansiella. 

 

Å andra sidan sade Herzberg att arbetsvillkor och jobbstruktur inte hade någon 

motiverande effekt, då det endast sågs som en självklarhet. Men på en arbetsplats som 

PwC, där kultur och arbetssätt värdesätts högt, finns en viss motiverande effekt på hur 

de anställda arbetar och hur dessa kommunicerar och lär sig av varandra. Således är 

Herzbergs teori inte helt applicerbar i fallet PwC Växjö. 
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Fortsättningsvis är Herzbergs (1959) vidareutveckling av faktorerna, vantrivsel kontra 

trivsel, även passande i studien. Observationer som gjorts före, under och efter 

intervjuerna samt det som insamlats under intervjuerna tyder inte på någon form av 

vantrivsel och detta tyder skarpt på PwC:s existerande hygienfaktorer (lön, arbetsvillkor 

etc.). Likaså identifierades motivationsfaktorer (avancemang, beröm etc.) vilket leder 

till trivsel på fallföretagets arbetsplats.  

 

Det som Herzberg (1959) ansåg vara viktigast att förmedla för att motivation och 

fullständig tillfredsställelse ska frambringas var självförverkligande och tydliga 

riktlinjer till självförverkligandet. På samma sätt anser Jacobsen och Thorsvik (2008) att 

det handlar om att leda anställda till att kunna uppfylla sina behov. Studien påvisar att 

PwC är en organisation som ständigt eftertraktar ett sådant bemötande gentemot sina 

anställda. Den tillfrågade coachen anser att det bästa sättet att motivera, driva och 

utveckla sina anställda är att väcka en känsla av engagemang, nyfikenhet och viljan till 

att förvärva ny kunskap. Han anser att vissa anställda inte inser sin fulla potential och 

därför måste deras sanna förmågor plockas fram genom motivation. På så sätt hjälper 

coachen individer att hitta vägen till sitt eget självförverkligande. Det finns många som 

alltid kan vidareutvecklas, men vissa vill inte och då bör det accepteras. 

 

Det är en utmaning för coachen att motivera de anställda. DeLong & Nanda (2003) 

anser det är svårt att styra anställda i professionella tjänsteföretag eftersom de har starka 

preferenser för autonomi och har en negativ syn på övervakning och ledning. 

Personalen bär på kunskap som endast de kan tillämpa och blir därmed en viktig 

tillgång för företaget. En anledning till varför man behåller anställda som inte är lika 

produktiva som andra kan därför vara att man är rädd för att förlora sina anställda och 

att det kostar mycket att nyanställa. På så sätt kan långtidsanställda vara lönsamt att 

behålla trots att de inte är dem mest effektiva individerna. 

 

Förväntansteorin är den teori som det finns minst antal paralleller att dra gentemot 

belöningssystemet och motivationen hos PwC Växjö. Emellertid är grundidén som lades 

av Georgopoulos, Mahoney och Jones (1957) till viss del igenkännande hos PwC. 

Eftersom anställda får de förutsättningar som leder dem till hög produktivitet så 

kommer de ta den vägen om det finns personliga mål på vägen dit. Många personliga 

mål utformas hos PwC men det är inte alltid dessa har en tydlig koppling med 
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produktivitet. Därför kan personalen känna sig tvingade till att prestera produktivt utan 

att få någon form av belöning när målen uppnås. På så sätt kan personliga mål som leder 

till låg produktivitet istället prioriteras och det blir således inget lyckat utfall för 

företaget. Ett exempel skulle kunna vara om en anställd gärna vill vara hemma med sina 

barn, då blir det personliga målet att umgås med sina barn medan det förmodligen inte 

leder till ökad produktivitet från individen. Således tar den anställde vägen mot det 

personliga målet som leder till lägre produktivitet. 

 

Det vi kan lära oss från ovanstående stycke är att eftersom det inte alltid finns 

belöningar kopplade till de personliga målen, så prioriteras inte valensen hos PwC. 

Därför är belöningar inte subjektivt utformade utefter vad anställda efterfrågar. Likadant 

är instrumentaliteten, förhållandet mellan resultat och belöning, delvis bristfällig då det 

inte alltid finns en tydlig koppling mellan vad anställda presterar gentemot hur eller i 

vilken mängd de blir belönade. Personalen på PwC kan därför gå miste om det 

instrumentala sambandet mellan resultat och belöning. Har en anställd till exempel 

presterat mer eller bättre så bör detta vara relativt gentemot mängden belöning, vilket 

inte alltid är fallet på PwC. Denna aspekt bör tas i beaktning vid utformandet av 

incitamentsystemet. 

 

Precis som förväntansteorin säger, så är även fallet hos PwC - organisationer missar att 

göra åtgärder som ökar valensen och därmed blir det sambandet mer diffust för den 

anställde. Åtgärder såsom utbildning och investering i sin personal blir allt vanligare 

och likaså på PwC, vilket är en faktor till ökad instrumentalitet. PwC och många andra 

företag skulle tjäna på att lägga mer tid på valensen och därmed varje individs 

föredragna belöning. Hade sådana åtgärder utförts så hade det förmodligen synts tydliga 

effekter på produktiviteten. Men det finns ju trots det, enligt Abrahamsson & Andersen 

(2005), stora administrativa kostnader som motverkar att man inte kan utforma och 

revidera varje individs föredragna belöning. Dessutom kan inte bara en belöning stå för 

alla möjliga arbetsuppgifter, utan det krävs en viss mängd och olika sorters belöning för 

var och en. Detta medför ytterligare kostnader och förslagsvis är det bästa att hitta en 

jämn balans mellan att ha perfekta belöningar och rimliga administrativa kostnader för 

att utforma personliga belöningssystem.  

 



  
 

49 

Balansteorin innebär att anställda jämför sina ersättningar eller belöningar med 

varandra, vilket kan leda till att de anställda blir omotiverade. Det sker jämförelser 

mellan medarbetare med samma titel på företaget och även med anställda på andra 

företag i samma bransch. Respondenterna anser dock att vetskapen om sina 

medarbetares belöningar inte påverkar deras prestation. Detta påvisar att balansteorin 

stämmer delvis in på fallföretaget, det vill säga att det sker jämförelser men att de 

anställda inte blir omotiverade eller begär lönehöjningar på grund av det. 

 

Vidare till förstärkningsteorin vilken syftar till att upprätthålla, förstärka eller reducera 

beteenden som styrs av belöningar, förstärkningar och straff. På PwC kan två av 

Gordons (1992) fyra förstärkningsalternativ identifieras. De anställda på PwC får inte 

några konsekvenser vid misskötsel av arbetsuppgifter, så länge inte allvarliga problem 

uppstår på grund av den bristande prestationen. Vid misskötsel får de anställda 

återkoppling av sina chefer för att kunna förbättra sig. Därmed kan 

förstärkningsalternativet ”straff” uteslutas i detta fall, likaså negativ förstärkning. De 

anställdas ersättning eller bonus baseras inte enbart på deras prestation utan även efter 

beteende såsom god ordning och punktlighet, vilket kan kopplas till “positiv 

förstärkning”. Belöning av ett visst beteende utgör den sista beståndsdelen vid 

utformning av ett incitamentsystem, det vill säga “vad som ska belönas”. Även 

förstärkningsalternativet ”utsläckande” kan kopplas till företaget då belöning inte 

betalas ut förrän prestationen har utförts. I viss mån är ”utsläckande” svårt att observera 

men enligt de anställda används denna åtgärd ibland, då de känner att deras prestationer 

inte blir tillräckligt belönade.  

 

5.4 Incitamentssystemet 

Samuelsson (2008) nämner att syftena med belöning av anställda är målstyrning, uppnå 

önskvärda prestationer samt behålla personal i företaget. Samtliga av dessa syften 

stämmer överens med varför anställda belönas på PwC.  Personalen arbetar efter 

uppdrag och personliga mål som är kopplade till företagets och på så sätt styrs 

personalen till att nå företagets mål samt prestera efter önskemål. Ax et. al (2009) påstår 

att företag ofta kopplar incitamentsystem med budget och/eller måluppfyllelse. Vi 

identifierade en koppling både mellan PwC:s incitamentssystem och budget eller 

nyckeltal samt till anställdas måluppfyllelse. Dock får vi känslan att måluppfyllelse är 

det som prioriteras i största grad.  
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5.4.1 Vilka belönas? 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) belönas anställda antingen på individ-, grupp- eller 

organisationsnivå. På PwC sker belöning framförallt på individnivå då anställda arbetar 

efter personliga mål. Utöver grundlönen är belöningen på individnivå främst icke-

finansiell i form av feedback och beröm. För det andra sker belöning också i team och 

belönas när ett uppdrag är utfört som belönas även detta genom icke-finansiella medel. 

Belöning sker till sist på kontorsnivå vilket skulle av en stor andel tillfrågade på 

arbetsplatsen uppskattas om det skulle ske i större utsträckning med anledning av att 

resultat uppnås genom allas prestationer tillsammans. Eftersom belöning sker på alla tre 

nivåer minskas riskerna de olika alternativen kan medföra som Lawler (1995) och 

Milgrom & Roberts (1992) varnar för. En möjlig anledning till varför så pass många 

föredrog att bli belönade på kontorsnivå är att individer inte uppmärksammas i samma 

mån och då finns det risker för att vissa arbetar hårdare än andra och att de mindre 

effektiva drar nytta av sina medkollegor.   

 

5.4.2 Hur belönas dem? 

Dzuranin & Stuart (2012), Jacobsen & Thorsvik (2008) samt Thorpe & Gillman (2008) 

förespråkar alla att både icke-finansiella som finansiella, reella som symboliska, 

belöningar ska användas för företagets anställda vilket följs på PwC. De anställda får en 

grundlön, vissa anställda med högre befattningar får bonusar och samtliga anställda får 

icke-finansiella/symboliska belöningar i form av beröm, feedback och möjlighet till 

avancemang samt förmåner i form av exempelvis arbetstelefon, tillgång till tjänstebil 

etc. Den tillfrågade coachen menade på, likt det teorin förespråkar, att finansiell 

belöning leder till kortsiktig glädje medan icke-finansiell belöning leder till 

engagemang och motivation. Dock anser fler av de tillfrågade att de skulle motiveras 

mer av en högre lön än en högre position i företaget, än de som föredrar vice versa. En 

bra balansgång mellan dessa är alltså något som föredras av samtliga anställda för att 

inte tröttna på sitt jobb och fortsätta motiveras.  

 

Studien har visat att det inte finns en klockren koppling mellan prestation och belöning. 

En anställds initiala lön på PwC utgörs av en fast grundlön och extra finansiella 

förmåner utöver denna är inte alls speciellt förekommande för kärnpersonalen. Som 

tidigare nämnt föredrar många anställda hellre en högre lön än en högre position men 

trots detta är PwC:s grundtanke att höja motivationen genom att lägga större fokus på 

icke-finansiella belöningar. Eftersom det inte ges tillräckligt mycket uppmärksamhet åt 



  
 

51 

finansiella belöningar, föreligger risken för att balansteorins negativa effekter ska 

infalla. Då PwC använder detta angreppssätt sätter de anställda en jämn ribba, vilket blir 

ett form av produktivitetsgenomsnitt och eftersom anställda inte belönas om de 

producerar över detta snitt blir de hellre mindre produktiva och lägger sig strax under 

eller vid genomsnittet. 

 

Men varför använder då PwC icke-finansiella belöningar i så stor mängd? Thorpe & 

Gillman (2008) tar upp två andra exempel på symboliska belöningar, berikning och 

utvidgning av arbetsuppgifter. Dessa ska ge flexibilitet i arbetet, uppmuntra till bredare 

kunskap och fler färdigheter. Utvidgningen av arbetsuppgifter anses även ge nytta för 

hela organisationen genom att reducera tristess och frånvaro på arbetsplatsen. På PwC 

är varierande arbetsuppgifter något som samtliga tillfrågade anses ha och motiveras av. 

Detta är något de anställda håller med om reducerar tristess på 

arbetsplatsen.  Arbetsuppgifterna är varierade till så stor grad att de inte skulle känna sig 

ytterligare motiverade av mer varierande arbetsuppgifter.  

 

Karriärsstegar är något som Stinchcombe (1974) förespråkar vilket också används på 

PwC. Detta föredras då det både ger ett känslomässigt incitament när anställda klättrar i 

organisationen och ett reellt när de avancerar och hamnar i en högre löneklass. Systemet 

är ytterligare en möjlighet för den anställd som vill utvecklas på företaget och i 

karriären. Den anställde får tydliga riktlinjer på da som förväntas av denne för att uppnå 

högre befattningar och en högre lön. De olika stegen kan ses som delmål och ger en 

känsla av nöjdhet när belöningar sker genom avancemang till nästa steg i trappan samt 

en finansiell belöning på de högre nivåerna. Det är frivilligt på PwC i Växjö att arbeta 

efter karriärsstegen. Något som författarna anser är rimligt då anställda inte känner sig 

pressade till att prestera mer eller avancera om intresse inte finns. Det är frivilligt på 

PwC i Växjö att arbeta efter karriärsstegen. Dock anses möjligheterna stegen ger inte 

vara tillräckligt förmedlade då majoriteten av de tillfrågade inte kände till dess nivåer 

och innebörder.  

 

Thorpe & Gillman (2008) menar att anställda tenderar att jämföra företags förmåner när 

de söker jobb och är något som företagen använder för att behålla sina anställda och 

bidra till trivsel på arbetsplatsen. Som tidigare nämnt använder PwC sig av detta till viss 

del men är något som skulle uppskattas av de anställda om det användes i större grad. 
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På senare år har dessutom vissa förmåner tagits bort och de tillfrågade ansåg att de 

skulle bli mer motiverade om de fick fler förmåner. Vi tror att ytterligare förmåner inte 

skulle öka motivationen i någon större grad utan snarare, likt finansiella belöningar, ge 

en kortsiktig glädje. PwC:s anställda har redan tillgång till ett par förmåner och därför 

skulle en extra i mängden inte ge någon större påverkan. Några av förmånerna som 

tagits bort tror vi inte skulle tillföra någon ytterligare motivation då anställda endast vill 

få tillbaka förmånen för att just få den produkt eller tjänst som förmånen innebär. 

 

5.4.3 Vad belönas? 

Anställda kan bli belönade efter beteende såsom god ordning och punktlighet. Belöning 

kan även baseras på resultat av prestationer, det vill säga hur väl de anställda uppnår de 

uppsatta målen. På PwC belönas de anställda efter både dess prestationer och beteende. 

Detta innebär att fallföretaget har ett belöningsystem som Kuvaas (2006) kallar för 

blandsystem, ett system som tar hänsyn till både prestationer och beteende. 

 

Steenburgh & Ahearne (2012) presenterar några strategier för att öka motivationen hos 

kärnpersonalen. Den första är att de anställda ska arbeta efter delmål vilket är en strategi 

som PwC använder. Genom att de anställda arbetar i uppdrag med olika tidshorisonter 

och har både kortsiktiga och långsiktiga mål så har de ständigt mål att uppfylla och 

drivas av. Denna strategi var något som majoriteten av de tillfrågade på arbetsplatsen 

föredrog och motiverades av med undantag från en ytterst liten andel som ansåg sig inte 

motiveras av mål överhuvudtaget. Respondenterna ansåg att när ett delmål uppfyllts 

kunde de känna sig nöjda med sin insats vilket likt det teorin menade motiverade till att 

uppnå nästa mål och det fanns ingen risk för att “luta sig tillbaka” efter att ett mål 

uppfyllts. Eftersom anställda arbetar i uppdrag med olika tidshorisonter förekommer det 

ofta att uppdrag pågår parallellt med andra, vilket är en stor fördel då det ständigt 

existerar och uppkommer mål för de anställda. 

 

Ett ytterligare sätt att motivera sina anställda enligt Steenburgh & Ahearne (2012) är att 

anordna tävlingar på företaget. Detta är en strategi som inte används på fallföretaget då 

det motsäger organisationens kultur och policy samt att det inte finns något stort intresse 

för tävlingar hos de anställda. Enligt Steenburgh & Ahearne (2012) kan det förekomma 

tak för belöningar på vissa arbetsplatser. Detta är inget som fallföretaget har, vilket 

innebär att det finns möjlighet till att högre prestationer kan nås och att det ständigt 

finns mål att uppfylla som bibehåller motivationen. 
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5.4.4 Problem vid utformning av incitamentsystem 

Vid utformning av incitamentsystem är det viktigt enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) 

att ta hänsyn till att fusk och kortsiktigt tänkande kan förekomma hos de anställda. För 

att undvika detta ska de anställdas belöningar vara direkt kopplade till deras 

prestationer. Utifrån intervjuerna kunde inte några fusk bland anställda identifieras för 

att erhålla fler belöningar. Detta beror troligtvis på den goda sammanhållningen mellan 

de anställda på arbetsplatsen och att belöningar är främst icke-finansiella utöver 

grundlönen. Frågorna var inte direkt utformade för att kunna tyda något klart svar 

eftersom sådana frågor kan anses vara känsliga och därmed vara svåra att få ärliga svar 

på, detsamma gäller frågor angående bortförklaringar vid sämre resultat.  

 

Ittner & Larcker (2003) säger att företag har benägenheten till att prioritera mål som är 

lättast att mäta och Kaufman (2006) ger exempel på att innovation, kreativitet etc. kan 

vara sådana mål som nedprioriteras då de inte lika lätt kan kvantifieras. På PwC 

uppmanas de anställda till att sätta mål som ligger till grund för personlig utveckling. 

Detta är mål som inte kan kvantifieras lika lätt som till exempel hur många kunder en 

anställd ansvarar för. Det stämmer därmed inte att fallföretaget nedprioriterar mål som 

inte kan kvantifieras, då ett färre antal personliga mål ges stor uppmärksamhet.  

 

5.5 Performance management 
Enligt agentteorin blir anställda i professionella tjänsteföretag mer motiverade till att 

uppnå mål om de anser att målen är viktiga och stämmer överens med sina egna 

värderingar. Motivationsprogrammet Performance Management innebär att de anställda 

tillsammans med sina coacher fastställer mål och utvecklingsplaner. Målen som sätts 

ska vara kopplade till företagets vision samt affärsplan och de anställda bedöms sedan 

efter hur väl dem har uppnått de uppsatta målen. Tillsammans med sina coacher sätter 

de anställda individuella mål, samtidigt som de formulerar målen per automatik så att de 

även gynnar företaget. Genom exempelvis internutbildningar påverkas de anställda och 

därmed kan mål som är kopplade med de anställdas karriärsmål samt företagets vision 

och affärsplan sättas. Detta kan även kopplas till ett utav Amars (2004) fem drivkrafter, 

det vill säga den kunskapsbaserade drivkraften. Denna drivkraft innebär att chefer på 

företag delar med sig av information om vad som behöver uppnås i företaget och 

därmed har de anställda möjlighet till att sätta mål utefter denna information. För att 

kunna självförverkliga sina drömmar och uppnå sin fulla potential känns 

motivationsprogrammet väldigt vitalt för de anställda. 
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5.6 Mätning av motivation 

Intervjuerna och övrig insamlad data utmynnade inte i något svar angående hur 

anställdas motivation mäts. Som Meyer (1967) och Herpen et. al (2005) anser, att 

motivation är svårmätt, är också fallet. Däremot finns det ett visst samband mellan 

motivation och produktivitet, vilket därför kan jämföras med det som utvunnits ur 

PwC:s årsredovisning - att produktiviteten har legat på en jämn nivå under de senaste 

fem åren (enligt förädlingsvärdet). Antalet anställda har förvisso ökat varje år och därför 

blir det totala förädlingsvärdet fördelade på en större mängd människor. Det som alltså 

kan sägas kring PwC:s förädlingsvärde är att det legat på en jämn nivå och att de 

nyanställda snabbt tillför något nytt till företaget, då antalet anställda ökar successivt 

med förädlingsvärdet.  

 

PwC använder sig även av debiteringsgrad som ska ge ett mer specifikt underlag för 

varje anställd. Enligt teorin är debiteringsgraden initialt avsedd för att beräkna hur stor 

grad av det utförda arbetet som faktiskt kan debiteras från kund. På så sätt är PwC:s 

beräkning av kompensation till viss del felaktig eftersom de anställda inte blir belönade 

om de spenderar en hel arbetsdag fylld med utbildning. Samtidigt är det däremot 

positivt då det finns incitament till att minska det administrativa arbetet, samt övriga 

icke-debiterbara uppgifter, vilket då ökar PwC:s produktivitet. Anställda tenderar 

förmodligen därför också till att lägga mycket tid på sina kunder som också höjer PwC:s 

kundservice. 

 

Vi tror att mindre motiverade individer skulle få upp ögonen för sin egen potential om 

andra individer i deras omgivning skulle bli uppmärksammade och belönade. Det som 

vi förespråkar är därför att individer blir belönade utifrån sin verkliga prestation. På så 

sätt tror vi att den mest effektiva personalen skulle bli ytterligare motiverad samt att den 

mindre effektiva delen anställda enklare skulle se hur dem kan vara en del av 

belöningssystemet.  

 

Mätning av motivation bör också ske på andra grunder. Det som vi som författare har 

uppfattat är som sagt att PwC:s anställda endast belönas utifrån deras debiterbara tid 

mot sina kunder. För att stötta förbättringsförslaget ovan, om att effektiva individer ska 

uppmärksammas, behövs andra synvinklar och nyckeltal för att bedöma prestationer. 

Nyckeltal såsom förvärvade kunder, antal behandlade kunder, kundtillfredsställelse, 
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andra cykeltider och finansiellt mätbara resultat kan tillämpas hos PwC. Likaså bör 

innovationer och kreativitet ges större uppmärksamhet och belönas vid lyckade 

genomföranden, enligt Kaufmann (2006). 
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6 Slutsats 
I detta avsnitt besvaras frågeställningen genom att föra en slutlig diskussion. Kapitlet 

kommer även att ge ett antal rekommendationer riktat till fallföretaget. 

 

6.1 Slutdiskussion 
Det råder inget tvivel om att det problem studien tog sig an från början, att anställda 

tenderar till att bli bekväma med sin arbetssituation, faktiskt stämmer. Det är inte 

applicerbart på samtliga anställda på PwC:s kontor i Växjö, men en del av personalen 

uppvisar en tydlig bekvämlighet och till viss del lathet. Vi anser att en del av personalen 

är samstämmig med Hessmanns beskrivning om att lönevillkoren är goda. Trots det 

finns det personal som anses motiveras av en högre lön, vilket motsäger Hessmanns 

problembeskrivning. Andra förmåner och villkor är enligt majoriteten goda och det 

leder till att anställda känner trygghet, vilket är orsaken till att de blir bekväma. Då de 

anställda anser att företaget har tillfredsställande icke-finansiella belöningar finner de 

istället brister på det som inte ges lika mycket uppmärksamhet, som till exempel lön. 

Problemet med de icke-finansiella belöningarna, såsom beröm, avancemang etc., är att 

de blir tagna för givet och får en mindre effektiv påverkan. Således måste PwC försöka 

att identifiera det som ger anställda drivkraft till att prestera ytterligare, trots de goda 

villkoren.  

 

Den huvudsakliga drivkraften som motiverar anställda hos PwC i Växjö verkar vara 

gemenskapen som råder på arbetsplatsen. Till stor del är det även den trygghet som 

anställda beskrev vid insamlingen av empiri. Tryggheten är något som präglat PwC i 

väldigt stor grad, då företaget bedriver en kultur som är öppen och lättsam. Det görs till 

exempel inga grova åtgärder då en anställd utför en sämre prestation - något som både 

kan vara positivt och negativt. Det öppnar upp för att vara kreativ, men kan även leda 

till att vissa individer inte känner sig motiverade till att anstränga sig för att prestera 

bättre.  

 

Trygghet förknippas med bekvämlighet och vissa anställda hamnar i en situation som de 

är nöjda med och då bör man låta dem vara, något som både coachen och teorin är eniga 

om. Dock uppfattar vi situationen som att alldeles för få är medvetna om vad de faktiskt 

kan uppnå hos PwC. Flertalet är omedvetna om karriärsstegen och dess befattningar 

samt hur belöningssystemet fungerar och hur de som anställda kan räknas med i 
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systemet. Detta blandsystem, med icke-finansiella belöningar som leder till finansiella 

belöningar, bör introduceras för samtliga anställda då det ger goda möjligheter till 

personlig och karriärsmässig utveckling samt en högre lönenivå för dem som är 

intresserade av det. Karriärsstegen ger således goda incitament till att motivera de 

anställda till att prestera ytterligare. Det är upp till företaget att förmedla detta och upp 

till coacherna att faktiskt få anställda till att inse sin fulla potential.  

 

Kärnpersonalen är omedvetna om belöningssystemet och stora delar av den blir 

belönade genom en månadslön utan några extra finansiella bonusar. Till viss del är detta 

fel eftersom varje anställds prestation baseras utifrån debiteringsgraden och lönen blir 

då beroende av den direkta tiden spenderad gentemot kunden. Personalen fokuserar 

förvisso på att lägga den största delen av sin arbetstid på det som genererar intäkter till 

företaget, men samtidigt blir det inte rättvist eftersom anställda kan spendera stor mängd 

tid på administrativt arbete utan att bli finansiellt belönade. Här kan vi se en koppling 

till det som insamlades vid intervjuerna, då vissa av respondenterna uttryckte förakt 

emot administrativt arbete - närmare bestämt målutformning. Detta blir ett stort problem 

då målutformning är PwC:s primära strategi när man vill utveckla sin personal.  

 

I övrigt har PwC en väl utarbetad arbetsstruktur som bäddar för att anställda ska känna 

en trygghet i sitt vardagliga jobb. Många behov uppfylls och förutsättningar för att 

kunna motiveras och bygga en karriär är goda. Det förekommer fall då individer 

prioriterar sådana mål som inte leder till högre produktivitet. Anställda på PwC har 

olika visioner och mål med sina karriärer. Vissa prioriterar privatliv och familj vilket 

innebär att de är nöjda med sin arbetssituation medan andra är nyexaminerade och 

villiga att arbeta maximalt för att ta sig vidare inom företaget och i sin egen karriär.  

 

Det som inte får glömmas är att människor är olika och har varierande karaktärer, vilket 

betyder att de därmed inte vill bli behandlade på samma sätt. Varje individ vill bli 

belönad och uppmärksammad på ett särskilt sätt och det blir en svårighet för många 

företag. Valensen, som är värdet av hur mycket en individ uppskattar en viss belöning, 

blir därför en viktig faktor till hur PwC kan utveckla ett, ur den anställdes perspektiv, 

önskvärt incitamentsystem. Något som måste tas i beaktning är att det är tids- och 

resurskrävande vid utformning av ett sådant incitamentsystem. Kostnaden för det 
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administrativa arbetet bör därmed understiga värdet av det extra som företaget får från 

den anställde i ökad produktivitet.  

 

Vi tror att en belöningsmodell bör vara utformad utifrån att människor har olika 

preferenser och krav på erkännande. Då vi identifierat två grupper med olika 

motivationsgrad hos fallföretaget finns det en anledning till att utveckla 

incitamentsystemet för att behandla deras åtskilda åsikter kring belöning och 

målutformning. Nackdelen med ett sådant system är att det kan uppstå orättvisor då 

anställda upptäcker att de blir behandlade på varierande sätt.  

 

Som studien påvisat, uppmärksammades det att anställda har olika valenser och ser 

olika på målutformning och belöningar. I förbättringen av ett belöningssystem måste 

därför målutformningar ha en tydlig koppling till valensen, eftersom anställda tenderar 

till att inte hitta denna koppling och se negativt på det administrativa arbetet som 

medföljer vid målutformning. Vi tror att de uppdelade grupperna, med mer eller mindre 

motiverade individer, hjälper oss att se vilka som behöver en tydligare koppling mellan 

valens och måluppfyllelse. De mindre motiverade som också tenderar till att visa förakt 

gentemot målutformningen måste se sambandet mellan prestation, måluppfyllelse, 

belöning och valens.  

 

Sammanfattningsvis finns det inga drastiska åtgärder som PwC behöver genomföra för 

att öka motivationen, dock finns det en del mindre initiativ som kan tillämpas för att det 

ska bli ännu bättre. Vi kan fastställa att vissa individer inte vill drivas framåt, utan jobba 

i sin egna takt, och att där finns andra som är helt annorlunda - driftiga och villiga att 

uppnå sina mål. Vi tror att en utökad prestationsmätning hade fått mindre motiverade 

anställda att känna sig pressade och aningen avundsjuka om övriga hade blivit belönade 

utifrån deras verkliga prestation och därmed fått en högre belöning. Eftersom mindre 

produktiva anställda inte drivs i lika stor grad bör även deras personliga mål revideras 

och kopplas till en högre valens, för att kunna hitta något som de verkligen eftersträvar. 

På så sätt hade den lite mer bekväma delen av personalen förhoppningsvis fått upp 

ögonen för att de också borde prestera lite bättre. Att en anställd känner bekvämlighet 

och trygghet är inget negativt, däremot så leder det oftast till en mindre produktiv 

arbetssituation. PwC är en trygg och stabil arbetsgivare och det är rätt att få ens 
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anställda att känna sig trygga och bekväma, men vill företaget ständigt utveckla och 

förbättra organisationen gäller det att en hög produktivitet råder.  

 

Debiteringsgraden lägger fokus på produktivitet och intäktsgenererandet, men andra 

nyckeltal skulle också kunna avspegla varje individs produktivitet i ett djupare stadie. 

Likaså skulle en större inblick i och förståelse av belöningssystemet och karriärsstegen 

betyda att anställda ser hur deras kompensation påverkas av deras handlingar. PwC 

lägger ett stort fokus på individens utveckling och de icke-finansiella belöningarna, 

vilket får deras anställda att nästan se bortskämda ut ur detta perspektiv. Vi tror att det 

är viktigt att återkoppla till de finansiella belöningarna så att de inte hamnar i 

skymundan. Individer kan helt enkelt inte få ett överflöd av beröm och avancera år efter 

år - de behöver också få en rimlig finansiell ersättning, till en viss gräns. 

 

6.2 Rekommendationer 

Nedan följer ett antal rekommendationer ämnade till att hjälpa PwC Växjö med att 

motivera sin personal ytterligare.  

 

Ytterligare prestationsmätning: PwC skulle tjäna mer på att mäta varje individs 

prestationer och behålla de mest produktiva individerna. På ett mer utförligt sätt skulle 

ökad prestationsmätning skapa mer konkurrens mellan anställda då deras kompensation 

bör baseras utifrån fler nyckeltal än endast debiteringsgraden. Exempel på en utökad 

prestationsmätning kan vara förvärvade kunder, kundtillfredsställelse, andra cykeltider 

och de ytterst mätbara finansiella resultaten som genereras per anställd. Det som dock 

bör tänkas på är att konkurrens mellan de anställda kan leda till att den goda stämningen 

på företaget påverkas negativt. En risk som bör tas i åtanke med ojämn lönefördelning 

är att det kan skapa missnöje då de anställda jämför sina löner med varandra. Dock ger 

det en möjlighet för företaget att se vilka anställda som faktiskt presterar mer och kan 

belönas därefter. För de anställda som är motiverade innebär det att de kan fortsätta vara 

motiverade till att prestera ytterligare. 

 

Mer fokus på finansiella belöningar: En jämn lönefördelning råder hos kärnpersonalen 

på arbetsplatsen, vilket bör förändras genom rekommendationspunkten ovan. Då en 

bredd av icke-finansiella belöningar existerar på arbetsplatsen finns en viss risk att 

finansiella belöningar hamnar i skymundan. Ett högre fokus kommer förmodligen att 
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innebära en högre kompensationsnivå och därmed en högre kostnad för företaget, men 

det kommer troligtvis även bidra till en högre produktivitetsnivå vilket väger upp för 

den extra kompensationskostnaden. En utvidgning av finansiella belöningar innebär inte 

en minskning av icke-finansiella. Som tidigare nämnt ska finansiella och icke-

finansiella belöningar kombineras för att skapa motivation eftersom finansiella 

belöningar endast skapar kortvarig glädje.  

  

Nuvarande prestationsmätningens biverkningar: Debiteringsgraden kan vara en 

bidragande faktor till varför vissa anställda är negativt inställda till målutformning och 

administrativt arbete. Anställda vill disponera sin totala tid så mycket som möjligt 

gentemot kund då det är då den anställde blir belönad finansiellt och därför vill de inte 

lägga tid på andra uppgifter. 

 

Öka medvetenheten: Samtliga anställda, oavsett nivå i organisationen, bör få en större 

inblick i hur företagets belöningssystem och karriärsstege fungerar. Om detta sker 

kommer fler inse hur de kan förbättra sin kompensation och utveckla sin egen 

kompetens och potential. Detta bör vara lika självklart som att förmedla organisationens 

mål och vision, vilket kan göras under kick offer eller workshops. 

 

Subjektiva belöningar: Mer tid och resurser bör läggas på de individer som inte 

motiveras i tillräcklig grad. Prioriteras och utvecklas valensen, alltså subjektiva 

belöningar, kommer anställda att motiveras mer eftersom de hellre uppnår mål som är 

helt utformade av dem själva. Ett förslag är att lägga mer fokus på detta i coachningen. I 

nuläget är vår uppfattning att personliga mål inte har en klar koppling till personligt 

eftertraktade belöningar. Risken med att motivera anställda som är nöjda med sin 

arbetssituation är att trivseln på arbetsplatsen kan minskas då de kan känna för mycket 

press från arbetsgivaren. Detta bör coachen ha i åtanke när han eller hon motiverar de 

anställda. 
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7 Slutord 
I detta avsnitt avhandlas studiens påverkansfaktorer och vad som kunde ha gjorts 

annorlunda. Avslutningsvis ger vi några förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Kritik på eget arbete 
Då PwC:s kontor i Växjö är någorlunda litet begränsades studien i viss mån. Dels 

intervjuades ett mindre antal respondenter då urvalet var begränsat och dessutom kan 

det hända att en verklig bild ej avspeglades av varken den nationella såsom den 

internationella organisationen som PwC eftersträvar. Författarna kunde inte heller helt 

bortse ifrån att en viss försköning av den insamlade datan skedde för att anställda ville 

ge en god bild av företaget. Till viss del kan resultatet också variera beroende på att 

Växjö är en mindre ort än exempelvis Malmö eller Stockholm och att förutsättningar för 

karriär och de anställdas vardagliga liv kan vara annorlunda.  

 

Personligen kände vi att tiden disponerades väl och att det fanns gott om tid för att på ett 

välplanerat sätt kunna genomföra studien. Dock kände vi att en viss brist eller tillgång 

av information förelåg och att de huvudsakliga anledningar till detta var sekretess eller 

att motparten, fallföretaget, varit okunniga eller i tidsbrist för att kunna besvara våra 

frågor. Brist på information uppstod dessutom på grund av att många vitala 

nyckelpersoner inte gick att nå. Orsaken till bristande information kan även ha varit att 

fallstudien inte blev anonym. Därmed kan det hända att respondenter och 

kontaktpersoner inte ville vara öppna i den mån de kanske hade varit om de varit 

anonyma. Vi insåg därför att vi möjligtvis skulle ha förutsatt att anonymitet skulle ha 

rått under hela studiens gång.  

 

7.2 Fortsatt forskning 
Det har kommit att bli allt vanligare att forska kring förutsättningar för olika företags 

kärnpersonal. Det som många av dessa studier kan enas om är att det inte är den mest 

uppskattade eller tacksammaste rollen i ett företag och att deras belöningar ofta hamnar 

i skymundan. 

 

Då vi till viss del begränsades med information och eftersom detta endast är ett specifikt 

fall, på PwC i Växjö, finns det ytterligare utrymme för fortsatt forskning för att se hur 

detta problem artar sig i andra miljöer och under andra förutsättningar. Om denna vidare 
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forskning hade skett, hade det också underlättat för att se om det är en uppåtgående 

trend att kärnpersonal oftare blir mer uppmärksammade och belönade. En rättvis 

belöningsmodell hade varit att föredra i kommande forskning, där samtliga parter blir 

uppmärksammade i den mån som de verkligen förtjänar. Likt det vi identifierat i fallet 

PwC Växjö, att de anställda kan delas in i två olika grupper med olika motivationsgrad 

bör vara en huvudaspekt i modellen och att det därmed inte finns ett sätt som är 

tillämpligt för alla individer.  
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9 Bilagor  

9.1 Frågemall, intervju med kärnpersonal  

Inledning:  

- Syftet med denna intervju är att undersöka hur anställda på PwC blir belönade och 

motiverade.  

- Vi förutsätter att du vill att denna intervju ska vara anonym och så kommer den också 

att förbli om du inte påpekar motsatsen.  

- Försök att svara så ärligt som möjligt på frågorna och utifrån det som avspeglar 

verkligheten.  

- Uppsatsen kommer inte att reflektera över några personliga åsikter och därför kommer 

ditt namn eller åsikter inte att utelämnas i vår studie.  

- Vi hade tänkt att spela in denna intervju och undrar nu, innan vi drar igång, om det är 

okej för dig.  

 

Grundläggande  

- Hur länge har du arbetat på den positionen du sitter på idag?  

- Hur länge har du arbetat på PwC i Växjö?  

- Vad är dina mål med karriären?  

-----------------------------  

Trivsel  

- Trivs du på din arbetsplats och bland dina kollegor? Om ja: känner du att denna trivsel 

får dig till att motiveras i ditt dagliga jobb? Varför trivs du?  

- Har PwC, enligt dig, en tilltalande image och en bra position på marknaden som får 

dig att stanna kvar i företaget? Vad värdesätter du?  

- Under din tid på PwC, har du haft eller har du känslan att du är med i en samhörighet? 

Är andra anställda öppna mot dig och är det enkelt att “komma in i gänget”? Känner du 

att du är en del av en helhet?  

- Innan du började jobba på PwC, hade du valet att välja mellan andra revisionsbolag/ 

redovisningsbyråer och varför föll valet på PwC?  

-----------------------------  

Motivation  

- Känner du att du får ta egna initiativ på din arbetsplats? På vilket sätt? 

- Har PwC några sorts regler, policies eller en organisationskultur som uppmuntrar dig 

till att vara produktiv och innovativ?  
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- Känner du att du får möjlighet till att kunna uppnå din fulla potential genom PwC som 

arbetsgivare? Hur?  

- Motiveras du av att ha delmål att hela tiden sträva efter att uppnå eller arbetar du hellre 

efter ett högt mål?  

- När du väl uppnått ett mål, kan du då ibland “luta dig tillbaka” eftersom du är nöjd och 

stolt över dig själv? Hur skulle du föredra att bli ytterligare motiverad, när du nått denna 

punkt?  

-----------------------------  

Incitament, icke-finansiellt  

- Ger PwC dig några förmåner såsom tjänstebil, mobiltelefoner samt andra förmåner 

som får dig att stanna kvar på företaget? Gör det dig mer motiverad till att prestera?  

- Skulle du motiveras till att prestera ytterligare om du fick andra eller nya 

arbetsuppgifter? Varför?  

- Skulle du motiveras av att vara med i beslutsprocesser (eller fler, om du redan gör 

det)?  

- Annordnas det säljtävlingar eller liknande på PwC? Vad tror du är det huvudsakliga 

målet med dessa? Är det något som driver dig?  

-----------------------------  

Incitament, finansiellt  

- Blir dina prestationer uppmärksammade och belönade i den mån som du anser är 

rimlig (i förhållande till prestationens storlek)? Är utbytet lika stort - din kompetens mot 

det du tjänar?  

- Känner du till vad andra anställda tjänar och får i ersättning på arbetsplatsen? Jämför 

du dina belöningar/prestationer med dessa och påverkar det ditt sätt att arbeta?  

-----------------------------  

Incitament, icke-finansiell och finansiell  

- Hur blir du och andra anställda belönade inom PwC? Är det både genom extra 

ersättningar och beröm samt avancemang inom organisationen?  

- Vilka kriterier bedöms du utifrån när du blir belönad? Är det endast efter prestation 

(t.ex nya kunder, ökad försäljning etc.) eller finns det också krav på punktlighet, god 

ordning osv. (beteende)?  

- Vad motiverar dig mest; att du får en högre position i företaget eller en tusenlapp extra 

i månaden?  
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- Anser du att du har tillfredsställande arbetsvillkor; såsom ersättning, säkerhet på 

jobbet och att du jobbar hos ett företag med en god och seriös struktur? Betyder dessa 

faktorer mer än till exempel; beröm, avancemang och att du har möjlighet att 

förverkliga dina jobbdrömmar?  

- Vad föredrar du mest; att bli belönad individuellt, på gruppnivå eller över hela 

organisationen? Vad skulle det få för effekter på dig om du blev belönad på ett sätt som 

du inte ansåg var rimligt?  

-----------------------------  

Mål och strategier  

- Tycker du att det finns tydliga och otvetydiga mål inom PwC som får dig att förstå 

vilka mål företaget vill uppnå? Hur förmedlas dessa mål?  

- Är dessa mål sammankopplade med belöningar? I så fall, är dessa belöningar något 

som du eftertraktar och blir driven av? Och ges det uppmärksamhet kring vad dina 

personliga mål och uppskattade belöningar är?  

-----------------------------  

Övrigt  

- Om du skulle genomföra en mindre bra prestation, hur tror du då att 

kontoret/ledningen/din chef skulle reagera? Har det hänt dig någon gång? Finns det 

några negativa påföljder som skulle kunna uppstå? Skulle en negativ påföljd leda till att 

du blir mer motiverad eller skulle det istället göra dig nedstämd?  

- Har du någon möjlighet att använda din kompetens som ett makthavande medel i 

organisationen och därmed styra över andra?  

- Vad tror du är det huvudsakliga som driver dig och varför stannar du kvar på PwC?  

 

9.2 Frågemall, intervju med coach  
Inledning:  

- Syftet med denna intervju är att undersöka hur anställda på PwC blir belönade och 

motiverade.  

- Vi förutsätter att du vill att denna intervju ska vara anonym och så kommer den också 

att förbli om du inte påpekar motsatsen.  

- Försök att svara så ärligt som möjligt på frågorna och utifrån det som avspeglar 

verkligheten.  

- Uppsatsen kommer inte att reflektera över några personliga åsikter och därför kommer 

ditt namn eller åsikter inte att utelämnas i vår studie.  
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- Vi hade tänkt att spela in denna intervju och undrar nu, innan vi drar igång, om det är 

okej för dig.  

 

Grundläggande  

- Hur länge har du arbetat på den positionen du sitter på idag? Hur har vägen till din roll 

som coach sett ut? Hur stor del av din arbetstid lägger du på att coacha andra anställda?  

- Hur länge har du arbetat på PwC i Växjö?  

- Vad är dina mål med karriären?  

---------------------  

Mål och strategi  

- Vad är typiska mål som en anställd revisor eller redovisningskonsult har för ett år? 

Tenderar de anställda att sätta för låga eller för höga mål?  

- Hur väl uppnår de anställda de uppsatta målen? Syns någon tydlig effekt på 

motivationen när de strävar efter dessa mål?  

- Om anställda inte når sina mål, vad blir då påföljden?  

- Existerar delmål för dem anställda? Hur utformas dessa och hur följs dem upp?  

---------------------  

Belöningar  

- Anser du att finansiella belöningar motiverar de anställda mer än icke-finansiella? 

Vilka används mest på arbetsplatsen?  

- Finns det något tak på belöning av prestationer? Slutar anställda att belönas efter att ett 

visst mål uppnåtts? 

- Finns det någon koppling mellan anställdas (de du ansvarar för) belöning och din egen 

belöning? Drivs du av detta och förmedlar du vidare din drivkraft på bästa sätt? Hur?  

---------------------  

Övrigt  

- Känner du att din roll, inklusive kompetens, som coach påverkar andra att se dig som 

en makthavare?  


