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Sammanfattning 

Titel: Motiverande belöningssystem - I kunskapsbaserade företag 

Författare: Emma Wiss & Julia Magnusson 

Program: Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning, 180 hp 

Kurs: 2FE71E- Företagsekonomi III - ekonomistyrning, examensarbete 15 hp 

Handledare: Petter Boye 

Examinator: Thomas Karlsson 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar 

Bakgrund och Problem: Då konkurrensen bland organisationer idag är tuffare strävar 

de ständigt efter utveckling- och förändringsarbete. För att kunna ligga steget före sina 

konkurrenter samt för att kunna nå uppsatta mål inom organisationen, krävs det 

styrmedel såsom belöningssystem. Belöningssystem motiverar de anställda till att 

utvecklas samt att prestera utöver sina dagliga arbetsuppgifter. Det finns olika former av 

belöningssystem och de delas upp i monetära och icke-monetära. Exempel på monetära 

belöningssystem är bonus och icke-monetära belöningssystem är utbildning och 

feedback. Problem uppkommer om belöningar inte används alls eller felaktigt sätt inom 

en organisation, det kan leda till ökad personalomsättning samt missnöje bland de 

anställda. Kunskapsbaserade företag som studeras i uppsatsen är beroende av sina 

anställdas kunskap för att nå framgång och överlevnad. Det viktigt att anställdas 

kunskap ständigt kan utvecklas och fokuseras på men även att motivation kan skapas 

genom korrekt användning utav belöningssystem i företagen.  

Syfte: Uppsatsens syfte är att studera och analysera vilka belöningssystem som 

anställda på kunskapsbaserade företag inom redovisningsbranschen anser skapar 

motivation för dem. Monetära och icke-monetära belöningar ur motivationssynpunkt 

ska undersökas ur anställdas synvinkel samt en jämförelse mellan olika kunskaps-

baserade företag ska göras. 

Avgränsningar: En avgränsning som kommer göras är att ett huvudföretag ska 

studeras, företaget är kunskapsbaserat som befinner sig inom redovisningsbranschen 
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och finns inom regionerna Kalmar, Växjö samt Karlskrona. Ytterligare tre 

kunskapsbaserade företag inom redovisningsbranschen kommer undersökas och det för 

att kunna göra en generell jämförelse företagen emellan. Slutligen kommer en 

avgränsning göras till anställdas perspektiv på belöningssystem ur motivationssynpunkt 

och inte ur chefernas perspektiv. 

Metod: Uppsatsen utgår från en abduktiv ansats samt en kvantitativ undersökning. 

Empirin är insamlad genom en enkätundersökning som skickats ut till fyra kunskaps-

baserade företag inom redovisningsbranschen. 

Slutsats: Vår slutsats är att de belöningssystem som majoriteten av respondenterna på 

de studerade redovisningsföretagen anser motiverande är; högre lön, extra semester, 

feedback, omväxlande arbetsuppgifter, bonus, utbildning/utvecklingsmöjligheter, eget 

ansvar samt beröm. Samtliga nämnda belöningar förekom på företagen, förutom bonus 

och extra semester. Slutsatser som vi drar är att företagen idag använder sig till stor del 

av belöningarna på ett bra och effektivt sätt, då de anställda anser dem motiverande. 

Enbart en viss del av de anställda fick ta del av belöningen, bonus och en slutsats som 

drogs var att det framförallt är de med högre position som får ta del av denna belöning.  

De icke-monetära belöningarna anses mest rättvisa, nödvändiga samt positiva än de 

monetära och det beror enligt oss på att de används i större utsträckning inom företagen 

oavsett inom vilken befattning de anställda har. Fler får alltså ta del av de icke-monetära 

belöningarna än de monetära. De monetära belöningarna ansågs orättvisa och en 

anledning till det enligt oss är att bonusar endast ges till en viss del av de anställda, 

möjlighet till bonus borde ges till alla för att minska personalens känsla av orättvisa. 

Några belöningar som bör införas enligt oss och som även kunde ses från den empiriska 

studien är vinstdelning och extra semester, även de anställdas förslag till belöningar som 

framkom i studien bör företagen se över för att öka motivationen. Företagens resultat 

skilde sig mycket lite åt, då nästan alla svar var identiska, det beror enligt oss på att 

företagen verkar inom samma bransch och har liknande mål och även belönar sina 

anställda på liknande sätt.  

Nyckelord: Belöningssystem, motivation, monetära och icke-monetära belöningar och 

kunskapsbaserade företag.  
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1. Inledning 

I inledningskapitlet diskuteras ämnets bakgrund samt problem gällande belönings-

system ur motivationssynpunkt. Även uppsatsens frågeställningar klargörs samt dess 

syfte, avslutningsvis tas olika avgränsningar samt en dispositions del upp. 

1.1 Bakgrund 

Idag är konkurrensen bland organisationer större och tuffare och Lindmark & Önnevik 

(2011) menar att det gör att organisationer ständigt strävar efter utvecklings- och 

förändringsarbete. De måste ständigt anstränga sig för att kunna prestera bättre och 

ligga steget före sina konkurrenter och samtidigt nå sina uppsatta mål. För att kunna 

uppnå både de långsiktiga och kortsiktiga målen som organisationerna har satt upp, 

krävs det att det finns effektiva styrmedel såsom belöningssystem och kompetent 

personal i organisationen. Enligt Nilsson & Olve (2013) har belöningssystem olika 

definitioner men syftar i grunden till att få fram önskvärt beteende hos anställda inom 

ett företag. Det finns olika sorters belöningssystem eller belöningar som är en annan 

definition av ordet och dem skiljer sig åt från företag till företag. 

Lindmark & Önnevik (2011) menar att organisationer måste uppnå en högre effektivitet 

för att erhålla större konkurrenskraft och det med hjälp av belöningssystem. Ur 

företagssynvinkel är det viktigt att medarbetarna ska ha möjlighet att ständigt utvecklas 

och lära sig nya uppgifter. Belöningar motiverar de anställda till att utvecklas i sitt 

arbete samt att prestera utöver dagliga arbetsuppgifter, på så sätt når företagen även en 

högre effektivitet.  

Enligt Cision (2001) nyhetspublicering lägger allt fler företag mer fokus på att 

kompetensutveckla sin personal och utbildningsmarknaden har statistiskt sett ökat. 

Företagen är beroende av personalens kompetens samt av dess motivation för att de ska 

kunna utföra sina arbeten på bästa möjliga sätt. Kompetensutveckling ges både för att 

locka till sig nya medarbetare samt för att minska personalomsättningen som annars 

uppstår enligt Lindmark & Önnevik (2011).  

Det finns olika former av belöningar, det monetära belöningssystemet och det icke-

monetära belöningssystemet enligt Lindmark & Önnevik (2011). Det monetära 

belöningssystemet kan vara lön som ges efter utförd arbetsprestation eller andra sorters 

prestationslöner såsom provisionslöner. Prestationslönerna bygger på att arbetstagaren 
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uppnår vissa uppsatta mål som både kan grunda sig på individuella- eller grupp 

prestationer. Bonus är ett annat belöningssystem som grundar sig på att de anställda får 

extra pengar i en klumpsumma efter utfört arbete. De icke-monetära belöningarna kan 

vara befordran, beröm samt utvecklingsmöjligheter. 

1.2 Problemdiskussion 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att belöningar som ges till individer i en 

organisation kan resultera i framförallt tre olika utfall. Belöningarna kan locka till sig 

nya medarbetare, få de befintliga att stanna kvar i organisationen samt att de motiverar 

medarbetarna att förbättra sina färdigheter. Får personalen ingen belöning via 

exempelvis prestationslöner, feedback eller utvecklingsmöjligheter för presterat arbete, 

uppkommer känslan av att de blir utnyttjade och inte uppskattade. Risken är då stor att 

personalen väljer att söka nytt arbete hos konkurrenter som erbjuder sina anställda 

belöningar som motivationsfaktorer. Säger personalen upp sig förlorar företaget viktig 

kunskap samt att en ekonomisk kostnad uppstår, då företaget måste söka ny personal. 

Det är därför viktigt att företag använder belöningssystem i någon form för att skapa 

motivation åt sina anställda. 

Det finns olika drivkrafter som hjälper kunskapsorienterande företagschefer att förstå 

vad anställda motiveras av enligt en artikel från Amar (2004). Ett kunskapsbaserat 

företag är ett företag som är beroende av sina anställdas kunskaper för att kunna 

överleva och drivas vidare. Pengar har haft en positiv motivationseffekt i det 

traditionella arbetet. Däremot beskriver Amar (2004) att det resonemanget på senare tid 

har förändrats, då det idag är mer än pengar som motiverar personalen till att utföra sina 

arbetsuppgifter. Det är även en generationsfaktor att ta hänsyn till då de motiveras av 

andra faktorer än vad tidigare generationer har gjorts. Anställda är mer angelägna av att 

avancera uppåt i hierarkin, tar mer ansvar och på så sätt kan de även bli mer 

framgångsrika. Då kunskapsbaserade företag är beroende av sina anställdas kunskap för 

att kunna nå framgång och överlevnad är det viktigt att anställdas kunskap ständigt 

utvecklas och fokuseras på.  

Belöningssystem är ett mindre formaliserat styrsystem som skapar motivation åt 

anställda i organisationer enligt Nilsson & Olve (2013). I kompetensföretag som 

exempelvis redovisningsföretag, är företagen intresserade av att investera i sina 

anställda i form av kompetensutveckling. Det krävs en hög kompetens hos 
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medarbetarna inom redovisningsbranschen menar Deloitte (2014). Vidare beskriver 

Deloitte (2014) att personalen ständigt måste hålla sig uppdaterade med ny information 

samt vilka lagar och regler som råder. För att personalen ska ha möjlighet att utvecklas 

måste kontinuerligt belöningsarbete såsom feedback, uppföljning och kompetens-

utveckling ständigt ske.  

Enligt en artikel skriven av PwC (2014) skapar monetära belöningar såsom bonus och 

andra finansiella ersättningar inte motivation för individen på samma sätt längre som de 

gjorde förut. I en annan artikel av PwC (2014) beskrivs det att den nya generationen, 

generation Y som den kallas, lägger personlig utveckling framför ekonomiska förmåner. 

Generation Y som är i starten av sin karriär prioriterar självförverkligande, utveckling 

på arbetsplatsen, utbildningsmöjligheter samt flexibla arbetstider för monetära 

belöningar.  

Sorauren (2000) som har studerat monetära belöningar i företag och påpekar att 

monetära belöningar motiverar människor genom att man får belöning utifrån sin 

prestation. En negativ effekt som kan uppstå vid användningen av monetära belöningar 

är att personalen enbart är ute efter pengarna och inte arbetar för att hjälpa företagen 

framåt. Genom att istället ge personalen mer arbetsinflytande bidrar de mer till 

företaget, vilket påverkar medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter bättre.  

1.3 Problemformulering 

Utifrån bakgrund och problemdiskussion ska följande problemformuleringar undersökas 

i uppsatsen:  

 Vilka belöningssystem anser anställda på kunskapsbaserade företag motivera 

dem? 

- Skiljer sig åsikterna åt mellan olika kunskapsbaserade företag? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera och analysera vilka belöningssystem som anställda 

på kunskapsbaserade företag såsom redovisningsföretag anser skapar motivation för 

dem. Även monetära och icke-monetära belöningar ska undersökas för att se vad de 

anställda anser om de olika sätten att belöna ur motivationssynvinkel samt en jämförelse 

med andra kunskapsbaserade företag inom redovisningsbranschen för att se eventuella 

likheter eller skillnader. 
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1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till ett kunskapsbaserat företag inom redovisnings-

branschen i regionerna Kalmar, Karlskrona samt Växjö, detta företag kommer 

huvudfokuset ligga på. Ytterligare två kunskapsbaserade företag inom redovisnings-

branschen kommer att undersökas och det för att kunna göra en jämförelse mellan 

huvudföretaget och kunskapsbaserade företag generellt. Slutligen kommer en 

avgränsning göras då det är de anställdas perspektiv på belöningar som ska undersökas 

och inte chefernas.  

1.6 Disposition 

Metod: I detta kapitel beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt. Det tas upp hur syfte och 

problemformuleringar ska kunna besvaras, och vilket tillvägagångsätt som valts för 

insamlingen av det empiriska och teoretiska materialet.  

Teori: Här tas valda teorier upp som kan relateras till uppsatsens ämne. Teorin används 

för att ta fram enkätundersökningens frågor, de ligger sedan till grund för det empiriska 

materialet. 

Empiri/Enkätresultat: Det empiriska materialet redovisar resultaten från den 

kvantitativa studien i form av enkätundersökningen. 

Analys: Här sammankopplas det teoretiska materialet med det empiriska, och en analys 

om vilka belöningssystem som motiverar samt skulle kunna motivera de anställda inom 

kunskapsbaserade företag görs.   

Slutsats: Utifrån analysdelen dras slutsatser och de ställda problemformuleringarna 

besvaras, på detta sätt uppfylls även uppsatsens syfte. Det föreslås rekommendationer 

till studerat företag samt till kunskapsbaserade företag generellt. Slutligen ges förslag 

till fortsatt forskning. 
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2. Metod 

I detta kapitel tas uppsatsens valda metoder upp, samt hur insamlingen av data 

genomfördes. Inledningsvis tas förförståelsen angående valt ämne upp och följs av det 

vetenskapliga synsätt uppsatsen utgår från. Därefter nämns vilka forskningsstrategier 

och undersökningsmetoder som använts. Avslutningsvis tar metodkapitlet upp de etiska 

synsätt som utgåtts från samt källkritik kring valda teorier. 

2.1 Förförståelse 

Enligt Patel & Davidson (2003) har forskarna en förförståelse av det studerade ämnet 

utifrån sina studier och även olika ämneskunskaper som kan vara relevanta för det 

studerade ämnet. Vidare menar de att, genom att ha en bred ämneskunskap kan det 

uppkomma flera idéer om vad problemet består av och på så sätt kan olika definitioner 

av problemet uppstå.  

Vi är två studenter som efter tre års studier på Linnéuniversitetets ekonomprogram i 

Kalmar, har berikats med olika ämneskunskaper från lästa kurser. I tidigare uppsatser 

har intervjuer genomförts med flertal redovisningsföretag, även om dessa uppsatser 

berört andra ämnesområden har alltid en diskussion om motivation och belönings-

system kommit upp. Vi fick därmed en bild av att motivation utgjorde en viktig del av 

organisationerna och att de satsade på sin personal genom att använda sig av olika 

belöningssystem för att skapa motivation. Utifrån det väcktes intresset för ämnet som 

därför valdes att studeras och undersökas i denna kandidatuppsats.  

2.2 Hermeneutiskt synsätt 

Positivistiskt och hermeneutiskt synsätt är två vetenskapliga förhållningssätt som kan 

användas enligt Patel & Davidson (2003). Positivismen hör samman med den 

vetenskapligt inriktade kunskapsteorin, där hypoteser formuleras och sedan testas 

genom empiriska undersökningar. I det hermeneutiska synsättet tolkas och analyseras 

texter utifrån människors handlingar och beteenden. Inom det hermeneutiska synsättet 

ses en helhetsbild i forskningsproblemet och inom det positivistiska synsättet läggs 

fokus på olika delar i forskningsproblemet. (Patel & Davidson, 2003) 

Undersökningen i uppsatsen behandlas utifrån ett hermeneutiskt synsätt, då inga 

hypoteser formuleras utan istället en inriktning på frågeställningar görs. Utifrån 
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frågeställningarna genomförs egna tolkningar av insamlad data för att slutligen kunna 

besvara uppsatsens problemformuleringar.  

Enligt Bryman & Bell (2005) kan det göras objektiv och subjektiv tolkning av 

materialet som insamlas vid en studie. Vid en objektiv tolkning har man en neutral 

relation till studieobjektet och tolkar resultatet utan att ta hänsyn till varför personen har 

svarat som den gjorde. I en subjektiv tolkning menar Bryman & Bell (2005) att 

undersökningspersonerna till en viss del påverkas av forskarnas egna tankar och idéer 

och alltså inte är helt opåverkade, samt att all fakta som samlas in inte blir ren fakta utan 

tolkas av forskarna.  

Då det empiriska materialet i uppasatsen kommer att analyseras och tolkas utifrån egna 

tankar, kommer uppsatsen genomsyras av subjektiva tolkningar som beskrivs ovan och 

inte objektiva som annars är vanligt inom en kvantitativ studie.  

2.3 Abduktiv ansats 

Patel & Davidson (2003) beskriver tre olika sätt en forskare kan arbeta utifrån, 

deduktiv, induktiv och abduktiv. I den deduktiva ansatsen, utgår forskarna från att 

granska den användbara teorin, för att sedan ta fram olika hypoteser, som prövas 

empiriskt. I den induktiva ansatsen utgår forskarna från  insamlad empiri och därefter 

väljs teori. Utifrån det utformade problemet väljs vilket sätt data ska samlas in och en 

analys kan påbörjas. Med utgångpunkten i analys och observationer, dras sedan olika 

slutsatser. Den abduktiva ansatsen är en blandning av deduktiv och induktiv, där 

forskaren blandar de båda ansatserna under arbetets gång för att inte bli bunden till en 

undersökningsmetod.  

Uppsatsen har en abduktiv ansats, då utgångspunkten i uppsatsen var problem-

formuleringar och utifrån dem valdes teorier. Genom teorierna utformades sedan det 

empiriska materialet och data kunde samlas in. Utifrån det teoretiska och det empiriska 

materialet kunde sedan analyser göras och slutsatser dras, problemformuleringarna 

kunde nu besvaras.  

2.4 Kvantitativ undersökningsmetod 

En kvantitativ undersökning har genomförts i uppsatsen, detta för att på ett tydligt och 

tillförlitligt sätt svara på uppsatta problemformuleringar. Bryman & Bell (2005) nämner 

att det finns olika metoder för att samla in olika typer av data, de kvalitativa och de 
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kvantitativa insamlingsmetoderna. Vidare menar de att den kvantitativa 

undersökningsmetoden är mer tillförlitlig, då en större urvalsgrupp kan undersökas än 

vid exempelvis intervjuer inom den kvalitativa metoden, samt att alla som deltagit fått 

besvara exakt samma frågor.  

Valet av den kvantitativa insamlingsmetoden, enkätundersökningar gjordes då, det 

ansågs vara mest lämpligt för uppsatsens ämne, vi ville studera ett flertal respondenter. 

Med hjälp av en kvantitativ studie kunde en djupare insikt om problemen utifrån ett 

helhetsperspektiv göras och ett mer detaljerat resultat kunde erhållas. Det empiriska 

materialet samlades in genom enkät-undersökningen och data tolkades och analyserades 

sedan i analyskapitlet. Problemformuleringarna kunde med hjälp av den kvantitativa 

studien besvaras och syftet kunde uppfyllas.  

2.5 Validitet & Reliabilitet  

Bryman & Bell (2005) beskriver att validitet och reliabilitet har olikartad innebörd. 

Reliabilitet handlar om frågor som rör måtten och mätningens pålitlighet. Validiteten 

handlar om mätningen i en undersökning och om slutsatserna som genererats hänger 

ihop eller inte. Bryman & Bell (2005) beskriver att reliabiliteten handlar om 

undersökningens pålitlighet och den ökar desto större urvalsgrupp undersökningen 

berör.  

Då en enkätundersökning genomfördes och en större urvalsgrupp kunde undersökas 

uppnåddes en ökad grad av reliabilitet i uppsatsen. Om undersökningen utförts igen 

inom samma urvalsgrupp hade resultaten troligtvis blivit liknande och det stärker 

uppsatsen reliabilitet. En ökad grad av validitet uppnåddes, då frågorna som 

efterfrågades i enkäterna var relevanta för att finna svar på problemformuleringarna i 

uppsatsen. Även valet av anonymitet stärker graden av validiteten i uppsatsen då 

frågorna på detta sätt kunde besvaras mer ärligt av urvalspersonerna. 

2.6 Datainsamling 

2.6.1 Primärdata 

Bryman & Bell (2005) nämner olika sätt att samla in data på, observationer, enkäter, 

intervjuer och dokument som datakälla. Metoden som användes i denna uppsatsen var 

enkätundersökning och det finns en mängd olika variationer hur man kan skicka ut sin 

enkät. Exempel kunde enkäter skickas med post, elektroniskt eller överlämnas 
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personligen. Enkäter kan innehålla slutna eller öppna frågor och strukturen i enkäten 

kan se olika ut. Vid användningen av enkäter i jämförelse med intervjuer ökar bortfallet 

på grund av att det kommer finnas individer i det valda urvalet som inte vill besvara 

enkätundersökningen. Språket är en viktig faktor och frågorna som ställs i enkäterna bör 

vara lättförståeliga, enligt Patel & Davidson (2003). De beskriver vidare att, beroende 

på hur frågorna formuleras kan de vara mer eller mindre förståeliga, om en person inte 

förstår en fråga kan dess motivation att svar på nästa fråga minska avsevärt.   

För att samla in primärdatan i uppsatsen, genomfördes en enkätundersökning som 

skickades elektroniskt, detta då kostnaden minimerades samt att informationen snabbare 

och lättillgängligt kunde nå urvalspersonerna. För att minimera bortfallet skickades ett 

introduktionsbrev till medverkande respondenter, här gavs en förklararing till 

uppsatsens syfte. I enkätundersökningen användes fasta svarsalternativ, de varierades i 

den mån det var möjligt för att hålla personernas motivation uppe och för att minska 

deras risk att hamna i ett svarsmönster. Den sista frågan i enkäten beslutades att vara 

öppen då respondenterna här kunde ge egna förslag på belöningar.  Frågorna i enkäten 

var kortfattade i den mån det var möjligt och det för att minska bortfallet ytterligare. 

Valet att göra enkätundersökningarna anonyma grundade sig på att urvalspersonerna då 

gavs en chans att svara ärligare. De behövde inte känna sig oroliga för att chefen skulle 

få reda på vem som svarat på vad. Enkäten skickades ut till cheferna på de olika 

företagen som sedan mejlade ut enkäten till sina anställda, som var urvalspersonerna för 

uppsatsen.  

Kontorscheferna på de fyra valda redovisningsföretagen, PwC, EY, LRF konsult och 

Deloitte förbereddes genom ett telefonsamtal där information om studiens syfte togs 

upp. Vid telefonsamtalen informerades företagen mer ingående om när den elektroniska 

enkäten skulle skickas ut samt om tidsramen för svar och vilken urvalsgrupp som 

berördes inom företaget. Företagen gav under telefonsamtalen svar om de ville delta 

eller inte och alla företagen valde att delta utom ett, det blev därför tillslut tre och inte 

fyra företag som studerades, dessa var PwC, LRF konsult samt Deloitte.  

När enkätundersökningen var färdigställd skickades den ut till kontorscheferna på 

respektive företag. I telefonsamtalet samt i mejlet ombads de att vidarebefordra länken 

till sina anställa som arbetade som redovisningsassistenter och redovisningskonsulter 

inom respektive företag. De medverkande personerna fick åtta arbetsdagar på sig att 
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svara på enkäten som utformats på hemsidan, webbenkater.com (se bifogad enkätmall). 

Valet av hemsidan gjordes eftersom Linnéuniversitetet och webbenkater.com har ett 

samarbete med varandra som gjorde att enkäten var kostnadsfri för Linnéuniversitetets 

studenter. En annan faktor som utgjorde valet av webbenkater.com var att, enkätens 

layout hade ett brett utbud av valmöjligheter och därmed kunde frågornas utformning 

varieras utifrån de önskemål som fanns.  

Lågt deltagande från två av företagen samt inget deltagande alls från ett av företagen 

gjorde att en ny inriktning gjordes. PwC och dess tre regionala kontor i Kalmar, Växjö 

samt Karlskronas fokuserades istället på. En jämförelse mellan PwC och resterande 

företags svar gjordes enbart för att se eventuella skillnader eller likheter mellan de olika 

redovisningsföretagen. De inkommande svaren behandlades sedan i Excel där frågorna 

sammanställdes i stapel- och cirkeldiagram samt i en tabell. Valet av Excel som 

program grundade sig på att kunskaperna inom programmet är större än i exempelvis 

SPSS på grund av tidigare lästa datakurser. Det kändes då säkrare samt mer relevant att 

använda sig av Excel vid sammanställningen av insamlad data.  

2.6.2 Sekundärdata 

Enligt Bryman & Bell (2005) är sekundärdata insamlat av andra forskare, institutioner 

och organisationer. Användningen av sekundärdata är att den sparar tid och pengar, då 

forskarna inte behöver genomföra intervjuer och observationer som redan har gjorts av 

andra forskare. Däremot är det viktigt att använda sekundärdata med försiktighet, då 

informationen ibland är felaktig eller vinklad till företaget den berör. Enligt Patel & 

Davidson (2003) kan skevhet i materialet uppkomma om endast teorier som stödjer 

uppsatsens ämne tas med.  

Sekundärdata som har använts i uppsatsen är vetenskapliga artiklar, läroböcker samt 

internetsidor. Teorierna i uppsatsen har hämtats främst från vetenskapliga artiklar och 

olika läroböcker. De vetenskapliga artiklarna stärkte de valde teorierna ytterligare än vid 

användningen av endast läroböcker, detta då vidare forskning på teorierna gjorts. De 

teorierna som valts till uppsatsen och som berör aktuellt ämne har flera synvinklar för 

att minimera skevhet i materialet. 

En kritisk hållning har förekommit till de sekundära källor som användes i uppsatsen. 

En risk vid användning av teorier inom valt ämne, belöning och motivation är att de 

oftast inte har utvecklats på flera år och det kan ge en föråldrande effekt. För att 
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motverka detta användes forskningsartiklar som komplement till läroböcker. 

Forskningsartiklar ger olika synvinklar av teorier samt att de anses ha en hög pålitlighet 

då de har publicerats och granskats. Internetkällor har granskats kritiskt och med 

försiktighet, då information som kommer från internet kan vara vinklad eller felaktig. I 

den mån det gick, användes nyare versioner av äldre teorier i uppsatsen, men då många 

relevanta teorier av exempelvis Maslow och Herzberg inte utvecklats vidare, finns dessa 

grund teorier med. 

2.7 Urval  

Bryman & Bell (2005) beskriver olika typer av urval, sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval är ett stickprov som fåtts fram med hjälp av ett 

slumpmässigt urval och ett icke-sannolikhetsurval är inte slumpmässigt, utan 

personerna är noggrant valts ut till studien.   

Uppsatsen berörs av både sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Det finns olika 

variationer av sannolikhetsurval och det är stratifierat slumpmässigt urval som berörs i 

uppsatsen. Holme & Solvang (1997) nämner att stratifierat urval används vid studier av 

individer med olika tillhörigheter, exempel kön eller olika åldersgrupper. Anställda som 

arbetar på redovisningsavdelningen i de olika företagen är urvalsgruppen som ingick i 

undersökningen. Icke-sannolikhetsurvalet som berörs till viss del i uppsatsen är 

bekvämlighetsurvalet, enligt Bryman & Bell (2005) är det en metod som används för att 

på ett lättare och mer bekvämligt sätt nå sin urvalsgrupp. Att de valda företagen i 

uppsatsen var placerade i Kalmar grundade sig på bekvämlighetsurvalet samt de 

resurser och den tidsram som blev tilldelat.  

Det var tre redovisningsföretag som deltog i enkätundersökningen, LRF konsult, EY 

och PwC, visionen från början var att undersöka fyra stycken olika redovisningsföretag 

i Kalmar regionen. Valet av olika redovisningsföretag grundade sig på att jämföra de 

konkurrerande företagens resultat av enkätundersökningen, för att se eventuella 

skillnader eller likheter. I PwC deltog 24 stycken anställda från kontoren i Kalmar, 

Karlskrona och Växjö och i EY samt LRF konsult deltog sammanlagt 7 personer i 

Kalmar regionen. En jämförelse mellan de två företagen med lågt deltagande och PwC 

gjordes sedan för att se eventuella skillnader och likheter.  
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2.8 Etiska frågeställningar 

Enligt Bryman & Bell (2005) är det viktigt att ta hänsyn till att människors identitet 

förbli anonyma, om man inte har kommit fram till något annat. Det gäller även att fråga 

om företagen vill framföra sina företagsnamn eller vara anonyma. Väljer företaget att 

vara anonyma kan man hitta på ett namn som istället kan användas i uppsatsen.  

Företagen som involverades i uppsatsen blev innan undersökningen tillfrågade om de 

ville vara öppna eller inte med sina företagsnamn, de valde att vara öppna med 

företagsnamnen. De anställda som ställde upp på enkätundersökningarna i företagen 

fick vara anonyma, då deras identitet inte var relevant i undersökningen samt att de 

möjliggjorde ärligare svar. Innan insamlingen av det empiriska materialet skedde, 

informerades de medverkande om uppsatsens syfte samt dess problemformuleringar i 

ett introduktionsmeddelande (se bifogad enkätmall). Vidare informerades företagen om 

att deltagande var frivilligt och att all insamlad information endast skulle användas i 

forskningssyfte.  
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3. Teori 

Teorikapitlet inleds med en allmän beskrivning av motivation som sedan kopplas till 

inre och yttre motivation samt belöningssystem. Utifrån det tas valda teorier inom 

ämnet upp, såsom behovs- och processteorier. Avslutningsvis beskrivs den teoretiska 

referensramen, där teorierna och frågor som använts i enkätundersökningen kopplas 

samman i en modell.  

3.1 Vad är motivation? 

Motivation är ett begrepp som har stor betydelse inom olika organisationer, även inom 

de kunskapsbaserade företag som undersöks i uppsatsen. Företag använder belönings-

system för att motivera sina anställda, men då alla inte motiveras av samma sak är det 

viktigt att beakta detta när man utför belöningar. Abrahamsson & Andersen (2007) 

beskriver motivation som något som handlar om människornas beteenden, hur de 

uppstår, upprätthålls samt avslutas. Enligt Alvesson & Svenningsson (2007), handlar 

motivation i organisationer om att attrahera och behålla personal samt att få dem att 

stimulera och utveckla sin förmåga. De menar även att motivation gör att anställda ger 

ifrån sig ett så bra arbete som möjligt.  

Inom forskningslitteraturen talas det ofta om inre och yttre motivation. Den inre 

motivationen kan exempelvis vara en individs önskan om kompetens och frihet och den 

yttre motivationen kan handla om önskan om beröm och uppskattning, det kan skilja sig 

beroende på vilken teoretiker som utgås från. Belöningar är en motivationsfaktor, alltså 

något som används för att skapa inre och yttre motivation hos individer. Belöningar kan 

med delas upp i inre och yttre och kopplas då mer till monetära och icke-monetära 

belöningar, här finns delade meningar beroende på vilken teoretiker som studeras. 

För att få en djupare förståelse för vilka belöningar, monetära och icke-monetära som 

påverkar en individs inre och yttre motivation, tas ett antal teorier utformade av kända 

motivationsteoretiker upp i avsnittet nedan. 
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3.2 Motivationsteorier  

3.2.1 Behovsteorier 

Tar upp svårigheterna med att använda ett belöningssystem så att det motiverar alla 

individer i en organisation. Behovsteorierna nämner vad som motiverar individer i en 

organisation. (Hein, 2012) 

3.2.1.1 Maslows behovshierarki 

Abraham Harold Maslow (1908-1970) är den mest omtalade motivationsteoretikern och 

han är mest känd för sin modell om behovshierarkin. Grundtanken i Maslows teori om 

behovshierarki, är att mänskligt beteende är betingat av behov. Otillfredsställda behov 

kommer att styra en individs beteende, då individen vill tillfredsställa sina behov. (Hein, 

2012) 

Det finns två grundläggande påståenden enligt Maslow (1987), det första är att, när ett 

behov blir tillfredsställt så är det inte längre ett behov. Den andra grundtanken är enligt 

Maslow, att när behovet är tillfredsställt är behovet inte längre motiverande. Behov som 

har blivit tillfredsställda har ingen inverkan på individen längre, däremot uppkommer 

det fler behov som vill bli tillfredsställda på en högre nivå. Behoven är i en hierarkisk 

ordning, alltså när behovet längst ner blivit tillfredsställt kommer de att utlösa behov på 

nästa nivå.  

De fem behoven Maslow (1987) skiljer mellan är ordnade hierarkiskt enligt följande; 

1. Fysiologiska behov: De skapar en lust och längtan hos individen att uppfylla dem och 

kan exempelvis vara, mat, törst och sömn. De fysiologiska behoven är de mest 

dominerande, individen vill tillfredsställa dem först och en högre nivå i hierarkin kan 

inte nås förrän dem är tillfredsställda.  

2. Trygghetsbehov: När de fysiologiska behoven är tillfredsställda är nästa nivå i 

Maslows hierarki, trygghetsbehoven. Behovet av att uppfylla dem väcks nu och kan 

exempelvis vara, behov av stabilitet, skydd och struktur. Tills de inte är uppfyllda anses 

allt annat oviktigt, även de fysiologiska behoven då de redan är tillfredsställda. Större 

delen av befolkningen uppfyller trygghetsbehovet och därför kan inte detta behov 

användas som en motivationsfaktor för de flesta människor. Trygghetsbehovet kan vara 

att få ett arbete och en lön som inger en trygghet hos individen.  
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3. Behov av gemenskap: Då de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven är uppfyllda 

menade Maslow att behovet av gemenskap och kärlek uppkom. Individen vill ge och få 

kärlek samt ömhet, om de inte blir tillfredsställda blir personen ensam och strävan efter 

gemenskap växer. 

4. Behov av uppskattning: Behov av uppskattning uppkommer då behovet av 

gemenskap blivit tillfredsställt. Alla personer i ett civiliserat samhälle har enligt Maslow 

behovet av självrespekt och självaktning. Uppskattningsbehovet delas upp i två delar, 

det inre och det yttre behovet. I individens inre behov finns en önskan om kompetens, 

självsäkerhet och frihet och i den yttre finns önskan om att få beröm, uppskattning samt 

att få vara värdesatt.  

5. Behov av självförverkligande: De fyra tidigare behoven var grundläggande och 

individen har en ständig strävan att uppfylla dem. Behovet av självförverkligande skiljer 

sig från dessa och får sin funktion av de fyra första behoven i hierarkin. Maslow menar 

att även om de fyra nedersta behoven är tillfredsställda kan en känsla av rastlöshet och 

otillfredsställande infinna sig hos individen. Känslorna kommer inte försvinna förrän 

individen förverkligar sig själv och med det menas att vara trogen sin natur och göra det 

man är bäst på. Detta behov försvinner aldrig utan individen vill ha mer och mer desto 

mer tillfredsställd personen blir.  

Maslow nämner fem behov i sin behovsteori, men det är endast behovet av 

uppskattning, behovet av självförverkligande och  trygghetsbehovet som är relevant då 

de kan kopplas till uppsatsens ämne. Maslows behov beskriver vad individen vill uppnå 

med hjälp av olika belöningar och för att det sista behovet av självförverkligande ska 

kunna uppfyllas måste de andra grundläggande behoven i hierarkin vara uppfyllda.  

3.2.1.2 McClellands teori om förvärvade behov 

Maslows teori har förnyats av olika personer då de ansåg att hans teori varit föråldrad, 

en av personerna är David Clarence McClelland (1917-1998). Enligt Hein (2005), 

influerades McClelland även av psykologen Henry Murray, men han jämförs oftast med 

Maslows behovshierarki teori. McClellands behovsteori är viktig i frågan om 

motivations faktorer och hans teorier bidrar framför allt med hur behov uppstår och hur 

dem kan påverkas.  
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Enligt Van Emmerik et. al (2010), behandlar McClelland endast tre behov, 

maktbehovet, behovet av gemenskap och prestationsbehovet. De tre behoven integrerar 

med varandra och det finns ingen hierarkisk ordning mellan dem.  Han ansåg inte att ett 

behov behövde uppfyllas innan ett annat behov bildades, behoven är inte medfödda utan 

skapas. McClelland (1967) beskriver att det första behovet, maktbehovet hos en individ, 

visar sig genom att de tycker om att ha inflytande över andra människor, de gillar att 

vinna diskussioner och de trivs i situationer som att tala inför folkmassor. Det andra 

behovet McClelland (1967) beskriver är behovet av gemenskap och här önskar individer 

att de ska bli omtyckta och accepterade. De söker nära relationer med kollegor och 

vänner och arbetar helst i team. McClelland (1967) menar att personerna ofta är 

känsliga för kommentarer som ger signal att vara fientliga eller handlingar som är 

avståndstagande. 

Hein (2005) nämner att prestationsbehovet som är det tredje behovet och det behov som 

McClelland är mest intresserad av. Personer med stort prestationsbehov vill prestera bra 

och vara framgångsrika, de gillar utmaningar och är starkt resultatinriktade. Skillnaden 

mellan dessa personer och personer med behov av gemenskap är att de föredrar experter 

framför vänner som samarbetspartner samt att de hellre vill arbeta ensamma eller med 

andra med motsvarande prestationsbehov. McClelland (1967) beskriver att personer 

med prestationsbehov inte behöver vara risktagare som annars är en myt. Utan att de 

tvärtom försöker undvika risksituationer. Han drog slutsatser om att personer med stort 

prestationsbehov var i behov av en speciell form av feedback. Han beskrev två former 

av feedback, den känslomässiga, där beröm och acceptans skapade motivation för 

medarbetare och uppgifts feedback, där personer är i behov av konkret feedback 

kopplad till utfört arbete. 

McClellands teori kompletterar Maslows, han anser att det inte finns någon hierarkisk 

ordning mellan behoven samt att ett behov kan uppfyllas oavsett om de andra två 

behoven är uppfyllda eller inte. McClelland inriktar sig på tre olika behov och det är 

hans prestationsbehov som är mest relevanta för uppsatsen. Prestationsbehovet kan 

kopplas till den inre och yttre motivationen en individ kan uppnå genom belönings-

system. 
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3.2.1.3 Herzbergs tvåfaktorteori 

Upphovsmannen till ännu en central teori inom behovsteorin, den så kallade 

tvåfaktorteorin, är Frederick Irving Herzberg (1923-2000). Han skilde på två olika 

faktorer, motivationsfaktorer och hygienfaktorer och ansåg att det var viktigt att skilja 

på arbetssituation och arbetsinnehåll. Hygienfaktorerna handlar om orsakerna till miss-

nöje på en arbetsplats och motivationsfaktorerna är knutna till arbetstillfredsställelse 

och motivation på arbetsplatsen. (Hein, 2005)  

Herzbergs teori innehåller två dimensioner, Abrahamsson & Andersen (2007) beskriver 

att de är helt oberoende av varandra, (1) tillfredsställelse – otillfredsställelse och (2) 

trivsel – icke trivsel. Enligt Herzbergs teori framkommer det att människan har behov 

av eller önskan om att tillfredsställa dessa behov, detta kallar han motivationsfaktorer.  

Motivationsfaktorerna, är enligt Herzbergs tvåfaktorteori: prestationer, erkännande, 

arbetet i sig självt, ansvar, befordran och inlärning av nya färdigheter. När en av 

faktorerna tillfredsställs leder det till mer behov av samma sak och dessa faktorer ökar 

den inre motivationen. För Herzberg ger hygienfaktorerna ingen motiverande effekt i 

arbetslivet. De består av: organisationens politik, ledaren, arbetsförhållandena, 

mänskliga förhållanden, den ekonomiska ersättningen i form av exempelvis lön, status, 

trygghet i arbetet samt privatlivet. (Abrahamsson & Andersen, 2007). 

Herzberg menar i sin behovsteori att belöningsfaktorer såsom lön inte har någon 

motiverande effekt på individer och detta kan kopplas till monetära belöningsfaktorer. 

Han menar istället att individer påverkas av belöningsfaktorer såsom, ansvar, befordran 

och inlärning av nya färdigheter och att dessa kan kopplas till icke-monetära 

belöningsfaktorer.  

3.2.1.4 McGregors Teori X och Teori Y 

Douglas McGregors, som är en annan teoretiker hade en syn på människan som 

speglade på att människan kunde motivera sig själv samt att det fanns stor potential till 

självförverkligande. McGregor bedömde att cheferna inte kunde motivera sin personal 

utan de kunde enbart skapa ramar och förutsättningar till personalens motivation. 

Organisationer var enligt McGregor en levande organisation som hade en stor förmåga 

att kunna utveckla och lära sina medarbetare samt att kunna uppnå gemensamma mål. 

Utifrån hans syn på människan utformade McGregor två typer av teorier, även kallade 

Teori X och Teori Y. (Hein, 2012) 
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Enligt Halepota (2005), grundar sig teori X på flera antagande om att arbetstagare är 

lata, motvilliga att arbeta och vill helst inte arbeta om det är möjligt. Personalen tar inte 

ansvar, är motvillig till förändring samt att de bör bestraffas för deras uppkommande 

fel. Både Halepota (2005) och Heil m.fl (2000) ansåg däremot att personalen skulle 

belönas för sina extra insatser när det inträffade. Däremot antydde Heil m.fl.(2000)  att 

lön inte var tillräckligt motiverande utan det man kunde belöna personalen för sina extra 

insatser var övertidsersättning, semester eller sjukförsäkring. Då teori X inte var lämplig 

utan baserade på ogiltiga och bristande antagande så införde McGregor teori Y.  

Kopelman m.fl.(2008), menade att teori Y grundade sig på att personalen inte var lata 

utan har förmåga att tillhandahålla viktiga idéer eller förslag som kan förbättra 

organisationen effektivt. Personalen är även villig att ta ansvar, styra och kontrollera de 

mål som personalen har åtagande till och därför blir belöningar viktiga enligt Hein 

(2012). För att personalen ska bli motiverade till att vilja uppnå organisationen mål är 

det viktigt enligt Halepota (2005), att personalen ges frihet att arbeta på sitt eget sätt för 

att kunna uppnå sina mål. Chefen bör visa tillit för sin personal att deras prestationer 

kommer att vara nytta för organisationen. Chefen ska skapa arbetsuppgifter som gör att 

medarbetarna har möjlighet att uppnå sina egna mål men samtidigt kunna uppnå 

organisationens mål enligt Heil m.fl.(2000). Därför bör företagen skapa en miljö där 

personalen blir motiverade att vilja bidra med så mycket som möjligt till organisationen. 

Människor vill känna sig delaktiga i en uppgift och därför är det betydelsefullt om 

företaget kan utforma uppgifter på ett sådant sätt som kommer att göra att människor 

motiverar sig själva.  

För att ge en helhetsbild av McGregors teorier tas både teori X och Y upp, men det är 

enbart teori Y som är relevant för uppsatsen. Detta för att personalen är en viktig 

tillgång för företaget samt att personalen är villig att ta ansvar, dela med sig idéer och få 

frihet att få arbeta på sitt sätt för att få verksamheten framåt. Det är därför viktigt att 

företagen att visar tacksamhet för sin personals prestationer genom att belöna dem, det 

skapar då motivation för arbetstagarna att vilja prestera ännu bättre på sin arbetsplats 
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3.2.2 Processteori 

Förklarar de processer som påverkar motivationen hos individer i en organisation. 

Processteorin beskriver hur individer motiveras och varför individer styrs till ett visst 

beteende. (Hein, 2012) 

3.2.2.1 Förväntningsteori 

Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) innefattar förväntningsteori många delar från 

andra teorier exempel, behovs-, balans- och förstärkningsteorierna. Förväntningsteori 

interagera även mellan individer, situationer och omgivning. Redan under 50-talet 

berörde Georgopoulos, Mahoney och Jones (1957) olika hypoteser, vilket kan ha varit 

grunden till förväntningsteori. Hypoteserna handlad om hög och låg produktivitet som 

påverkade personalens uppsatta mål. Målen var utvecklade att kunna tillfredsställa 

personalens behov för att bli motiverade. Därmed fanns det en sammankoppling mellan 

produktivitet och effektivitet som gav motivationen till arbetstagarna. Fanns det hög 

produktivitet så ansågs det att personalen var effektiv att kunna uppnå sina mål. 

Däremot var personalen mindre effektiv om det var låg produktivitet.  

Victor H. Vroom (1932-) var den första som kompletterade teorin som Georgopoulos 

m.fl. hade påbörjat med. Abrahamsson & Andersen (2005) beskriver att Vroom antydde 

att motivation var en funktion som bestod av tre delar;  

Förväntan innefattar personens antagande och sannolikheten för att en insats ska kunna 

leda till resultat. Kan inte personen se förbindelsen mellan sin arbetsinsats och resultatet 

saknar personen förväntan.  

Instrumentalitet visar personens antagande om sannolikheten att den presterade insatsen 

kommer antingen visa positiva eller negativa resultat. Hög instrumentalitet finns, om 

personen tror att han eller hon kommer få belöningar för utförd prestation.  

Valens involverar personens antagande om betydelsen i det förväntade resultatet, dvs. 

vad tycker egentligen personen om att resultatet uppkommer. Hög valens uppkommer 

ifrån svåra arbetsuppgifter och större ansvar som anses vara motiverande för en person 

som vill utvecklas. 

Utifrån de tre faktorerna hade Vroom sin syn på motivation. Ett antal år senare 

utvecklades Vrooms förväntningsteori av de amerikanska forskarna Porter och Lawler, 

de har tagit med material från andra motivationsteorier. Porter och Lawler antydde att 
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det är personens handlingar som ligger till grund för personens förväntningar, samt 

vilka följder om det kommer att leda till yttre eller inre belöningar. Förväntan, 

instrumentalitet och valens som Vroom lyfte fram, räcker inte enligt Porter och Lawler 

utan det finns andra viktiga faktorer såsom individens kompetensnivå. Det är inte givet 

att personens insats kommer att leda till någon prestation. Personen kan ha en stark 

motivation till att vilja utföra en prestation, men det är inte givet att ansträngningen 

kommer att resultera i en prestation för att bli belönad. En annan viktig faktor är att 

personen har medvetenhet om arbetsuppgiften.  Förstår inte personen uppgiften finns det 

inget som tyder på att det kommer leda till en prestation som kommer ge belöning. En 

prestation kan grunda sig på både yttre och inre faktorer. Inre faktorer skapar den 

tillfredsställning som en individ kan känna när man har utfört en arbetsuppgift. En yttre 

faktor är att någon utomstående ger beröm. (Abrahamsson & Andersen, 2005) 

Jacobsen & Thorsvik (2008) tillägger att det resultat man försöker uppnå i 

förväntningsteorin, måste vara något som de anställda värdesätter. Det är även viktigt 

att belöningarna är konsekventa till det personen har presterat till det uppnådda 

resultatet. De påpekar också att personen måste vågar tro att man kan uppnå det 

resultatet som krävs för att få belöning. Därmed är det viktigt att ledningen i 

organisationerna utforma belöningarna så att de motiverar arbetstagarna att vilja uppnå 

resultat, samt att de anställda förstå sambandet mellan hög valens till höga prestationer 

för att få motivationen maximal. Är valensen noll kommer även personens motivation 

vara noll.  

Med utgångspunkt från teoretikernas syn på förväntningsteorin framhävs att det är 

viktigt att arbetstagaren förstår att alla utförda arbetsinsatser inte kan ge belöningar. Det 

ska finnas en medvetenhet hos arbetstagaren att personens kompetensnivå inte räcker 

för att få belöning efter arbetsinsatsen. Därför blir det viktigt att ledningen utformar 

belöningar så att arbetstagarna i företaget förstår vad som krävs för att få belöning samt 

att det är viktigt att dessa belöningar stimulerar både den inre och yttre motivationen 

hos arbetstagaren.  
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3.3 Belöningsformer 

Det är svårt att definiera vad en belöning är för något enligt Lindmark & Önnevik 

(2011). En förklaring kan vara att det är förbindelsen mellan individen som får 

belöningen och företaget som skapar belöningen som utgör vad belöningen är för något. 

Belöningar kan både vara konkreta som exempelvis, en tjänstebil, en bukett blommor 

eller mindre uppenbara såsom glädje eller självförverkligande. Lindmark & Önnevik 

(2011) hänvisade till Laurie Mullins bok, Managment and organizational behaviour 

(2002) där han beskrev att belöningar är till för att tillfredsställa personalens behov. 

Företagen bör ge tre olika former av belöningar såsom ekonomiska belöningarna (lön 

och förmåner), inre tillfredsställelse (utvecklingsmöjligheter) samt sociala relationer 

(tillhöra en grupp). Kan företagen skapa belöningar som grunda sig på dessa tre faktorer 

kan företagen tillfredsställa personalens behov. Då det finns olika belöningsformer blir 

det enklast att dela upp dem i monetära och icke-monetära belöningar.  

Monetära belöningar kopplar de flesta till lön och pengar. Det kan beror på att företaget 

ger lön varje månad till sina anställda i utbyte att de anställda utför en arbetsprestation 

enligt Lindmark & Önnevik (2011). Den vanligaste monetära belöningen är lön som 

arbetstagaren får varje månad, det kan även vara prestationslöner som bygger på vad 

och hur mycket den anställde presterar. Ett exempel på prestationslön är provision som 

ges till arbetstagaren som belöning när ett mål uppnåtts. Vanliga monetära belöningar är 

bonus, övertidsersättning, vinstdelning och avgångsvederlag som de anställda kan få, 

likväl förekommer det även att företagen fördelar ägandeskapet i företaget, vilket gör att 

anställda tilldelas ett antal aktier eller optioner enligt Lindmark & Önnevik (2011). 

Monetära belöningar har möjligheten att kunna påverka personalens motivation att vilja 

utföra företagets arbetsuppgifter enligt Sorauren (2000).  Det kan vara ett sätt att öka 

personalens intresse för företaget samt sitt arbete. Han fortsätter att de flesta är 

övertygande om att människor är enbart intresserade av pengar vilket är en större 

motivationsfaktor för människor vilket gör att icke-monetära belöningar kommer i 

skymundan.  

Icke-monetära belöningar kan vara en dator, en tjänstebil eller hemtjänster med mera. 

Det är vanligt att man kallar icke-monetära belöningar för förmåner, detta beror på 

förmånsbeskattningen från inkomstskattelagen. Pension, försäkringar och friskvårds-

bidrag är vanliga icke-monetära belöningar enligt Lindmark & Önnevik (2011) men de 
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tar även upp beröm, uppskattning och feedback som företag kan belöna sina medarbetar 

med.  

Enligt Lindmark & Önnevik (2011) är det viktigt att personalen bygger upp ett bra 

självförtroende och en god självinsikt som kommer att påverkar om individen själv ska 

kunna nå goda prestationer samt att man vågar testa nya arbetsuppgifter för att kunna 

utvecklas. Därför bör utformningen av belöningarna stimulera individens själv-

förtroende och självinsikt att vilja uppnå belöningarna.  

Cohen (2006) har analyserat icke-monetära belöningar och bedömt dem som viktiga då 

användandet av icke-monetära belöningar visar att företagen bry sig om sina anställda 

för deras prestationer. Hon påpekar att monetär belöning inte är så motiverande för 

individen utan det är den icke-monetära gåvan som uppskattas av personalen då det 

känns som företaget bry sig. Det är betydelsefullt att den icke-monetära belöningen 

levereras i tid till den anställde, för att visa att företaget bry sig och att man har utfört 

något bra. Kommer belöningen för sent eller att individen måste påminna, kommer det 

att påverka den anställdes effektivitet negativt.  

Cohen (2006) beskriver även att icke-monetära belöningar kan vara olika beroende på 

arbetstagare. Vissa anställda tycker om att få uppmärksamhet vilket gör att de tycker om 

att hamna på företagets nyhetsbrev. Andra vill vara närvarande vid ett personalmöte 

exempel. Därför kan man på olika sätt belöna sina anställda på olika sätt när man vill 

visa upp ett arbete. Vidare beskriver Cohen (2006) att det ska läggas mer fokus på 

anställda och det ska ifrågasättas vad de uppfattar som en belöning men även vad som 

skulle kunna motivera dem.  

Med hänsyn från monetära och icke-monetära belöningar fås en förklaring på vad det 

finns för olika sorters belöningssystem som skapar motivation hos den anställde och 

detta kommer att användas som underlag i uppsatsen. Då tidigare nämnda teoretikerna 

tar upp inre och yttre belöningssystem som skapa motivation och de kan kopplas till 

monetära och icke-monetära belöningar.  
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3.4 Motivation i kunskapsbaserade företag 

Amar (2004) skriver i sin artikel om att motivera personal i organisationer. Chefer har 

alltid vetat vad som är värdeskapande i organisationer, men då konkurrens och 

arbetssituationer ändrats i dagens samhälle skapas högre värde för personalen att ha en 

motiverande arbetsmiljö, än att drivas av kapital. De företag som väljer att fokusera på 

en motiverande arbetsmiljö som är kunskapsbaserad, samt får de anställda att engagera 

sig i företagens mål, lyckas även uppnå dessa. Organisationen kommer på så sätt att 

känna igen och lösa problem tidigare än de konkurrenter som inte valt att satsa på en 

motiverande arbetsmiljö för sina anställda.  

Enligt Amar (2004), uppstår motivation inom tre områden i den kunskapsbaserade 

arbetsmiljön. Den första han nämner är arbetet i sig själv, om chefer är tydliga med 

vilka mål organisationen har kan organisationen inspirera dess anställda att ta mer egna 

initiativ. Genom att erbjuda medarbetare möjlighet att sätta upp egna mål, ökar 

motivationen i arbetsmiljön. Det andra området Amar (2004) nämner är arbetsresultat, 

som omfattar inre och yttre belöningar. Här tas de anställdas prestationer upp, positiva 

och negativa effekter av sina insatser samt vad som motiverar dem. Det tredje området 

som beskrivs handlar om organisationens system, den omfattar bland annat, kultur, 

regler, ledning samt företagets position på marknaden. Alla dessa faktorer väcker 

intresse hos de anställda och motivationsfaktorer såsom möjlighet till, bredare 

arbetsuppgifter eller förmåner har blivit allt vanligare motivationsfaktorer.  

Amars artikel från 2004 tagits med i uppsatsen då den enligt oss kan kopplas till 

kunskapsbaserade företag såsom redovisningsföretag till ämnet motivation. Amar tar 

även upp hur olika belöningar ökar motivationen inom tre områden för anställda i 

kunskapsbaserade företag. 

3.5 Kritik mot belöningssystem 

Belöningssystemens inverkan är för det mesta positiv i organisationer men de kan även 

ha en negativ inverkan, som nämns tidigare passar olika sorters belöningar in i olika 

företag. Lindmark & Önnevik (2011) tar upp negativa effekter som kan fås vid 

användning av monetära belöningssystem inom vissa organisationer. De monetära 

belöningssystemen förstärker hierarkier och maktförhållanden och kan få effekten att 

personer med högre makt eller position får den högsta lönen eller bonusen. Jacobsen & 

Thorsvik (2008) menar att organisationer som inte har belöningssystem eller om de 
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används på fel sätt medför en negativ effekt. Individer kan istället bli omotiverade och 

mindre produktiva samt få en negativ inställning till sitt arbete.  

Deci et al. (1999) publicerade en studie som handlar om 128 experiment som utfördes 

under två årtionden. I studiens utfall framkommer det att de monetära belöningarna har 

en negativ effekt på motivationen, däremot framkom det att icke-monetära belöningar 

såsom feedback gav en positiv effekt. Då yrken inom redovisningsbranschen handlar 

om anställdas analytiska förmåga och effektivitet kan de monetära belöningssystemen 

få negativ effekt.  

Abrahamsson & Andersen (2007) tar upp bieffekter av belöningssystem i allmänhet och 

de beskriver att, belöningssystem kan innebära att ledningen endast lägger märke till de 

mål som är konkreta och missar att belöna andra kreativa mål hos de anställda som inte 

är lika synbara. Även den långsiktiga utvecklingen av ett företag kan påverkas negativt 

av belöningssystem, då anställda kan handla kortsiktigt för att få sin belöning så fort 

som möjligt.  

Pro (2011), skriver i en artikel om företaget Finnair,  här kan negativa följder och 

effekter av belöningssystem ses då de inte har använts på ett bra sätt. Finnair valde att 

endast belöna 1/6 del av sina medarbetare och utelämnade resterande del, det va de med 

lägre positioner inom företaget som lämnades utanför. Medarbetarnas känsla av att bli 

orättvist behandlade och utelämnade ledde till strejker och negativa effekter inom 

företaget.  

Genom olika teorier ges en bild av individers motivation och hur dessa uppnås genom 

olika belöningar, de kan sedan kopplas till kunskapsbaserade företag såsom 

redovisningsföretag. En annan viktig del som måste framgå är de negativa effekter som 

kan påverka individers motivation om belöningssystemen används på ett sätt som inte 

fungerar och det kan variera från företag till företag. Det är viktigt att ta fram både 

negativa och positiva synvinklar av belöningar för att kunna få en helhetsbild av 

uppsatsens ämne samt för att kunna uppnå ett rättvisande svar på problem-

formuleringen. 
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3.6 Teoretisk referensram 

Valda teorier sammankopplas nedan i en modell, denna utgör den teoretiska referens-

ramen i uppsatsen. Figuren ger en tydligare bild av hur teorierna hör samman med 

ämnet motivation samt hur de tillämpats i kommande empiri- och analyskapitel.. 
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Figur 1- Modell, teoretisk referensram 
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Enligt Hein (2012) kan motivationsteorier delas upp i två olika delar, behovsteorier 

samt processteorier. Behovsteorierna beskriver vad som motiverar individer i en 

organisation och processteorin beskriver hur individer motiveras och varför individer 

styrs till ett visst beteende.  I uppsatsen har störst fokus lagts på behovsteorierna, då 

intresset i denna studie handlar om vad som motiverar individer och inte så mycket om 

varför individer styrs till ett visst beteende. Men båda aspekter behöver ändå ses över 

för skapa en helhetsbild av ämnet samt för att kunna besvara uppsatsens 

problemformuleringar.  

Behovsteorierna kompletterar varandra och därför har fyra olika teoretikers syn på en 

individs behov tagits med. Maslow nämner fem olika behov i sin hierarki och för att då 

högre ska kunna uppfyllas måste de grundläggande behoven först uppfyllas. Maslows 

behov beskriver vad individen vill uppnå med hjälp av olika belöningar och hans teori 

har på senare tid utvecklats av McClelland. McClellands teori kompletterar Maslows 

hierarki med sitt prestationsbehov. Han ifrågasätter även vissa delar av Maslows 

behovsteori, då han menar att det inte finns någon hierarkisk ordning mellan behoven 

samt att ett behov kan uppfyllas oavsett om de andra två behoven är uppfyllda eller inte. 

Uppsatsen berör Maslows behov av uppskattning, trygghetsbehovet samt behovet av 

självförverkligande och McClellands prestationsbehov, de andra behoven lämnas 

utanför i studien och förklaras endast i teorin för att ge en helhetsbild av de olika 

teorierna. Här beskrivs individers behov av motivation av olika slag, dessa uppnås med 

hjälp av belöningar. 

Herzbergs tvåfaktorteori kompletterar tidigare behovsteorier, då han betonar olika 

belöningssystem som skapar motivation för individen. Han beskriver hygienfaktorerna 

som kopplas till monetära belöningar och motivationsfaktorer som kopplas till icke-

monetära belöningar. De flesta företag lägger allt för stor fokus på hygienfaktorer och 

det blir kostsamt och ger ingen motiverande effekt på individen menar Herzberg. 

Företagen borde istället fokusera på de icke-monetära belöningarna såsom ansvar och 

inlärning av nya färdigheter, då de är mindre kostsamma samt att de skapar större 

motiverande effekt för individer i en organisation.  

För att ge en avslutande och komplett bild av behovsteorierna har slutligen McGregors 

teori Y tagits med. Han lägger fokus på att belöningar ges och då skapas motivation för 

individer. McGregor menade i sin teori Y att personalen är företagets viktigaste tillgång 
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och de bör därför bli belönade för att motivation ska kunna skapas. Det leder i sin tur till 

att de anställda presterar ännu bättre på sin arbetsplats än vad de annars hade gjort.  

Förväntningsteorin tas med i teorikapitlet för att komplettera behovsteoretikernas syn. I 

förväntningsteorin ligger fokus på att individer kan se att ett visst handlande leder till 

belöningar av olika slag. Det leder till motivation att utföra arbetsuppgiften, individerna 

måste uppnå något för att kunna få belöningen som utlovats. I nämnda behovsteorier 

däremot handlar det om att en belöning ges och då uppstår motivation hos individen.  

Avsnittet om belöningsformer tas upp då en uppdelning av belöningssystem ska kunna 

göras, de delas här upp i monetära och icke-monetära belöningar. Dessa kan kopplas till 

teoretikernas beskrivning av inre och yttre belöningar. Avsnittet om belöning i 

kunskapsbaserade företag tas med för att koppla de kunskapsbaserade redovisnings-

företagen som undersöks i uppsatsen till ämnet belöningssystem ur motivations-

synpunkt. Slutligen tas kritik avsnittet upp, det för att klargöra att belöningar inte enbart 

skapar motivation utan att de kan skapa en negativ effekt om de används på ett felaktigt 

sätt. Utifrån valda teorier kunde sedan frågor till enkätundersökningen utformas  

(se figur 1). 
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4. Empiri 

I empirikapitlets början genomförs företagsbeskrivningar av medverkande företag. Det 

empiriska materialet i form av enkätundersökningens resultat redovisas i detta kapitel. 

Emprin låg sedan till grund för kommande analyskapitel.  

4.1 Företagsbeskrivningar 

4.1.1 PwC 

Öhrling PricewaterhouseCoopers (PwC) tillkom 1999 genom en sammanslagning av 

Öhrling Coopers & Lybrand och Price Waterhouse. PwC levererar tjänster inom 

revision, redovisning, skatt, corporate finance, consulting, riskhantering, HR-rådgivning 

och utbildning. Företaget har sin verksamhet runt om i världen och i Sverige har de idag 

cirka 3700 medarbetare belägna på 130 kontor runt om i landet. (PwC, 2014) 

PwC affärsidé är att ha ett tjänsteutbud som ska utgå från kundernas behov, de ska sälja, 

utveckla samt genomföra redovisning, revision och kvalificerad rådgivning inom 

finansiella områden. Verksamhetens olika framgångsfaktorer är att de vill ha en bred 

kompetens, förståelse för kundens kultur och affärer, proaktivt och affärsmässigt 

agerande, personligt engagemang och förtroende samt att de vill ha fokus på kvalitet 

och professionalism. Företagets vision är att medverka till ett väl fungerande privat, 

offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. De har tre nyckelvärderingar, 

teamwork, leadership och excellence för hela sin globala verksamhet. (PwC, 2014) 

4.1.2 EY 

Ernst & Young bildades år 1989, då två de två företagen Arthur Young & Co och Ernst 

& Whinney slogs samman. Det är ett globalt företag som levererar tjänster inom 

revision, redovisning, skatt, transaktioner och rådgivning. De har cirka 175 000 

medarbetare världen över. (EY, 2014) 

4.1.3 LRF konsult 

Lantbrukarnas Riskförbund, LRF bildades år 1971 och är ägare till LRF konsult som  

har specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och 

fastighetsförmedling. De har cirka 1 600 medarbetare på 130 lokalkontor runt om i 

Sverige. (LRF konsult, 2014)  
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4.2 Enkätresultat 

I enkätundersökningen medverkade 24 respondenter från PwCs regionala kontor i 

Kalmar, Karlskrona och Växjö, de medverkande arbetade alla inom redovisning. Även 

4 personer från LRF konsult och 3 stycken från EY medverkade, deras svar kommer 

sammanställas och jämföras med svaren från PwC för att se skillnader eller likheter. 

Nedan presenteras resultaten från undersökningen i olika diagram och tabeller. För att 

se enkätfrågorna se (Bilaga 1. enkätundersökning) 

Enkätundersökningens frågor 1-4 kommer inte ha någon användning till det empiriska 

materialet då de är uppvärmningsfrågor för respondenterna. Fråga 5 används för att 

kunna göra jämförelse mellan de berörda företagen. Därmed kommer enkätresultatet att 

börja på fråga 6 då de är grunden för det empiriska materialet. En skala mellan 1-5 

valdes i fråga 7 då det blir ett mer preciserat svar vid en skala av 1-5 jämfört med en 

skala från 1-10, då respondenterna då skulle ha fler valmöjligheter. Det finns däremot 

en nackdel med att ha ojämnt antal, respondenten kan tolka 3:an i rankningen som 

varken eller. 

Fråga 6. 

I frågan fanns två svarsalternativ, förekommer eller förekommer ej, respondenterna 

kunde endast välja ett av svarsalternativ på varje delfråga.  

Respondenter PwC  

 

Figur 2.1 Enkätresultat PwC.  
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Samtliga respondenter svarade att befordran, omväxlande arbetsuppgifter, få 

information om vad som händer i företaget, utvecklingsmöjligheter/utbildning, 

tjänsteresor samt feedback förekom på PwC.  

Bland respondenterna svarade majoriteten att högre lön, eget ansvar, beröm samt att få 

möjlighet att arbeta hemifrån förekom som belöningssystem på PwC.  

Det som enligt majoriteten av respondenterna inte förekommer som belöningssystem på 

PwC är optioner, vinstdelning och extra semester.  

Det var delade meningar om bonus förekom på PwC och cirka hälften svarade att det 

förekom och andra hälften att det inte förekom.  

Övriga företag 

 

Figur 2.2 Enkätresultat övriga företag. 

Förekommer eller förekommer ej följande belöningsfaktorer på din arbetsplats? 

Utifrån samtliga respondenter i övriga företag förekom följande belöningar; 

omväxlande arbetsuppgifter, feedback, möjlighet att arbeta hemifrån, utbildning/ 

utvecklingsmöjligheter, eget ansvar samt beröm.  

Majoriten av respondenterna från de två övriga företagen ansåg att högre lön, få 

information om vad som händer i organisationen samt tjänsteresor förekom. 
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De belöningssystem som inte förekom på de övriga företagen var extra semesterdagar, 

vinstdelning, bonus samt optioner. Det var däremot delade meningar angående om 

befordran förekom eller inte.  

Fråga 7. 

Figurerna 3.1 och 3.2 ingår i samma fråga, men har delats upp i två diagram för att ge 

en mer förståelig bild. I frågan fanns rankning 1-5 på varje delfråga, där 1 är icke 

motiverande och 5 är mycket motiverande. Endast ett alternativ på varje delfråga kunde 

väljas.  

Respondenter PwC 

 

Figur 3.1. Enkätresultat PwC. 

Vilka belöningsfaktorer motiverar/skulle kunna motivera dig på din arbetsplats? (del 1) 

Bland respondenterna på PwC valde majoriteten att högre lön, extra semester samt 

feedback var mycket motiverande. I frågorna om omväxlande arbetsuppgifter och 

vinstdelning svarade större delen av respondenterna att det var motiverande eller 

mycket motiverande. Respondenterna hade i frågan om befordran samt att få 

information om vad som händer i organisationen delade åsikter, men merparten valde 

rankning 3, 4 eller 5.  

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Vilka belöningssystem motiverar/skulle 

kunna motivera dig på din arbetsplats?  

1

2

3

4

5



    

38 

 

Respondenter PwC  

 

Figur 3.2 Enkätresultat PwC. 

Vilka belöningsfaktorer motiverar/skulle kunna motivera dig på din arbetsplats? (del 2) 

Majoriteten respondenter från PwC ansåg att belöningssystemen; bonus, utbildning/ 

utvecklingsmöjligheter, eget ansvar samt beröm var motiverande eller mycket 

motiverande.  

Att arbeta hemifrån, bli erbjuden tjänsteresor samt optioner var det delade åsikter om 

och de flesta valde här rankningen 3.  
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Övriga företag  

  

Figur 3.3 Enkätresultat övriga företag. 

Vilka belöningsfaktorer motiverar/skulle kunna motivera dig på din arbetsplats? (del 1) 

Bland respondenterna från de övriga företagen svarade majoriteten att 

belöningssystemen; omväxlande arbetsuppgifter, extra semester samt feedback var 

mycket motiverande. Högre lön och befordran ansåg majoriteten av dem vara 

motiverande och det var delade meningar angående vinstdelning och få info om vad 

som händer i organisationen.  

Övriga företag  

 

Figur 3.4 Enkätresultat övriga företag. 
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Bland övriga respondenter svarade majoriten att bonus, utbildnings/utvecklings-

möjligheter, eget ansvar samt beröm är mycket motiverande eller motiverande 

belöningssystem. Resterande belöningssystem; möjlighet att arbeta hemifrån, tjänste-

resor samt optioner hade respondenterna delade meningar om. 

Fråga 8. 

I frågan fick respondenterna möjligheten att välja ett eller flera svarsalternativ  

om vad de ansåg att belöningarna resulterade i för motivationsfaktorer. Följande tal i 

cirkeldiagrammet är hur många respondenter som har svarat på varje svarsalternativ 

och beskrivs inte i procent. 

Respondenter PwC 

 

Figur 4.1 Enkätresultat PwC.  

Vad ska motivationen som fås av belöningarna resultera i enligt dig? 

Att känna uppskattning/erkännande är motivationsfaktorn som merparten av 

respondenterna på PwC vill att belöningar på arbetsplatsen ska resultera i. Att känna 

delaktighet samt att utvecklas och lära sig nya arbetsuppgifter är de två 

motivationsfaktorer som respondenterna vill få ut av belöningarna på sin arbetsplats och 

dessa kommer strax bakom uppskattning/erkännande. Resterande motivationsfaktorer 
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dagligt arbete, kunna uppnå uppsatta mål, att inte vilja byta arbetsplats samt att känna 

en trivsel på sin arbetsplats.  

Övriga företag 

 

Figur 4.2 Enkätresultat övriga företag. 

Vad ska motivationen som fås av belöningarna resultera i enligt dig? 

Majoriteten av övriga företags respondenter ansåg att belöningar skulle resultera i 

trivsel på arbetet samt uppskattning/erkännande. Att kunna nå uppsatta mål, utvecklas 

och lära sig nya arbetsuppgifter, delaktighet samt att inte byta arbetsplats kom tätt 

bakom. En respondent svarade att belöningen skulle resultera i att prestera utöver 

dagligt arbete.   

  

1 

4 

3 

6 
4 

6 

4 

Vad ska motivationen som fås av 

belöningarna resultera i enligt dig?  

Prestera utöver dagligt arbete

Kunna nå uppsatta mål

Att inte byta arbetsplats

Trivsel på arbetet

Utvecklas och lära sig nya

arbetsuppgifter

Uppskattning/erkännande

Delaktighet



    

42 

 

0

5

10

15

20

Hur upplever du icke-monetära belöningar 

som förekommer på din arbetsplats?  

0
2
4
6
8

10
12
14

Hur upplever du monetära belöningar som 

förekommerpå din arbetsplats? 

Fråga 9. 

På följande två figurer har det valts att dela upp icke-monetära och monetära 

belöningar. Ett eller flera svarsalternativ kunde väljas i frågorna som delades upp i 

rättvist, orättvist, positivt, negativt, finns tillräckligt, borde finnas flera samt 

nödvändigt, icke nödvändigt. 

Respondenter PwC 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1. Enkätresultat PwC. 

Hur upplever du de icke-monetära belöningar som förekommer på din arbetsplats?  

Majoriteten av de medverkande respondenterna från PwC, svarade att de icke-monetära 

belöningssystemen var positiva, rättvisa och nödvändiga men att det borde finnas flera. 
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Figur 5.2 Enkätresultat PwC. 

Hur upplever du de monetära belöningar som förekommer på din arbetsplats? 
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I frågan om monetära belöningar var det delade meningar bland respondenterna på 

PwC, men majoriteten ansåg att det borde finnas fler monetära belöningar samt att de va 

positiva. Mellan frågan om de var rättvisa eller orättvisa svarade nästan lika många båda 

delarna.  

Övriga företag 

 

Figur 5.3 Enkätresultat övriga företag. 

Hur upplever du de icke-monetära belöningar som förekommer på din arbetsplats? 

Majoriteten av respondenterna på de övriga företagen ansåg att de icke-monetära 

belöningarna var positiva, nödvändiga samt att det borde finnas fler. Mellan frågan om 

belöningarna var rättvisa eller orättvisa svarade nästan lika många båda delarna.  

Övriga företag 

 

Figur 5.4 Enkätresultat övriga företag. 

Hur upplever du de icke-monetära belöningar som förekommer på din arbetsplats? 

0
1
2
3
4
5
6

Hur upplever du icke-monetära belöningar 

som förkommer på din arbetsplats? 

0

1

2

3

4

5

Hur upplever du monetära belöningar som 

förekommer på din arbetsplats?  



    

44 

 

Övriga respondenter ansåg att det borde finnas fler monetära belöningar men att de 

samtidigt är orättvisa. Några ansåg däremot att det fanns tillräckligt med monetära 

belöningar på företagen.  

Fråga 10. 

Respondenterna fick i sista frågan möjlighet att skriva ett eller flera förslag på 

belöningar som de ansåg motiverande samt borde finnas på arbetsplatsen och som inte 

finns i nuläget. 

Respondenter PwC 

Ge förslag på någon annan sorts belöning som du anser skulle vara motiverande.  

(Belöningarna får inte förekomma på din arbetsplats i nuläget) 

Vinstdelning Extra semester Företagsbil till uppdrag 

Resor Städ/tvätthjälp Bilvårdshjälp 

Bonus Presentkort Arbetstidsförkortning 

Högre friskvårdspeng Lönehöjning  

Figur 6.1 Enkätresultat PwC. 

Ge förslag på någon annan sorts belöning som du anser skulle vara motiverande 

Övriga företag 

Ge förslag på annan sorts belöning som du anser skulle vara motiverande. 

(Belöningar får inte förekomma på din arbetsplats i nuläget) 

Extra semesterdagar Bättre lön 

Sjukförsäkring Vinstdelning 

Gemensamma personalaktiviteter Extra ersättning vid föräldraledighet 

Figur 6.2 Enkätresultat övriga företag. 

Ge förslag på någon annan sorts belöning som du anser skulle vara motiverande 
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5. Analys 

I detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen samman med det empiriska 

materialet. En analys av fallföretagens belöningssystem ur motivation synvinkel samt en  

jämförelser mellan de studerade kunskapsbaserade redovisningsföretagen görs. 

Analysen ligger sedan till grund för nästkommande slutsatskapitel.  

5.1 Motivationsteorier 

5.1.1 Behovsteorier 

McGregor förklarar i teori Y att personalen är en viktig tillgång för företagen och att det 

därför är viktigt att företagen visar tacksamhet för sin personal och dess prestation 

genom att belöna dem. McGregor menar att arbetstagarna skulle bli mer motiverande att 

vilja prestera ännu bättre genom olika belöningar. Utifrån Lindmark & Önnevik (2011) 

var det bästa sättet att dela upp belöningar i monetära och icke-monetära belöningar. I 

enkätundersökningen gjordes en uppdelning och de icke-monetära belöningarna var 

befordran, omväxlande arbetsuppgifter, få information om vad som händer i 

organisationen, feedback, arbeta hemifrån, utbildning/utvecklingsmöjligheter, eget 

ansvar samt beröm. De monetära belöningarna var högre lön, extra semester, 

vinstdelning, bonus, tjänsteresor och optioner.  

Utifrån enkätundersökningen framkom det vilka ovan nämnda belöningsformer som 

förekommer på PwC kontoren. De som förekom var, högre lön, befordran, omväxlande 

arbetsuppgifter, få information om vad som sker i organisationen, arbeta hemifrån, 

feedback, utbildning/utvecklingsmöjligheter, eget ansvar, tjänsteresor samt beröm. Det 

var delade meningar om bonus förekom eller inte på kontoren, en orsak till det kan 

enligt oss bero på vilken position den anställda har inom organisationen, om personen 

exempelvis är redovisningsassistent eller inte. Andra faktorer som påverkar om man får 

bonus eller inte, kan enligt oss bero på hur länge individen har arbetat inom 

organisationen eller individens erfarenheter. Optioner, vinstdelning och extra semester 

förekom inte enligt majoriteten, dock var det ett fåtal respondenter som svarade att det 

förekom. Vi anser att det kan bero på vilken position i organisationen respondenten har 

eller på vilket kontor de arbetar på inom Pwc, då det var ett fåtal som svarade att det 

förekom och resterande att det inte förekom. Då respondenterna arbetar inom samma 

företag fast på olika lokalkontor borde det enligt oss vara realistiskt om kontoren 

införde samma belöningar överallt inom organisationen.  
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Maslows (1987) behovshierarki och dess olika behov kan kopplas till hur de anställda 

på PwC svarade på enkäten. Maslow beskriver i trygghetsbehovet att det tillfredsställs 

då de anställda på PwC anser högre lön som en motiverande belöningsform. Högre lön 

inger trygghet för individen, men de individer som inte uppnår den arbetsprestation som 

krävs för att få högre lön, får istället feedback för att i framtiden kunna prestera bättre 

och då får ta del av belöningen, högre lön.  

Alla individer har ett inre och yttre behov av uppskattning enligt Maslow (1987). Det 

inre behovet uppnås genom kompetens, självsäkerhet samt frihet och det yttre uppnås av 

att få beröm och uppskattning. Respondenterna ansåg att beröm och eget ansvar samt 

utbildning/utvecklingsmöjligheterna anses motiverande. Beröm ger uppskattning och 

det uppfyller de inre behoven, de yttre behoven uppfylls genom utbildning/utvecklings-

möjligheter som ger individen högre kompetens och självsäkerhet samt eget ansvar ger 

större frihet på arbetsplatsen. Dessa behov uppnås enligt oss på PwC, då nämnda 

belöningsformer förekommer samt ger en hög motivation.  

Behovet av självförverkligandet som Maslow (1987) nämner, beskriver personers driv-

kraft att vilja utvecklas och avancera inom organisationen. På PwC kontoren förekom 

utbildning/utvecklingsmöjligheter samt befordran och dessa ansågs av majoriteten av de 

medverkande att de var motiverande. Enligt oss kan möjligheten till utveckling och 

utbildning kan leda till en befordran om en individ presterar bra och då kan behovet av 

självförverkligande uppfyllas. Ett kunskapsbaserat företag som PwC bör anställa 

medarbetare som är villiga att utvecklas och som trivs med omväxlande arbetsuppgifter, 

detta för att skapa en större konkurrenskraft och effektivitet inom organisationen. 

Utifrån enkätsvaren trivdes majoriteten med dessa belöningsformer och ansåg dem som 

motiverande.  

Enligt Hein (2005) anser McClelland att det inte finns någon hierarkisk ordning mellan 

behoven han nämner och det kan relateras till undersökningen som utförts i studien. Det 

har inte utgåtts från att ett motivationsbehov måste uppfyllas för att ett annat behov kan 

uppnås. Vi anser att McClellands prestationsbehov kan användas till studien, då de 

anställda på PwCs redovisningsavdelning är i ständigt behov av att prestera och göra ett 

bra arbete ifrån sig, då det är hög konkurrens samt att lagar ska följas för att arbetet ska 

kunna utföras korrekt. Belöningarna feedback och beröm förekom på kontoren och 
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ansågs motiverande av respondenterna och det kan kopplas till prestationsbehovet.  

Befordran förekom och även det ansågs motiverande på PwC, kan det hänvisas till att 

de anställda vill avancera inom organisation på något sätt och på så vis uppfylls 

McClellands prestationsbehov.  

Enligt Abrahamsson & Andersen (2007) nämner Herzberg i sin tvåfaktorteori att 

hygienfaktorer såsom lön inte ger någon motiverande effekt, det stämmer inte överrens 

med hur respondenterna svarat i undersökningen, de anser istället att högre lön är 

motiverande. Optioner och vinstdelning förekommer inte på PwC och bonusar 

förekommer till viss del, dessa belöningar som är finansiella menade Herzberg inte gav 

någon motiverande effekt på individer. De anställda svarade att vinstdelning och bonus 

var motivationsfaktorer för dem men att optioner inte gav någon motivaterande effekt. 

Däremot det Herzberg nämner om motivationsfaktorer stämmer överens med 

respondenternas svar då de ansåg erkännande, ansvar, befordran samt inlärning av nya 

färdigheter som motiverande. Vi asner att det finns vissa motsägelser i jämförelse med 

Herzbergs teori och verkligt utfall som kan ses i empirin. 

5.1.2 Processteori  

Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) nämner Porter och Lawler att det är personens 

handlingar som ligger till grund för personens förväntningar, samt vilka följder som kan 

leda till inre och yttre belöning. Kopelman m.fl.(2008), nämner att då personalen 

tillhandahåller viktiga idéer och förslag som kan förbättra organisationen effektivt bör 

resultatet som företagen vill uppnå, vara något som de anställda värdesätter. Jacobsen & 

Thorsvik (2008) menar att belöningarna bör locka arbetstagarna att vilja uppnå företags 

resultat. Därför blir det viktigt att belöningarna är konsekventa till det personen 

presterar då det gäller att personen har rätt kompetens och förstår arbetsuppgiften för att 

resultat ska kunna uppnås. Ledningen i organisationen bör utforma belöningarna så att 

de motiverar arbetstagarna att vilja uppnå företagets resultat. Utifrån enkät-

undersökningen framkom det att respondenterna vill att belöningar ska resultera i 

uppskattning och erkännande. Det tyder enligt oss på att personalen på PwC vill få 

beröm när de gjort något bra ifrån sig för att på så sätt känna sig uppskattad på 

arbetsplatsen. Även delaktighet svarade många respondenter att motivationen som fås 

av belöningarna ska resultera i, det anser vi kan bero på att de vill känna att de har 

inflytande samt att dess åsikter är viktiga och blir hörda av företaget.  
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Respondenterna på PwC svarade att belöningarna skulle resultera i att utvecklas och 

lära sig nya arbetsuppgifter. Det kan uppnås av utbildningsmöjligheter på arbetsplatsen 

och det förekommer i företaget dagsläget. Att prestera utöver dagligt arbete, kunna nå 

uppsatta mål samt att känna trivsel på arbetet är fler exempel på vad respondenterna 

svarat i frågan om vad de vill att motivationen som fås av belöningarna ska resultera i. 

Ett mindre antal svarade att effekten, inte byta arbetsplats ville uppnås, orsaker till att 

endast några valde den effekten kan bero på att effekten, trivsel på arbetet har liknande 

innebörd. Om du trivs på din arbetsplats stannar du kvar och om du inte trivs byter du 

arbetsplats.  

5.2 Monetära och icke-monetära belöningars påverkan 

I undersökningen framkom det att förekomsten av icke-monetära belöningar jämfört 

med monetär belöning är större på PwCs kontor. De monetära belöningar som förekom 

på PwC var enligt majoriteten högre lön, bonusar samt tjänsteresor. Högre lön och 

bonusar ansåg respondenterna som mycket motiverande. De icke-monetära belöningar 

som förekom var feedback, omväxlande arbetsuppgifter, utveckling/utbildnings-

möjligheter, eget ansvar, tjänsteresor, beröm samt befordran. 

Sorauren (2000) hävdar att monetära belöningar är en större motivationsfaktor för 

människor jämfört med icke-monetära belöningar, då han menade att människor enbart 

är intresserade av pengar. Cohen (2006) däremot anser att icke-monetära belöningar är 

viktiga då de visar att företagen bry sig om sina anställda för deras prestationer och att 

det är mer motiverande, än den monetära belöningen som enbart fokusera på pengar.  

Det som kunde utläsas från enkätundersökningen var att majoriten av deltagarna ansåg 

de icke-monetära belöningarna som positiva och rättvisa samt nödvändiga, men att de 

borde finna flera än vad som finns idag. Däremot fanns det delade meningar i 

undersökningen angående om monetära belöningar var rättvisa eller orättvisa. Samtidigt 

svarade majoriteten av de anställda på PwC att monetära belöningar var positiva samt 

att det borde finnas fler utav dem. Det kan enligt oss bero på att respondenterna har 

olika erfarenheter av monetära belöningar då de har olika positioner inom företaget, 

endast några får ta del av belöningarna och resterande anser dem då orättvisa.  

Cohens (2006) syn om monetära och icke-monetära belöningar kan enligt oss kopplas 

till PwC mer än Sorauren (2000) syn, då de anställda anser de icke-monetära 

belöningarna som mer motiverande än de monetära. De anställda vill enligt empirin 
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hellre utvecklas samt få beröm och feedback än att ta emot pengar för sina prestationer. 

En orsak som vi anser detta kan bero på är att icke-monetära belöningar är vanligare 

inom redovisningsbranschen än de monetära belöningarna, samt att de berör alla inom 

organisationen oavsett befattning. 

5.3 Belöningssystem 

I redovisningsföretaget PwC som är ett kunskapsbaserat företag, krävs enligt Amar 

(2004) att personalen vill utvecklas, då det är en föränderlig bransch där lagar och regler 

ständigt förnyas. Omväxlande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling och 

utbildning förekom på PwC och de anställda anser belöningar som motiverande, vi 

anser att det kan bero på att individer som motiveras av omväxlande arbetsuppgifter 

dras till redovisningsbranschen. De individer som trivs med enformiga arbetsuppgifter 

söker sig antagligen till andra branscher och inte till kunskapsbaserade företag som 

PwC, där omväxlande arbetsuppgifter förekommer i det dagliga arbetet. Amar (2004) 

menar att företag måste motivera sin personal då det är annorlunda arbetssituationer och 

större konkurrens i dagens samhälle.  

Amar (2004) nämner att motivation uppstår inom tre olika områden i ett kunskaps-

orienterat företag och två utav dessa kan kopplas till empirin enligt oss. Det första 

området han nämner är arbetet i sig, här ska målen för organisationen vara tydliga. En 

koppling till PwC kan här göras enligt oss, det då respondenterna ansåg att få 

information om vad som sker inom organisationen skapade motivation hos dem och att 

det förekom på PwC. Genom att få information om vad som händer i organisationen 

såsom exempelvis utskick av interna månadsbrev samt att chefer är tydliga med 

organisationens mål kan även de anställda motiveras till att ta mer egna initiativ. Det 

andra området Amar (2004) beskriver är arbetsresultaten, här kan återigen kopplas till 

feedback och beröm som respondenterna på PwC ansåg motiverande. I Feedback tas 

negativa och positiva effekter av arbetsinsatser upp enligt Amar (2004). Det för att 

anställda ska ha möjlighet att förbättra sina insatser inför framtida arbetsuppgifter.  

5.4 Problem med belöningssystem 

Belöningarna som användes i fråga sex i det empiriska materialet togs fram utifrån 

teorin då vi från början inte visste vilka belöningar förekom på PwC. Det visade sig att 

några av de valda belöningarna som togs fram utifrån teorin fanns, men att de inte gav 

någon motiverande effekt åt de anställda. Tjänsteresor är en sådan belöning, en orsak till 
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det kan bero på vart individerna befinner sig i livet, vissa med exempelvis familj ser inte 

tjänsteresor som något positivt och motiverande utan kan istället anse tvärtom. Det 

framkom även att optioner inte förekom och de anställda ansåg dem inte heller som 

motiverande, valet att inte erbjuda optioner som belöning inom PwC är ett bra val då det 

inte hade givit någon positiv effekt på de anställdas motivation. 

Möjligheten att få arbeta hemifrån var enligt PwC anställda överlag inte så motiverande. 

Det kan bero på att individer har olika preferenser samt vart de befinner sig i livet. För 

att ge denna belöning en motiverande effekt kan PwC erbjuda de som vill, möjlighet att 

arbeta hemifrån vid olika tillfällen. Det fanns två belöningsformer som de anställda på 

PwC ansåg mycket motiverande men som inte förekom inom organisationen, dessa var 

extra semesterdagar samt vinstdelning. Endast ett fåtal respondenter svarade att det 

förekom och de har antagligen en högre position inom företaget. PwC borde erbjuda fler 

av sina anställda inom olika nivåer inom företaget möjlighet till extra semesterdagar 

samt vinstdelning som belöningsformer. Det hade enligt undersökningsresultatet givit 

en positiv effekt till företaget i form av att dess anställda upplevt en högre motivation.  

I enkätundersökningen fick respondenterna möjlighet att skriva ner belöningar som inte 

finns på PwC i dagsläget och som de anser skulle kunna motivera dem. Förslagen som 

vi fick var, vinstdelning, resor, bonus, högre friskvårdspeng, extra semester, 

städ/tvätthjälp, presentkort, lönehöjning, företagsbil till uppdrag, bilvårdshjälp samt 

arbetstidsförkortning. Bonus, vinstdelning och lönehöjning förekom på företaget men 

det var en liten del av respondenterna som svarade att det inte förekom. De personer 

som svarade att de inte förekommer i organisationen är även de som föreslagit att 

belöningarna borde finnas. Olika anledningar till varför de svarat som de gjort kan vara 

att de endast arbetat inom organisationen i fåtal år samt vilken position de besitter. 

Resterande förslag förekommer idag inte på PwC och bör undersökas och eventuellt 

införas för att öka de anställdas motivation. 
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5.5 Jämförelse mellan studerade företag  

På de övriga två redovisningsföretagen, EY och LRF konsult, kunde likheter ses mellan 

hur respondenterna svarade och på hur respondenterna från PwC svarade. De belönings-

system som förekom enligt majoriteten av respondenterna på samtliga företag var; 

omväxlande arbetsuppgifter, arbeta hemifrån, få information om vad som händer i 

företaget, feedback, utbildning/utvecklingsmöjligheter, tjänsteresor, eget ansvar samt 

beröm.  

Likheter om vilka belöningssystem som inte förekom enligt majoriteten av 

respondenterna i samtliga företag är; vinstdelning, optioner samt extra semester. De 

olikheter som uppkom är att bonus enligt majoriteten på övriga företag inte förekom, 

medan respondenterna på PwC hade delade meningar angående detta, då fler på PwC 

svarade att bonus förkom. Att det finns många likheter mellan redovisningsföretagens 

belöningssystem beror på att de alla verkar inom samma bransch. Att de studerade 

företagen svarat olika angående om bonus förekom eller inte kan bero på vilken position 

respondenten har inom organisationen.  

I frågan om vilka belöningssystem som motiverar eller skulle kunna motivera de 

anställda på dess arbetsplats kunde likheter ses mellan övriga företag och PwC i alla 

belöningar förutom, högre lön samt få information om vad som händer i organisationen. 

I de övriga företagen ansågs inte dessa två belöningar lika motiverande som det 

respondenterna i PwC ansåg. Likheterna som i nästan alla fall fanns, beror på att de som 

arbetar inom denna bransch utför liknande arbetsuppgifter. Det är en viss typ av 

individer som väljer att arbeta med redovisningsyrket och de har liknande preferenser 

och motiveras av ungefär samma belöningar. De på PwC ansåg belöningen högre lön 

som mycket motiverande och de som arbetar i de övriga företagen ansåg det som enbart 

motiverande vilket kan bero på, vilken lön de har i dagsläget och om de är nöjda med 

den eller inte. I frågan om att få information om vad som sker i organisationen är mer 

motiverande för respondenter på PwC beror sannolikt på att det är fler respondenter som 

medverkat därifrån. Därmed är sannolikheten större att de från PwC som medverkat 

befinner sig i olika befattningar. Ofta får de som har högre befattning mer information 

om vad som händer i organisationen än de som arbetar längre ner i hierarkin.  
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Den belöning som fick lägst antal svar i frågan om, vad motivationen som fås av 

belöningarna ska resultera i enligt respondenterna, skiljer PwC och de övriga företagen 

åt. I PwC hade trivsel på arbetet lägst antal svar och i övriga företag svarade lägst antal 

att prestera på arbetsplatsen. Annars var alla andra svar nästan identiska när en 

jämförelse gjordes mellan övriga företag och vad respondenterna på PwC svarat. En 

orsak till att svaren är liknande beror på att organisationer strävar efter utvecklings- och 

förändringsarbete. Företagen måste ständigt anstränga sig för att prestera bättre och 

ligga steget före sina konkurrenter samt för att nå sina uppsatta mål. För att uppnå detta 

använder de sig på ett eller annat sätt utav belöningssystem. De vill att personalen ska 

motiveras att prestera utöver dagliga arbetsuppgifter för att uppnå högre effektivitet. De 

empiriska svaren bekräftar att personalen vill att belöningarna ska resultera i samma 

saker som företagen strävar efter, exempel; prestera utöver dagligt arbete, utvecklas 

samt nå uppsatta mål.  

Hur de icke-monetärs belöningarna upplevs av de övriga respondenterna är identiskt 

med vad PwCs respondenter har svarat. De upplevs positiva, rättvisa samt att det borde 

finnas fler och att de är nödvändiga. Hur de monetära belöningarna upplevs däremot, 

finns vissa skillnader. De övriga företagen ansåg de som positiva i högre grad än vad 

PwCs respondenter anser och övriga företag ansåg även de monetära belöningarna som 

mer rättvisa än orättvisa. På PwC ansågs de mer orättvisa än rättvisa, vilket gör att 

åsikterna är delade. Likheterna som kan ses är att samtliga företag anser att det borde 

finnas fler. Övriga företag ansåg de monetära belöningarna som mer positiva än PwC. 

Det kan bero på de övriga företagen använder de monetära belöningarna på ett 

effektivare sätt som upplevs mer rättvist än på PwC.  

I den slutliga frågan där respondenterna fick ge egna förslag på belöningar som de anser 

motiverande men som inte förekommer på arbetsplatsen i dagsläget svarade 

respondenterna från PwC och från de övriga företagen liknande och endast några 

förslag skilde sig åt. Denna frågan kan användas för att ge samtliga redovisningsföretag 

som medverkat rekommendationer inför framtida belöningar som bör ges till anställda 

för att skapa högre motivation. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel besvaras problemformuleringarna och slutsatser dras utifrån analys-

kapitlet. Rekommendationer ges till studerat företag samt till företag generellt inom 

redovisningsbranschen. Slutligen ges även  förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutdiskussion 

Efter att ha studerat anställda på de kunskapsbaserade redovisningsföretagen PwC, LRF 

konsult och EY samt den använda teorin, har uppsatsens syfte samt problem-

formuleringar kunnat besvaras.  

6.1.1 Vilka belöningssystem anser anställda på kunskapsbaserade företag 

motivera dem? 

De belöningssystem som majoriteten av respondenterna på samtliga studerade 

kunskapsbaserade redovisningsföretag ansåg motiverande var; högre lön, extra 

semester, feedback, omväxlande arbetsuppgifter, bonus, utbildning/utvecklings-

möjligheter, eget ansvar samt beröm. De belöningssystem som ansågs motiverande och 

som förekom var; högre lön, feedback, omväxlande arbetsuppgifter, utbildning-

/utvecklingsmöjligheter, eget ansvar samt beröm. De belöningssystem som inte förekom 

men som ansågs motiverande var; extra semester och bonus. Bonus förekom till en liten 

del och det anser vi beror på vilken position den anställde har inom företagen.  

De valda teorierna som har tagits med i uppsatsen överensstämmer med verkligt utfall, 

då teorierna har rätt angående vad som skapar motivation för individer. Den enda teorin 

som inte helt stämmer överens med det empiriska resultatet är Herzbergs hygienfaktor, 

han menar att lön inte skulle vara motiverande utifrån individens perspektiv men 

empirin visar att högre lön är mycket motiverande för respondenterna. Även om 

teorierna som använts i uppsatsen  inte har utvecklats avsevärt under åren, är det inte 

mycket som förändrats i individers syn att motiveras.  Det kan dock ses en liten 

förändring i empirin,  där de icke monetära belöningarna är mer motiverande för 

individer än de monetära. Detta kan enligt oss bero på generation Y som är den nya 

generationen, enligt en artikel skriven av PwC (2014), lägger de personlig utveckling 

framför ekonomiska förmåner.  

Några belöningar som enligt teorin skapade motivation var tjänsteresor och arbeta 

hemifrån, dessa gav enligt respondenterna inte någon större motivation åt de anställda. 
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Några ansåg det som motiverande men de flesta ansåg dem inte som motiverande. Det 

företagen kan göra enligt oss är att ge möjlighet till de som vill arbeta hemifrån och 

samma sak gäller för tjänsteresor, företagen bör erbjuda det till de som är intresserade 

men överlag är det inget personalen motiveras av. Utifrån empirin kunde man utläsa att 

bonus och vinstdelning ansågs motiverande, men de förekommer inte på alla kontor. 

Det är något vi anser att redovisningsföretagen bör se över och införa som 

belöningssystem. En effekt som enligt oss skulle uppnås är att personalen känner högre 

motivation och att de monetära belöningarna skulle anses mer rättvisa om fler inom 

företagen skulle få möjlighet att ta del av dem. 

Utifrån teorin om monetära och icke-monetära belöningar framkom det att, de  icke-

monetära belöningarna skapar mer motivation i jämförelse med de monetära och det 

kunde bekräftas utifrån den empiriska studien. De anställda ansåg de icke-monetära 

belöningarna som mer rättvisa och nödvändiga samt positiva än de monetära. Vi anser 

att det beror på att de icke-monetära belöningarna i större grad förekommer på arbets-

platserna och berör alla inom företaget oavsett vilken befattning personen har än vad de 

monetära gör. 

Majoriteten av de anställda svarade att motivationen som fås av belöningarna ska 

resultera i delaktighet, uppskattning/erkännande samt utvecklingsmöjligheter, lära sig 

nya arbetsuppgifter samt nå uppsatta mål. Detta stämmer enligt oss överens med teorin, 

där organisationer vill skapa konkurrenskraft och effektivitet i företagen, vilket gör att 

de söker arbetstagare som besitter på dessa egenskaper. Företagen vill uppnå samma 

effekter med sina belöningar som personalen vill att belöningarna ska resultera i. Vi 

anser att de studerade företagen är medvetna om vad de anställda motiveras av och på 

ett framgångsrikt sätt använder sig av ett bra belöningssystemen i dagsläget. Utifrån 

empiriska data kunde man utläsa att företagen inte använders sig av optioner i nuläget 

och ska enligt oss inte heller införas, då de anställa inte skulle bli motiverade av detta.  

6.1.2 Skiljer sig åsikterna åt mellan olika kunskapsbaserade företag? 

Utifrån insamlad empirisk data framkom det många likheter mellan respondenternas 

svar. Det förekom i stor del samma sorters belöningssystem inom samtliga företag. 

Likheterna beror enligt oss på att de verkar inom samma bransch och att företagen vill 

uppnå ungefär samma mål samt att personalen motiveras av ungefär samma sorters 

belöningar då de arbetar med liknande arbetsuppgifter. En faktor som framkommit 
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enligt empirin och som vi drar en slutsats om är att de med högre befattningar till större 

grad får ta del av monetära belöningar. De icke-monetära belöningarna är vanligare 

inom alla befattningar och därför får även fler ta del av dem. På PwC ansågs de 

monetära som mer positiva än på övriga företag och en orsak till detta är enligt oss att 

de på PwC använder de på ett bättre sätt än vad de övriga företagen gör.  

6.2 Rekommendationer till studerade företag 

Det framkommer att det skiljer sig vilka belöningar som förekommer på de olika PwC 

kontoren som undersöks och därför bör kontoren enligt oss införa samma belöningar 

inom hela företaget. De belöningar som majoriteten av respondenterna på PwC svarade 

inte förekom var; bonus, optioner, vinstdelning och extra semester. Men ett fåtal 

svarade att de förekom och detta enligt oss bero på att de använder olika belöningar på 

de olika regionala kontoren. 

Däremot borde samtliga av de studerade redovisningsföretagen införa vinstdelning och 

möjlighet till bonus för alla anställda oavsett position inom organisationen. Dessa 

belöningar har en stor motivationseffekt enligt respondenterna och bör därför införas 

enligt oss. Möjligheten att ta ut extra semesterdagar borde också införas i 

redovisningsföretagen som en belöning, då den var mycket motiverande för 

respondenterna. Enligt inkommande förslag på belöningar som anställda ansåg motivera 

dem men som inte förekom idag, borde redovisningsföretagen se över och eventuellt 

införa enligt oss. Det för att öka de anställdas motivation ytterligare, men även för att 

visa sina anställda att de lyssnar på dess åsikter vad de blir motiverande av, för att på så 

sätt kunna tillfredsställa personalen ytterligare.  

6.3 Rekommendationer till fortsatt forskning 

Utifrån studien har det uppkommit att icke-monetära belöningssystem blir allt viktigare 

för personalen och anses mer motiverande. Nya frågor har uppkommit hos oss under 

studiens gång och en rekommendation till fortsätt forskning är enligt oss; varför de icke-

monetära belöningssystemen blir viktigare jämfört med de monetära belönings-

systemen. I inledningskapitlet talades det även om att det skedde en generation skiftning 

om vilka belöningssystem som var motiverande för individen. Därmed har vi ytterligare 

ett undersökningsförslag; att undersöka vad den nya generationen motiveras av för 

belöningar jämfört med äldre generationen, vad som skiljer dem åt och varför dem skiljs 

åt.  
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8. Bilagor 

8.1 Enkätundersökning   

(sid 1) 

Hej,  

Våra namn är Julia Magnusson och Emma Wiss och vi studerar ekonomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi håller just nu på att skriva vår kandidatuppsats som 

berör ämnet, motiverande belöningsfaktorer inom redovisningsbranschen.  

Syftet med uppsatsen är att studera och analysera vilka belöningssystem som anställda 

på kunskapsbaserade företag inom redovisningsbranschen anser skapar motivation för 

dem. Även monetära och icke-monetära belöningar ska undersökas för att se vad de 

anställda anser om de olika sätten att belöna ur motivationssynvinkel samt en jämförelse 

med andra kunskapsbaserade företag för att se eventuella likheter eller skillnader. 

Monetära belöningar är lön och pengar av något slag (ex. bonus och optioner) 

Icke-monetära belöningar är något som främjar den allmänna trivseln på arbetsplatsen 

(ex. tjänstebil, friskvårdsbidrag, feedback, utvecklingsmöjligheter)  

Urvalsgruppen som berörs i enkätundersökning arbetar med redovisning inom företagen 

PwC, Deloitte, EY och LRF konsult. 

Du som medverkar kommer vara anonym som person, men företagsnamnet kommer att 

vara öppet. Din medverkan är frivillig och ligger till grund för en stor del i vår uppsats. 

Resultaten av undersökningen kommer endast att användas i forskningssyfte.  

All information som samlas in är värdefull och vi tackar för din medverkan i 

undersökningen.  

Om du undrar något är du välkommen att kontakta oss.  

Julia Magnusson,  jm222er@student.lnu.se 

Emma Wiss, ew222di@student.lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar, Julia & Emma 
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Bakgrund (sid 2) 

 

1. Kön 

Kvinna  man 

2. Ålder 

18-30 31-45 46- 

3. Utbildning 

Grundskola               Gymnasieutbildning Akademisk utbildning  

4. Hur länge har du arbetat i organisationen (år)? 

0-2 3-5 6-10 11- 

5. Vilket företag arbetar du på? 

EY            PwC            LRF konsult            Deloitte 

6. Förekommer eller förekommer ej följande belöningssystem på din arbetsplats? 

(sid 3) (Alla med två svarsalternativ, förekommer eller Förekommer ej) 

Högre lön,    Förekommer   Förekommer ej 

Befordran,    Förekommer   Förekommer ej 

Omväxlande arbetsuppgifter, Förekommer   Förekommer ej 

Extra semester,   Förekommer   Förekommer ej 

Vinstdelning,   Förekommer   Förekommer ej 

Få information om vad   

som händer i organisationen, Förekommer   Förekommer ej 

Feedback.  

(reflektioner kring utfört arbete) Förekommer  Förekommer ej 

Arbeta hemifrån,  Förekommer   Förekommer ej 

Bonus,   Förekommer   Förekommer ej 

Utbildning/utvecklingsmöjligheter, Förekommer   Förekommer ej 

Tjänsteresor,   Förekommer   Förekommer ej 

Eget ansvar,   Förekommer   Förekommer ej 

Beröm, (beröm vid väl utfört arbete) Förekommer   Förekommer ej 

Optioner,   Förekommer   Förekommer ej 
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7. Vilka belöningssystem motiverar/skulle kunna motivera dig på din arbetsplats? 

(sid 4) 

(Gradera varje påstående mellan 1-5, även om belöningen inte förekommer på din 

arbetsplats.1 är icke motiverande och 5 är mycket motiverande.) 

Högre lön,     1 2 3 4 5 

Befordran,    1 2 3 4 5 

Omväxlande arbetsuppgifter,  1 2 3 4 5 

Extra semester,    1 2 3 4 5 

Vinstdelning,    1 2 3 4 5 

Få information om vad som händer i organisationen,  1 2 3 4 5 

Feedback (reflektioner kring utfört arbete) , 1 2 3 4 5 

Arbeta hemifrån,   1 2 3 4 5 

Bonus,     1 2 3 4 5 

Utbildning/utvecklingsmöjligheter,   1 2 3 4 5 

Tjänsteresor,    1 2 3 4 5 

Eget ansvar,     1 2 3 4 5 

Beröm (beröm vid väl utfört arbete),   1 2 3 4 5 

Optioner,     1 2 3 4 5 

 

8. Vad ska motivationen som fås av belöningarna resultera i enligt dig? (sid 5) 

(välj något/några alternativ)  

 

Prestera utöver dagligt arbete    

Kunna nå uppsatta mål 

Att inte byta arbetsplats 

Trivsel på arbetet 

Utvecklas och lära sig nya arbetsuppgifter 

Uppskattning/erkännande 

Delaktighet 
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9a. Hur upplever du icke-monetära belöningar som förekommer på din 

arbetsplats? (sid 6) 
(välj något/några alternativ) 

 

Rättvist   

 

Orättvist   

 

Positivt   

 

Negativt   

 

Finns tillräckligt   

 

Borde finnas flera  

 

Nödvändigt   

 

Icke nödvändigt  

 

9b. Hur upplever du monetära belöningar som förekommer på din arbetsplats? 

(sid 6) 
(välj något/några alternativ) 

 

Rättvist 

 

Orättvist 

 

Positivt 

 

Negativt 

 

Finns tillräckligt 

 

Borde finnas flera 

 

Nödvändigt 

 

Icke nödvändigt 

 

10. Ge förslag på någon annan sorts belöning som du anser skulle vara 

motiverande. (Belöningen får inte förekomma på din arbetsplats i nuläget)  

(sid 7) 

 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 


