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Sammanfattning 
 
I revisionsbranschen utgör personalen företagens kärna. För att leda, motivera, rekrytera och 
behålla nyckelpersoner kan dessa företag använda sig av belöningssystem som styrmedel. 
Genom att konstruera belöningssystemet så att det överrensstämmer med verksamhetens mål 
stärks även företagens konkurrenskraft. Problemgrunden till denna uppsats är att, med hjälp 
utav respondenter från fem olika revisionsbyråer, undersöka hur belöningssystem ser ut inom 
revisionsbranschen. Både likheter och skillnader har identifierads, såväl mellan 
respondenternas belöningssystem, som såväl mot den teoretiska referensramen. Analysen 
visar tydligt på vikten av ett belöningssystem och vilka fördelaktiga effekter 
belöningssystemen ger respondenterna. Men analysen har även visat på svårigheter och 
problem som kan uppstå vid användning av belöningssystem inom revisionsbranschen. 
Utifrån analysen har sedan sex olika framgångsfaktorer identifierats, vilka anses kritiska för 
utformning och användning av ett lyckat belöningssystem inom revisionsbranschen.  
 
 

 



Förord 
 
Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla inblandade som har hjälpt oss med att genomföra denna 
uppsats. Ett stort tack riktar vi till respondenterna för deras tid och välvilja att bistå deras 
kunskap och tänkande runt belöningssystem. Utan deras hjälp hade inte denna uppsats blivit 
genomförd. Vi vill även tacka vår handledare, Lars-Göran Persson för goda råd och 
synpunkter, dina diskussioner har fört oss till nya klarheter. Sist, men inte minst vill vi tacka 
vår seminariegrupp för deras konstruktiva kritik och peppning. 
 
 
Halmstad, maj 2008 
 
 
Anna Nordström Dorota Ståhlberg
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1. Problembakgrund 
 
 

 detta kapitel redogörs bakgrunden till uppsatsen frågeställningen, dessutom presenteras 
den problembakgrund som leder fram till problemformuleringen och syftet. Uppsatsens 

disposition kommer även att presenteras i detta avsnitt.  
 
 

1.1 Bakgrund 
Företag strävar hela tiden mot ökad effektivitet, lönsamhet och vinst. För att detta skall vara 
möjligt är det viktigt att företaget har en bra formulerad strategi och att denna följs. Företagets 
mål måste kommuniceras effektivt så att alla genom hela företaget är införstådda med sina 
arbetsuppgifter och hur företagets mål skall uppnås.  
 
Många företag i dagens samhälle karaktäriseras av en hög kunskaps grad där personalens 
kunskap och kompetens utgör en viktig resurs, men även stor kostnad för företagen. I dessa 
företag är det av yttersta vikt att kunna rekrytera och behålla den personal som har de 
egenskaper, kunnande och rätt kvaliteter för att uppfylla kundernas krav. 
 
Redan på 1920-talet insåg företagsledarna personalens relevans för företag och de började 
intressera sig för vad som drev de anställda för att kunna motivera dem i rätt riktning 
(Kressler, 2003). Detta intresse har vuxit sig starkare i och med att företag blivit mer 
tjänsteinriktade och kompetens beroende, samtidigt som personalomsättningen har ökat. 
Under hela 1990-talet har det blivit vanligare att människor stannar kortare tid på samma 
arbetsplats (Svensson, 2001). Ett exempel på detta är en Irländsk studie som visar på att hela 
67 % bland nyanställda börjar leta nytt arbete redan första dagen på deras nya arbete (Carroll, 
2008). Carroll (2008) nämner vidare att samhället nu upplever bortgången av en långsiktig 
karriär och företags lojalitet och att detta snart kommer vara ett lustigt minne från förr. Detta 
visar på hur viktigt det är att åta olika åtgärder för att behålla den personal som är av vikt för 
företaget. 
 
I takt med att arbetskraft alltmer blir en snål tillgång ökar kampen om begåvningar (Alrutz, 
2006). De unga kräver mer och värderingarna i samhället förändras samtidigt som trenden går 
emot en ökad individcentrering. Vidare fortsätter Alrutz (2006) att den nya, unga 
generationen ställer helt andra krav inte bara på lönen utan även på andra former av 
ersättningar.  
 
För att leda och motivera samt för att rekrytera och behålla nyckelpersonal kan 
företagsledningarna använda sig av olika styrmedel, både finansiella och icke-finansiella. Ett 
belöningssystem för anställda är ett exempel på ett sådant styrmedel. Belöningssystem är ett 
brett definierat begrepp, i stort sett alla företag har sin egen definition. I denna uppsats 
kommer vi att utgå ifrån definitionen: ”Ett belöningssystem består av olika åtgärder som 
syftar till att bättre ta tillvara de anställdas kompetens och resurser” (Frank, Fredholm & 
Johansson, 2000, sid. 7). För att ett vederlag skall ses som en belöning måste målet för att 
erhålla den vara fastställt i förhand. Enligt Samuelsson (2004) är syftet med belöningssystem 
att motivera till beteende som är önskvärda för företaget och därmed säkerställa effektivitet i 
verksamheten.  
 

I 
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Hur ser belöningssystem ut inom revisionsbranschen? 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns ett flertal fördelar med att ge belöningar; det får människor att prestera mer, skapar 
motivation och trivsel för både invid och grupp och hjälper till att rekrytera och behålla 
personal (Jäghult, 2005). Genom ett attraktivt belöningssystem kan företag som sagt rekrytera, 
behålla och motivera nyckelpersoner i sin verksamhet och därmed öka sin konkurrenskraft. 
Tydligen har många en extra växel att lägga in om det finns extra pengar att erhålla 
(Gripenberg, 2007). En annan viktig effekt som ett belöningssystem medför är 
styrningseffekten. Styrning är olika typer av åtgärder som syftar till att nå bestämda mål för 
en verksamhet (Samuelsson, 2004). Genom att konstruera belöningssystemet så att 
belöningarna överrensstämmer med företagets mål skapas ett styrmedel som även detta ökar 
företagets konkurrenskraft. Samuelsson (2004) menar på att ett sådant belöningssystem 
motiverar till önskvärda prestationen och att belöningarna får individ och organisation att dra 
åt samma håll.  
 
För företag som är beroende av en hög kunskapsgrad och kompetens är det om ännu viktigare 
att kunna rekrytera och behålla den personal som är av rätt kvalitet. I revisionsbranschen är 
personalen företagets kärna, utan rätt personal är företagen hjälplösa. Nyligen presenterade 
regeringens utredning ett förslag till hur slopandet av revisionsplikt för små företag skall gå 
till (FAR SRS, 2008). Godkänds detta förslag och i takt med att konkurrensen ökar för 
revisionsbranschen är det ytterligare vikt för revisionsbyråer att både attrahera, motivera och 
styra sin personal i eftersträvad riktning. Detta för att kunna överleva och agera 
konkurrenskraftig på marknaden. Ett belöningssystem hjälper dessa företag är säkra sin 
personal samtidigt som företaget guidar sina anställda i önskvärd riktning. Ett 
belöningssystem kan alltså tillfredsställa både personalens och företagets behov när det är rätt 
utformat.  
  
Alla företag har någon form av belöningssystem. Det är mer en fråga om hur allmänt känt 
systemet är (Jäghult, 2005). Att belöningssystem finns och är ett viktigt styrinstrument för 
företag kan ej förnekas. Dock kan det skilja sig otroligt mycket hur dessa system ser ut mellan 
olika branscher och mellan olika företag. Vi har därför valt att begränsa oss och vi fann 
kombinationen mellan revisionsbranschen och belöningssystem intressant. Enligt ovanstående 
diskussion har det framkommit att företag inom revisionsbranschen är väldigt beroende av sin 
personal och att ett belöningssystem som både styrmedel och konkurrensmedel är i högsta 
grad aktuellt för dessa företag. I förening med ett brett definierat begrepp som 
belöningssystem vill vi med denna uppsats undersöka om det finns några återkommande 
beteende och trender just inom revisionsbranschen. Vi har valt att inrikta oss på 
belöningssystem som företag använder sig av i dagsläget och kommer därför ej att fokusera 
på historisk utveckling. Utifrån detta resonemang och ovanstående problemdiskussion har vi 
kommit fram till följande problemformulering: 
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1.3 Syfte   
Syftet med denna uppsats är att: 
 

• Beskriva hur olika revisionsbyråers belöningssystem 
• Analysera belöningssystemens uppbyggnad och verkan  
• Utveckla kritiska framgångsfaktorer för struktur och användning av belöningssystem 

inom revisionsbranschen.  
 

1.4 Perspektiv 
Utgångspunkten i denna uppsats är uppbyggt utifrån ett ledningsperspektiv för att få en 
rättvisande beskrivning av de olika belöningssystemen. Samt för att dessa respondenter har 
möjlighet att se och uttrycka effekter och resultat av systemets användning. Med 
ledningsperspektiv menas de personer som fysiskt har en ledningsroll inom ett företag men 
även de som besitter en hög kunskap eller ledningsroll inom området belöningssystem, 
exempelvis personalchefen eller annan anställd med relevant kunskap.  
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Kapitel 1: Problembakgrund och Syfte 
Detta kapitel utgör inledningen och 
bakgrund till frågeställningen. 
 
Kapitel 2: Metod 
Här presenteras de metodval som har 
använts i uppsatsen och hur de har påverkat 
uppsatsens reliabilitet och validitet. 
 
Kapitel 3: Teori 
I detta avsnitt presenteras befintlig och 
relevant teori inom ämnets gränser. 
 
Kapitel 4: Empiri 
Här behandlas de svar respondenterna 
avgett via undersökningar. 
 
Kapitel 5: Analys 
I detta kapitel testas insamlad empiri mot 
existerande referensram. 
 
Kapitel 6: Slutsats och vidare forskning 
Slutligen diskuteras och analyseras 
uppsatsens resultat samt att det ges förslag 
på vidare forskning.  

1.5 Disposition 
Nedanstående bild uttrycker dispositionen för denna uppsats. 
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2. Metod 
 

etta avsnitt innehåller en presentation och motivering av de tillvägagångssätt och 
metoder som använts vid utformning av denna uppsats. Med hjälp av ett flertal 

metodteorier ges förklaringar till uppsatsens metodval.  
 
 

2.1 Uppsatsförfarandet 
Uppsatsförfarandet började med att förkunskaper inskaffades om belöningssystem, detta 
genom att studera olika teorier och texter om belöningssystem. Syften utformades för 
uppsatsen och vidare gjordes avgränsningar till vilken metodik som skulle användas för att 
förvärva empirin. Enligt Kvale (1997) kallas detta för tematisering och är det första stadiet i 
intervjuundersökningens sju stadier. Det andra stadiet kallas för planering och går ut på att 
planlägga de kommande stadierna. Detta skedde genom ett internt planeringsschema där en 
disposition utarbetades för uppsatsförfarandet över tid.  
 
Intervjun som är det tredje stadiet i intervjuundersökningens sju stadier förbereddes genom att 
göra en intervjuguide. Denna intervjuguide testades på ett flertal individer innan den 
skickades ut till intervjupersonerna innan intervjutillfället. Detta för att respondenterna skulle 
få en överblick om vad intervjun och uppsatsen handlade om.  
 
För att underlätta det fjärde stadiet, som är utskriften utav intervjun, spelades de olika 
intervjuerna in. Detta öppnade upp möjligheten till att även föra anteckningarna kring 
respondentens uppförande och reaktioner istället för att enbart fokusera på den muntliga 
informationen. Efter detta steg utfördes analysen samt verifieringen av empirin, som är det 
femte och sjätte steget i analysstadiet. Vid verifieringen och summeringen av empirin 
uppfylldes uppsatsens första syfte, som är att utifrån respondenternas svar beskriva de 
belöningssystem som används inom revisionsbranschen. Vid analysstadiet ställdes aktuell 
teori mot de primärdata som samlats in genom intervjuerna med respondenterna. I detta 
analyskapitel har uppsatsens andra syftet fått svar, detta genom att analysera hur olika 
belöningssystem är uppbyggda och verkar inom revisionsbranschen. I det sjunde och sista 
stadiet i intervjuundersökningen rapporteras undersökningens slutsatser och i detta kapitel 
svarar vi upp mot uppsatsens tredje syfte, det vill säga att urskilja kritiska framgångsfaktorer 
för ett belöningssystem inom revisionsbranschen.  
 

2.2  Avgränsningar 

2.2.1 induktiv kontra deduktiv 
Ett av de första metodikproblemen som Jacobsen (2002) belyser att forskaren ställs inför är 
valet mellan en induktiv eller en deduktiv datainsamlingsmetod. Den induktiva ansatsen går i 
huvuddrag ut på att forskaren går ut i verkligheten nästintill utan några förväntningar på 
verkligheten och samlar in all relevant information för att senare bilda nya teorier (Jacobsen, 
2002). Den deduktiva ansatsen beskriver Patel och Davidson (1994) härleder hypoteser ur den 
befintliga teorin för att sedan pröva dessa empiriskt. Eftersom belöningssystem är ett känt 
fenomen utgår denna uppsats ifrån ett deduktivt tillvägagångssätt. Uppsatsens ämnesval är 
redan rikt på existerande teorier, vilket gav oss en stor fördel då vi kunde införskaffa oss 

D 



 - 6 - 

mycket kunskap om belöningssystem innan det empiriska materialet samlades in.  På så sätt 
blev vi även tidigt upplysa om känsligheten i vårt ämnesval. Detta motiverade ytterligare valet 
av en deduktiv ansats, då vi ansåg att det var bättre att ha bred kunskap om området 
belöningssystem för att kunna ställa relevanta frågor och följdfrågor. 

2.2.2 Intensiv kontra extensiv 
Jacobsen (2002) förtäljer att den optimala uppläggningen av ett uppsatsförfarande är att 
använda både en extensiv och en intensiv inriktning. Vilket innebär att många enheter 
undersöks, samtidigt som många undersökningsvariabler används. Dock skulle detta vara 
oerhört tids och resurskrävande och utav den anledningen är det rekommenderat att fokusera 
på ett utav dessa upplägg. Vi har valt att utgå från en intensiv uppläggning i vår uppsats som 
enligt Jacobsen (2002) kan identifieras av att vi använder oss utav många 
undersökningsvariabler och undersöker ett fåtal enheter. I enlighet med Jacobsens (2002) 
beskrivning utav vad en intensiv uppläggning innebär vill vi gå på djupet och få fram en 
nyanserande och detaljerande beskrivning utav företagens belöningssystem.  
 
Vi har valt en intensiv uppläggning utav ett flertal anledningar. Tid är en faktor i detta val då 
vi inte har resurser att utföra en studie med många enheter. Vilket även Jacobsen (2002) 
nämner som en anledning till att göra ett val mellan ett intensivt eller ett extensivt upplägg. 
Känsligheten inom området belöningssystem är även en faktor som motiverade valet av en 
intensiv ansats, då detta tillvägagångssätt öppnar upp möjligheten att ställa flera frågor och 
komma in på djupet på varje undersökningsobjekt. Detta för att få ta del av intervjuobjektens 
ställningstagande och åsikter gentemot belöningssystem.  

2.2.3 Fallstudie 
Jacobsen (2002) fortsätter med att uttrycka att det finns två olika typer av studier som kan 
utföras vid valet av en intensiv utformning, en av dessa kallas för fallstudie. Fallstudier går ut 
på att studera ett eller ett fåtal fall på djupet och normalt söks inga direkta samband. 
(Merriam, 1994). En fallstudie lämpar sig dels när försök till djupare förståelse av en viss 
händelse eftersträvas (Jacobsen, 2002) och dels då en beskrivande ansats används i 
forskningen (Weidersheim & Eriksson, 1997). Detta stämmer överens med uppsatsens två 
första syften som är att beskriva och analysera belöningssystem inom revisionsbranschen. 
Vidare fortsätter Backman (1998) att en fallstudie undersöker ett fenomen i sin realistiska 
miljö, där gräns mellan fenomen och kontext inte är givna. Denna metod passade vår uppsats 
bra då vi har valt att intervjua de olika respondenterna angående deras belöningssystem på 
deras egen arbetsplats. Detta för att utveckla en större förståelse för vår problemformulering 
och dess kontext.  En fallstudie ha olika avsikter, den kan vara beskrivande (deskriptiv), 
undersökande (explorativ) eller förklarande (Backman, 1998).  Vi har valt en deskriptiv samt 
en explorativ ansats,  i överensstämmelse med de två första syftena för denna uppsats. 
 

2.3 Val av datainsamlings metod 

2.3.1 Kvalitativ kontra kvantitativ 
De två formerna av datainsamlingsmetoderna som Jacobsen (2002) beskriver kan ses som att 
de ligger på en varsin utkant av en linje. På ena sidan finns den kvalitativa forskningsansatsen 
som ses som en öppen ansats. På motsvarande ände ligger den kvantitativa och mer slutna 
ansatsen som oftast brukar består utav enkäter. Jacobsen (2002) fortsätter med att tydliggöra 
att en kvalitativ uppläggning i regel är avsedd att få fram hur människor tolkar och förstår en 
given situation samt att den kvalitativa metoden är lämplig för att skapa större klarhet i ett 
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oklart ämne och få fram en nyanserad beskrivning av ämnet. Då ämnet belöningssystem och 
användningen av detta är väl känt är vi intresserade av att få fram klarhet  och olika tolkningar 
inom detta område. 
 
Att begränsa respondenternas svar genom att be dem fylla i en enkät anser vi skulle begränsa 
informationen från respondenterna, dels på grund av ämnets känslighet och dels för att 
chansen att ställa följdfrågor skulle försvinna. En enkät skulle enligt Jacobsen (2002) även 
gått emot vårt tidigare beslut om att ha en intensiv uppläggning vars fördelar var att få 
detaljerade och nyansfulla ställningstagande och åsikter från respondenterna i förhållande till 
deras belöningssystem. Vi valde dock inte att ha en helt och hållet öppen ansats, utan använde 
oss utav en intervjuguide som stöd vid insamlingen utav empirin. Mellan den kvalitativa och 
den kvantitativa ansatsen finns ett mellanting, som består av en kombination. Exempel på 
detta kan vara att ha öppna frågor i en enkät eller att utföra en intervju med delvis fasta frågor 
(Jacobsen, 2002). Vår intervjuguide var grundad på den teori vi införskaffat oss tidigt i 
uppsatsförfarandet, vilket både underlättade utformningen av intervjuguiden och själva 
intervjuförfarandet. Genom att ha en intervjuguide till som stöd under intervjuerna kunde vi 
överskådligt observera om vi fått svar på alla våra frågor.  

2.3.2 Val av kvalitativ datainsamlingsmetod 
Jacobsen (2002) nämner ett flertal metoder för kvalitativ datainsamling där bland annat 
observationer, gruppintervjuer, individuella intervjuer och dokumentundersökningar. Då vi 
undersöker ett fåtal enheter och utifrån ett ledningsperspektiv var det mest intresserade att få 
reda på hur dessa individer lägger sina meningar och tolkar fenomenet belöningssystem. 
Därför valde vi att göra en individuell öppen intervju i enighet med Jacobsen (2002).  
 
Fortsättningsvis är ämnet belöningssystem av känsligare art och därför rekommenderas 
Jacobsen (2002) att utföra intervjun ansikte mot ansikte istället för per telefon. En fördel med 
den personliga intervjun som utförs ansikte mot ansikte är också att möjligheten ges till att 
observera respondentens kroppsspråk. Därför upprättade vi en intervjuguide med teman och 
frågor. En öppen kvalitativ ansats gav oss möjligheten till flexibilitet under intervjuerna vilket 
vi ansåg vara till vår fördel då det blev enklare att under själva intervjuförfarandet ställa 
följdfrågor.  
 
Vid informationsinsamling belyser Patel och Davidson (1994) två aspekter. 
Standardiseringen, som omfattar intervjuarens ansvar vid utformning av frågor och dess 
inbördes ordning. Samt struktureringen som handlar om i vilken utsträckning frågorna är fria 
för intervjupersonen att tolka fritt, beroende på sina tidigare erfarenheter och inställning. Vi 
har valt att standardisera frågorna i viss grad genom att utforma en intervjuguide som är 
anpassade efter intervjupersonens befattning i företaget. Dock är intervjuguiden mestadels 
utformad av öppna frågor som gav respondenterna möjlighet till individuella svar och därefter 
följdfrågor.  
 
Struktureringsgraden i vår intervjuguide anser vi vara hög då vi så långt som möjligt försökt 
undvika frågor med nekande eller jakande svar. Vid utformningen av den slutgiltiga 
intervjuguiden erhölls assistans utav flertal personer då vi fick genomföra testintervjuer. 
Genom dessa kunde det fastställas vilka frågor som var essentiella och vilka frågor som 
behövdes omformuleras eller till och med tas bort. Utöver detta fick vi även en chans att öva 
på vår intervjuteknik och göra justeringar där det behövdes.  
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2.3.3 Användning av tidigare kunskaper 
Som vi tidigare belyst har vi valt en deduktiv inriktning vilket innebär att vi har använt oss 
utav befintliga teorier för att härleda vår hypotes. Denna litteratur har sökts fram på 
Halmstads Högskolas bibliotek, statsbiblioteket i Halmstad samt Göteborgs statsbibliotek. 
Förslag på litteratur har vi fått genom att söka i bibliotekens kataloger samt äldre uppsatser 
som har skrivits inom samma ämne. Då utbudet av litteratur är stort inom området belöningar 
och belöningssystem har vi genom redan skrivna uppsatser och från nyligen skrivna böcker 
gällande belöningssystem, fått fram ett antal författare och böcker som upprepade gånger 
används som referenser i ovan nämnda.   
 
Dessutom har information samlats in genom databasen ProQuest vid Högskolan i Halmstad. 
De sökord vi har använt oss då vi sökt i databasen var: belöningssystem, reward system, 
förmåner, HRM reward, Human resource management reward, incitament samt belöningar. 
Då många aktuella artiklar kring belöningssystem är på engelska och riktade mot antingen den 
amerikanska eller engelska marknaden har de flesta ej kunnat appliceras på vår uppsats då den 
riktar sig mot svenska revisionsbyråer och deras belöningssystem.  
 

2.4 Urvalsprocessen 

2.4.1 Val av företag 
Så som Jacobsen (2002) förklarar är målet med kvalitativa metoder inte att visa på något 
generellt och typiskt, utan snarare det mer unika och speciella. Eftersom det fanns ett intresse 
hos författarna att undersöka en arbetskraftsintensiv bransch gjordes först avgränsningar till 
tjänstesektorn och därefter till revisionsbyråer med belöningssystem. Sökandet avgränsades 
vidare till revisionsbyråer i Halmstad. Men som tidigare nämnt, är ämnet belöningssystem av 
känslig art och för att få ihop ett flertal revisionsbyråer med belöningssystem utökades 
sökandet geografiskt. Respondent urvalet landade till slut på fem företag, två revisionsbyråer i 
Halmstad, två i Helsingborg och en i Falkenberg. Vid urvalet av respondenter undersöktes det 
ej hur många anställda respektive företag hade. Detta eftersom revisionsbyråer med ett fåtal 
anställda ej använder sig av belöningssystem.  
 
Valet av fem respondenter kan anses vara mycket i en kvalitativ studie. Jacobsen (2002) 
skriver att flertalet respondenter kan vägra att svara på frågor ty de fruktar att de svar som ges 
kan kopplas till dem som personer. Samt att respondenterna inte vill riskera att deras 
synpunkter blir allmänt kända. Då området belöningssystem återigen är ett känsligt ämne ville 
vi, genom att intervjua ett flertal revisionsbyråer, skydda anonymiteten och urskiljbarheten 
mellan de olika respondenterna. På så sätt anser vi att en djupare insikt har kunnats nå. Att 
respondenterna, just genom att anonymiteten, har varit mer öppna i sina svar. I linje med 
uppsatsens syfte, som är att beskriva och analysera belöningssystem inom revisionsbranschen, 
motiverades valet av fem respondenter ytterligare. Detta då ett färre antal respondenter hade 
begränsat analysen och en viss generaliserbarhet. Urvalet avgränsades till fem respondenter ty 
den tidsbegränsning som vi arbetat efter hade begränsat kvaliteten och efterarbetet med det 
empiriska materialet om respondent antalet hade utökats.  
 
Den initiala kontakten med respondenterna togs först via telefon, då vi ringde upp och 
presenterade oss själva och vår uppsats. Därefter bads företagen att informera oss om de 
använde sig utav belöningssystem, var så fallet blev dessa företag tillfrågade om de skulle 
vilja ställa upp på en intervju.  
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2.4.2 Val av respondenter 
Enligt kapitel 1.4 (perspektiv) har en person med ledningsposition gällande företagets 
belöningssystem på respektive arbetsplats intervjuats. I några fall hade företagen i förväg 
bestämmelser om vem på kontoret som skulle vara delaktig vid intervjuer med studenter och 
dessa har i de fall varit väl insatta i respektive företags belöningssystem.  

2.4.3 Intervjuförfarandet 
Inför intervjuerna utformades två intervjuguider. En som var riktad mot respondenterna (se 
bilaga 1) och en som var ämnad för oss (se bilaga 2) med följdfrågor och tankegångar under 
intervjuernas förfarande. Till de företag som tackade ja till en intervju skickade vi i förväg ut 
bestämd intervjuguide, så att respondenterna i förhand kände till frågorna och kunde 
förbereda sina svar innan intervjun genomfördes. 
 
I enlighet med Trost (1996) så var båda författarna till denna uppsats närvarande vid alla 
intervjuer utom en. Detta för att vi ansåg att detta skulle förenkla intervjuförfarandet eftersom 
båda två var mindre erfarna intervjuare. Samt att vi skulle få en mer fördelsaktig intervju med 
en större informationsmängd och förståelse, än om endast en utav oss närvarade vid intervjun. 
Den sista utav de fem intervjuerna utfördes utav endast en av författarna. Vi anser inte att 
detta har påverkat resultatet utav denna intervju negativt då författaren i fråga anskaffat sig 
erfarenhet i intervjuteknik utifrån de tidigare utförda intervjuerna.  
 
Innan själva intervjumomentet inleddes höll vi en kort presentation utav oss själva och vad vi 
ämnade undersöka. Därefter erbjöds intervjupersonen möjligheten till anonymitet på grund av 
känsligheten runt ämnet belöningssystem. Efter detta bad vi om intervjupersonens tillåtelse att 
spela in intervjun samt föra noteringar på en dator under intervjuns gång. Ingen av 
respondenterna hade något emot detta.  
 
Alla fem intervjuer ägde rum på respektive företag, antingen i ett konferensrum eller på ett 
kontor. Under intervjun fördes anteckningar utav en av författarna på en dator medan den 
andra stod för utfrågningen utav intervjupersonen, i slutet av varje intervju kom 
medförfattaren med följdfrågor i fall något var oklart. Dessa två roller skiftades mellan 
författarna.  Genom att ta anteckningar under intervjuns gång blev detta en extra kontroll av 
intervjumaterialet. För att försäkra oss att vi uppfattat den information vi fått på korrekt sätt 
skickades empirin ut till respondenterna innan analysen utfördes. Respondenterna fick ta del 
av empirin så som den skulle användas i uppsatsen det vill säga uppställd i 
meningskategoriseringar och rubriker. På så sätt fick respondenterna chansen att korrigera 
eventuella missuppfattningar och se hur deras medverkan och svar direkt uttrycktes i 
uppsatsen. I samma utskick bad vi även respondenterna om kompletterande svar, i de fall det 
behövdes.   
 

2.5 Analys metod 
Då analysen utförts har vi följt vad Kvale (1997) kallar för analysmetodens sex steg. Där det 
första steget består utav att intervjuobjektet beskriver den värld den lever i och berättar 
impulsivt om känslor och upplevelser han eller hon känner i förhållandet till ämnet. I steg två 
börjar intervjupersonen själv under intervjuns gång att upptäcka nya förhållanden och 
innebörder i ämnen. Dessa två första steg skedde under respektive intervju med 
respondenterna. I det tredje steget tolkar och koncentrerar intervjuaren mening i det 
intervjupersonen beskriver och här får även intervjuobjektet möjlighet till att korrigera 
intervjuaren genom att förklara innebörden i sina åsikter. Detta tredje steg uppstod även det 



 - 10 - 

under intervjuerna då författarna ställde följdfrågor, både för att utveckla respondentens 
tankegångar och för att ta upp områden som intervjun ej tidigare berört. Det fjärde steget har 
ett flertal delmoment där det första är att en utskrift utav intervjun sker inför analysen där det 
utvecklas innebörder i intervjun, det vill säga intervjuobjektets egna uppfattningar i relation 
till forskarens nya perspektiv. Det femte och sjätte utav Kvales (1997) steg är att en ny 
intervju kan utföras, för att återkoppla och att intervjupersonen börjar handla utifrån de nya 
insikterna den fått utav intervjun.  
 
I enlighet med Kvale (1997) utfördes under det fjärde steget av analysfasen en 
metodkoncentrering där vi gjorde en sammandragning utav utskriften för att underlätta 
förståelsen i den. I detta steg valde vi att båda göra en enskild utskrift av intervjuerna utifrån 
bandspelaren. Detta för att sedan jämföra våra två utskrifter med varandra så att vi hade fått 
med allt och tolkat intervjuerna på samma sätt. Vid sammanställningen av empirin använde vi 
oss av meningskategorisering där vi bildade rubriker för empirin samt för analysen för att 
underlätta läsandet. Då kvalitativa intervjuer användes så gav detta respondenterna friheten att 
tala fritt runt varje fråga och därför har många svar gått utanför intervjuguiden. Detta har 
medfört att empiriavsnittet ej följer intervjuguiden fullt ut då vår önskan är att istället få fram 
respondenternas åsikter och ställningstagande. Dessutom är det av intresse vid en kvalitativ 
ansats att inte bara fånga upp likheterna, utan även de aspekter som skiljer respondenterna åt.  
 

2.6 Metodkritik 
Reliabilitet ger uttryck för tillförlitlighet och trovärdighet (Jacobsen, 2002). Vilket helt enkelt 
menas med om vår undersökning går att lita på. Hög reliabilitet är om vi får samma resultat 
vid upprepade förfrågningar. Medan validitet (giltighet) är uttryck för om vi verkligen mäter 
det som menas att mäta. 
 
Att vi inte har valt respondenterna själva kan anses som problematiskt då de inte längre är 
anonyma svarspersoner för företaget och detta kan medföra att respondenterna inte svarat 
sanningsenligt. Dock har vi försökt lösa detta problem genom att vi har intervjuat ett flertal 
respondenter för att stärka reliabiliteten. Vi anser dock att det inte har varit ett problem med 
sanningsenligheten då majoriteten av respondenterna svarat på alla våra frågor. Intervjuerna 
har gett uttryck i en öppen dialog där intervjuobjekten har fritt kunnat framföra sina åsikter 
och tankar.  Reliabiliteten har stärkts ytterligare genom att respondenterna fått godkänna den 
empiri vi samlat in från dem.  
 
Validitet kan enligt Jacobsen (2002) delas upp i intern och extern giltighet. Extern giltighet är 
om undersökningen får samma resultat även i andra sammanhang. Intern giltighet däremot 
handlar om vi faktiskt mäter det vi tror oss mäta. Genom att genomföra individuella intervjuer 
har uppfyllt vårt syfte med uppsatsen då vi har mätt de personliga synpunkterna individerna 
har på ämnet belöningssystem. De personer vi har intervjuat har varit insatta i företagets 
belöningssystem och har kunnat utöver sina egna åsikter kunnat svara på hur det rådande 
systemet ser ut.  
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3. Teori 
 

 nedanstående kapitel redogörs det för den  befintliga teori som ansetts relevant inom 
området belöningar och belöningssystem. Syftet är att inge läsaren i en djupare och mer 

väsentlig kunskap om belöningssystem samt de krafter som driver en människa och som 
tillsammans ger en relevant grund till vår problemformulering. Denna teori har utgjort 
underlaget för den intervjuguide som sedan legat till grund för de empiriska 
undersökningarna.  
 
 

3.1 Belöningssystem  

3.1.1 Definition av belöningssystem 
Det finns ett flertal olika definitioner och synsätt om vad ett belöningssystem egentligen är. 
Belöningar är ett samlat ord för allt ifrån en klapp på axeln till organiserade ekonomiska 
bonussystem (Alrutz, 2006). I inledningen har en definition av Frank et al (2000) presenterats. 
Denna lyder: ”Ett belöningssystem består av olika åtgärder som syftar till att bättre ta tillvara 
de anställdas kompetens och resurser” (Frank et al., 2000, sid. 7). För att ge läsaren en mer 
övergripande bild för vad ett belöningssystem är presenteras nedan ett flertal definitioner. 
Enligt Samuelsson (2004) är ett belöningssystem ett sätt att motivera till beteende som är 
önskvärda för företaget och därigenom säkerställa verksamhetens effektivitet. Kaplan och 
Atkinson (1998) menar på att ett belöningssystem är de belöningar som individer eller team 
erhåller när deras prestationer bidragit till organisationens mål, fordrat är att de förväntar sig 
detta.  Enligt Svensson (2001) kan dessa belöningar vara materiella eller immateriella, 
gruppbaserade eller individuella, långsiktiga eller kortsiktiga.  

3.1.2 Syfte med belöningssystem 
Syftet med belöningssystem är enligt Armstrong (2002) att stödja, gynna och uppfylla 
verksamhetens mål genom att motivera personer att ansluta sig till organisationen, stanna kvar 
i den och återkommande prestera på en hög nivå. Ett belöningssystem består av olika åtgärder 
som syftar till att bättre ta till vara de anställdas kompetenser och resurser (Frank et al., 2000). 
Vidare nämner författarna att ett belöningssystem skall vara kopplat till organisationens mål, 
affärsidé, och värderingar.  
 
Även Samuelsson (2004) har ett liknande synsätt på vad syftet med belöningar och 
belöningssystem är. Samuelsson (2004) urskiljer tre syften med belöningar. Först och främst 
skall de motivera till önskvärda prestationer, för det andra skall belöningar och 
belöningssystem hjälpa till att rekrytera och behålla medarbetare för att öka företagets 
konkurrenskraft. Som sista punkt nämner Samuelsson (2004) att belöningar är ett verktyg för 
att styra verksamheten i önskvärd riktning. 
 
Enligt Frank et al., (2000) är syftet med belöningssystem att belöna god kvalitet, kvantitet 
samt hushållning med knappa resurser. Avsikten med att belöna dessa företeelser är att skapa 
konkurrensfördelar och öka organisationens effektivitet.  
 
Svensson (2001) menar på att det finns ett dubbelriktat samband mellan motivation, 
effektivitet och arbetstillfredsställelse. Den som upplever tillfredsställelse i sitt arbete blir 

I 
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motiverad att göra ett ännu bättre arbete och effektiviteten ökar. Upplever personen att han 
eller hon gjort ett bra arbete ökar motivationen och därmed arbetstillfredsställelsen och det är 
själva belöningssystemet som avgör djupet i sambandet.  
 

3.2 Belöningssystemets dimensioner  

3.2.1 Utformning och uppbyggnad  
Utformning och utveckling av ett belöningssystem är en komplicerad uppgift som kräver både 
ekonomisk och juridisk kunskap, samt kunskap inom management och kommunikation (Smitt 
et al., 2002). Vidare fortsätter Smitt et al., (2002) att systemet måste vara flexibelt och måste 
kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden samt att hänsyn måste tas till företagets 
specifika förutsättningar. Det är även av stor vikt att öppenhet och förtroende finns mellan 
parterna och inom hela företaget för att ett fungerande belöningssystem skall kunna utvecklas 
(Svensson, 2001).   
 
Nyckeln till ett väl fungerande belöningssystem är att skapa ett system där målen individuellt 
och kollektivt utarbetas för varje företags unika situation och där mål och medel på ett tydligt 
sätt förstås och uppskattas av de berörda (Smitt et al., 2002). Ett belöningssystem skall vara 
uppbyggt så att prestationsnivån som leder till belöning skall kunna uppnås (Frank et al., 
2000). Armstrong (2002) menar att ett belöningssystem byggs upp i tio steg. Nedan förs en 
kort presentation av dessa.  
 

1) Identifiering av nyckel faktorer i företagets strategi och plan som påverkar 
organisationens belöningspolicys och belöning i praktiken med hänsynstagande till 
utförande, flexibilitet och skicklighet.  

2)  Samla in ledningens, mellanchefernas, gruppledares och de anställdas åsikter kring 
deras uppfattning på vilka strategiska faktorer belöningsstrategin skall ta upp.  

3) Se över existerade belöningar för att identifiera där förändring eller förbättring behövs. 
Ha alltid i åtanke att belöningspolicys och processer alltid måste utvecklas för att 
anpassa sig till den ständigt förändrade organisationen.  

4) Studera organisationens personalplaner för att fastställa företagets framtida personal 
behov och hur detta påverkar belöningssystemet och lönenivåerna. 

5) Ta hänsyn till nuvarande och förutspådda struktur förändringar i organisationen.  
6) Diskutera och för en dialog med fackliga representanter angående utvecklingen i 

belöningssystemen.  
7) Analysera externa trender som kan påverka belöningsstrategin.  
8) Analysera existerande företagskultur och begrunda hur belöningsstrategin kan styrka 

eller förändra den.  
9) Diskutera belöningssystens förslag med den högre ledningen samt andra intressenter. 

Anpassa systemet efter de förslag och kommentarer som erhållits.  
10) Kommunicera belöningssystemet och planera för dess implementering.  

 
Armstrong (2002) menar att strategins skall delas upp i två delar; verksamhetens mål och en 
implementeringsplan. Målen skall i generella termer framföra grundprinciper som skall styra 
utvecklingsprocessen och implementeringsplanen och som skall i sin tur summera 
huvuddragen i utvecklingen (Armstrong, 2002). Smitt et al., (2002) skriver att nyckeln till ett 
väl fungerande belöningssystem är att skapa ett system där målen individuellt och kollektivt 
utarbetas för varje företags unika situation och där mål och medel på ett tydligt sätt förstås 
och uppskattas av de berörda. 
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3.2.2 Mottagare 
Belöningar som kan utgå som kollektiva, individuella eller både och. Vem som är mottagare 
av en belöning är av stor betydelse för om belöningssystemet skall anses vara rättvist eller ej. 
Vilket belöningssystem som passar bäst varierar från företag till företag och i vilken situation 
företaget befinner sig i. Enligt Frank et al., (2000) skall ett belöningssystem först och främst 
omfatta de som har en positiv inverkan på företagets resultat. Även Svensson (2001) menar på 
att en anställd som bidrar till resultatet skall omfattas av en resultatbonus.  
 
Förutom diskussionen om individuella eller gruppbaserade belöningar behöver företaget även 
ta beslut om på vilka nivåer som belöningarna skall delas ut. Skall alla medarbetare på 
företaget få chansen att ta del av belöningarna eller endast exempelvis företagsledningen. 
 
Individuella vs gruppbaserade belöningar 
Individuella belöningar tilldelas individer i en organisation grundade på deras individuella 
prestationer. Gruppbelöningar tilldelas däremot en grupp, bestående av två eller flera personer 
som uppnått något gemensamt (Jacobsen & Thorsvik, 2002). För att använda ett individ 
anpassat system krävs det att det finns individuellt nedbrytbara resultatmål, till exempel för 
försäljare (Svensson, 2001). Jacobsen och Thorsvik (2002) nämner även ett alternativ som 
kallas för systembelöningar, där belöningarna tillfaller alla organisationens medarbetare. 
 
Mottagare 
Enligt ett flertal studier så bör alla anställda omfattas av ett belöningssystem och inte bara de 
högsta cheferna (Samuelsson, 2004). Vidare bör ett belöningssystem rikta sig mot alla i en 
verksamhet, från högsta chef till alla medarbetare. Svensson (2001) menar på att ett 
belöningssystems resultat blir bäst om medarbetarna känner sig delaktiga i belöningssystemet.  
 
Svensson (2001) nämner även uttrycket ”kvalificeringstid”, det vill säga att för att få ta del av 
ett belöningssystem skall personen ha varit anställd i ett x antal år. I dessa fall måste 
avgränsningarna motiveras så att ingen av de anställda känner sig orättvist behandlade.  

3.2.3 Grunder och former 
Ett belöningssystem kan se ut på flera olika sätt, skillnaden utgörs i hur grunderna för 
belöningarna och formerna för belöningarna ser ut. Grunder utgörs av på vilket underlag som 
belöningarna skall ges ut medan formerna är på vilket sätt belöningarna tar uttryck. Det finns 
ett flertal olika belöningar som kan ligga som grund i ett belöningssystem. Samuelsson (2004) 
delar in belöningarna i tre olika områden; monetära belöningar, icke monetära belöningar 
samt ägarandelar.  
 
Monetära belöningar 
Gällande de monetära belöningarna är det främst olika löneformer som är framstående. 
Lindblom (1996) nämner tre principer för en rättvis individuell lönesättning. Den första 
principen säger att ju svårare arbete som någon utför, desto högre lön bör denna ha. Det vill 
säga ju större användbarhet och duglighet, desto högre lön. Samt den tredje principen som 
säger att ju bättre prestation, resultat eller hushållning med knappa resurser, desto högre lön. 
Lindblom (1996) menar på att en rättvis lönesättning bör ha en arbetsrelaterad del, en 
personrelaterad del och en resultatrelaterad del. Monetära belöningar kan förutom lön bestå av 
exempelvis gratifikationer, som belönar extraordinära insatser (Svensson, 2001) eller tantiem, 
som är en belöning i form av lönetillägg (Samuelsson, 2004). Monetära belöningar kan också 
förekomma i form av olika bonus, dessa kan utbetalas både som individuella eller 
gruppanpassade (Samuelsson, 2004).  
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Icke monetära belöningar 
De icke monetära belöningarna, är som namnet beskriver, belöningar där en finansiell 
ersättning ej delas ut. Dessa belöningar kan förekomma i former så som karriärmöjligheter, 
ökat ansvar, mer stimulerande arbetsuppgifter eller som kompetenshöjande företeelser så som 
utbildningar och kurser (Samuelsson, 2004). Det finns många vägar för individutveckling, en 
person behöver inte bara avancera inom en ledarkarriär utan kan även avancera inom en 
specialistkarriär (Jäghult, 1989). Svensson (2001) skiljer mellan immateriella sociala 
belöningar och materiella sociala belöningar. Frihet och ansvar, positiv feedback, och att få 
arbeta hemma är exempel på immateriella sociala belöningar medan personalfester, 
utbildningar och kurser, samt subventionerade luncher är exempel på materiella sociala 
belöningar.  
 
Ägarandelar 
En belöning kan också komma i form av ägarandelar. Dessa belöningar kan erhållas i form av 
aktier, optioner eller som konvertibla skuldebrev (Smitt et al., 2002). Svensson (2001) delar 
upp optioner i tre typer: 

• Optioner som är värdepapper 
• Optioner som är personaloptioner 
• Optioner som verkan är värdepapper eller personaloptioner, exempelvis syntetiska 

optioner.  
 
Genom optioner lockas metarbetare med en del i framtida vinster (Svensson, 2001). En option 
innebär en rättighet att vid en förutbestämd tid köpa en aktie till ett förutbestämt pris. En 
vinstdelning kan även ske i form av att de anställda får köpa aktier i företaget. Syftet med 
detta är att de anställda skall känna en samhörighet med företaget.  
 
Herzbergs motivations- och hygienfaktorer 
Fredrik Herzberg var en av pionjärerna gällande forskning av inre belöningar. Inre belöningar 
är sådana som en person ger sig själv och som sammanlänkas med dess arbete (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). Herzberg myntade uttrycken motivationsfaktorer och hygienfaktorer. De 
förhållanden som främjar tillfredställelse i arbetet var enligt Herzberg motivationsfaktorer, då 
de motiverade de anställdas ökade prestationer. Hygienfaktorer var däremot knutna till 
omvärlden och speciellt till arbetsmiljön. 
 
Motivationsfaktorer 

• Prestationer, tillfredställelsen att göra ett bra arbete, lösa problemen och se resultat av 
arbetet.  

• Erkännande för väl utfört arbete. 
• Arbetsuppgifterna i sig är intressanta, krävande, varierande och så vidare.   
• Ansvar för och kontroll över egen arbetssituation.  
• Befordran.  
• Utveckling. 

 
Hygienfaktorer 

• Företagets politik och administration. Detta gäller även företaget som helhet och inte 
direkt förhållandet mellan över- och underordnad. 

• Arbetsledning, chefens kompetens och vägledning av underordnade. 
• De mellan mänskliga relationerna mellan över- och underordnade. 
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• Hur förhållanden kring arbetet är utformade. 
• Lön. 
• Status.  
• Anställningstrygghet 
• Arbetsförhållanden som påverkar privatliv 

 
De omständigheter som leder till trevnad är inte samma som de som leder till otrevnad. 
Motivationsfaktorer ger upphov till trevnad om de uppfylls, dock innebär inte detta att de 
skapar otrevnad om de ej uppfylls. Hygienfaktorer däremot måste vara uppfyllda för att inte 
skapa otrevnad men bidrar dock inte till känslan av mer trivsel om de väl föreligger (Jacobsen 
& Thorsvik, 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2.4  Mått och mätning 
För att erhålla en belöning måste en mätning av utförda prestationer ske. Smitt et al., (2002) 
förklarar att det är viktigt att knyta an de bonusgrundade målnivåerna till det faktiskt 
uppnådda verksamhetsresultatet. De fortsätter med att klargöra att de resultatmått som 
företaget använder sig utav bör förändras i takt med verksamhetens förutsättningar, mål och 
resultatmått. Detta för att undvika att de bonusgrundade komponenterna blir kontraproduktiva. 
Enligt Samuelsson (2004) är de vanligast förekommande mått och mål av finansiell art, dock 
förutspår han att kopplingen mellan de finansiella och icke-finansiella målen blir mer 
framträdande i framtiden. Att ensidigt använda sig utav icke-finansiella mått har enligt 
Samuelsson (2004) länge kritiserats av flera. Kritiken avser att de icke-finansiella måtten har 
en kortsiktig inriktning och att individen ofta väljer att offra långsiktiga prestationer för att 
kortsiktigt maximera sin bonus. För att undvika denna effekt har det utvecklats tre olika 
riktningar för att kombinera både kort- och långsiktiga incitament.  
 

1) Aktieoptioner sin används som belöning till företagsledningen.  
2) Bonusbank, där företagsledningens bonuspoäng samlas och utbetalas över en längre 

tidsperiod.  
3) Mix av kortsiktiga finansiella mått och icke-finansiella mått på, produktkvalitet, 

kundtillfredsställelse och innovationsförmåga som antas påverka framtida finansiella 
prestationer.  

 
Enligt Simons (2000) skall det mått som väljs skall uppfylla tre tester. För det första skall 
måttet gå i samma riktning som strategin, det vill säga den anställde skall kunna dra slutsatser 
om vad som är viktigt utifrån det givna måttet. Det andra testet är om de variabler som skall 
mätas kan mätas effektivt. Ett idealt mått skall vara objektivt det vill säga att det skall kunna 

Motivationsfaktorer 

Hygienfaktorer 

Tillfredsställelse & höjd 
prestation 

Tillfredsställelse eller 
missnöje 

Motivations och Hygienfaktorer 
Källa Jacobsen & Thorsvik, 
2002, s.  313 
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mätas oberoende och verifieras komplett, komplett vilket innebär att måttet fångar relevanta 
attribut av prestationen och slutligen är lättpåverkat det vill säga att individen kan påverka 
måttet. Det tredje av Simons (2000) tester är om måttet är kopplat till mervärde.    
 
Frank et al. (2000) nämner uttrycken variabel individuell ersättning och variabel 
gruppersättning. En variabel individuell ersättning är en belöning som utgår till enskilda 
medarbetare för uppnådda eller överträffade mål. En variabel gruppersättning är en belöning 
som utgår till en förutbestämd grupp vid uppnådda mål.  
 
Olika mått 
Det finns ett otal olika mått som kan användas som uppfyllelsekrav för ett belöningssystem. 
Dessa mått kan både vara av finansiell och icke-finansiell karaktär. Nedan presenteras olika 
exempel på finansiella och icke-finansiella mått.  
 
Finansiella mått 
 
Räntabilitet  Avkastningsmått i förhållande till exempelvis kapitalinsats. Detta 

mått har på senare tid kritiserats för att leda till investeringsovilja 
och kortsiktigt tänkande (Samuelsson, 2004). 

 
EVA  Ekonomiskt mervärde (Samuelsson, 2004). Verksamhetens 

kassaflöde + kapitaltillväxt + räntor – kapitalkostnader (Smitt et al., 
2002). Fördelen med EVA är att företaget kan använda modellen 
för att följa både hela företagets och de olika affärsenheternas 
resultatutveckling (Samuelsson, 2004). Nackdelarna med EVA är 
att måttet överbetonar kortsiktighet samt att modellen fokuserar på 
kapitalet som den knappa resursen vilket inte passar alla företag så 
som exempelvis kunskapsföretag (Samuelsson, 2004)  

  
EPS  Vinst per aktie, nettovinst dividerat med antalet utestående aktier 

(Smitt et al., 2002). I ett gott börsklimat kan ett aktiekursbaserat 
EPS ge en god utdelning, dock säger Smitt et al., (2002) att 
aktiekurser kan variera kraftigt samt att kopplingen mellan den 
individuella arbetsinsatsen och utfallet kav vara dåligt.  

 
Aktier eller optioner Den anställde får erbjudande av olika slag att köpa eller erhålla 

aktier eller optioner i företaget (Frank et al., 2000). 
 
Resultatdelning  Resultatförbättringar medför en utdelning till de anställda. 

Reglerna för sambandet mellan resultat och belöning skall 
bestämmas på förhand (Frank et al., 2000).  

 
 
Icke-finansiella mått 
 
Bonussystem:  Bonussystem som ej är kopplat till företagets vinst kan leda till 

stötande bonusutbetalningar i de tider företaget går dåligt (Smitt et 
al., 2002). 

 
Servicegrad:   Andel utlovade åtgärder i tid (Lindblom, 1996) 
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Genomloppstid: Andel som följer tidsplaneringen genom tillverkningen, ej dem 

som är försenade (Lindblom, 1996) 
 
Gratifikationer Engångsersättning till en individ eller grupp för extraordinära 

bidrag (Frank et al., 2000).  
 
Debiteringsgrad Andelen direkt tid, vilket motsvarar den arbetade tid i företaget 

som kan tas betalt utav kunden, i förhållande till den totala 
arbetade tiden (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). En höjd 
debiteringsgrad vid givet timpris innebär ökade intäkter och en 
förbättrad lönsamhet för företaget.  

 
 

3.3 Kommunikation och återkoppling 
Enligt Smitt et al., (2002) är kommunikation och information är en vital del vid 
implementering, användning och återkoppling av ett belöningssystem. De två grundläggande 
kommunikations uppgifter är att de anställda skall veta vilka prestationer som förväntas av 
dem samt vilka belöningar som erhålls för prestationerna (Smitt et al., 2002). Vidare menar 
författarna att ju större deltagarkrets i belöningssystemet desto större är kravet på dem som 
skall förmedla systemet. Då belöningssystem är en del av företagets styrsystem är det viktigt 
att de som ansvarar av förmedlingen är tillgängliga för att besvara frågor och erhålla 
synpunkter. Samuelsson (2004) menar på att ju enklare ett belöningssystem är desto bättre. Ett 
fåtal och tydliga nyckeltal som regelbundet följs upp, återkopplas och belönas så att alla 
medarbetare förstår sin roll och kan relatera till sin insats.  
 
De huvudbudskap som förmedlas till målgruppen skall ligga till grund för kommunikationen 
samt lyfta fram de väsentliga delarna i belöningssystemet (Smitt et al., 2002). Samuelsson 
(2004) skriver att även den informella kommunikationen påverkar medarbetarnas handlingar i 
lika hög grad som den formella. Interna medelanden som framhäver goda förebilder och vilka 
handlingar som blivit belönade, samt genom att framhålla dem som blir bestraffade kan detta 
fungera som styrmedel. Detta då det ligger i människans natur att upprepa beteende som leder 
till belöning och undvika det beteende som leder till bestraffning. 
 
Det kan vara hjälpsamt att komplettera med beskrivningar, illustrationer och exempel (Smitt 
et al., 2002). På så sätt avdramatiseras belöningssystemet och förståelsen ökar bland de 
berörda (Frank et al., 2000). Arbetet med belöningssystemet fortsätter över tiden genom 
återkoppling för att förhindra att engagemanget bland de anställda skall avta och för att få 
medarbetarna att känna måluppfyllelse (Samuelsson, 2004).  

3.3.1 Kommunikation till nyanställda 
Det är av yttersta vikt att förmedla ett nyutvecklat system till de anställda så att de är fullt 
införstådda i vad som krävs, vad som skall uppnås och vad som kan erhållas genom 
belöningssystemet. På samma sätt är det av oerhörd vikt att kommunicera ut ett existerande 
belöningssystem till nyanställda. Det är av stor vikt att informationen snabbt måste tränga ut 
genom organisationen för att belöningssystemet skall få avsedd effekt (Samuelsson, 2004). De 
anställda måste förstå systemets syfte och hur det fungerar för att de skall känna sig delaktiga 
(Svensson, 2001).  
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3.4  Resultat av belöningssystem 
Målsättningen med ett belöningssystem är att skapa motivation för de inblandade, öka 
samarbetet och lagkänslan samtidigt som kunskapen om företagets resultat och dess 
bakomliggande orsaker stärks (Frank et al., 2000). Genom att använda förmåner menar 
Svensson (2001) att dessa fungerar som strategiska styrmedel för att locka till sig nya 
medarbetare samtidigt som de gamla behålls. Ett belöningssystem tillåter även de anställda att 
erhålla de erfarenheter som är nödvändiga för att lyckas i en mer konkurrenskraftig och global 
ekonomi (McMullen, T., Fitzpatrick, I., Ruiz, R., 2008). 
 
Ett väl fungerande belöningssystem ökar motivationen och på så sätt skapas även 
förutsättningarna för en ökad effektivitet, samtidigt som arbetstillfredsställelsen för de 
anställda ökar (Svensson, 2001). Vidare fortsätter Svensson och Wilhelmsson (1989) att ett 
rätt utformat belöningssystem kan ge ett betydelsefullt bidrag till en organisations effektivitet, 
samt konkurrensfördelar. Insatserna skall bidra till att verksamheten går bättre (Frank et al., 
2000).  
 
Beroende på hur olika belöningssystem är utformade och vad deras syften är så blir även 
utfallen av varierande slag. Svensson och Wilhelmsson (1989) nämner fem olika exempel på 
syfte som ett belöningssystem kan ha:  

1. Att skapa vi-känsla 
2. Att belöna goda prestationer 
3. Att behålla kompetent personal 
4. Att öka konkurrenskraften vid nyrekrytering 
5. Att skapa skattemässigt fördelaktiga ersättningar 

 
Beroende på vad syftet är med systemet så baseras resultatet på hur väl företaget uppnått 
dessa syften.  
 
Jacobsen & Thorsvik (2002) betonar att en central del utav motivation och prestation är 
möjligheten att bestämma över den egna arbetssituationen. Författarna syftar på det faktum att 
om arbetsledningen tror sig att de som utför arbetet har den bästa översikten utav händelserna 
i organisationen skall dessa personer inkluderas i de beslut som fattas inom organisationen.    
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3.5 Svårigheter och problem med belöningssystem  
Det finns ett antal problem som kan uppstå vid implementering och användning av 
belöningssystem. I det följande avsnittet presenterar vi de problem som kan uppstå vid 
brukande av belöningssystem inom en organisation. Framgång är beroende av ett system som 
influerar beteende, det vill säga motiverar det individen gör eller säger (Wilson 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad krävs för en belöning? 
Då en organisation arbetar efter ett belöningssystem är det viktigt för de anställda att veta 
vilka arbetsuppgifter som skall utföras för att uppnå uppställd belöning (Wilson, 2002). 
Uteblivande belöningar kan istället kännas som en bestraffning, speciellt där vissa anställda 
blir belönade för gemensamma ansträngningar. 
 
Återkoppling 
Det är av stor vikt för organisationer med belöningssystem att återkoppla sitt system över 
tiden, annars finns det risk att engagemanget avtar under tiden och en försvagning av länken 
mellan prestation och belöning sker. Motiven för belöningen måste upprepas och förankras 
(Smitt et al., 2002). 
 
Motiverande belöningar 
För att belöningssystem skall ha eftersträvad effekt är det viktigt att belöningarna upplevs som 
meningsfulla och motiverande för att de anställda skall bli påverkade av dem (Anthony & 
Govindarajan, 2001). De flesta bonussystem är inriktade på att belöna debiterad tid, uppnådd 
vinst med mera, Smitt et al., (2002) betonar dock vikten i att inte driva det så långt att det 
motverkar kompetensutvecklingen bland de anställda.  
 
En organisation, ett belöningssystem 
Vissa organisationer försöker dra fördel av andra genom att kopiera det belöningssystem som 
fungerat i original sammanhanget. De antar att då belöningssystem fungerade i den första 
organisationen bör det göra det även i den egna (Wilson, 2002). Författaren vill dock belysa 
aspekten av att alla företag är olika och har olika problem. Han menar på att det är viktigt att 

”Veta hur det går för mig” 
FEEDBACK 

BETEENDE ”Veta vad man skall göra” 
FOKUS 

”Veta tillvägagångssättet” 
FÄRDIGHET 

”Ha en anledning att utföra 
handlig” 

KONSEKVENSER 

Beteendets influenser.  
Källa: Wilson, 2002, s. 25, egen 
översättning. 
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identifiera organisationens egna problem samt vilka handlingar som är möjliga att för att 
åtgärda dessa problem.   
 
Mätning av prestationer 
Frank et al., (2000) menar på att ett belöningssystem kräver omfattande mätning av 
prestationer för att kunna relatera prestation till belöning. I brist på ordentlig mätning blir 
utvärderingen mer subjektiv. Vilket kan leda till att belöningssystemet får en motsatt effekt, 
det känns orättvist och felaktigt och vilket i sin tur leder till att utgången inte blir den som 
företaget förväntat sig. 
 
Grunder och rättviseaspekten 
Vilket rättvisebegrepp som används i praktiken bestäms av någon dominerande aktör på 
arbetsplatsen (Frank et al., 2000). Smitt et al., (2002) menar på att ett bra sätt att bestämma 
mål och mått för den anställde är att sätta upp en individuell inriktning med mål som är 
relaterade till företagets långsiktiga mål. Som nämnt tidigare finns det tre kan belöningar 
delas in i tre olika områden; monetära, icke-monetära och ägarandelar (se avsnitt 3.2.3). 
Nackdelar med dessa presenteras nedan. 
 
Syftet med individuella belöningar är att ge individen incitament att prestera något extra. 
Detta kan både leda till en ökad individuell insats men även till större konkurrens och 
motvillighet till samarbete mellan de anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Frank et al., 
(2000) menar på att individuella belöningssystem motverkar lagarbete och fokuserar på 
kortsiktiga mål. Systemen får även vissa människor att tro att lönen inte är kopplad till 
prestationer utan till att ha de rätta relationerna och en inställsam personlighet.  
 
Gruppbaserade belöningar ges som sagt till en grupp för deras kollektiva prestation. I dessa 
fall är syftet att stimulera till samarbete och på så sätt öka produktiviteten. Nackdelen är att 
vid gruppbaserade belöningar får den duktiga individen inte tillräcklig ersättning för sitt 
arbete vilket leder till sämre motivation eller att personen till och med byter arbete (Frank et 
al., 2000).  
 
Bristfälligt utformade optionsprogram kan få en negativ utgång då exempelvis aktiekurser kan 
svänga snabbt och kan i sin tur göra att belöningssystemet ej uppnår fungerande verkan. I 
dessa system finns direkta ekonomiska risker för mottagaren av belöningarna. (Smitt et al., 
2002). 
 
Kommunikation och flexibilitet 
För att belöningssystemet skall uppnå den effekt som organisationen eftersträvar är det av 
ytterst vikt att en dubbelsidig kommunikation sker mellan ledningen och de anställda om vad 
som krävs för belöning. Samt hur de anställda i nuläget ligger i förhållande till målen samt 
denna utveckling. Speciellt viktig är kommunikationen vid implementering av ett 
belöningssystem. Kommunikation och information är en central del vid införandet av ett 
belöningssystem, samt återkopplingen av detta (Smitt et al., 2002). Vidare nämner författarna 
att det har oerhörd betydelse för systemets framgång att förmedla det nyutvecklade systemet 
till de anställa, så att de har full förståelse i vad som krävs, vad organisationen vill uppnå och 
vad de anställda erhåller vid måluppfyllelse. Smitt et al., (2002) nämner även att ett flexibelt 
belöningssystem är önskvärt då det lätt kan modifieras och justeras i framtiden då företagets 
mål förändras i takt med att deras omvärld skiftar.  
 



 - 21 - 

3.5.1 Konflikter 
Den som ej får ta del av ett belöningssystem kan känna sig straffad istället för obelönad 
(Frank et al., 2000). Även Wilson (2002) ser även ett problem då uteblivna belöningar känns 
som en bestraffning, speciellt då vissa anställda blir belönade för gemensamma 
ansträngningar. Detta kan i sin tur leda till att systemet får en negativ effekt och skapar 
skepsis mot vad företaget försöker förmedla. Individuella belöningar kan leda till större 
konkurrens och motvillighet till samarbete mellan de anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
 
Förväntansteorin  
Förväntansteorin grundar sig på att en hög prestation uppstår när en person inser att det är 
möjligt att uppnå något som personen starkt önskar sig (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
Armstrong (2002) menar på att motivation endast uppstår när en person uppfattar ett tydlig 
och användbart samband mellan insats och resultat. Belöningen måste alltså vara något 
eftersträvat och hur denna hänger samman med en viss prestation och resultat.  
 
Förväntansteorin har sitt ursprung i den modell som Vroom utvecklade 1964, denna kallas för 
VIE – valency, instrumentality och expectancy (Armstrong, 2002). Valency står för styrkan i 
en individs önskan eller strävan mot ett visst mål, instrumentality menas med att individen 
verkligen får belöningen vid uppnått resultat och expectancy innebär att individen måste 
kunna se ett samband mellan sin insats och resultatet (Armstrong, 2002).   
 
Vroom menar på att dessa tre är sammanlänkade, har individen ingen motivation (valency) 
finns det heller ingen förväntan hos denna person (Armstrong, 2002). Med andra ord, om inte 
individen ser någon möjlighet att uppnå ett mål finns det inte heller någon motivation hos 
denna. Sambandet mellan dessa tre betydelsefulla delar presenteras nedan. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras fallstudiens resultat. Empirin består av primärdata i form av 
respondenternas svar. Av respekt för respondenternas önskan om anonymitet presenteras 
företagen och intervjupersonerna  i empiri och analys under pseudonymer. 

 

4.1 Inledning 
De fem respondenter som blivit utvalda till detta empiriavsnitt opererar alla inom 
revisionsbranschen. Två av företagen verkar i Halmstad, två verkar i Helsingborg och det 
femte företaget har sitt säte i Falkenberg. Alla fem företagen har en gedigen bakgrund inom 
revisionsbranschen, alla respondenter har minst tio års erfarenhet inom nämnt 
verksamhetsområde. På respektive arbetsplats har vi intervjuat någon med ledningsposition 
(se avsnitt 1.4) gällande företagets belöningssystem.  
 

4.2 Presentation av företag 
Av respekt för majoritetens av våra respondenters önskan om att behandlas anonymt 
presenteras alla våra respondenter under fiktiva namn. Nedan följer en kort presentation av 
dessa fem företag.  
 
Företag Alfa  
Företag Alfa grundades i Sverige under tidigt nittiotal. Företaget opererar både nationellt och 
internationellt och har en funktion utav en intresse organisation. I Halmstad ligger ett av 
företagets kontor. På detta kontor har kontorschefen intervjuats, denna person kommer vidare 
i uppsatsen att refereras till person A. På kontoret finns det totalt elva medarbetare varav fem 
är revisorer. A anser att det är viktigt att belöna lojalitet, de som försöker och gör sitt bästa 
och som ställer upp för företaget. Har en person en ambition av att vilja göra rätt och hjälpa 
till anser A att detta är viktigt att belöna. A menar på att även fast alla mål inte alltid uppnås 
kan ändå en belöning utges om den anställde har ansträngt sig, huvudsaken är nästan att 
belöna ambitionen. På så sätt kan alla känna sig delaktiga och känna att de bidragit med något 
och det blir en positiv ställning runt om det hela. A menar på att det inte alltid är målen som är 
det viktigaste så länge lönsamheten hålls, ibland kan det istället vara resan dit. 
 
Svenska Alfa är helt svenskägt av 150 delägare. Dessa är i huvudsak revisorer som är 
anställda på Alfa, men även ett antal skattekonsulter är delägare. Som anställd kan du bli 
erbjuden ett delägarskap. Detta offereras nyckelpersoner på företaget och dessa får då köpa in 
sig via andelar i företaget. Lönerna för dessa delägare varierar, men utdelningen är lika för 
alla enligt aktiebolagsrättsliga regler.  
 
Företag Beta 
Beta grundades på 1950-talet och verkar både nationellt och internationellt. I Sverige finns 
företaget representerat på ett flertal orter. På företagets kontor i Helsingborg arbetar 16 
personer. Vi har på detta kontor valt att utföra en intervju med B. B har arbetat på kontoret i 
åtta år varav den senaste tiden som auktoriserad revisor och är väl insatt i företagets 
belöningssystem. B anser att det är viktigt att belöna ekonomiska incitament. B menar på att 
en person som bidrar till företagets vinst måste premieras på ett eller ett annat sätt. 
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Personligen föredrar B individuella belöningar, men har insett att för att ett kontor skall 
fungera så måste även kollektiva belöningar, av social art finnas.  
 
På liknande sätt som Alfa är Svenska Betas ägande uppbyggt. 120 personer, det vill säga cirka 
var sjunde anställd, delar på företagets aktier. Dessa personer är anställda på Beta och har som 
Alfas delägare en nyckelroll inom företaget. Det är Betas företagsledning och styrelse som 
utser vilka anställda som skall få bli nominerade till delägarskap och en delägare kan även bli 
utesluten om personen ej presterar tillräckligt. De olika delägarna äger antingen 20, 40, 60 
eller 80 aktier och utdelning sker proportionellt till dessa aktier.  
 
Företag Gamma  
Vårt tredje intervjuobjekt har vi valt att kalla för Gamma. Detta företag finns på 60 platser i 
Sverige. Även Gamma verkar både nationellt och internationellt. Företagets Halmstad kontor 
har nitton medarbetare, på detta kontor har G intervjuats, som är väl insatt i företagets 
belöningssystem. G har arbetat på Gamma i 23 år och är godkänd revisor. G anser att förutom 
att belöning sker genom en rättvisande lön bör handlingar belönas som leder till exempelvis 
att företaget får nya kunder eller att existerande kunder stannar kvar.  
 
Även i Gamma hittas ett liknande ägande. Gamma Sverige ägs av partners, det vill säga 
anställda som köper in sig i företaget via andelar. Vem som helst får ej bli delägare, utan det 
ställs krav och det är stora svårigheter för att få bli partner.  
 
Företag Delta  
Företaget Delta grundades i slutet av åttiotalet av tre delägare. Två av dessa delägare finns 
kvar i företaget även idag och 1992 anslöt sig även D som delägare i företaget. D har 24 år 
bakom sig i revisionsbranschen varav 21 år på företag Delta. D anser att det är viktigt att 
belöna lojalitet och att en person är en trevlig medarbetare, men även att pengar dras in till 
företaget eller minskar dess kostnader. Delta har elva byråer runt om i Sverige och verkar som 
en federation, företaget har även kontor internationell. På Helsingborgskontoret arbetar 24 
personer varav nio är kvalificerade revisorer.  
 
Delta ägs av sju delägare. Detta ägande är uppgjort efter ”Helsingborgsmodellen”. Delta är ett 
kommanditbolag som ägs utav sju aktiebolag, det vill säga varje delägare har sitt eget 
aktiebolag, dessutom äger de sju delägarna tillsammans ett åttonde aktiebolag. Alla sju 
delägare är anställda av kommanditbolaget och får sin lön genom detta bolag. Detta innebär 
även att dessa sju delägare har direkt bestämmande över Delta Sverige.  
 
Företag Epsilon  
Företag Epsilon grundades 1997 och hade då en ägare, nyligen har det dock tillkommit en 
minoritetsägare. Det finns sju anställda som arbetar på företaget varav två är godkända 
revisorer. På Epsilon har E intervjuats. E är kontorschef och den utav ägarna som startade 
byrån. Enligt E kommer prestationen först och belöningen sen, personen menar på att en 
prestation, som är utfört på ett bättre sätt än vad som normalt kan krävas eller vad som 
förväntas av individen, skall belönas.  
 
För att bli delägare hos Epsilon skall en medarbetare, efter att ha avlagt en revisors examen 
med godkänt resultat, arbetat ett par år på företaget, samt vara någorlunda självgående med 
egna uppdrag. För att få chans att bli delägare utan att ha en revisorsexamen skall den 
anställda vara helt självgående med egna uppdrag.  Aktierna i Epsilon ägs utav andra 
aktiebolag som kontrolleras av vardera ägare. Utdelning sker till dessa bolag efter fastställt 
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bokslut. Respektive ägare får därefter själv besluta om den vill ta up pengarna genom en 
utdelning privat eller investera dem i bolagssektorn.  

4.2.1 Definition av belöningssystem 
Alfa 
För A som är kontorschef på Alfa utgörs ett belöningssystem av all ersättning en anställd 
erhåller i form av lön, bonus, förmåner och så vidare. Men även icke-monetära belöningar 
såsom utbildningspaket inkluderas. Personen anser att detta inte är en förutsättning för att allt 
skall fungera, men det är ändå en viktig del för utvecklingen av varje medarbetare för att få en 
god internutbildning. 
 
Beta 
Även B, som arbetar på Beta, anser att ett belöningssystem kan delas in i två delar; 
ekonomiska incitament och sociala incitament. Exempel på sociala incitament kan vara att 
hela kontoret får en weekendresa om de har presterat bra under årets gång.  
 
Gamma 
För G betyder ett belöningssystem något mer specifikt en person får för en prestation. Lönen 
är också ett prestationsbaserat mått på individuell nivå, men för att erhålla en belöning krävs 
det att den anställde uppnått några fler mål. Dessa kan bestå av både mjuka och hårda mål. 
 
Delta 
För D betyder belöningssystem styrning. Personen menar att en person åker till sitt arbete för 
att trivas och därmed göra ett bra arbete. En del av belöningen för detta är lön men en annan 
del kan vara ett trevligt arbetsrum.  
 
Epsilon 
E anser att belöningssystem är prestation först och belönings sen. E menar på att ersättning 
skall ges för en prestation som är utfört på ett bättre sätt än vad som normalt kan krävas eller 
förväntas sig utav individen.  
 
Sammanfattning 
A menar på att ett belöningssystem är all ersättning en person får och dessa kan vara av både 
monetär och icke-monetär karaktär. B har ett liknande synsätt som A, B menar på att ett 
belöningssystem kan delas in i monetära och sociala incitament. G menar på att ett 
belöningssystem är något mer specifikt en person får för en prestation, som ligger utanför 
löneprestationen. För D innebär ett belöningssystem styrning och att genom trivsel uppnå 
motivation för företagets anställda. E menar på att ett belöningssystem är prestation först och 
belöning sen, prestationen skall vara något utöver det vanliga.  

4.2.2 Syfte med belöningssystem  
Alfa 
A menar på att ett belöningssystem skapar en morot för de anställda och att få alla att jobba åt 
samma håll. Dessutom har det en funktion utav ett styrinstrument. Ett belöningssystem 
handlar om ett lyfta fram duktiga medarbetare och att styra så att alla arbetar åt samma håll. A 
menar på att det är av stor vikt att alla individuella mål hänger samman med Alfas 
övergripande mål. 
Beta 
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B anser att ett belöningssystem har två syften, dels en morot för att något har gått bra som har 
kämpats för. Dels ger det en bättre lagkänsla och sammanhållning och dessutom ger dessa 
aktiviteter en spinnoff-effekt som skapar en bra anda på arbetsplatsen. 
 
Gamma 
G anser att belöningssystemet syfte hos Gamma är att dels behålla personal och dels att utöka 
kundstocken som är ett av deras mål. 
 
Delta 
För Delta och D är syftet med belöningssystem att driva bolaget framåt och att framkalla en 
dynamisk effekt. En person åker till sitt arbete för att trivas och gör därmed et bra arbete. Det 
är även ett sätta att styra verksamheten, för att växa på marknaden.  
 
Epsilon 
Syftet med belöningssystem säger person E är att motivera de anställda till en bättre prestation 
på företaget.  
 
Sammanfattning 
För A är syftet med belöningssystem att skapa en morot för de anställda, samtidigt som det är 
ett styrinstrument som får de anställda att arbeta åt samma håll. B har liknande inställning 
som A och menar på att syftet med belöningssystem är att det ger en morot samtidigt som 
lagkänslan och sammanhållningen stärks. G menar på att syftet är att behålla personal och på 
samma gång uppfylla företagets mål. Syftet med belöningssystem för D är att driva företaget 
framåt och att skapa en dynamisk effekt. För E är syftet att motivera till bättre prestationer.  
 

4.3 Respondenternas belöningssystem 

4.3.1 Utformning och uppbyggnad 
Alfa 
Alfas nuvarande belöningssystem har använts i cirka tio år och alla kontor i Sverige använder 
samma modell, inga lokala varianter förekommer. Själva belöningssystemet har ej förändrats 
sedan införandet, mål och strategi kan ha förändrats men inte sättet att jobba på. A menar på 
att Alfa ej har samma mål som för tio år sedan men principerna är de samma.  
 
Alfas belöningssystem utgår ifrån vad företaget egentligen vill, och detta är att vara 
marknadsledande inom revision och närliggande tjänster. För att kunna bli marknadsledande 
behövs de bästa medarbetarna. För att få de bästa medarbetarna så ställer dessa krav på att 
företaget skall utvecklas och leverera tjänster som tillfredsställer dess kunder så att det blir 
någon form av en god cirkel.  
 
Dels jobbar Alfa med styrkort och med att medarbetar biten fungerar. Till denna del gäller det 
att ha proportionella verktyg så att arbetet kan utföras effektivt, exempelvis datorer och 
programvaror. Sedan jobbar de med tillväxten, att skapa nya kunder som inkluderar visst form 
av säljarbete, samtidigt kommer ekonomiska biten in där ständig lönsamhet måste uppnås.  
 
Alfas belöningssystem inriktar sig på personlig målsättning. En gång per år sätts individuella 
mål och vilken belöning som kan erhållas för varje mål. Dessa mål kan vara allt ifrån antal 
nya kunder en person dragit in eller hur många kundbesök som gjorts.  
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Beta 
Betas individuella belöningssystem har används inom verksamheten i cirka tio år. Detta 
system utgår ifrån hur många nya kunder en anställd lyckats skaffa sig under ett år. För att få 
ta del av belöningen måste en aktiv handling ha skett från den anställdes sida. På gruppnivå 
har företaget de två senaste åren belönat de kontor som uppfyllt sina uppställda mål och som 
har en viss rörelsemarginal.  
 
För ett år sedan ändrades Betas individuella belöningssystem. Innan dess riktade sig 
belöningssystemet endast till dem som arbetat och haft sin revisorstitel mindre än fyra år. De 
revisorer som arbetat längre än fyra år på företaget fick ej längre ta del av systemet. Detta på 
grund av de efter denna tid hade den kunskap och branschvana att detta ändå skulle synas i 
lönekuvertet. Eftersom systemet är så pass nytt kan företaget inte ännu ser vilka effekter det 
har gett. De som är delägare i Beta får ej ta del av belöningssystemet, men för dessa utgår en 
belöning som baseras på årets resultat.  
 
Dessutom finns även möjligheten till belöning om någon knutit en viktig strategisk kontakt, 
exempelvis rekryterat en nyckelperson till företaget eller om en person fått en ”viktig” person 
intresserad av företaget. Dessa belöningar, nämner B, är dock endast en försvinnande del av 
alla belöningar som betalas ut av företaget.  
 
Gamma 
Gammas nuvarande belöningssystem har funnits i cirka tre år. Eftersom systemet är relativt 
nytt har inga modifieringar eller ändringar skett sedan införandet, men systemet infördes för 
att de anställda skulle kunna får något tillbaka vid tagandet nya kunder. Systemet är beslutat 
på central nivå i Stockholm, det vill säga hur det är utvecklat och vem som skall få ta del av 
belöningarna. Samma system används på alla kontor runt inom Sverige. Gammas individuella 
belöningssystem är kopplat till tagandet av nya kunder. Det spelar ingen roll på vilket sätt nya 
kunder anskaffas utan belöningen utgår vid registreringen av ett nytt nummer i systemet. 
Dock prövas alla nya kunder noga för att se vilka som kan tas, det finns en risk med varje 
kund.  
 
På gruppnivå finns det inget belöningssystem, men G menar på att indirekt kan medarbetare 
erhålla andra förmåner om kontoret går bra. Detta ligger på kontorschefens ansvar och måste 
godkännas av en högre instans. Exempel på detta kan vara att en konferens hålls utomlands 
istället för i Sverige. Men G påpekar att det verkligen inte är någon nöjestripp, dagarna är 
fyllda av konferenser och med ett uttalat schema och endast kvällarna är lediga. Cirka vart 
tredje år hålls lite längre konferenser och det är då denna möjlighet finns att eventuellt lägga 
den utomlands.  
 
Delta 
Deltas belöningssystem har funnits sedan grundandet av företaget 1987, det vill säga i 21 år. 
Förändringar har skett varje år sedan införandet, men det har mest handlat om små justeringar.  
På individuell nivå erbjuds de anställda tidigt sitt eget kostnadsställe på företaget. Detta 
innebär att redan tidigt i anställningen som assistent kan ta in egna uppdrag till företaget och 
får en del av vinsten på dessa uppdrag. Samtidigt som ansvaret för att kunden betalar finns 
och den anställde får ta del av motsvarande förlust. På så sätt, menar D, att de försöker fostra 
fram entreprenörer inom revisionen. Dock måste en kvalificerad revisor vara den som 
slutligen skriver under revisionsberättelsen.  
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Ett eget kostnadsställe betyder att det finns en möjlighet att kvitta lön mot något annat som 
ryms inom företaget, exempelvis att plocka ut extra ledighet eller en ny mobil. En löneväxling 
helt enkelt där allt som tas ut kommer ifrån ens eget kostnadsställe. Som exempel nämner D 
att om en utbildning går i Göteborg och i New York, kan personen om han eller hon hellre vill 
ta utbildningen i New York och kan sedan kvitta mellanskillnaden mot sitt kostnadsställe. 
Både lön och extra belöningar läggs i detta kostnadsställe och det är upp till var och en av de 
anställda att vårda sitt kostnadsställe. D menar på att det är starten till att driva sitt eget bolag 
som i slutändan blir ett aktiebolag och som i sin tur kan kopplas på kommanditbolaget.  
 
På gruppnivå utgår det olika belöningar om företaget går bra. Då kan de anställda åka på 
gemensamma kurser eller så har de olika events tillsammans. Detta inkluderar alla de 
anställda och ibland får de ta med respektive. För att skapa ytterligare gemenskap betalar 
företaget gemensam träning för de anställda och andra aktiviteter. En gång per år åker alla 
Deltas kontor inom Sverige på kombinerad teambuilding och konferens. Dessa brukar i regel 
hållas utomlands.  
 
Epsilon 
Epsilons belöningssystem har funnit från starten sedan företaget startade upp 1997. 
Belöningssystemet består utav två delar, en individuell och en kollektiv del.  
 
Den individuella delen utav Epsilons belöningssystem består utav en procentsats utav de 
arvorden som en anställd drar in. Vems kund personen arbetar på har ingen betydelse utan det 
är endast arvordet som är intressant. Den anställde har dock alltid en garantilön och om 
procentsatsen på arvordet är högre än denna delas belöningen ut årligen. Den gruppbaserade 
belöningen utgår för årets resultat i förhållande till företagets omsättning, även denna 
belöning betalas ut årligen.  
 
Sammanfattning 
Alfas belöningssystem baseras på individuella mål, mått och belöningar och detta sker på en 
årsbasis. Företagets utgångspunkt utgår ifrån en personlig målsättning, belöning och dess 
måluppfyllelse. Betas belöningssystem inriktar sig på anskaffandet av nya kunder. 
Utbetalning sker årligen och det krävs en aktiv handling för att belöningen skall utgå. På 
gruppnivå utgår belöning för Betas kontor om de uppnått uppställda mål och en viss 
rörelsemarginal. Gammas belöningssystem liknar Betas och belönar tagandet av nya kunder. 
Skillnaden från Beta är att det inte spelar någon roll på vilket sätt kunden anskaffats, utan det 
är när kunden är registrerad i systemet som belöning utgår, dessa betalas ut månadsvis. 
 
Deltas belöningssystem byggs på egna kostnadsställen, dit går en del av vinsten för de egna 
uppdrag som en anställd har. Dessa betalas ut årligen, men den anställde kan även använda 
kostnadsstället under årets gång. På gruppnivå finns inget uttalat belöningssystem, men går 
det bra för företaget anordnas gemensamma aktiviteter. Epsilons belöningssystem vekar på 
både individuell och gruppbaserad nivå. På individuell nivå utgår en procentsats på den 
anställdes arvode. På gruppnivå kan en bonuslön betalas ut beroende på resultatet i 
förhållande till omsättningen. Både Epsilons individuella och gruppbaserade belöningar 
betalas ut årsvis.  

4.3.2 Mottagare 
Alfa 
Alfas belöningssystem inriktar sig främst på individuella belöningar, men även gruppbaserade 
belöningar förekommer. Princip alla får ta del av belöningssystemet, dock ställs inte kraven 
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på nyanställda. Dessa har cirka två till tre år på sig att inskolas först. Dock är det upp till varje 
medarbetare att själv bestämma om denne vill ta del av belöningssystem eller ej. A menar på 
att om en anställd har andra prioriteringar är detta fullt acceptabelt.  
 
 Beta 
Även Betas belöningssystem gäller både individuella och gruppbaserade belöningar, dock är 
det de individuella som det läggs störst fokus på. Dessa belöningar gäller ej för dem som är 
delägare i Beta. Men utöver detta inkluderas all personal, även nyanställda och administrativ 
personal. På gruppnivå inkluderas alla anställda på kontoret.  
 
Gamma 
Gammas belöningssystem grundar sig endast på individnivå. Detta system vänder sig endast 
till de kvalificerade eller auktoriserade revisorer som är anställda på Gamma. De personer 
som är delägare får inte heller ta del av systemet utan erhåller sina egna belöningar i form av 
tantiem. En assistent kan dock få ta del av en belöning om denna person har dragit in en ny 
kund till företaget. Dock måste detta gå igenom en revisor, ty endast de får registrera en ny 
kund. Därefter är det upp till revisorn att bestämma hur och om en uppdelning av belöningen 
skall ske.  
 
Delta 
Deltas belöningssystem har två uttalade dimensioner. Dels har företaget ett individuellt 
belöningssystem och dels har de ett system som tillfaller en grupp, det vill säga kontoret. Den 
gruppbaserade belöningen utfaller en gång per år om kontoret uppfyller sina målsättningar.  
Än så länge har det inte hänt att någon annan förutom revisorerna har värvat en kund, men om 
det vore fallet menar D att det finns möjlighet för dessa att få ett eget kostnadsställe. Dock på 
pekar D att inte enbart är viktigt att folk drar in egna kunder utan företaget försöker även 
premiera förvaltarna som tar hand om arbetet. I nuläget finns ingen vinstandel till dessa, men 
de försöker få rätt på denna del med den individuella lönesättningen.  
 
Epsilon 
Epsilon har utformat ett belöningssystem som inkluderar individer samt även de anställa på 
kontoret som grupp. Den individuella delen utav belöningssystemet delas ut till revisorer som 
har varit anställd hos företaget i över fem år. Den kollektiva delen ges till alla som varit 
anställda i företaget över ett år för övrigt är det ett krav att de är anställda då årets bokslut är 
färdigtställt.  
 
Sammanfattning 
Alfas individuella belöningssystem riktar sig mot alla kontorets anställda. Dock är det 
frivilligt att ta del av systemet och kravet ställs ej på nyanställda. Vid de tillfällen då kontoret 
gör något tillsammans inkluderas alla anställda. Betas individuella belöningssystem riktar sig 
även detta till alla kontorets anställda, dock ej till dem som är delägare i företaget. Vid 
gruppbaserade belöningar inräknas alla anställda. Gammas belöningssystem på individnivå 
riktar sig till de som är kvalificerade eller auktoriserade revisorer, de som är delägare får ej 
heller ta del av belöningarna. Dock kan exempelvis assistenter under vissa omständigheter få 
ta del av en belöning.  
 
Deltas gruppbaserade belöningssystem inkluderar alla anställda på kontoret. Även de 
individuella belöningarna riktar sig mot alla anställda, dock har ingen förutom revisorerna 
tagit del av belöningarna. De revisorer som varit anställda på Epsilon i mer än fem år får ta 
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del av företagets individuella belöningssystem. På gruppnivå inkluderas alla anställda som har 
varit anställda i mer än ett år.  

4.3.3 Grunder och former 
Alfa 
Alfa håller belöningarna på individuell nivå, det vill säga alla pengaersättningar delas ut på 
individuell nivå. Om kontoret gått väldigt bra kan dock en belöning av social och icke-
monetär tillfalla alla på hela kontoret. En gång om året hålls individuella utvecklingssamtal 
med varje anställd, detta sker efter räkenskapsårets slut i juli. På detta möte diskuteras vad det 
är varje person skall jobba med det kommande året, inte bara kring lön utan allt som skall 
göras. Vid detta tillfälle bestäms vilka mål som gäller för varje anställd. Den anställde får 
motivera vilket område den vill fokusera på och sedan hittas ett mål som överensstämmer 
med vad företaget vill. Skall personen ej göra något över de vanliga arbetssysslorna kanske 
det inte kräver än en sedvanlig lönehöjning. Men är den anställde redo att göra något mer kan 
dessa extrainsatser kopplas till någon form av premie. Belöningen som skall utgå för dessa 
extra mål är bestämd i förväg och kan utgå med allt ifrån en halv extralön till upp till tre 
månaders extralön. 
 
Vägen till målet behöver ej detaljstyras utan de försöker att göra det så fritt som möjligt. A 
menar på att det oftast blir bättre och roligare då, än om en det finns en detaljplan som skall 
följas. Alfa ägs av 150 delägare, dessa är nyckelpersoner inom verksamheten som får köpa in 
sig i företaget via andelar. Till dessa sker en årlig utdelning utifrån deras andelsinnehav.  
 
Beta 
På samma sätt som Alfa så utger Beta en icke-monetär belöning om kontoret under ett år 
uppnått sina mål och en viss rörelsemarginal. Skillnaden från Alfa så är Betas 
belöningssystem uttalat på gruppnivå. På individnivå använder sig företaget av ekonomiska 
mått och ekonomisk ersättning, vilket baseras på inskaffandet av antalet nya kunder till 
företaget. Även Beta ägs av nyckelpersoner inom verksamheten, det krävs mycket av en 
anställd för att få bli erbjuden att bli delägare. De blivande delägarna köper då in sig via 
antingen 20, 40, 60 eller 80 aktier. 20 aktier är vanligast.  
 
Gamma 
Målen för verksamheten kommer uppifrån huvudkontoret, sedan är det upptill kontorschefen 
att sätta målen för kontoret. Alla Gammas kontor är indelade i olika regioner och varje region 
har en regionchef som sätter målen för sitt område. Kontorschefen rapporterar sen direkt till 
denna person. 
 
Budget sätts varje åt i form av hur många nya kunder som anses kunna skaffas under året och 
hur många kunder som företaget anses kunna behålla. Individuellt sätts inga mål om hur 
många kunder som personen skall skaffa utan detta budgeteras endast på kontorsnivå.  
 
När någon anställs som revisorsassistent är denna lön samma för alla med samma utbildning. 
Men under resans gång då personen blir kvalificerad eller då uppdragsstrukturen ändras så 
personen utför mer kvalificerade arbetsuppgifter bli lönen också mer individuellt anpassad. 
Presterar en anställd väl så reflekteras detta i lönen. Även på företag Gamma har de anställda 
möjligheter att få bli delägare. För att bli erbjuden att få köpa andelar i företaget krävs oerhört 
mycket av de anställda.  
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Delta 
Målet menar D är att de anställda skall trivas på arbetet. Målet är inte att företaget skall 
tillgodose alla behov, men de strävar efter en gemensam trivsel och att tjäna bra pengar. 
Eftersom alla har sitt eget kostnadsställe kan den anställde själv välja i vilken form den vill att 
belöningen skall komma i, detta kan vara allt ifrån en mobiltelefon, extra ledighet, att 
belöningen betalas ut kontant eller till och med en firmabil. D menar på att genom detta 
system arbetar var och en för sig själv och kan på så sätt variera sina arbetstider och materiella 
ting som tas ut från kostnadsstället. Detta är bra då alla har olika preferenser och fördelar sin 
tid olika.  
 
Epsilon 
Samtliga mål beslutas utav kontorschefen som även är den delägare som äger majoriteten utav 
företaget. De individuella målen beslutas under ett utvecklingssamtal tillsammans med 
individen som har en möjlighet att påverka sina mål. De följs sedan upp i en modell i Excel 
där ges en överblick över de anställda, kunder och förväntad arbetad tid per medarbetare. 
Detta följs upp en gång per månad för att bekräfta att beläggningen stämmer. Då detta är ett 
relativt mindre kontor kan återkoppling ske oftare vid behov.  
 
De kollektiva målen sätts enbart utav kontorschefen och även där kan återkoppling ske vid 
behov. Den kollektiva delen utav belöningssystemet är baserat på en procentsats som mäts 
utöver den förväntade omsättningen. Både för de kollektiva och de individbaserade 
belöningarna utgår det en monetär belöning. Företag Epsilon kan även erbjuda anställda att få 
bli delägare i företaget. För att bli delägare hos Epsilon skall en medarbetare, efter att ha 
avlagt en revisors examen med godkänt resultat, arbetat ett par år på företaget, samt vara 
någorlunda självgående med egna uppdrag. För att få chans att bli delägare utan att ha en 
revisorsexamen skall den anställda vara helt självgående med egna uppdrag.   
 
Sammanfattning 
Alfas individuella mål sätts upp vid årliga utvecklingssamtal, vid måluppfyllelse av dessa så 
utgår en ekonomisk ersättning. På gruppnivå kommer belöningarna i form av sociala och 
icke-monetära belöningar. Betas belöningssystem grundar sig på samma sätt som Alfas, på 
individuell nivå betalas en monetär belöning ut medan det på gruppnivå utgår icke-monetära 
belöningar. Gammas belöningssystem riktar sig endast mot individen och vid måluppfyllelse 
utgår det en monetär ersättning. För Epsilons anställda utgår det vid måluppfyllelse 
ekonomiska belöningar både på individ- och gruppnivå.  

4.3.4 Mått och mätning 
Alfa 
A menar på att vissa saker är lättare att mäta. Det är enklare att mäta hur många nya kunder en 
anställd har dragit in under ett år, hur många kundbesök som gjorts och så vidare. För de 
anställda som ej har direkt kundkontakt, försöker A hitta andra vägar som är lättare att mäta. 
Exempel på detta är att det två gånger per år genomförs en medarbetarundersökning. Denna 
består av cirka fem till sex frågor och genom ett så kallat HKI-index får företaget fram ett 
värde på hur stämningen är på kontoret och om allting fungerar. A menar på att det viktigaste 
är att hitta de sätt som går att mäta. Vid det årliga utvecklingssamtalet diskuteras målens 
uppfyllelse med hjälp av i förväg uppställda mått. För delägarna utgår det en viss procentsats 
på det årliga resultatet.  
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Beta 
Varje kontor inom företaget mäts som en resultatenhet, medan hela företaget går under en 
resultaträkning. Går det bra för ett kontor och dåligt för ett annat, så jämnas detta ut. Företaget 
använder sig av olika mätinstrument för att se vilka kontor som gått bra och vilka kontor som 
gått mindre bra. För att ett kontor skall få erhålla en gruppbelöning måste det har uppfyllt sina 
uppställda mål och ha en viss rörelsemarginal. Detta mäts direkt utifrån vad kontoret har 
åstadkommit under årets gång. Cirka en tredjedel av alla kontor har fått ta del av en sådan 
belöning. Går det bra för ett kontor finns även större möjligheter att satsa på utbildningar, 
kurser eller andra möjligheter för den personal som är engagerad på kontoret.  
 
Gällande de individuella belöningarna använder sig Beta av ekonomiska mått och ekonomisk 
ersättning. Detta mäts i hur många nya kunder en anställd lyckats skaffa sig under ett år och 
därefter utgår en viss procentsats på första årets arvode. Detta arvode ligger på tio procent och 
är inklusive arbetsgivaravgifter. Denna ersättning betalas ut månadsvis efter att den anställde 
månaden tidigare specificerat värdet på dennes nya kund eller kunder. Beloppen som utdelas 
kan vara allt ifrån 2 000 kronor upp till 100 000 kronor. För 2007 var genomsnittet, för de 
cirka 100 medarbetare som fick ta del av bonus det året, cirka 20 000 kronor per person. Till 
Betas delägare sker det varje år en utdelning. Under de sista fem åren har denna utdelning 
vuxit från cirka 50 000 kronor till 250 000 kronor för de delägare med 20 aktier.  
 
Gamma 
Gammas individuella belöningssystem är kopplat till tagandet av nya kunder. Hur kunden har 
kommit i kontakt med revisorn ses ej som relevant. Revisorn anses ha tillfört företaget en ny 
kund då denna registrerar kunden i det system Gamma brukar. Därefter mäts kvantiteten utav 
kunder som har registrerats utav respektive revisor. Utbetalningen av dessa belöningar sker en 
gång per år. 
 
Delta 
Bokslut görs en gång per år och per kostnadsställe för att de hur året har gått. Utbetalning sker 
i samband med bokslut samt att det sker ett kompsaldo. Dessutom ser företaget på 
debiteringsgraden, hur den anställde har utvecklats och hur mycket som måste debiteras 
internt. Då en anställd säljer en revisionstimme är denna uppdelad i tre delar;  

1. lön, arbetsgivarkostnader, semesterlön och utbildningskostnader till den anställde 
2. gemensamma kostnader, kontorskostnader 
3. vinst 

 
Det är en del av denna tredje del, vinsten, som tillförs varje persons kostnadsställe. Eftersom 
detta baseras årligen på vad en person drar in anser D att det får personalen att tänka 
långsiktigt, eftersom deras lön påverkas inte bara ett år utan flera år framåt i tiden om de 
vårdar sina kunder.  
 
Epsilon 
Den individbaserade delen utav Epsilons belöningssystem är kopplat till arvordet. De 
anställda får ut en procentsats utav deras arvode, men endast då detta överstiger grundlönen 
och i de fall betalas endast denna procentsats ut. I det fall en anställds procentsats på arvordet 
inte överstiger lönen uteblir belöningen, dock förändras ej grundlönen.  
 
Den kollektiva delen utav belöningssystemet är baserat på en procentsats som mäts utöver den 
förväntade omsättningen. Om resultatet hamnar över denna nivå betalas denna ut till samtliga 
i personalen. Den kollektiva delen mäts alltså på resultatet. Om resultatet är större än tio 
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procent utav omsättningen ger detta en halv månadslön extra. Om resultatet är 12,5 % större 
än omsättningen får de anställda en månadslön extra och om resultatet är 15 % större än 
omsättningen får de anställda ut en och en halv månadslön extra som betalas ut årligen.  
 
Sammanfattning 
Alfas belöningssystem utgår ifrån personlig målsättning och därmed används även olika mått 
och mätning för dessa. Mål och mätning följs upp årligen i samband med utvecklingssamtalet. 
För Alfas delägare utgår en procentsats på det årliga resultatet. Betas gruppbaserade 
belöningar beräknas utifrån om företaget nått uppställda mål och med en viss rörelsemarginal, 
detta mäts en gång per år. På individnivå utgår belöning vid inskaffandet av nya kunder, på 
arvodet utgår en belöning på tio procent, inklusive arbetsgivaravgifter. Dessa belöningar 
betalas ut varje månad. För Betas delägare sker utdelning en gång i månaden. Gammas 
belöningssystem fokuserar endast på individuella belöningar och på måttet tagande av nya 
kunder. Utbetalningarna av dessa belöningar sker en gång per år.  
 
Deltas individuella belöningssystem grundar sig på personliga kostnadsställen, för varje 
uppdrag en anställd utför så tillförs vinsten dess kostnadsställe. Bokslut av dessa 
kostnadsställen sker en gång per år. För Epsilons anställda utgår en procentsats på varje 
anställds arvode om dessa arvoden överstiger grundlönen. På gruppnivå utgår en monetär 
utbetalning till alla anställda med en procentsats som grundas på om resultatet har överstigit 
den förväntade omsättningen.  
 

4.4 Kommunikation och återkoppling 
Alfa 
Målen som sätts upp ligger på årsbasis, men A försöker ha handlingsuppföljning en gång i 
halvåret. Dock är detta individuellt om personen vill ha uppföljning, det är alltså inget krav. 
Men behöver personen lite hjälp på traven kollas läget av efter sex månader. Återkoppling till 
mål och måluppfyllelse sker vid det årliga utvecklingssamtalet med varje medarbetare. 
 
Allt som har med siffror att göra sköts centralt. Som kontorschef får A rapporter från 
ekonomiavdelningen med allt ifrån debiteringsgrad på personal till hur kontoret verkar som en 
enhet. Kontoret skall även varje månad rapportera till den centrala marknadsavdelningen, dit 
skickas information om hur många nya kunder kontoret dragit in och så vidare. 
 
Beta 
En gång per år har alla anställda ett utvecklingssamtal med sin närmsta chef. Under detta 
möte sätts individuella mål för kommande år samt föregående års mål följs upp. Under mötet 
tas det även upp hur året har gått, vad personen har bidragit med samt vad personen vidare 
kan bidra med. Men till det individuella belöningssystemet, det vill säga hur många nya 
kunder en anställd har dragit in, finns det ingen återkoppling till.  
 
Förutom uppföljningen i form av utvecklingssamtal sker även fler uppföljningar av målen och 
dess uppfyllelse. Normalt är att uppföljning sker cirka tre gånger per år. Utav hundra anställda 
följs 20 procent upp regelbundet med olika delmål, 50 procent följs upp en gång per år och 
resterande 30 procent följs inte alls upp ty dessa är tilldelade andra befattningar och arbetar 
mer in mot interna saker. Dessa är svårare att mäta.  
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Gamma 
G menar på att återkopplingen är sämre utav mål som sätts under utvecklingssamtalen, detta 
på grund av att företaget har väldigt mycket att göra och kunderna prioriteras. Detta är samma 
gällande utvecklingssamtalen, dessa skall ske en gång per år, men eftersom kunderna 
prioriteras är det inte alltid dessa samtal hinns med. På Gamma hålls dock månadsmöte där 
presenteras rapporter på hur många kunder varje person har arbetat ihop.  
 
Delta 
Alla medarbetares kostnadsställen redovisas en gång per år. Resultatet redovisas sedan under 
ett utvecklings- och lönesamtal som hålls årligen. Dessutom hålls det även ett 
utbildningssamtal med varje anställd en gång per år. Kollektivt äter alla på kontoret lunch en 
gång i månaden, där presenteras allt som har skett på kontoret under den gångna månaden.  
 
Epsilon 
Återkopplingen hos Epsilon sker främst genom utvecklingssamtal. Viss återkopplig sker även 
genom den Excel modell som används för att följa upp personalens beläggning. E menar på 
att det är relativt lätt att se huruvida målens uppfylls eller inte. Är fallet så att den anställde 
inte är på god väg att nå sina mål sker återkopplingen vid fler tillfällen än vid 
utvecklingssamtalet. E fortsätter med att förtälja att då det inte är så många anställda på 
företaget är det ingen svårighet att ha fler utvecklingssamtal vid behov.  
 
Sammanfattning 
Alfas mål ligger på en årsbasis, men en handlingsuppföljning sker en gång i halvåret. Dessa 
uppföljningar är dock valfria för de anställda. Varje månad sker även rapportering till och från 
marknads- respektive ekonomiavdelningen om hur det går för kontoret. På företag Beta hålls 
en gång om året utvecklingssamtal för alla medarbetare med deras närmsta chef. Vid detta 
möte sätts mål för kommande år samt att föregående år följs upp. Dessa mål följs upp cirka tre 
gånger under årets lopp. Återkoppling av belöningssystemet, det vill säga tagandet av nya 
kunder, finns ej. På företag Gamma sker ingen regelbunden återkoppling av 
belöningssystemet. Deltas kostnadsställen redovisas årligen och diskuteras vid ett årligt 
utvecklings- och lönesamtal. Det hålls även ett utbildningssamtal en gång om året med alla 
anställda. Dessutom äter alla på kontoret lunch en gång i månaden och här presenteras hur den 
förra månaden har gått. Epsilon håller utvecklingssamtal med sina anställda en gång om året 
dessutom är Excell dokumentet till hjälp för att visa på beläggningen hos de olika anställda.  

4.4.1 Kommunikation till nyanställda 
Alfa 
Alfas belöningssystem kommuniceras ut genom de utvecklingssamtal som hålls med varje 
medarbetare.  
 
Beta 
Betas belöningssystem kommuniceras ut till nyanställda genom att de får en 
organisationspärm. I denna står alla uppgifter om exempelvis löner, lönepolicys och 
belöningar. De sociala förmånerna och belöningarna står dock ej med, ty dessa är mer av en 
subjektiv bedömning.  
 
Gamma 
Varje månad hålls möten för alla på kontoret med kontorschefen, vid detta möte redovisas 
månadens resultat, nya kunder och så vidare. Under dessa möten presenteras även rapporter 
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för varje person. Genom dessa möten får de nyanställda en inblick i både hur företaget och 
dess belöningssystem fungerar.   
 
Delta 
På Delta använder de sig av ett faddersystem. Den nyanställde får en fadder som har arbetat 
två eller tre år på företaget och som skall se till att den nyanställde trivs och kommer igång 
med sitt arbete. Detta fadderskap pågår tills den nyanställde är självgående. Som fadder ses 
inte olika situationer enbart utifrån ett företagsperspektiv, utan även utifrån den nyanställdes 
behov. Det är även genom faddern som den nyanställde får information om företagets 
belöningssystem.  
 
Epsilon 
Nyanställda blir informerade angående belöningssystemet, även fast att de inte kan ta del utav 
dessa förrän tidigast om ett år då de kan bli delaktiga i det kollektiva belöningssystemet. Först 
efter fem års anställning får de ta del utav det individuella belöningssystemet.  
 
Sammanfattning 
Nyanställda informeras om Alfas belöningssystem genom det årliga utvecklingssamtalet. 
Betas belöningssystem kommuniceras ut genom företagets organisationspärm som alla 
nyanställda får. På företag Delta används faddersystem där den nyanställde tas om hand av en 
annan anställd som har arbetat på företaget i två till tre år. Vi anställning vid företag Epsilon 
upplyses personen om föreskrifterna gällande företagets belöningssystem.  
 

4.5 Resultat av belöningssystem 
Alfa 
A anser att utan belöningssystemet hade det funnits en stor risk företaget jobbade med fel 
saker. Resultatet av belöningssystemet blir att kontoret jobbar med rätt saker och att det sker 
en bra utveckling för företaget och kontoret. Dessutom har kontoret en större och mer lönsam 
rörelse än för fem år sedan. A menar på att risken alltid finns i dessa organisationer att de 
anställda gärna arbetar på sitt eget sätt.  
A förmodar att majoriteten utav de anställda tycker att belöningssystemet är bra då de inser att 
de på något sätt har en möjlighet att påverka sin lön. Det är även ett system där arbetsgivaren 
inte låser sig fast vid en felaktig nivå och detta menar A är det som företaget vill uppnå. Det 
vill säga att goda prestationer skall belönas, men att detta är valfritt att delta i systemet från år 
till år.  
 
Beta 
B tror att belöningssystemet och speciellt ändringen för ett år sedan medför en större chans att 
de som hade tänkt sluta på arbetsplatsen stannar kvar på grund av systemet. B tror att en orsak 
till att det nya systemet infördes var på grund av att det ska finnas någon form av belöning för 
dem som varit anställda en längre tid i företaget. En annan fördel med systemet är att hela 
kontoret gynnas genom att det skapas mer arbete och därigenom blir det lättare att uppnå 
uppställda mål.  Dock anser B att det nya systemet är lite kluvet ty att när en person varit 
anställd så länge så borde dens ansträngningar synas i lönekuvertet och B föredrar av denna 
anledning det gamla systemet.  
På Beta är informationen gällande vilka som får belöningar offentlig för de anställda dock 
framhäver B att det inte är något som det pratas högt om eller diskuteras i korridoren på 
jobbet. B ser dock tendenser till att ju högre tjänst en person har på kontoret, desto högre 
medvetenhet och positiv inställning har personen också i fråga gällande andra personers 
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erhållna bonus. B menar på att det aldrig är några sura miner för att en person har fått bonus 
utan mer att det inte diskuteras. De som ligger i topp i listan över belöningar berättar B är 
även de som på några års sikt har goda möjligheter till att bli partners.  
 
Gamma 
G anser att i nuläget, när branschen går bra och det är ont om personal, är det nästintill 
nödvändigt för ett företag att ha ett belöningssystem. G har även sett en stor ökning av 
användandet av belöningssystem hos sina klienter. På Gamma anser G att belöningssystemet 
endast har fått en positiv respons.  
 
Delta 
D anser att Deltas belöningssystem fostrar fram bra revisorer med hög och rätt kompetens. På 
Delta används riktlinjer som säger att en anställd inte bör ta revisorsprovet förrän efter fem år. 
På så sätt skolas personalen in på ett långsiktigt sätt. D menar på att belöningssystemet också 
har sin del i att fyra gjorda revisorsprov av företagets anställda har lett till fyra godkända prov.  
Responsen D har fått från personalen är att de tycker att det är ett spännande system. Speciellt 
blir effekten stor när de ny anställda får sin första egna kund. Att den anställde kan se 
möjligheterna med att påverka sin lön och sitt arbete. Att personen kan driva ett litet eget 
företag inom företaget och ta del av vinsten trots att personen endast arbetat där i ett eller två 
år.  
 
Epsilon 
E menar att det är svårt att se resultatet utav deras belöningssystem då de har haft det ända 
från starten, dock tror och hoppas E att det medför en ökad motivation och bättre prestation 
bland de anställda. E tror att belöningssystemet upplevs positivt och att är uppskattat då de 
anställda oftast är positivt inställda när de får en extra summa utöver ordinarie lön.  
 
Sammanfattning 
A anser att med belöningssystemets hjälp arbetar företaget med rätt saker och kontoret får en 
bra utveckling. Dessutom har företaget fått en större och mer lönsam rörelse. B menar att 
belöningssystemet har medfört att personal som arbetat länge på företaget stannar kvar. 
Utöver detta medför belöningssystemet mer arbete vilket medför att företaget lättare kan nå 
sina mål. G menar på att ett belöningssystem är nödvändigt eftersom branschen går bra och 
det är ont om personal. D anser att deras belöningssystem fostrar fram revisorer med hög och 
rätt kompetens. E bedömer att deras belöningssystem ger effekten av en ökad motivation och 
en bättre prestation. A, D och E tror att personalen har en god syn på belöningssystemet då de 
ger dem möjlighet att påverka deras inkomster. Samtliga respondenter anser att 
belöningssystemet uppfattas positivt utav personalen.  
 

4.6 Svårigheter och problem med belöningssystem 
Alfa 
A anser att systemet fungerar bra idag. Problemet ibland ligger inte på belöningssystemet, 
utan att Alfa är ett så pass stort företag och de lokala marknaderna skiljer sig åt. När målen 
kommer uppifrån kan det vara svårt att se sammanhanget om hur kontoret i Halmstad skulle 
vilja jobba lokalt.  A förklarar att mål som sätts lokalt i Stockholm kan vara svåra att leva 
upptill på andra kontor runt om i landet.   
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Beta 
B har ej upplevt något direkt negativt med Betas nuvarande belöningssystem, men påpekar att 
något som kan vara ett problem är att det kan uppstå intern konkurrens. Konkurrens mellan de 
anställda om kunder är alltid ett orosmoment när belöningarna är individuella. Även detta kan 
uppstå gällande vilka som skall få chansen att bli delägare. Eftersom det finns ett stort 
ekonomiskt incitament att bli delägare anser B att detta är ett större problem. B anser även att 
problem kan uppstå om allt som företaget drar in skall delas lika för alla på företaget, då finns 
risken att de som verkligen drar in pengar söker sig vidare.  
  
Gamma 
G belyser återigen orättviseaspekten, exempelvis att en assistent som har gjort mycket jobb 
och lagt ner mycket tid anser att han eller hon också skall få belöning för det också. Dessutom 
kan det finnas olika synsätt på vem som egentligen har dragit in kunden. Har en revisor dragit 
in en kund till företaget och sedan fördelat ut arbetet på sina assistenter, bör det diskuteras om 
den valde revisorn vill fördela ut en del av ”sin” bonus på sina assistenter.  
 
Delta 
D menar att deras belöningssystem belönar ackvisitörer, de som är ute och kan dra in egna 
kunder. De som är förvaltare kanske inte riktigt känner att de får det som de förtjänar, detta är 
dock Delta medvetna om.  
 
Epsilon 
E säger att belöningssystemet uppskattas och ger mest effekt efter vid införandet, efter det kan 
det mer ses som en självklarhet som tas för givet och kan uppleva som en negativ effekt då 
det uteblir. E fortsätter med att förtälja att en svårighet vore utifall ett sämre resultat uppnås på 
grund av omständigheter de anställda inte kan råda över och på så sätt mister de den 
kollektiva belöningen fastän de inte gjort något för att försämra resultatet.  
 
Sammanfattning 
A belyser att eftersom riktlinjerna för alla kontor utformas centralt så kan det ibland bli 
svårigheter att applicera dem lokalt. B anser att det inte är något negativt med företagets 
belöningssystem, men påpekar att det kan finnas problem med intern konkurrens både 
gällande belöningar och vem som skall få bli delägare. G belyser orättviseaspekten medan D 
tar upp att deras system belönar ackvisitörer. E påpekar att efter ett tag kan kanske 
belöningssystemet ses som en självklarhet och något som tas för givet. Dessutom om 
belöningarna påverkades negativt av sådana omständigheter som ej är påverkningsbara.  

4.6.1 Konflikter 
Alfa 
Lokalt menar A att det inte har uppstått några konflikter. Dock menar A att det skulle kunna 
bli en diskussion om hur väl målen har uppnåtts, men företaget har generellt en generös 
tolkning. A poängterar att en nöjd arbetare gör oftast ett bättre jobb och på så sätt undviker 
företaget att skapa onödiga konflikter.  
 
Beta 
B berättar att det finns personer som ej har fått någon löneökning eller belöningar de senaste 
åren eftersom de inte har presterat något. För dessa finns risken att de hamnar i en ond spiral 
där de beskyller företaget för att de inte blir uppmärksammade eller belönade och i sin tur 
presterar de ännu mindre på företaget. Dock tror B att det i sådana situationer ligger något mer 
personligt bakom eller ett ointresse för företaget och att personer med denna negativa 
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inställning bör tänka över sin anställning. Dessutom nämner B att risken för konkurrens 
mellan anställda alltid finns då belöningarna är individuella.  
 
Ett annat exempel kan vara om det finns två lovande anställda på ett kontor som båda vill bli 
delägare. Mellan dessa kan konkurrens uppstå och risken finns där att det bildas grupperingar 
på arbetsplatsen. Det kan möjligtvis även sticka i ögonen på dem som ej är delägare när 
delägarna får stor utbetalning. De kan anse att utan deras arbete hade aldrig företaget nått dit 
de är idag och delägarna hade ej fått sin utdelning.  
 
Gamma 
G anser att belöningssystemet inte har medfört någon ökad tävlingsinstinkt eftersom denna 
har funnits redan från början. G menar på att för att arbeta inom revisionsbranschen krävs 
vassa armbågar och en tävlingsinstinkt. G menar även på att assistenterna kanske kan tycka att 
belöningen är orättvis om de gör jobbet, men inte får hela belöningen.  
 
Delta 
Det har hänt någon gång att konflikter har uppstått på arbetsplatsen, dock sker detta ytterst 
sällan. D menar på att det klart finns bekymmer, men det är bara till att lösa dem. Det tar lång 
tid att värva en ny revisor, därför är det viktigt med trivsel på kontoret så att medarbetarna 
stannar kvar 
 
Epsilon 
E anser inte att det förekommer konflikter på Epsilon då de använder sig utav ett 
belöningssystem som omfattar samtliga medarbetare och som baseras på företagets samlade 
resultat. 
 
Sammanfattning 
De konflikter som kan uppstå enligt A är huruvida de uppsatta målen har nåtts, men företaget 
har en generös tolkning utav detta. A fortsätter med att förtälja att det inte har uppstått några 
konflikter på det lokala kontoret. Enligt B kan de anställda vars belöning har uteblivit hamna i 
en ond spiral där de beskyller företaget för att de ej blir uppmärksammade eller får belöning, 
B fortsätter med att berätta att risken för konkurrens mellan anställda alltid finns då 
belöningarna är individuella. Person G säger att det alltid har funnits en tävlingsinspirerad 
stämning på kontoret och detta inte är en följd utav belöningssystemet, dock tror personen att 
de assistenter som är anställda på företaget kan känna en viss orättvisa då de gör jobbet men ej 
får hela belöningen. På Delta menar D att det har uppstått konflikter, dock inga större då de är 
måna om sina anställda eftersom det tar tid att värva en ny revisor. På företaget Epsilon anser 
E att de använder sig utav ett belöningssystem som omfattar samtliga medarbetare och på så 
sätt har de undvikigt konflikter.  
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5. Analys 
 
I detta avsnitt har vi ställt våra primärdata ifrån fallstudien emot befintlig teori inom området 
belöningssystem.  

 

5.1 Belöningssystem 

5.1.1 Definition av belöningssystem 
För G är ett belöningssystem något mer specifikt en person får för en prestation, utöver de 
ordinära målen. Detta synsätt går i enlighet med Kaplans och Atkinsons (1998) synsätt vilket 
innebär att ett belöningssystem är de belöningar som erhålls när en prestation bidragit till 
organisationens mål. Samuelsson (2004) nämner att belöningssystem är ett sätt att motivera 
till beteende som är önskvärda, samma tankesätt har D som menar på att ett belöningssystem 
är ett styrmedel för verksamheten. D fortsätter att om den anställde trivs på sin arbetsplats så 
gör denne också ett bra arbete. Både A och B nämner att belöningar kan finnas av både 
monetär och icke-monetär karaktär. A bygger på sitt tankesätt att dessa belöningar utgörs av 
all ersättning en anställd erhåller, medan B menar på att dessa belöningar fungerar som 
incitament. Svensson (2001) nämner som A och B ovan, att belöningar kan komma i form av 
både monetära och icke-monetära. E menar på att ett belöningssystem är prestation först och 
belöning sen och att det är en ersättningen utöver de ordinära arbetsuppgifterna. Detta synsätt 
stöds ej av teorin. G menar på att ett belöningssystem är något specifikt en person får för en 
prestation för något som kräver något extra. Utan precisering av de prestationer som kräver 
något extra kan ej något direkt samband med teori upptäckas. Frank et al., (2002) nämner att 
ett belöningssystem består av åtgärder som avser att bättre tillvarata de anställdas kompetens 
och resurser, detta påstående får inget gensvar hos respondenterna. Ingen av respondenterna 
nämner heller något om Kaplan och Atkinsons (1998) uttalande om att en belöning skall vara 
förväntad.  

5.1.2 Syfte med belöningssystem 
G anser att ett belöningssystems syfte är att behålla personal och få dem att verka i riktning 
mot företagets mål. Detta synsätt stöds av Armstrong (2002) som menar på att syftet är att 
uppfylla verksamhetens mål genom att motivera personer och få dem att stanna kvar i 
organisationen. Även Samuelsson (2004) stödjer tänkandet om att ett belöningssystem skall 
hjälpa till att rekrytera och behålla medarbetare.  
 
D menar på att syftet med ett belöningssystem är att driva bolaget framåt och att framkalla en 
dynamisk effekt samtidigt som det är ett sätt att styra verksamheten. Samuelssons (2004) 
tredje och sista syfte med belöningssystem utgår ifrån att ett belöningssystem är ett verktyg 
för att styra verksamheten i önskvärd riktning. Även A menar på att ett belöningssystem är ett 
styrinstrument, samtidigt som det skapar en morot åt de anställda och får dem att arbeta åt 
samma håll. A får medhåll av B som anser att ett belöningssystem skapar en morot för de 
anställda samtidigt som systemet skapar en bättre lagkänsla och sammanhållning. Återigen 
stöds detta tänkande av Samuelsson (2004) som menar att ett belöningssystem skall motivera 
till önskvärda prestationer.  
 
D nämner även att om en person trivs på sin arbetsplats gör denne även ett bra arbete, vilket 
även Svensson (2001) nämner med sitt dubbelriktade samband mellan motivation, effektivitet 
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och arbetstillfredsställelse. Även E menar på att syftet med ett belöningssystem är att 
motivera de anställda till bättre prestation.  A nämner att ett belöningssystem handlar om att 
lyfta fram duktiga medarbetare. Ett belöningssystem består av olika åtgärder som syftar till att 
bättre ta till vara de anställdas kompetenser och resurser (Frank et al., 2000).  
 

5.2 Belöningssystemets dimensioner 

5.2.1 Utformning och uppbyggnad 
Armstrong (2002) betonar vikten av att identifiera nyckelfaktorer i företagets strategi och en 
plan som påverkar organisationens belöningspolicys. För respondenterna representeras detta 
av målet med belöningssystemet. För Beta och Gamma betyder detta tagandet av nya kunder, 
för Delta och Epsilon betyder det högre arvode och för Betas anställda sätts individuella mål. 
 
Alla fem respondenters belöningssystem uppfyller kriteriet om att prestationsnivån som leder 
till belöning skall kunna uppnås (Frank et al., 2000).. Ett belöningssystem måste vara flexibelt 
och kunna anpassa sig till förändringar (Smitt et al., 2002). Dessa kriterier uppfyller inte bara 
Alfas belöningssystem utan även Betas i den mening att en belöning kan utbetalas utanför 
ramen för belöningssystemet om någon knutit exempelvis en viktig strategisk kontakt. Även 
Gammas och Deltas belöningssystem uppfyller dessa krav på flexibilitet. Om det går bra för 
ett kontor inom Gamma har detta kontog möjlighet att få en belöning som ligger utanför 
belöningssystemet, detta ligger på kontorschefens ansvar och måste godkännas av en högre 
instans. Anpassa systemet efter de förslag och kommentarer som erhållits och diskutera 
förslagen med den högre ledningen (Armstrong, 2002).  
 
Alfas mål och strategier med belöningssystemet har ändrats, men grundprinciperna är de 
samma, detta gäller också för Delta som vars belöningssystem har förändrats sedan 
implementeringen. Armstrong (2002) menar på att företaget bör se över existerande 
belöningssystem för att identifiera förändringar eller förbättringar. Även Beta har förändrat 
sitt system, detta till att de anställda fick ta del av belöningssystem även efter en viss tid som 
anställd. Armstrong (2002) menar även på att företaget bör analysera externa trender som kan 
påverka belöningsstrategin och att företaget bör beakta sitt framtida behov av personal. Detta 
har lett till att Beta har ändrat sitt belöningssystem. Även Alfa beaktar behovet av personal i 
sitt belöningssystem. Då deras vision är att bli marknadsledande behövs de bästa 
medarbetarna. Gammas och Epsilons belöningssystem har ej genomgått några förändringar.  
 
Smitt et al. (2002) påpekar ett väl fungerande belöningssystem är ett system där målen 
individuellt och kollektivt utarbetas. Detta sker på Alfa där deras belöningssystem inriktar sig 
på individuell målsättning. Deltas belöningssystem ger stor frihet men även ansvar inom 
ramen för belöningssystem, detta anser Svensson (2001) vara av stor vikt för att ett 
fungerande belöningssystem skall kunna utvecklas.  
 
Alfas och Gammas belöningssystem är beslutat på högre instanser och gäller för samtliga av 
företagens kontor i Sverige. Armstrong (2002) menar på att belöningssystemet bör diskuteras 
med högre ledning och att ledningens åsikter bör samlas in. Armstrongs (2002) tankesätt om 
att strategin skall delas upp i två delar, verksamhetens mål och en implementeringsplan får 
inget stöd av respondenterna.  
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5.2.2 Mottagare 
Frank et al., (2000) nämner att ett belöningssystem först och främst ska omfatta de som har en 
positiv inverkan på företagets resultat. Både Beta, Delta, Gamma och Epsilon använder sig av 
ett belöningssystem som direkt premierar de som bidragit till verksamhetens resultat. Vid 
användning av individanpassade system krävs det att det finns individuellt nedbrytbara 
resultatmål (Svensson, 2001). Alfa, Beta, Delta, Epsilon och i viss mån Gamma använder sig 
även av det som Jacobsen och Thorsvik (2002) benämner systembelöningar, det vill säga 
belöningar som tillfaller hela organisationens medarbetare. Varav Epsilon och Beta har direkt 
uttalade belöningar som tillfaller respektive kontor. 
 
Samuelsson (2004) menar på att alla skall omfattas av ett belöningssystem och inte bara de 
hösta cheferna. Företag Alfa, Delta och Epsilon riktar sina belöningssystem till alla anställda. 
På företag Beta inkluderas alla utom de som är delägare i företaget medan på företag Gamma 
premieras endast de kvalificerade eller auktoriserade revisorerna. Resterande personal samt 
delägarna kan endast ta del av systemet genom en uppdelning av en revisor. Svensson (2001) 
nämner att en anställd som bidrar till företagets resultat skall omfattas av en resultatlön. Detta 
uppfyller företag Alfa, Delta, Beta och Epsilon. 
 
Alfas belöningssystem riktar sig till alla anställda som vill ta del av systemet, det är alltså 
valfritt. Svensson (2001) menar på att ett belöningssystems resultat blir bäst om medarbetarna 
känner sig delaktiga i systemet. Detta uppnår Alfa genom sin valfrihet och att de som deltar 
också vill bidra med något till belöningssystemet.  
 
Svensson (2001) nämner ”kvalificeringstid” som innebär att för att få ta del av 
belöningssystemet måste personen ha varit anställd i x antal år. Detta system använder sig 
Epsilon av både i deras individuella (fem års anställning) och gruppbaserade belöningssystem 
(ett års anställning). I dessa fall måste avgränsningarna motiveras så att inga medarbetare 
känner sig orättvist behandlade (Svensson, 2001). Även Alfa använder sig till viss del av detta 
då kraven på att delta i belöningssystemet inte ställs på nyanställda. Dessa får två till tre år på 
sig först att inskolas.  

5.2.3 Grunder och former 
Enligt Lindblom (1996) skall lönen baseras på arbetsinsatsens svårighetsgrad, personens 
kompetens och att den rörliga delen utav lönen skall vara resultatberoende.  Både företagen 
Betas och Gammas individuella monetära belöningar är beroende utav antalet nya kunder de 
tar in till företaget. Även Epsilons individuella belöning är resultat beroende dock baseras den 
inte på antalet nya kunder utan beläggningen. Lindblom (1996) fortsätter mad att framhäva att 
en rättvis lönesättning bör ha en arbetsrelaterad del, en personrelaterad del och en 
resultatrelaterad del. Vilket kan ses på företag Gamma där assistenternas lön ökar i samband 
med att de blir mer kvalificerade eller då uppdragsstrukturen ändras.  
 
Svensson (2001) skriver att monetära belöningar ges som individuella och gruppbelöningar 
samt att de kan komma i olika form så som t.ex. en bonus vilket är fallet hos Alfa vars 
individuella belöning kommer i form utav en bonus.  En monetär bonus förekommer även hos 
Epsilon på både individuell och grupp nivå.  
 
Belöning förekommer även komma i icke-monetära former på Alfa där den sociala 
belöningen är beroende på hur det har gått för företaget under det gångna året. De sociala 
belöningar är enligt Svensson (2001) i en materiell form då de utgörs utav utbildningar, kurser 
och personalfester. Enligt Jäghult (1989) behöver inte individutveckling innebära avancering 
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inom en ledarkarriär utan kan betyda en avancering inom specialistkarriär. På Beta ges icke-
monetära belöningar med förutsättningen att de uppnått de utsatta målen och en viss 
rörelsemarginal. På företaget Gamma får alla revisorsassistenter utbildning vilket enligt 
Svensson (2001) kan ses som både en icke-monetär, social materiell belöning.  
 
Deltas belöningssystem ger den anställda en stor valfrihet när det kommer till vilken form 
belöningen tas ut. Enligt D har de anställda sina egna kostnadsställen och får genom dem 
välja i vilken form de vill ta ut sina belöningar. De kan bland annat tas ut i vad Svensson 
(2004) kallar för icke-monetära immateriella sociala belöningar så som exempelvis 
utbildningar och kurser. 
 
Enligt D låter kostnadsställena att den anställde arbetar för sig själv och kan även då variera 
sina arbetstider. Enligt Svensson (2004) visar detta på icke-monetära, immateriella sociala 
belöningar som indikeras utav frihet och ansvar. I enlighet med Lindblom (1996) är den 
rörliga delen utav lönen baserad på det egna resultatet. 
 
Smitt et al (2002) skriver att ägarandelar är en form utav belöning och kan förekomma i form 
utav optioner, konvertibla skuldbrev och aktier, Svensson (2001) delar upp dem ytterligare i 
optioner som värdepapper, personaloptioner och optioner som varken är värdepapper eller 
personaloptioner utan t.ex. syntetiska optioner. Alfas ägare får köpa in sig i verksamheten via 
andelar. Även i företaget Beta får de som blir erbjudna delägarskap möjligheten att köpa in 
sig via aktieandelar. En delägare kan äga antingen 20, 40, 60 eller 80 aktier, 20 aktier är det 
vanligaste ägandet. G påpekar faktumet att det krävs mycket för att en person skall bli 
erbjuden delägarskap i företaget. De som får möjligheten att bli delägare i företaget Epsilon 
får bilda ett aktiebolag som i sin tur äger en del utav Epsilon. Ägarna får sedan själva besluta 
om hur de vill få sin utdelning, antingen i monetär form eller att investera dem i bolagssektorn. 
Svensson (2001) skriver att medarbetare lockas med optioner med en del framtida vinster då 
en option innebär en rättighet att vid ett framtida tillfälle köpa aktier. Syftet med aktierna 
menar Svensson (2001) är att de anställda skall känna en samhörighet med företaget.  
 
Jacobsen & Thorsvik (2002) skriver att enligt Herzbergs motivations- och hygienfaktorer 
leder motivationsfaktorerna till tillfredställelse och höjd prestation medan hygienfaktorerna 
kan leda till tillfredställelse eller missnöje. På Alfa får den anställde under det årliga 
utvecklingssamtalet motivera vilket område den vill fokusera på och sedan hittas ett mål som 
överensstämmer med vad företaget vill detta kan enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) vara ett 
exempel på en motivationsfaktor där den anställde får ansvara för den egna arbetssituationen 
och arbetsuppgifterna är intressanta, kvävande, varierande, att resultatet utav personens arbete 
blir synligt och den får ett erkännande för väl utfört arbete genom en erhållen belöning. 
Ansvar och kontroll över den egna arbetssituationen kan även appliceras på Delta där D 
poängterar faktum att  genom detta system arbetar var och en för sig själv.  
 
Lön, status, och arbetsförhållanden som påverkar privatliv är exempel på hygienfaktorer som 
kan leda till antingen tillfredsställelse eller missnöje (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Att bli 
delägare kan ses som statushöjande är oftast kopplat med tillfredssällelse då både Alfa och 
Beta nämner att delägarna är nyckelpersoner, Gamma poängterar att det krävs mycket utav en 
person för att bli få ett erbjudande om delägarskap.  

5.2.4 Mått och mätning  
Frank et al., (2000) skiljer uttrycken variabel individuell- och gruppersättning.  Där den 
variabla individuella ersättningen är en belöning som utgår till enskilda medarbetare för 
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uppnådda eller överträffade mål. Samtliga utav de intervjuade företagen ger individuella 
ersättningar till medarbetarna då de uppnått eller överträffat de mål som har satts. Mätningen 
utav målen varierar dock. Beta och Gamma använder sig utav ett icke-finansiell mått som 
innebär att den anställde får en bonus som är beroende av hur många nya kunder en 
medarbetare har tillfört till företaget. Företag Alfa använder sig av individuella mått för varje 
medarbetare. I företaget Beta får den anställde i ett års tid ut en procentsats utav arvordet från 
den nya kunden under det första året. Det individuella systemet i Epsilon och Delta är kopplat 
till den anställdes debiteringsgrad, vilket även nämns av Ax et al., (2001). Beta och Gammas 
mått som berör tagandet av nya kunder får inget stöd i teorin. 
 
Betas kollektiva belöningar erhålls då de uppfyllt sina uppställda mål och har en viss 
rörelsemarginal som mäts utifrån det kontoret har åstadkommit under året. Smitt et al., (2002) 
skriver att det är viktigt att knyta an de bonusgrundade målnivåerna till det faktiskt uppnådda 
verksamhetsresultatet vilket är vad Epsilon har gjort enligt E då de baserar de kollektiva 
belöning på resultatet. E förtäljer att det är när resultatet överstigit med en förutbestämd 
procentdel som belöningar delas ut till hela kontoret. Vilket är i enlighet med vad Frank et al., 
(2000) skriver om att en variabel gruppersättning utgår till en förutbestämd grupp då målet är 
uppnått, belöningen kan även identifieras som en gratifikation. 
 
Enligt Simons (2000) skall det mått som brukas skall klara av tre tester. Det första utav dem 
är att måttet skall vara i samma riktning som strategin då den anställde skall kunna dra slutsats 
om vad som är essentiellt för företaget utifrån måttet. Det individuella belöningssystemet för 
personalen på Alfa, Beta, Gamma och Delta är baserat på mått efter hur många nya kunder de 
anställda har dragit in till företaget. Utöver detta menar D att de anställda på delta är måna om 
sina kunder då även detta är kopplat till huruvida deras kostnadsställe är lönsamt. Epsilon 
skiljer sig å då deras belöningssystem är kopplat till arvordet.  A menar att det är viktigt att 
hitta de sätt som går att mäta och att vid det årliga utvecklingsmötet diskuteras målens 
uppfyllelse med hjälp av i förväg uppställda mått.  
 
Det andra testet utav Simons (2000) test är att måttet skall vara effektivt och objektivt, det vill 
säga måttet skall kunna mätas oberoende och resultatet skall verifieras samt att det skall fånga 
relevanta attribut av prestationen samt att individen skall kunna påverka måttet. Det framgår 
utav intervjuerna att samtliga företag anser att deras individuellt baserade belöningssystem är 
relativt enkla att mäta då de är på eller ett annat sätt är resultatbaserade.  De kollektiva 
belöningarna som utbetalas på Alfa och Beta är kopplade till kontorets resultat som en enhet. 
Epsilons kollektiva belöningssystem är kopplat till en procentsats som är över normal 
omsättning, når kontoret detta får de ut en monetär belöning.  
 
Det tredje testet som Simons (2000) skriver om är att måttet skall vara kopplat till ett 
mervärde. Dock har det ej framkommit i intervjuerna vilket mervärde företagen får ut genom 
de respektive måtten.  
 
Samuelson (2004) skriver att ensidig användning utav icke-finansiella mått har erhållit kritik 
då det anses att de icke-finansiella måtten har en kortsiktig inriktning och att individen i dessa 
fall har en tendens att offra långsiktiga prestationer för att maximera sin kortsiktiga bonus. Ett 
sätt att undvika denna effekt menar enligt Samuelson (2004) är att använda sig utav en 
bonusbank. Deltas belöningssystem som har sin grund i deras kostnadsställen kan jämföras 
med vad Samuelson bonusbanken, där vinsten tillförs kostnadsstället och kan tas ut i 
belöningar på lång sikt. De resterande två exemplen på kombinationer utav korta och 
långsiktiga incitament så som aktieoptioner eller mix utav finansiella och icke-finansiella mått 
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på produktkvalitet, kundtillfredsställelse och innovationsförmåga framkommer ej i empirin att 
något utav företagen använder sig utav. För övrigt tas varken räntabilitet, EVA, EPS, 
servicegrad, genomloppstid upp som mått för belöning. 
 

5.3 Kommunikation och återkoppling 
Smitt et al., (2002) skriver att kommunikation och information är en vital del vid 
implementering, användning och återkoppling av ett belöningssystem. Samt att de två 
grundläggande kommunikations uppgifter är att de anställda skall veta vilka prestationer som 
är förväntas av dem samt vilken belöning de erhåller för prestationerna. Samtliga utav de 
företagen som intervjuats för utvecklingssamtal med sina anställda. Under dessa möten 
informeras där de anställda om det som förväntas utav dem för att de skall kunna få en 
belöning. Dock prioriteras inte utvecklingssamtalen av Gamma, utan dessa hålls om det finns 
tid över till det. Smitt et al., (2002) nämner vikten av ju större deltagarkrets i 
belöningssystemet desto större är kravet som den eller de som skall förmedla systemet. 
Genom att hålla utvecklingssamtal en gång om året lever respondenterna upp till detta då 
systemet förmedlas till alla på arbetsplatsen.  
 
Samuelsson (2004) belyser den essentiella vikten utav återkoppling för att inte engagemanget 
skall avta och för att få medarbetarna att känna måluppfyllelse. Återkopplingen varierar sig 
mellan företagen. På Alfa har de, förutom årliga utvecklingssamtal, en frivillig 
handlingsuppföljning en gång per halvår. Dessutom sker det månatlig rapportering till och 
från marknads- respektive ekonomiavdelningen om hur det går för kontoret. På Beta däremot 
tillämpas uppföljning av målen upp till tre gånger under året, dock finns det ingen direkt 
återkoppling till belöningssystemet. På Gamma sker återkoppling till belöningssystemet en 
gång i månaden då rapporter presenteras om hur varje anställd har lyckats under föregående 
månad.  Delta har en återkoppling varje månad under ett lunchmöte där kontoret samlas för att 
återge månadens händelser. Epsilon har återkopplinsmöten vid behov vilket gör att 
tidpunkterna för dessa varierar där de då använder sig utav sin Excel modell. Smitt et al., 
(2002) skriver att kompletterande material med illustrationer och exempel är ett sätt att 
avdramatisera belöningssystemet och därmed ökar förståendet bland de berörda.  Genom att 
hålla dessa extra möten ökar kommunikationen och de väsentliga delarna och 
huvudbudskapen i belöningssystemet lyfts fram (Smitt et al., 2002).  
 
Samuelsson (2004) nämner även att ett enkelt belöningssystem med få nyckeltal eftersträvas 
eftersom detta är lättare att följa upp. Alla fem respondenter använder sig av fåtal nyckeltal 
som är enkla att förstå.  
 
Genom att framhålla de som har blivit belönade för sina handlingar, samt de som blivit 
bestraffade kan detta fungera som ett styrmedel (Samuelsson). Detta lever företag Gamma och 
företag Delta upp till då de vid månatliga möten tar upp hur verksamheten ligger till och vad 
som har hänt under den föregående månaden.  

5.3.1 Kommunikation till nyanställda 
Det är av stor vikt att kommunicera ut belöningssystemet till anställda. De anställda måste 
förstå systemets syfte och hur det fungerar för att de skall känna sig delaktiga (Svensson, 
2001). Detta lever alla företagen upp till då de på olika sätt kommunicerar ut 
belöningssystemet till nyanställda. På Alfa sker detta genom det årliga utvecklingssamtalet. 
På beta utdelas en organisationspärm till alla nyanställda där information om 
belöningssystemet finns med. Kontorschefen på företag Gamma håller varje månad möte med 
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alla anställda och genom dessa möten blir de nyanställda upplysa om företagets 
belöningssystem. På företag Epsilon informeras den nyanställda om belöningssystemet och 
även vilka villkor som gäller för deltagande medan de på företag Delta använder sig av 
faddersystem där den nyanställde informeras om systemet. Samuelsson (2004) menar på att 
det är av stor vikt att informationen snabbt tränger ut genom organisationen för att få avsedd 
effekt. Även detta uppfyller respondenterna genom sina olika förmedlingssystem.  
 

5.4 Resultat av belöningssystem 
A anser att belöningssystemet har resulterat i att de anställda arbetar med de rätta uppgifterna 
och mot ett gemensamt mål. Detta är i enlighet med vad Svensson och Wilhelmsson (1989) 
samt Frank et al., (2001) som skriver att en av målsättningen med ett belöningssystem är att 
skapa en lagkänsla.  
 
Frank et al., (2000) fortsätter med att förklara att en annan målsättning med belöningssystem 
är att insatserna skall bidra till att verksamheten går bättre. Alfa menar på att deras lönsamhet 
har ökat och att de i nuläget arbetar med rätt saker och en bra utveckling sker för företaget. 
Företag Beta medger att belöningssystem har skapat mer arbete och på så sätt har företaget 
lättare att uppnå sina mål. Även Epsilon uttrycker att prestationen bland de anställda har ökat. 
Frank et al., (200) menar på att insatserna genom belöningssystemet skall bidra till att 
verksamheten går bättre.  
 
Gamma menar på att det nästintill är nödvändigt för ett företag i dagens samhälle att ha ett 
belöningssystem. McMullen et al., (2008) nämner även detta då det ger de anställda 
erfarenheter som är nödvändiga i en konkurrenskraftig och global ekonomi. Svensson och 
Wilhelmsson (1989) nämner att ett belöningssystem utger en konkurrensfördel. Detta uttrycks 
endast indirekt av respondenterna.  
 
Både Frank et al (2000) och Svensson och Wilhelmsson (1989) fastställer att ett 
belöningssystem hjälper företaget att behålla kompetent personal vilket företagen Beta, 
Gamma och Delta håller med om. I enlighet med vad Frank et al (2000) uttrycker anser även 
E att belöningssystemet har lett till en ökad motivation i företaget.  
 
Svensson och Wilhelmsson (1989) nämner även exempel på att ett belöningssystem kan skapa 
skattemässigt fördelaktiga ersättningar, detta nämns ej som en effekt av respondenterna. Inte 
heller Frank et als., (2000) påstående om att belöningssystemet ger ökad kunskap om 
företagets resultat och dess orsaker nämns av respondenterna.  
 
A tror att personalen är positivt inställda till systemet dels utav den anledning att deltagandet i 
belöningssystemet är valfritt vilket kan härledas till vad Jacobsen & Thorsvik (2002) skriver 
om att möjligheten att bestämma över den egna arbetssituationen är relaterat till motivation 
och prestation. Detta stämmer även in på företaget Delta då D anser att de anställda har goda 
åsikter om systemet då de genom belöningssystemet kan påverka den egna arbetssituationen.  
Likaledes låter Betas belöningssystem påverka deras arbetssituation då de som ligger i topp 
utav utdelade belöningar har möjlighet till framtida delägarskap.   
 
A, D och E tror att personalen har en god syn på belöningssystemet då de ger dem möjlighet 
att påverka deras inkomster. Det återfinnes ej i teorin att individens möjlighet till att påverka 
lönen leder till höjd förnöjelse.     
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5.4.1 Kompetens 
Företag Beta främjar det som Svensson (2001) kallar för ”kunskapskarriärist”, detta utgör 
definitionen på en person som gör karriär genom att öka sin kunskap och förbättra sitt 
professionella rykte. På företag Beta har person B tidigare nämnt att om en anställd är beredd 
att lägga ner tid så finns det möjlighet till delägarskap och person B anser att 
belöningssystemet leder till ökad motivation. Även på Alfa anses det att företagets 
belöningssystem har lett till ökad motivation bland personalen.  På Delta ges det möjligheter 
att öka sin kompetens genom att använda sina kostnadsställen till bl.a. kurser och utbildningar.  
Person E finner det svårt att veta huruvida belöningssystemet har lett till en ökad kompetens 
bland de anställda då de aldrig har varit i en position där de inte har använt sig utav ett sådant 
dock har han förhoppningar att systemet ändå har lett till en ökning i kompetensen. G anser 
inte att systemet har bidragit till en ökad kompetens utan möjligtvis att personalen är mer 
måna om att få nya kunder. Trots att teorin tar upp effekten av kompetens ökande genom 
belöningssystem får detta medhåll av flertalet respondenter. 
 

5.5 Svårigheter och problem med belöningssystem 
Anthony och Govindarajan (2001) skriver att det är viktigt att belöningar upplevs som 
meningsfulla och motiverande för att de anställda skall kunna påverkas av dem. Företag Alfas 
orosmoment är att uppsatta mål formuleras på huvudkontoret i Stockholm och A menar på att 
det kan vara svårt att applicera dessa centrala mål på ett lokalt kontor eftersom marknaderna 
kan skilja sig åt. Wilson (2002) nämner att det kan uppstå problem då det tas för givet att ett 
belöningssystem som fungerar i original samband även skall kunna appliceras på andra delar.  
 
B upplever inte att det finns något direkt negativt med företagets belöningssystem, men 
påpekar att det finns risk för att det kan uppstå intern konkurrens eftersom företaget använder 
individuella belöningar. Både gällande de anställda gällande kunder och mellan två påtänkta 
delägare. Individuella belöningar kan leda till större konkurrens och motvillighet till 
samarbete mellan de anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Även Frank et al., (2000) nämner 
att ett individuellt belöningssystem motarbetar lagarbete.  
 
Motiven för belöningar måste upprepas och förankras (Smitt et al., 2002) annars finns risken 
att engagemanget avtar under tiden. E anser att ett tag efter införandet av ett belöningssystem 
kan det mer ses som en självklarhet som tas för givet. Samt att belöningarna istället upplevs 
som negativa ifall de uteblir. Den som ej får ta del av ett belöningssystem kan känna sig 
straffad istället för obelönad (Frank et al., 2000). Vilket kan leda till att systemet får en 
negativ effekt och skapar skepsis. E nämner även att problem kan uppstå i fall ett sämre 
resultat uppnåddes på grund av omständigheter som de anställda ej kan råda över och därmed 
mister sin kollektiva belöning.  
 
G belyser orättviseaspekten, att en assistent som gjort mycket arbete ej får ta del av 
belöningen. En utebliven belöning kan kännas som en bestraffning, speciellt då vissa anställda 
blir belönade för gemensamma ansträngningar (Wilson, 2002). Även D nämner detta problem, 
då förvaltarna kanske inte riktigt känner att de får det som de förtjänar trots mycket arbete. G 
nämner även problemet med att det kan finnas olika synsätt som går emot varandra om vem 
som egentligen har dragit in en kund. Ett belöningssystem kräver omfattande mätning av 
prestationer för att kunna relatera prestation till belöning (Frank et al., 2000). Annars kan den 
som ej får ta del av belöningssystemet känna sig straffad istället för belönad.  
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B nämner även att problem kan uppstå om belöningar skall delas lika, då finns risken att de 
som verkligen drar in pengar söker sig vidare. Nackdelen med gruppbaserade belöningar är att 
den duktiga individen inte får tillräcklig ersättning vilket leder till sämre motivation eller till 
att personen till och med byter arbete (Frank et al., 2000).  
 
Smitt et al., (2002) nämner att bristfälligt utformade optionsprogram då exempelvis 
aktiekurser kan svänga snabbt och i sin tur göra att belöningssystemet ej uppnår full verkan. 
Detta nämns ej som ett problem eller svårighet bland respondenterna.  

5.5.1 Konflikter 
Jacobsen & Thorsvik (2002) förklarar förväntningsteorin att den grundar sig i att hög 
prestation uppnås då personer inser att det är möjligt att uppnå den vilket kan tillämpas på 
Alfas sätt att hantera konflikter då de är generösa med sin tolkning om huruvida målen har 
uppnåtts och anser att en nöjd anställd gör ett bättre jobb. 
 
Hos företag Beta menar B kan en konflikt uppstå då en anställd mist en löneökning eller 
belöning pga. brist i prestation och på så sätt hamnat i en ond spiral. Även detta kan kopplas 
till förväntansteorin där Armstrong (2002) skriver att individen måste se ett möjligt mål att 
uppnå om den skall känna motivation. Person B misstänker dock att det kan föreligga ett 
ointresse för företaget från den anställda då dessa situationer uppstår.  För övrigt kan det 
bildas ett konkurrens beteende mellan två anställda då belöningarna är individuella eller då 
två anställda på samma kontor har en möjlighet till delägarskap. Detta beteende kan förklaras 
utav Jacobsen & Thorsvik (2002) som skriver att syftet med individuella belöningar är att ge 
individen ett incitament till att öka prestationen dock kan detta leda till ökad konkurrens och 
motvillighet till samarbete mellan de anställda. 
 
På företaget Gamma belyser G om orättvise aspekterna assistenterna kan känna då de inte får 
hela belöningen trots att de utfört arbetet. Frank et al (2000) skriver om att de som ej får 
deltaga i belöningssystemet kan känna sig straffade istället för obelönade vilket kan leda till at 
systemet får en negativ effekt.  
 
Företaget Delta nämner inte några specifika konflikter som uppkommer på företaget dock att 
de är måna om att lösa de som uppkommer direkt vilket de ser som en självklarhet för att 
bibehålla trivseln på kontoret och för att medarbetarna stannar kvar. Epsilon anser inte att det 
förekommer konflikter i samband med belöningssystemet. Att belöningssystem är konfliktfritt 
stöds inte utav teorin.  
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6. Slutsatser 
 
Detta kapitel innehåller de slutsatser vi kommit fram till i denna uppsats. Dessa presenteras i 
en slutdiskussion. Slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning inom området belöningssystem. 

 

6.1 Slutdiskussion 
I denna uppsats har både likheter och skillnader identifierads såväl mellan respondenternas 
belöningssystem som såväl mot den teoretiska referensramen. Analysen visar tydligt på vikten 
av ett belöningssystem och vilka fördelaktiga effekter respondenterna och deras personal 
erhåller av dessa system. Men analysen har även framhävt de svårigheter och problem som 
kan uppstå vid användning av belöningssystem inom revisionsbranschen. Med analysen som 
grund har vi identifierat sju olika framgångsfaktorer som enligt oss är kritiska för utformning 
och användning av ett lyckat belöningssystem inom revisionsbranschen. Dessa presenteras 
nedan samt förslag på hur dessa kan tillämpas i praktiken.  
 

1. Kombination av långsikta och kortsiktiga mål 
2. Kombination av gruppbaserade och individanpassade belöningar 
3. Kombination av monetära och icke-monetära belöningar 
4. Flexibilitet  
5. Tydlighet 
6. Snabb och effektiv kommunikation 
7. Engagemang 

 
Den första kritiska framgångsfaktorn bygger på hur revisionsbyråernas belöningssystem mål 
är konstruerade. Här önskas en kombination av långsiktiga och kortsiktiga mål i den mening 
med vilken effekt målen medför på de anställda och deras handlingar. De mål som ett företag 
ställer upp som grund för ett belöningssystem tar sig direkt uttryck i de mått som används för 
att mäta målen. Det är därför viktigt att utforma mål som ger effekt för företaget både på kort 
och lång sikt. Som ett exempel använder sig två av våra respondenter målet att skaffa nya 
kunder. Detta mål fungerar kortsiktigt då det endast belönar den anställde vid införskaffandet 
av nya kunder och ej vid fortsatt kontakt. Detta kan leda till kortsiktigt tänkande bland de 
anställda utan någon direkt förståelse för företaget. Vårt förslag till revisionsbyråerna är att 
använda ett mått så som debiteringsgrad som verkar både på kort och lång sikt tillsammans 
med ett lönsamhetsmått som verkar på längre sikt. Tillsammans ger dessa mått ett positivt 
resultat för företaget både på kort och lång sikt. 
 
Den andra kritiska framgångsfaktorn behandlar gruppbaserade och individbaserade 
belöningar. Belönas enbart ett av dessa alternativ uppstår som bevisat problematik med 
orättvise aspekten. För att tillgodose både individualisten och kollektivisten anser vi att både 
gruppbaserade och individanpassade belöningar bör användas i företaget belöningssystem. 
För att ingen av belöningarna skall prioriteras föreslår vi att 50 procent av värdet på de totala 
belöningarna skall utgå som individuella belöningar och de resterande 50 procenten skall utgå 
som kollektiva belöningar. Förslagsvis kan exemplet från första framgångsfaktorn användas, 
där debiteringsgraden utgår som en individuell belöning medan lönsamhetsmåttet utgår som 
en gruppbaserad belöning.  
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Som den tredje framgångsfaktorn vill vi framhålla hur belöningarna tar form. Eftersom den 
anställda kan ha väldigt skilda prioriteringar gällande vilken form som belöningarna bör 
komma i, anser vi att en valmöjlighet mellan monetära och icke-monetära belöningar skall 
finnas. Genom att samla uppnådda belöningars värde i en bonusbank kan varje enskild 
anställd välja i vilken form belöningen skall erhållas i. Genom denna bonusbank kan varje 
anställd välja mellan att ta ut belöningarna i pengar, som något tingest eller som extra ledighet. 
En av våra respondenter använder sig av ett liknande system och vi anser att detta är ett bra 
sätt att dela ut belöningarna. Eftersom de anställda själva får välja i vilken form belöningarna 
uttrycks i ökar detta motivationen och engagemanget bland medarbetarna ty det ligger en 
personlig vinning vid uppfyllelse av belöningssystemets mål.  
 
Vår fjärde framgångsfaktor bygger på belöningssystemets flexibilitet. Eftersom 
revisionsföretagets omvärld ständigt förändras är det av stor vikt att belöningssystemet går 
relativt enkelt att ändra då företagets mål ändras. Vårt förslag här är att använda flexibla mål 
på individuell nivå och mer stadigvarande mål som gruppbaserade mål. Med stadigvarande 
mål menar vi mål som revisionsföretaget alltid står för, så som en god lönsamhet och som 
alltid eftersträvas oberoende omvärldsförändringar. Flexibla mål däremot är mer beroende på 
omvärlden och vad som är kritiskt för företaget i olika skeden. Här kan återigen 
debiteringsgraden nämnas som ett flexibelt mått. Vi vill gärna se att de mer flexibla måtten 
används på individnivå då det är lättare att ändra arbetet och tankegången för en enskild 
person än för ett helt kontor.  Medan målen av mer stabil karaktär skall vara gruppbaserade, 
då dessa mål representerar företagets grundkonstruktion då dessa ständigt skall påminna de 
anställda i deras dagliga arbete om vad företaget står för och arbetar emot.  
 
Ett exempel på ett stabilt mått förutom lönsamhet kan vara att en procentandel på antalet 
kunder som de anställda lyckas behålla under en viss period. Förslagsvis kan denna 
procentandel sakta öka ju längre kunden är kvar hos företaget upp till en viss period, 
exempelvis sju till åtta år. Efter denna tid har en nära relation vuxit fram mellan kunden och 
revisorn att något extra incitament för att vårda kunden inte längre behövs. Men fram till 
denna period kan detta extra incitament behövas för att vårda företagets existerande kunder. 
Vidare anser vi att det stabila målen bör representera företagets långsiktiga mål och skall 
därmed beslutas på en central nivå. Då dessa mål är av mer långsiktig och allmän karaktär kan 
de direkt appliceras på alla företagets kontor. De mer flexibla målen kan däremot istället 
fungera som delmål eller lokala mål för olika kontor. Då marknaderna skiljer sig mellan olika 
kontor behövs också olika mål och fokuseringar för att uppnå ett bra resultat. Dessa flexibla 
mål bör därför utformas lokalt.  
 
Vår femte framgångsfaktor baseras på klarheten runt ett belöningssystem. Är företagen ej 
tydliga vid uttryck av vad som krävs av de anställda och vad som kan erhållas vid uppfyllelse 
av uppställda mål, kommer ej belöningssystemet få en grundlig implementering hos de 
anställda och därmed kommer ej önskad effekt uppnås. Målen måste tydligt uttryckas så att 
alla medarbetare är medvetna om vad som eftersöks och på samma sätt mätningen och varför 
målen mäts på ett visst sätt. Som vi har sett hos våra respondenter kan belöningssystemet 
ibland ha avgränsningar eller annorlunda uttryckt inträdeskrav för att ta del av systemet. Detta 
har kommit i uttryck hos våra respondenter både i form av krav på viss anställning på 
företaget eller krav på anställning under en viss tid. Är detta fallet måste företaget tydligt 
precisera motiveringarna till detta samt vart gränserna går för att belöningssystemet inte skall 
ses som orättvist.  
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Vi hade gärna sett att företagens belöningssystem, med betoning på de gruppbaserade 
belöningarna, blivit en del av revisionsbyråernas företagskultur. Att få de anställda att alltid 
hålla belöningssystemet i åtanke och som en naturlig del i företaget och vad företaget 
eftersträvar. Ett steg till detta kan vara att ha någon form av resultattavla i de anställdas 
fikarum som visar start och mål och hur långt de anställda kommit på vägen. Denna 
resultattavla skall ej vara fylld med siffror och statistik utan byggd upp på en enkel struktur, 
så som en löparbana och gärna i färg. På tavlan kan det dock sättas upp tips på vad som är bra 
för de anställda att tänka på. Genom att få en mer avslappnad relation till företagets 
belöningssystem tror vi att detta ytterligare kan förankra belöningssystemet bland de anställda 
samtidigt som en gemensam motivation till uppfyllelse av belöningssystemets mål skapas.  
 
Den sjätte faktorn som vi anser påverkar framgången hos ett belöningssystem inom 
revisionsbranschen är kommunikationen runt det. Brister kommunikationen kan det leda till 
att inte bara belöningssystemet blir lidande utan hela företaget. Snabba och tydliga 
kommunikationsmöjligheter mellan företagets olika delar måste finnas för att ha möjligheten 
att snabbt kommunicera ut förändringar, nyheter och andra aspekter runt belöningssystemet. 
Får inte alla inom organisationen tillgång till samma information samtidigt, är det lätt att 
missförstånd sker. Detta kan ske genom att ha en viss del av företagens intranät ägnade just åt 
belöningssystem, där nyheter och påminnelse om belöningssystemet skickas ut via e-post till 
företagets anställda.  
 
 Det är även av stor vikt att kommunikationen går i omvänd riktning, det vill säga att företaget 
låter de anställda få göra sina röster hörda. Eftersom de anställda utgör själva kärnan i 
belöningssystemet är det av stor vikt att företagsledningen tar sig tid att samla in deras 
gensvar runt belöningssystemet. De anställda kan både komma med goda förslag, men de är 
även de första att inse om något är fel med belöningssystemet. Eftersom området 
belöningssystem är av känslig natur har vi två förslag för att underlätta kommunikationen. 
Om företaget håller regelbundna kontorsmöten, säg en gång i månaden, där det varje gång 
förs en kort diskussion runt företagets belöningssystem kan detta förhoppningsvis öka på 
öppenheten runt området och att känsligheten dämpas något. Dessutom bör chansen att få 
lämna anonyma förslag och reaktioner från de anställda gällande företagets belöningssystem 
finnas. Detta kan ske genom exempelvis en förslagslåda eller via en länk från intranätet. 
Genom dessa anonyma åsikter får företaget in ovärderlig information om de anställdas 
attityder och förhållande till företagets belöningssystem.  
 
Den sjunde och sista framgångsfaktorn vi vill belysa är engagemang, både från ledningens 
sida och från personalens sida. Bara för att det införts ett belöningssystem i ett företag innebär 
inte detta att det fungerar. Ett belöningssystem kräver ständig vård och aktiv handling för att 
få nå den ultimata effekten. Liknelse kan göras till en båt med autopilot. Bara för att sjövägen 
har matats in i autopiloten betyder inte detta att fokuseringen på vattnet och resan kan släppas. 
Det kan finnas gömda rev eller så kan det uppstå stormar på vägen. På samma sätt är det av 
oerhörd vikt att inte släppa fokus på vart belöningssystemet och företaget är på väg och vilka 
hinder och förändringar som kan tänkas uppstå under resans färd.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med denna uppsats har vi kommit fram till ett flertal andra frågeställningar som 
vi anser hade varit intressant att undersöka och forska om. Dessa presenterar vi nedan. 
 

1. Undersöka vad som påverkar utformningen av belöningssystem inom en viss bransch.  
2. Undersöka om de anställda och ledningen på ett eller flera företag har samma synsätt 

om deras belöningssystem. 
3. Forska på området om icke-monetärs belöningar och om eventuell kausalitet finns 

med motivation och prestation på en arbetsplats. 
4. Undersöka hur belöningssystem inom en bransch har utvecklats och förändrats genom 

tiden.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 1 
 
 

Frågeställning 

 
Problemformulering: Hur ser belöningssystem ut inom revisionsbranschen? 
 
 

Intervjuguide till ledning eller personalavdelning 

 
- Kort historik om företaget 
- Hur många anställda? 
- Hur ser ägandet av företaget ut? 
- Vad innebär ordet belöningssystem för Er? 
 
- Hur ser företagets rådande belöningssystem ut? 
- Vad är syftet med detta belöningssystem? 
- Vilka mål använder Ni er av? 
- Vilka mått används för att mäta prestationer?  
- Hur går mätningen till?  
- Hur sker rapporteringen som ligger till grund för belöningarna? 
- Anser Ni att detta belöningssystem är enkelt att förstå? 
- Hur länge har detta belöningssystem använts? 

 
- Varför infördes ett belöningssystem inom organisationen? 
- Var personalen delaktig i utformningen? 
- Kan personalen påverka vilka belöningar som utbetalas? 

 
- Främjar belöningssystemet till ökad kompetens? 
- I vilken grad är ert belöningssystem kopplat till organisationens affärsidé, kultur och 

värderingar? 
- Finns det en öppen kommunikation mellan anställda och ledning om 

belöningssystemet och måluppfyllelse? 
- Vad får Ni för respons från era anställda gällande belöningssystemet? 

 
- Vilka resultat anser Ni att belöningssystemet har gett Er som företag i stort? 
- Anser Ni att det finns några svårigheter med användningen av belöningssystem? 
- Vad anser Ni vara viktigt att belöna?  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 2 
 

- Kort presentation av uppsatsen 
- Får bandspelare respektive dator användas? 
- Önskar Ni att vara anonyma?  

 

Intervjuguide till ledning eller personalavdelning 

 
- Presentation av anställd, position med mera 
- Hur många anställda? 
- Vad innebär ordet belöningssystem för dig? 
- Berätta mer utförligt om vad belöningssystem är 
- Varför anser Ni att ett företag skall ha ett belöningssystem? 

 
- Hur ser företagets rådande belöningssystem ut? 
- Vilka belöningar innefattas i detta system? 
- Vem omfattas av detta belöningssystem? 

- Diskussion om grupp- eller individanpassat system. 
- Vad har Ni för mål med detta belöningssystem?  
- Hur det är uppbyggt? 
- Samma för alla kontor eller flexibelt? 
- Vad är syftet med detta belöningssystem? 
- Anser Ni att detta belöningssystem är enkelt att förstå? 
- Hur länge har detta belöningssystem använts? 
- Har det skett någon förändring av belöningssystemet sedan dess implementering? 
 
- Vilka mål är använder Ni er av? 

- Använder Ni er av delmål? 
- Anser Ni att dessa mål är rimliga? (uppfyllbara) 
- Är målen påverkbara?   
- Får personalen själva välja vägen dit? (flexibilitet) 
- Är målen tidsbegränsade? 

- Vilka mått används för att mäta prestationer?  
- Hur går mätningen av prestationer till?  
- Även vem som avgör när prestationen är uppnådd 

- Hur sker rapporteringen som ligger till grund för belöningarna? 
- Hur ofta sker utbetalningar av belöningar? 
- På vilket sätt? Uppmärksammas personen? (återkoppling till prestationen) 

 
- Varför infördes ett belöningssystem inom organisationen? 
- Var personalen delaktig i utformningen? 

- Hur kommuniceras detta system ut till nyanställda? 
- Kan personalen påverka belöningssystemets utformning? 

- Om ja, på vilket sätt? 
- Får de själva välja belöningar? 
- Anpassas belöningarna till varje individ och dess preferenser? 
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- I vilken grad är ert belöningssystem kopplat till organisationens affärsidé, kultur och 
värderingar? 

- Finns det en öppen kommunikation mellan anställda och ledning om 
belöningssystemet och måluppfyllelse? 

- Vad får Ni för respons från era anställda gällande belöningssystemet? 
- Sker någon form av återkoppling och i så fall på vilket sätt? 
 
- Vilka resultat anser Ni att belöningssystemet ger Er som företag i stort? 
- Kan Ni nämna några konkreta exempel på förbättringar? 
- Snabbare måluppfyllelse? 
- Mer motiverad personal? 
- Har är stämningen på kontoret? 
- Anser Ni att det finns några svårigheter med användningen av belöningssystem? 

- Varför tror Ni att dessa problem uppstår?  
- Något Ni skulle vilja ändra på, ta bort eller lägga till? 

- Vad anser Ni vara viktigt att belöna?  
 
 

- Tack för Er tid, vi uppskattar det väldigt mycket 
- Går det bra om vi återkommer om vi har fler frågor? 

 


