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Sammanfattning  
 
Titel  Motivation & Prestation - En fallstudie hos kunskapsföretaget 

Ernst & Young 
 
Författare   Paulina Carlsson, Cecilia Gustavsson 
  
Handledare  Eva Wittbom 
 
Institution   Institutionen för ekonomi och management 
 
Kurs   Kandidatarbete i företagsekonomi 
 
Syfte  Syftet med studien är att studera hur företagsledningen i ett 

professionellt tjänsteföretag motiverar sina anställda till högre 
arbetsprestationer. Syftet är också att undersöka hur ledningen 
motiverar de anställda i förhållande till den arbetsgrupp de tillhör 
på företaget. Vår avsikt är även att förstå ledningens agerande och 
konsekvenserna av detta handlande. Dessutom kommer vi att 
studera hur de anställda uppfattar och påverkas av 
företagsledningens agerande.  

 
Metod  Vi har valt att genomföra studien med hjälp av en kvalitativ metod 

för att gå ner på djupet i undersökningen. Studien genomförs 
genom en fallstudie hos det kunskapsintensiva företaget Ernst & 
Young eftersom vi försöker förstå problematiken i sitt 
sammanhang. Vi har intervjuat ledaren och tre anställda på 
företaget och gjort observationer på arbetsplatsen. Urvalet baseras 
på att företagets anställda skiljer sig åt i såväl yrkestitel som rang, 
och intervjuerna genomfördes med utgångspunkt på de olika 
yrkestitlar de anställda har i företaget.  

 
Slutsatser  Ledaren på Ernst & Young motiverar de anställda beroende på 

vilken titel och arbetsgrupp de anställda tillhör. Vi har en viss 
förståelse för detta eftersom de auktoriserade revisorerna är svåra 
att ersätta. Revisorsassistenterna upplever ledarens agerande som 
orättvist och de saknar respons från honom. Konsekvenserna av 
detta är att revisorsassistenterna inte är helt motiverade och 
arbetsprestationerna blir sämre i relation med missnöjet. 
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Abstract 
 
Title Motivation & Performance – a case study at the knowledge 

intensive company Ernst & Young 
   
Authors   Paulina Carlsson, Cecilia Gustavsson 
 
Supervisor  Eva Wittbom 
 
Department  The institution of economy and management 
 
Course  A bachelor thesis in Business Administration 
 
Purpose The purpose of the work is to study how the company management 

of a professional company of services, motivates their employees 
to perform good work efforts. The purpose is even to research how 
the management motivates their employees in relation to the 
working team the employees belong to in the company. Our 
intention is, as well, to understand why the management act the 
way it does, and to see the consequences by this act. Furthermore, 
we study how the employees understand and how they are being 
influenced by the company management’s act.  

 
Method We have chosen a qualitative method to help accomplish this 

study, in order to go to the bottom of this research. The study are 
accomplished by a case study at the knowledge intensive company 
Ernst & Young, since we are trying to understand the set of 
problems in its relation. We have interviewed the leader and three 
employees at the company. Besides, we have also made 
observations at the place of work. The selection is based on the 
fact that the company’s employees part in, as well, in professional 
titles as in status. The interviews were accomplished with the 
starting point of the different professional titles, possessed by the 
employees.  

 
Results The leader of Ernst & Young motivates the employees depending 

on which title and work group they belong. We have a certain 
understanding for this since authorized accountants is hard to 
replace. The accountant assistants believe the leader’s act as 
unfair, and they miss response from him. The consequences by this 
are accountant assistants not being fully motivated and that the 
output of work is getting worse in relation to the dissatisfaction.  
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1. Inledning 
Konkurrensen bland företagen ökar, företagsklimatet hårdnar och företagen tvingas att 
effektivisera. Många företag tvingas göra sig av med resurser och i dessa tider är det ofta 
humana resurser som företagen gör sig av med. Humana resurser är en stor kostnad för 
företagen vilket gör att företagen kan göra rejäla besparingar vid personalnedskärningar. Men 
de humana resurserna ska inte bara ses som en stor kostnad för företagen, utan de är också en 
förutsättning för att organisationen ska fungera. De är oerhört viktiga. Humana resurser, det 
vill säga de anställda, bidrar exempelvis med arbetskraft, kompetens och kreativitet. Det är av 
stor betydelse att företaget utnyttjar dessa personalresurser på ett bra sätt så de anställda hela 
tiden motiveras att prestera mer.  
 
Allt fler människor arbetar inom tjänstesektorn och inom dessa tjänsteföretag är humant 
kapital en särskilt betydelsefull resurs. Kunskap får hela tiden ökad betydelse vilket innebär 
att allt mer vikt läggs på de anställda i företagen. Stevrin skriver om människors förmåga att 
förvärva, utnyttja och utveckla kunskaper som förutsättningar för företagen, oavsett vilken 
bransch, företag eller typ av verksamhet det rör sig om. Eftersom det är tjänsteföretagen som 
har den största andelen kostnader i form av personalresurser, är det också av intresse för dessa 
företag att finna olika vägar för att skapa, bevara, utveckla och utvinna denna resurs.1 
 
Tjänsteföretag kan klassificeras i flera grupper. De är professionella tjänsteföretag, 
underhållsföretag, förmedlingsföretag och transport/rekreationsföretag med utgångspunkt för 
hur kunskapsintensiva respektive kapitalintensiva företagen är.2 
 
Till de kunskapsintensiva företagen räknas professionella tjänsteföretag, exempel på dessa är 
konsultföretag, advokatbyråer och revisionsföretag. Typiskt för dessa företag är att tjänsterna 
är direkt kopplade till enskilda anställda som arbetar i organisationen. Det innebär att 
kunderna inte bara efterfrågar tjänsten utan även en bestämd person. På så vis är de 
professionella medarbetarna i organisationen svåra att ersätta. Tjänsterna är alltså direkt 
kopplade till den anställdes specifika kompetens och kundrelation. Detta kan resultera i att 
företaget förlorar kunder när den anställde lämnar företaget.3 Detta förhållande gör det extra 
viktigt att de anställda utför bra arbetsprestationer och att de motiveras att arbeta kvar på 
företaget. Om inte den anställde är tillräckligt motiverad att prestera på arbetet kan det 
resultera i att företaget förlorar befintliga kunder eller går miste om nya.   
 
 
1.1 Problemdiskussion 
Utifrån denna bakgrund förstår vi att de anställda är särskilt viktiga inom de professionella 
tjänsteföretagen och att företagen är direkt beroende av den anställdes arbetsprestation 
eftersom de är svåra att ersätta och har en så specifik kompetens. Därav ställer vi oss frågan 
hur företagsledningen ska kunna påverka sina medarbetare att utföra bra arbetsprestationer 
som kunderna blir nöjda med? Det finns naturligtvis flera perspektiv att utgå ifrån när frågan 
ska besvaras. Ett exempel skulle kunna vara att ge medarbetarna relevant utbildning. 
Beroende på att vi själva har varit aktiva idrottskvinnor vet vi att motivationen har stor 
betydelse för såväl prestationsförmågan som resultatet. Är vi inte tillräckligt motiverade när vi 
står på startlinjen inför en tävling når vi inte ända fram, oavsett hur mycket resurser och 
träning som lagts ner. Under vår tid som aktiva idrottare har vi upplevt att motivationen bör 
komma från individen själv och att ledarens uppgift är att hjälpa till och påverka individen då 

1 Stevrin, s 29ff 
2 Edvardsson & Magnusson, s 47 
3 Ibid 
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den egna motivationen inte är på topp. Vår uppfattning är att motivation är en viktig 
framgångsfaktor oberoende av om prestationen ska utföras inom idrotten eller på arbetet.  
 
En person som är väl insatt i ämnet motivation är Kent Törnqvist som dels arbetar med detta 
inom svenska orienteringslandslaget, och dels föreläser på företag i ämnet. Han anser att en 
ledares viktigaste uppgift är att få sina anställda att sträva mot samma mål för att de därmed 
ska bli ett team. Han gör en jämförelse med ett fotbollslag där alla i laget strävar efter att göra 
mål hos motståndaren.4 Ett annat sätt att skapa laganda är att stärka samhörighetskänslan hos 
medarbetarna och därmed öka motivationen. Edvardsson & Magnusson skriver att det i de 
professionella tjänsteföretagen är viktigt att stärka banden mellan de anställda som tillhör 
”back-up-organisationen” och de som tillhör företagets ”frontfigurer”.5  
 
I ett företag har de anställda olika arbetsuppgifter och olika befattningar. Beroende på den 
anställdes befattning rangordnas eller värderas deras insatser vilket inte minst kan utläsas i de 
anställdas lönekuvert. En anställd inom ett professionellt tjänsteföretag som har en specifik 
kompetens och för företaget viktiga kundrelationer är således svår att ersätta och rangordnas 
förmodligen högt inom organisationen. Oberoende av den anställdes befattning är det ledarens 
uppgift att påverka motivationen hos sina medarbetare så att arbetsprestationerna höjs.  
 
Tidigt kontaktade vi det företag och den ledare där vi var intresserade av att göra vår studie. 
Företaget är ett professionellt tjänsteföretag och humankapitalet är en synnerligen viktig 
resurs. Vid första intervjun vi genomförde med ledaren visade han en översikt av de anställda. 
Han anser att det finns ett problem i organisationen och berättar att det arbetar fyra 
auktoriserade revisorer och på sikt finns det plats för en till. Problemet är att alla åtta 
revisorsassistenterna vilka ledaren kallar ”på väg” gruppen6, har uttalat sig om att de vill bli 
auktoriserade. Ledaren är dock osäker på vem av de åtta han vill ska bli auktoriserad eftersom 
ingen av dem presterar det lilla extra på arbetet. Ledaren uppfattar situationen som att de inte 
presterar tillräckligt utan gör bara det nödvändigaste.  
 
Detta får oss intresserade av hur ledningen motiverar sina anställda till högre 
arbetsprestationer, vilket leder oss fram till vår problemformulering. 
 
 
1.2 Problemformulering 
Hur motiverar företagsledningen på ett professionellt tjänsteföretag sina anställda till högre 
arbetsprestationer? Hur upplever och påverkas de anställda av ledarens agerande? Vad blir 
konsekvenserna av ledarens sätt att motivera de anställda?  
 
 
1.3 Syfte 
Syftet med studien är att studera hur företagsledningen i ett professionellt tjänsteföretag 
motiverar sina anställda till högre arbetsprestationer. Syftet är också att undersöka hur 
ledningen motiverar de anställda i förhållande till den arbetsgrupp de tillhör på företaget. Vår 
avsikt är även att förstå ledningens agerande och konsekvenserna av detta handlande. 
Dessutom kommer vi att studera hur de anställda uppfattar och påverkas av 
företagsledningens agerande.  
 

4 Törnqvist, Kent 
5 Edvardsson & Magnusson, s 60 
6 Begreppet ”på väg” förklarar vi närmare på s 30 
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1.4 Avgränsning 
Vi har avgränsat oss till att studera motivation utifrån två perspektiv, företagsledning och 
anställd. Detta har vi gjort för att få en djupare förståelse och kunskap om deras respektive 
ageranden och uppfattningar, vilka kanske inte alltid överensstämmer. Vi avgränsar oss även 
till att studera ett professionellt tjänsteföretag. Det beror på att i dessa företag har en del 
anställda individuella kundrelationer och specifik kompetens som det gäller att ta vara på. 
Detta gör dem svåra att ersätta, samtidigt som det finns andra anställda inom företaget med 
lägre befattning som är lättare att ersätta. De har således olika befattningar och kan värderas 
olika inom företaget. 
 
 
1.5 Disposition 
Arbetet är disponerat på följande sätt. Först har vi ett inledande kapitel där vi redogör för 
problem och syfte. Härnäst definierar vi tre begrepp vi anser är viktiga att tydliggöra. Därefter 
redogör vi och diskuterar metoder och motiverar metodval. Vi gör även en redogörelse för hur 
vi genomfört och upplevt vår empiriska undersökning. Under teorikapitlet motiverar vi och 
förklarar de teorier vi använt oss av i uppsatsen. Dessa kommer att fungera som redskap under 
analysen. Kapitel 4 är en presentation av företaget vi studerar. Därefter redovisas resultatet 
från den empiriska undersökningen. I analysen använder vi oss av de teorier vi arbetat med 
och det empiriska resultatet, för att i slutsatserna beskriva vad vi kommit fram till i uppsatsen. 
Källförteckning och bilagor finns längst bak i arbetet. 
 
 
1.6 Definition av begrepp 
Under denna rubrik förklaras och definieras de begrepp som vi kommer att använda oss av i 
arbetet. De är ledare/ledarskap, motivation, och prestation. Vi anser att det är nödvändigt att 
definiera dessa för att tydliggöra vår syn på begreppen. 
 
1.6.1 Ledare/ledarskap  
En del människor blir ledare genom sin befattning som chef. De verkliga ledarna utövar inte 
sitt ledarskap tack vare sin position, utan genom att de spontant tar på sig ledarrollen i en 
grupp. En ledarposition kan tilldelas, men en person kan alltså fungera som ledare utan att ha 
blivit tilldelad ledartiteln. En ledare är en person som oberoende av sin formella position, har 
förmågan att utöva makt och ledarskap över medarbetarna. I denna studie är ledaren en 
formell person.  
 
Att vara ledare hänger samman med en människas personlighet som karaktär, attityder och 
egenskaper som dels är ärvda, dels utvecklas i ganska unga år. Det är viktigt att en ledares 
personlighet passar in i företagets situation, framtidsmål och planer.7 
 
Ledarskap handlar om att göra rätt saker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt, även att lära sig att 
tänka som ledare. En annan viktig del i ledarskapet är att välja rätt medarbetare. Att utöva 
ledarskap innebär att styra andra människors agerande i riktning mot uppsatta mål.8 
 
En ledares uppgifter är att utnyttja kapaciteten hos alla anställda så effektivt som möjligt. Att 
se till så att företaget når sina mål och att uppnå resultat genom andra är andra viktiga 

7 Bjerkeseth, s 27 
8 Rosell & Lundén, s 10f 
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ledaruppgifter. En annan uppgift är att skapa ett team där alla har en positiv syn på både den 
gemensamma målsättningen och sin egen insats, där alla tror på det arbete som utförs.9  
 
Bjerkeseth skriver att en ledare skall vara en drivkraft, en samordnare som kan uppmuntra och 
motivera sina medarbetare och ser till att alla anställda känner att de är med och påverkar 
företagets utveckling. Ledaren skall kunna leda, samarbeta, delegera, vara flexibel och vara 
utåtriktad. Denne ska kunna påverka sina medarbetare att visa självständighet, fantasi och 
förnuft i oväntade situationer. Ärlighet och öppenhet är andra viktiga egenskaper eftersom de 
skapar en effektivare arbetsmiljö. Det är ledaren som har huvudansvaret, en ledare får aldrig 
fly från sitt ansvar, inte ens då andra är skyldiga till att något blivit fel. Ledaren har även 
ansvaret för att det skapas ett bra klimat för kommunikation i företaget.10  
 
1.6.2 Motivation 
Motivation handlar om att tillfredställa människors behov och begär. Människor blir 
motiverade när de känner att det är värt att göra något på grund av den tillfredställelse det 
kommer att generera. Människor motiveras av olika saker, alla behöver exempelvis trygghet 
men mängden varierar. Vissa har ett medfött självförtroende och vetskapen om att de gör ett 
bra jobb ger dem den självrespekt de behöver, medan andra ständigt behöver höra att de gör 
bra ifrån sig.  
 
Ros Jay skriver att några av de vanligaste faktorerna som motiverar människor på lång sikt är 
trygghet, pengar, status, erkännande, ansvar och tillfredställelse med jobbet.11 
 
Motivation är en inre process som styr vårt beteende. Att det är en inre process innebär att 
man sluter sig till den genom att studera under vilka omständigheter ett visst beteende 
uppkommer. Genom motiv hittas förklaringar för hur och varför vissa faktorer i omgivningen 
leder till ett visst beteende, det kan alltså inte observeras direkt. För att förstå varför en 
människa beter sig på ett visst sätt måste man alltså studera vilka motiv som ligger bakom 
dess handlande. Motivationen påverkar människans sätt att uppfatta och tolka världen, 
tänkande, prestation och minne. Somliga teoretiker anser att allt beteende är motiverat, medan 
andra vill begränsa motivationsbegreppet till målinriktat beteende relaterat till vissa behov. 
Det sistnämnda innebär att motivationen endast är en av flera faktorer som kan åstadkomma 
beteenden.12  
 
• De mest grundläggande motiven kommer från de fysiologiska-biologiska behoven, som 

har med överlevnad att göra framförallt hunger och törst. 
• Till de emotionella motiven räknas bland annat fruktan och vrede. Tillstånd med 

kroppsliga förändringar som förbereder kroppen för flykt eller kamp när människan ställs 
inför en nödsituation och känner sig hotad.  

• De sociala motiven kommer från kontakten med andra människor. Behov av 
gemensamhet, dominans samt önskan om prestation. 

• Aktivitetsmotiven är beteenden som har belöningsvärde. Exempelvis nyfikenhet, 
rörelsebehov samt behov av stimulering och att skaffa sig kunskaper.13 

 

9 Bjerkeseth, s 14ff 
10 Bjerkeseth, s 30ff 
11 Jay, s 43ff  
12 Johannesson, s 273 
13 Johannesson, s 273 
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1.6.3 Prestation 
Prestation är att utföra något bra. En faktor som kan höja vår prestationsförmåga är press. En 
människa behöver press för att växa och utvecklas, vi arbetar som bäst när vi är stimulerande 
och ivriga. När pressen ökar brukar även våra prestationer bli bättre, men detta gäller bara till 
en viss gräns. När vi passerar vår personliga tröskel börjar de otrevliga och oönskade 
effekterna av stress inverka negativt på vår effektivitet och vårt beteende vilket leder till att 
våra prestationer försämras.  
 
Förhållandet mellan press och prestation varierar från person till person och från tidpunkt till 
tidpunkt. Ibland kan måttlig press producera goda prestationer, vid ett annat tillfälle kan 
samma situation resultera i stress. Vi kommer att visa sambandet mellan press och 
prestationer genom att illustrera typiska reaktioner med hjälp av ett diagram. Diagrammet 
visar fem faser: tristess, välbefinnande, anspänning, påfrestning och panik. Både för mycket 
och för lite press kan vara skadlig. För mycket press kan leda till överbelastning eller 
”utbrändhet” då en person drabbats av ett rejält mentalt eller fysiskt sammanbrott. Vid för lite 
press får personen så lite stimulans att den blir apatisk och klarar inte av vardagslivet, vilket 
kallas ”igenrostning”.14 

Figur: Press-prestationskurvan 
 
 
 
 
• Tristess: ingen förändring i arbetet, det finns varken stimulans, variation eller utmaningar. 

Individen utsätts inte för någon press men lider likväl av stress.    
• Välbefinnande: i detta tillstånd är människan som mest välmående, blir stimulerad och 

utmanad utan att utsättas för något tryck. Arbetet blir en rutin och det är lätt att fastna i 
mönster.  

• Anspänning: människan är stimulerad av pressen och antar nya utmaningar, förändras och 
utvecklas, självförtroendet och självkänslan ökar. Denne känner sig stimulerad, energisk, 
tillitsfull och fungerar på ett handlingskraftigt och framgångsrikt sätt.   

• Påfrestning: pressen fortsätter att öka och människan klarar inte av sina uppgifter utan blir 
överspänd och prestationsförmågan försämras. Påfrestningen kan hanteras och problemen 
kan åtgärdas om varningssignalerna uppfattas.  

14 Williams, s 27ff 
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• Panik: nu klarar inte människan mer, något brister och allt blir fel, hela världen rasar. 
Omgivningen märker att något är fel, individen är oftast själv inte medveten. Panikfasen 
är farlig.  

 
Stress i lagom dos är något positivt och utmanande och får oss att prestera bättre. Stress av 
negativ art uppstår när omgivningens krav inte stämmer överens med individens förmåga. 
 

Figur: Yerkes-Dodsons kurva visar förhållandet mellan 
 prestationsförmåga, stress och känslor. 

 
På kurvans topp nås maximal prestationsförmåga, där är stimulansen och utmaningen optimal. 
Här finns en viss grad av stress, men den är hanterbar, människan känner sig belönad, 
tillfredsställd och effektiv.15 

15 Jones, s 73  

 12 

                                                        



 
2. Metod 
I detta kapitel beskrivs metoden vi arbetat utifrån. Vi redogör för vår vetenskapsteoretiska 
utgångspunkt och kvalitativa metod. Dessutom diskuterar vi dess fördelar och nackdelar samt 
motiverar vårt val av metod. Därefter redogör vi för vårt val av studieobjekt samt går igenom 
hur vi genomförde intervjuerna och observationen. 
  
 
2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
I syftet redogörs för att vi vill söka kunskap om och få förståelse för ett socialt fenomen, 
varför vi anser att den vetenskapsteori som är lämpad är det hermeneutiska tänkandet. Vi har 
för avsikt att studera hur en företagsledning inom ett professionellt tjänsteföretag motiverar 
sina anställda till högre arbetsprestationer. Hermeneutiken är en vetenskapsteori där forskaren 
vill tolka och förstå mänskliga handlingar utifrån dess sociala förhållanden, hur de själva 
upplever sin situation samt förstå dess betydelse för beslut och handlingar. Denna typ av 
forskning leder fram till kunskap som är bunden i tid och rum, vilket innebär att den är 
begränsad gällande generaliserbarhet. Vi kommer med hjälp av teori och empirisk 
undersökning även försöka förstå betydelsen av ledningens agerande.  
 
Studien genomförs genom en fallstudie på en revisionsbyrå vilket klassificeras som ett 
professionellt tjänsteföretag och denna studie innebär att den är knuten till just det företag 
som fallstudien utförs på och är därför inte generaliserbar i någon stor utsträckning. Vi har 
valt att genomföra en fallstudie för att vi vill förstå ett fenomen på djupet och i sitt 
sammanhang.  
 
Studier inom denna vetenskapsteori görs på individnivå. Den hermeneutiska läran menar att 
samhället är något som individerna definierar. För att kunna förstå människor måste den som 
studerar utgå från människornas egna definitioner av situationen och försöka uppfatta hur de 
själva uppfattar sin verklighet. För att förstå objektet utifrån dess kultur och värderingar måste 
forskaren ta ett steg tillbaka från sin verklighet för att gå in i någon annans.16 Forskaren bör 
således med inlevelse och engagemang försöka tränga in i, och delta i det som studeras. 
 
 
2.2 För-förståelse 
För-förståelsen forskaren bär med sig är viktig inom hermeneutiken. Det är forskarens tidigare 
erfarenheter och kunskaper om en verklighet, vilket påverkar forskaren i ämnesval, såväl som 
i angreppssätt och tolkningar. Fördomar eller förutfattade meningar är också något forskaren 
bär med sig i sitt sätt att se på ett problem. Dessa består av mer eller mindre 
överensstämmande värderingar och socialt grundade subjektiva uppfattningar om ett problem. 
Det är viktigt att vara medveten om att vad forskaren ser, i viss mån är beroende av den som 
betraktar verkligheten.17 
 
Vår för-förståelse var att ledaren skulle motivera sina anställda efter individuella behov. Vi 
trodde även att ledaren visade mer uppskattning för sina medarbetare och att alla anställda 
fungerade som ett team. 
 
 

16 Lundahl & Skärvad, s 42f  
17 Holme & Solvang, s 95f 
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2.3 Kvalitativ metod 
Det finns olika metoder att använda när samhället ska studeras. Den kvalitativa metoden är 
såväl som den kvantitativa metoden ett arbetsredskap och dessa har olika egenskaper. 
Beroende på vårt hermeneutiska förhållningssätt lämpar sig den kvalitativa metoden för vår 
studie. Den kvalitativa metoden innebär att forskaren intar ett nära förhållningssätt till det som 
studeras. Den handlar om att förstå och beskriva samhällsfenomen utifrån de undersöktas 
situation och forskaren söker studera fenomenet inifrån. Med denna utgångspunkt söker 
forskaren skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av det som studeras. Eftersom 
förhållandet mellan forskaren och fenomenet kräver ett nära förhållningssätt till det som 
studeras krävs en god relation dem emellan. Goda relationer växer inte på träd utan måste 
kontinuerligt underhållas varför vi ansåg det vara svårt att få tillgång till vissa företag där 
sådana relationer inte finns.  
För att få ökad möjlighet att studera vårt fenomen inifrån organisationen valde vi en 
revisionsbyrå, Ernst & Young i Karlskrona, där vi sedan tidigare hade kontakter.  
 
 
2.4 Intervju 
Det finns alltså flera metoder för att få information om exempelvis människors attityder och 
uppfattningar. Om vi intresserar oss för att skaffa information genom att människor själva 
besvarar frågor, går det att skilja på två olika datainsamlingsmetoder. De är intervju och 
enkätundersökning. Intervjun genomförs personligen eller över telefon. Det är skillnad mellan 
standardiserad och icke standardiserad intervju. Den standardiserade brukar förknippas med 
kvantitativa studier. I denna intervjuform är frågorna formulerade på förhand. Vid en icke 
standardiserad intervju är endast frågeområdena fastställda i förväg. Frågorna formuleras 
efterhand, utifrån informantens tidigare svar. Detta är en form av kvalitativa studier, vilket 
innebär att forskaren kommer närmare den som skall studeras. Vid genomförandet av en 
kvalitativ intervju bör forskaren vara väl förberedd. Viktigt är att forskaren är öppen, lyhörd 
och verkligen lyssnar och tar till sig av vad den intervjuade säger. Reaktioner uttryckta med 
kroppsspråk bör också noteras eftersom kroppsspråket kan visa saker som den intervjuade inte 
berättar. Det är också av betydelse att inte föra över sina egna uppfattningar på den 
intervjuade, utan att forskaren är återhållsam med sina egna värderingar och ställer 
välformulerade frågor.18 En fördel med en icke standardiserad intervju är att det finns 
möjlighet att ställa följdfrågor och formulera om sig vid eventuella missuppfattningar.  
 
Vi har valt att genomföra intervjuer och vi har ställt frågor som krävt beskrivande svar. Vi 
ansåg att det var positivt att kunna ställa följdfrågor om vissa svar behövde vara mer utförliga. 
Att vi har fått tillgång till Ernst & Young innebar också att vi hade möjlighet att komma 
tillbaka om vi i ett senare skede kände att vi saknade något i vår empiriska undersökning. Vi 
upplevde att företaget var positivt inställt till oss och ämnet, beroende på ledarens bemötande 
då vi kontaktade dem. Ernst & Young arbetar sedan tidigare mycket med motivation.  
 
  
2.5 Etnografi och Observation 
Etnografi innebär socialt analyserande av grupper, kulturer och samhällen. Det innebär 
empiriska undersökningar av människors vardagsliv, vilken kan vara rutinmässig såväl som 
oväntad. I denna studie kommer vi att studera hur företagsledningen i vardagen agerar 
gentemot de anställda i fråga hur arbetsfördelningen går till, hur de anställda uppmuntras, får 
beröm och kritik etc. Detta gör vi för att kunna jämföra hur företagsledningen själva anser att 

18 Ibid, s 105ff 
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de handlar mot hur de egentligen gör, när de motiverar de anställda till bättre 
arbetsprestationer.  
 
Vid etnografiska studier används ofta observationen som metod. Det finns olika typer av 
observationer som till exempel deltagande observation, fältobservation, kvalitativ observation, 
direkt observation och fältundersökningar. Observation innebär att forskaren under en viss tid 
befinner sig i närheten av eller tillsammans med medlemmarna i den grupp eller det samhälle 
som skall studeras. Det görs en åtskillnad mellan öppen och dold observation. Öppen 
observation innebär att aktörerna är medvetna om forskaren och att forskaren är accepterad. 
Fördelar med denna metod är att forskaren har en mycket större frihet och kommer närmre det 
som skall studeras. Nackdelar är att det kan vara svårt att komma in i en grupp och att bli 
accepterad. Dessutom kan aktörerna bete sig annorlunda när de vet att de är observerade.19  
       
Dolda observationer kan delas upp i två huvudgrupper. Den ena är när forskaren inte tar 
någon direkt kontakt med aktörerna, och den andra är när forskaren själv deltar i gruppen. 
Styrkan med dolda observationer är att aktörerna inte vet att de är observerade. Det är viktigt 
som forskare att man inte blir avslöjad för då kan hela observationen misslyckas.20 Detta 
ställer stora etiska krav på forskaren, exempelvis att inte offentliggöra information som är allt 
för privat och som aktörerna inte vill lämna ut. Detta kan bli svårt vid dold observation 
eftersom aktörerna inte vet att de blir observerade. Det är också viktigt att aktörerna får 
behålla sin anonymitet.21  
 
Eftersom vi kommer att genomföra en observation på en sluten plats, har vi valt att göra en 
öppen observation. Vi anser att det är en förutsättning eftersom vi behöver observera på en 
plats vi annars inte har tillgång till. Vi är medvetna om att aktörerna kan bete sig annorlunda 
av vetskapen att de är observerade och detta har vi i åtanke när vi genomför vår analys. Enligt 
Michael Agar är fältanteckningar det vanligaste sättet att samla in data på vid etnografiska 
undersökningar. För att undvika att få svårt att minnas alla händelser eller att missa några 
detaljer så är den bästa metoden att föra anteckningar direkt på observationsplatsen.22 Detta är 
något som vi kommer att anamma vid observationstillfället. 
 
 
2.6 Val av metod 
Vi har valt att genomföra studien med hjälp av en kvalitativ metod för att gå ner på djupet i 
undersökningen. Dessutom anser vi att den kvalitativa metoden bäst lämpar sig, eftersom vi 
intresserar oss för det unika, vi försöker beskriva och förstå en verklighet, uppfattningar och 
handlingar utifrån informanternas egna situationer.23 Resultatet redovisas genom 
beskrivningar utifrån de intervjuade. För att nå ner på djupet och få rikligt med information 
anser vi det vara nödvändigt att ställa följdfrågor vid intervjun. Därför valde vi att genomföra 
en icke-standardiserad intervju. Fördelar med det är att vi ska få så mycket information som 
möjligt i ämnet och att vid en ”face to face” relation får även kroppsspråket betydelse. 
Nackdelen med denna typ av datainsamlingsmetod är att informanterna kan tycka att det är 
obehagligt att bli intervjuad eller att ämnet är så känsligt att de inte vill tala öppet om det. 
Tidsbrist eller en stressig situation kan också vara förödande vid denna typ av 
datainsamlingsmetod. 

19 Holme & Solvang, s 110ff 
20 Holme & Solvang, s 111ff 
21 Holme & Solvang, s 110f 
22 Agar, s 161f 
23 Ibid, s 78 
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Eftersom ord inte är densamma som handling har vi valt att genomföra en observation på det 
företag som är aktuellt för fallstudien. Med detta menar vi att företagsledningen kan påstå att 
de motiverar sina anställda på ett sätt, men i själva verket gör det på ett helt annat. För att 
kunna få tillgång till en sluten plats som ett företag kan anses vara, har vi genomfört en öppen 
observation där de som observerats varit medvetna om vår närvaro.  
 
 
2.7 Urval 
Det fenomen som vi valt att studera har varit avgörande för urvalet. Vi har haft för avsikt att 
studera ett företag som klassificeras som ett professionellt tjänsteföretag där beroendet av 
vissa anställda är större än av andra i organisationen. Inom revisionsbyråer arbetar vissa 
anställda som företagets ”frontfigurer” vilka har en specifik kompetens och även för företaget 
viktiga kundrelationer, medan andra mer arbetar i en form av ”back-up-organisation”. Vi har 
således baserat vårt urval på att företagets anställda skiljer sig åt i yrkestitel såväl som rang. 
Intervjuerna genomfördes på anställda med utgångspunkt på de olika yrkestitlar de har i 
företaget. Vi har valt att intervjua ledaren för Ernst & Young i Blekinge, en auktoriserad 
revisor och två revisorsassistenter. Observationen genomfördes kontinuerligt vid varje tillfälle 
vi befann oss Ernst & Young. Dessutom har vi haft möjlighet att vid ett tillfälle delta på 
företagets kontorsmöte i Karlskrona där alla medarbetare var närvarande.  
 
 
2.8 Datainsamling 
 
2.8.1 Intervjuer 
Intervjuerna har genomförts på ledaren och tre anställda på Ernst & Young. Av de tre 
anställda arbetar en som auktoriserad revisor och två som revisorsassistenter. Vi tog kontakt 
med dem via telefon och gjorde en kort presentation av uppsatsens ämne. Informanterna 
verkade positiva och vi avtalade tid för personligt besök. 
 
Under intervjuerna använde vi bandspelare för att kunna koncentrera oss på intervjun och för 
att underlätta sammanställningen av resultaten. Intervjumanualen vi arbetat utifrån består av 
teman med tillhörande frågor som vi ville diskutera. Vi valde att lägga upp manualen utifrån 
teman eftersom det i intervjusituationen kan uppstå idéer eller uppfattningar som ersätter eller 
fördjupar de teman vi har i vår manual. Manualen finns som bilaga sist i uppsatsen. Vid 
intervjuerna delade vi upp de olika temana och den som inte ställde frågor för stunden 
observerade kroppsspråket. Vi anser att kroppsspråket kan avslöja om personen är tveksam 
eller tycker en fråga är känslig att svara på, vilket kan ha betydelse för resultatet.  
 
Den första intervjun genomfördes med en man som arbetar som auktoriserad revisor på Ernst 
& Young. Vi satt i hans arbetsrum under intervjun och vi upplevde att han var förberedd när 
vi kom. Skrivbordet var välstädat och han verkade lugn. Kontoret hade glasväggar och låg så 
nära ledarens kontor att de kunde få ögonkontakt om han höjde blicken. Intervjufrågorna 
upplevdes vara omfattande och revisorn tog lång till på sig när han besvarade dessa. Han var 
välformulerad och vi fick en känsla av att han även var kontrollerad i sitt uppträdande, att han 
var hämmad på något sätt. Antingen är han så lojal och nöjd med sin och företagets situation 
som han sa eller så är han hämmad att helt och hållet säga vad han tycker beroende på sin 
position. Efter intervjun blev vi bjudna på kaffe och fralla i fikarummet tillsammans med 
övriga medarbetare. 
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Den andra intervjun genomfördes med ledaren för Ernst & Young i Blekinge som även är 
delägare i företaget. Vi gjorde intervjun på ledarens kontor och vi uppfattade att han tyckte 
det var intressant och att han engagerade sig i intervjun. Trots att han har fått kritik från de 
anställda för att han inte är tillräckligt tillgänglig, stängde han av telefonen under intervjun. 
Det upplevde vi som positivt då han i nästa andetag berättade att det gör han inte ens på 
kvällar eller under semestern annars. Han svarade personligt på frågorna och relaterade till sin 
familj och sig själv vilket vi tolkar som att han var öppen. Vid några tillfällen hamnade vi 
utanför ämnet och vi fick styra in intervjun på rätt köl igen. Vi upplevde att han ville berätta 
och att han var positivt inställd till oss och till ämnet. 
 
Den tredje intervjun genomfördes med en man som arbetar som revisorsassistent och tillhör 
den grupp som ledaren benämner ”på väg”. Eftersom han inte har ett eget kontorsrum utan 
arbetar i ett öppet kontorslandskap tillsammans med andra revisorsassistenter, genomförde vi 
intervjun i konferensrummet där vi kunde sitta ostört. Revisorsassistenten var oerhört pratglad 
och ville gärna berätta om sina upplevelser och uppfattningar. Han var inte hämmad på något 
sätt utan han sade vad han tyckte vare sig det var positiva eller negativa saker om sin 
omgivning. Vi upplevde att han var glad för den uppmärksamhet vi gav honom, genom att få 
delta i studien och därmed komma ifrån sina vanliga arbetsuppgifter en stund. 
 
Den fjärde och sista intervjun genomfördes med en kvinna som arbetar som revisorsassistent i 
”på väg” gruppen på Ernst & Young. Hon har sitt kontorsrum i anslutning till fikarummet och 
bredvid den andre delägaren på kontoret. Kvinnan pratade tyst och vi var lite oroliga om 
bandspelaren skulle få med det hon sa, men det gick bra. Vi uppfattade henne lite försiktig 
och återhållsam med sina svar. Då vi ställde en känslig fråga vred hon sig besvärat och 
frågade hur mycket vi skulle skriva av det hon uttalade sig om. Vi fick känslan av att hon var 
orolig för att vara för kritisk mot ledaren och företaget. Trots det var hon kritisk, men vi är 
ändå inte säkra på om hon håller inne på en del information vi velat ta del av. Intervjun gick 
snabbt och kvinnan svarade mest spontant, och funderade inte så mycket över de frågor hon 
inte hade svar på direkt. 
 
2.8.2 Observation 
Då vi första gången var i kontakt med ledaren och berättade om vårt arbete frågade vi om vi 
fick göra observationer på företaget. Till svar fick vi att det var inga problem vilket gjorde oss 
lättade eftersom det kan vara svårt att få tillgång till fältet. Vi genomförde observationen vid 
två tillfällen. Det första observationstillfället var när vi genomförde intervjuerna, och då 
handlade det mer om att observera den fysiska miljön, eftersom det kändes lite konstigt att 
smyga omkring där och studera de anställda när de arbetade på kontoret. 
 
Det andra observationstillfället var i samband med ett kontorsmöte som ledaren på Ernst & 
Young i Blekinge har med de anställda i Karlskrona ungefär var fjortonde dag. Vi satte oss 
lite bredvid, på lagom avstånd att vi kunde observera men inte vara delaktiga i mötet. De 
anställda var medvetna om att vi var där, och vi upplevde inte att någon var besvärad över att 
vi fanns där. Vi antar att det var ett typiskt kontorsmöte på Ernst & Young i Karlskrona. 
Under intervjun skrev vi fältanteckningar var för sig, eftersom vi utgår från att vi ser olika 
saker. Efter mötet hade vi planerat tid för att direkt kunna sammanställa observationen. 
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3. Teori 
Vi har studerat och arbetat med flera teorier. För att kunna förstå både företagsledningens 
agerande och de anställdas uppfattningar anser vi att flera olika teorier behöver användas. Vi 
har valt att dela upp teorikapitlet mellan inre och yttre tryck. Inre tryck handlar om individens 
inre behov, drivkrafter och tänkande vilket kommer inifrån individen. Yttre tryck handlar om 
faktorer i individens omgivning som påverkar motivationen. Först har vi valt att studera inre 
tryck vilket alltså handlar om att sätta sig in i och få en uppfattning om vilka inre faktorer 
människor blir motiverade av.  
 
Därefter redogör vi för olika yttre tryck för att med hjälp av dessa förstå företagsledningens 
sätt att tänka och agera på. Dessa kommer vi använda i förberedande syfte för de intervjuer vi 
kommer att genomföra. Vi kommer även att diskutera och analysera dessa teorier i 
förhållande till varandra och tillsammans med det empiriska material vi samlat in i vår analys. 
Teorierna är medvetet utvalda av det skäl att vi vill ha olika teorier. Dessa kommer vi att 
pröva med det empiriska materialet. 
 
 
3.1 Inre tryck 
I detta kapitel presenterar vi de teorier om motivation som vi tolkar som inre tryck hos 
individen. Dessa teorier har givit oss en ökad förståelse för de faktorer som på ett eller annat 
sätt motiverar individen till att handla på ett visst sätt. Gemensamt för dessa 
motivationsteorier är att behov, drivkrafter och tänkande är inre processer hos individen. Det 
är inre tryck hos individen, som denne försöker tillfredsställa på något vis. 
 
3.1.1 Behov och motivation 
Behovsteori bygger på ett antagande om att mänskligt beteende kan ledas tillbaka till de 
behov människan har. Fysiologiska behov är till exempel hunger, törst och sömn och de 
psykologiska behoven är till exempel prestige och självförverkligande. Behovsteorierna är 
med andra ord fokuserade på individnivå och ägnade åt att identifiera speciella behov som är 
avgörande för individens beteende.  
 
Behovsteorierna hjälper oss att förstå vilka motivationsfaktorer som påverkar individen att nå 
sina mål. Ett sätt är att utgå från individens behov, att dessa är avgörande motivationsfaktorer. 
Har individen ett behov av prestera så är individen motiverad att göra detta. Har individen 
däremot bara ett behov av att få inkomst till familjen, är denne endast motiverad till att göra 
det han eller hon ska för att vara kvar på arbetet och behålla sin lön. Motivation är således 
högst individuellt och varierar från person till person.  
 
Vi har valt att utgå från Maslows motivationsteori eftersom Jacobsen & Thorsvik hävdar att 
det är det mest inflytelserika bidraget hittills inom motivationsteorin. Maslow anser att 
människan har fem grundläggande behov vilka är fysiologiska behov, behov av trygghet, 
sociala behov, behov av status och behov av självförverkligande. Människans behov är 
ordnade hierarkiskt vilket innebär att så länge ett lägre behov inte blivit tillfredsställt 
uppmärksammas inte de högre behoven. Graden av tillfredsställelse varierar dock mellan 
individer innan nästa behov blir intressant. Dessutom anser Maslow att den inbördes 
ordningen av behov kan variera. Detta exemplifierar han med att hos de individer som har 
starkt dominerande behov av status och prestige går tillfredsställandet ut över både 
fysiologiska och sociala krav.24  

24 Jabobsen & Thorsvik, s 224ff 

 18 

                                                        



 
• Fysiologiska behov finner vi nederst i behovshierarkin. Det är behov som hunger, törst 

och sömn. 
• Trygghetsbehov handlar om fysisk och känslomässig trygghet vilket Maslow anser 

kommer klarast till uttryck på barn. 
• Sociala behov innefattar vänskap, samhörighet i sociala grupper och nära band till andra 

människor. När behovet av social samhörighet tillgodosetts är det inte längre nog för 
människan att bara vara medlem i gruppen. 

• Behov av status och prestige gäller så väl att få erkännande från andra som att individen 
värderar sig själv och sina prestationer högt. När dessa behov tillfredsställs hos individen 
ger det individen självförtroende, och om det inte tillfredsställs gör det att individen 
känner sig underlägsen och hjälplös. 

• Behov av självförverkligande ligger högst i hierarkin och är det slutgiltiga målat för oss 
människor. Det handlar om att lyckas så långt som möjligt utifrån sin förmåga och sina 
möjligheter. 

 
Behovsteorier används bland annat till att förklara prestationer och arbetstillfredsställelse. Det 
finns ett antagande om att prestation är en följd av en önskan att tillfredsställa ett ännu inte 
uppfyllt behov.25 Det är alltså detta som motiverar individen att prestera. Det diskuteras om 
huruvida arbetsstillfredsställelse är bra för prestationer eller ej. En del hävdar att 
arbetsstillfredställelse är en förutsättning för att individen ska prestera mera. Men detta råder 
det delade meningar om vilket citeras nedan: 
 
”Stark tillfredsställelse kan reducera motivationen att prestera något extra, eftersom 
tillfredsställelse innebär att värdet av eventuella belöningar betyder mindre. En mer logisk 
ståndpunkt är självfallet att prestation bestäms av önskan om att uppnå mål och resultat, och 
att tillfredsställelse är en följd av de resultat som individen uppnår.”26 
 
3.1.2 Kognitiva processer och motivation 
Kognitiv process innefattar människans tänkande och problemlösning, hur människan får 
insikt i och tolkar situationer, resonerar, skapar sig åsikter, bygger upp förväntningar och 
bedömer konsekvenser av alternativa lösningar.27 Det handlar således om hur individens 
funderingar kring värden knutna till mål påverkar motivationen hos individen. Ett sätt att 
studera kognitiva processer och motivation är genom förväntansteorin. Jacobsen & Thorsvik 
skriver att huvudargumentet i förväntansteori är att människor blir motiverade att prestera 
något för ett mål om de:28 
 
• Sätter värde på målet 
• Kan se att det som de gör leder till att målet nås 
 
Det handlar om att individen har ett mål vilket exempelvis kan vara en förväntan av att 
ledaren ska se mig med andra ögon och att han eller hon ska tycka att jag är duktig. För att 
kunna nå det målet finns förmodligen flera vägar att gå. Individens funderingar handlar om 
vilken väg som leder dit och individen är motiverad att prestera för att uppnå det förväntade 
målet. 
 

25 Jacobsen & Thorsvik, s 231 
26 Lawler i Jacobsen & Thorsvik, s 231 
27 Jacobsen & Thorsvik, s 232 
28 Jacobsen & Thorsvik, s 233 
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Inom förväntansteori används begreppet valens för att beskriva en individs önskan att uppnå 
ett visst mål. Rent teoretiskt är en positiv valens något som påverkar individen att prestera och 
är en valens noll är individen inte alls motiverad att prestera för att nå målet. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Motivationsformel, förväntansteori29 
 
Detta skulle kunna exemplifieras av en anställd som vill ha högre lön, men är medveten om 
att vad han än gör så kommer han aldrig att lyckas få den höjning som han själv anser sig vara 
värd. Då blir det mycket svårt för denne person att motivera sig till att prestera mera för detta. 
Är det däremot en anställd med detta mål som har en förväntan av vad han eller hon behöver 
göra för att nå målet, blir denne mer motiverad att genomföra arbetet. Det handlar alltså om 
hur mycket en individ är beredd och motiverad att prestera för att uppnå ett visst mål. 
 
3.1.3 Värderingar som styr beteenden och motivation  
Michael Maccoby skriver om de undersökningar han gjort av motivation och ledarskap i sin 
bok Arbeta varför det. Maccoby använder värderingar och drivkrafter som byggstenar i sin 
motivationsteori. Han anser att man måste inrikta sig på de värderingar som styr beteendet 
och avgör varför och hur vi arbetar för att upptäcka vad som motiverar människor i arbetet.  
 
Maccoby skriver att motivation är väsentligt för att organisationer och människor skall lyckas 
i arbetet. Många chefer och medarbetare saknar den motivation som krävs för att deras företag 
skall överleva. Arbetslivets krav och anspråk på medarbetare förändras snabbt, varken 
ledarskapsstil eller motivationsteorier kan hålla denna takten.30          
 
”Goda ledare kan inte skapa motivation hos andra, men de kan vägleda och förstärka den. 
Optimistiska och stödjande ledare får fram en positiv attityd hos dem de leder, men oroliga, 
pessimistiska ledare får alla att må sämre”.31  
 
Människans känsla av värdighet och egenvärde är beroende av att bli erkänt av andra 
människor genom arbete, utan arbete sjunker människan i värde – människan behöver arbeta. 
För arbetet förväntas belöning efter egen värdering och hopp om exempelvis pengar, njutning, 
uppskattning, makt, kunskap, oberoende, och möjlighet att få känna tillfredsställelse. 
Baksidan av arbetet är fruktan att inte nå mål eller att inte hålla måttet.32  
 
Alla människor är födda med drivkrafter som styr deras handlingar. Maccoby delar 
drivkrafterna i arbetslivet i åtta kategorier: självbevarelse, samhörighet, njutning, information, 
kunnande, lek, värdighet och mening. Alla människor ger i en eller annan form uttryck för  
dessa drivkrafter. Olika situationer i arbetslivet stimulerar olika drifter.  
 

29 Jacobsen & Thorsvik, s 235 
30 Maccoby, s 17 
31 Maccoby, s 53 
32 Maccoby, s 51f 
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• Självbevarelse: driften till uppehälle, näring, bra miljö, hälsosam rytm av sömn och 
vakenhet, lindring av stress, undvikande av fara och självförsvar. 

• Samhörighet: driften till tillgivenhet, omsorg, skydd, erkännande, kommunikation och 
gemenskap.  

• Njutning: driften till bekvämlighet, stimulans, nyhet, glädje och skönhet. 
• Information: driften till sinnesstimulans, budskap, återkoppling, kunskap och förståelse. 
• Kunnande: driften till kompetens, kontroll, äganderätt, oberoende, prestationer och makt. 

Prestationsbehovet stärker och utvecklar kunskapsdriften. Människor blir motiverade av 
utmaningar som anstränger men inte överstiger deras färdigheter. 

• Lek: driften till upptäckt, fantasi, äventyr, konkurrens, experiment, kreativitet och 
innovation.  

• Värdighet: driften att vinna respekt, självuppskattning, berömmelse och integritet. 
• Mening: driften att integrera andra drifter och finna mening i varje situation genom att 

fylla den med värde, söka skäl och finna hopp i religiösa upplevelser.33  
 
Behov syftar både till en kraft vi känner och en drift, människan uttrycker alltid en värdering 
när den talar om ett behov. För att bedöma behov kan vi skilja på behov av utveckling, 
vidmakthållande eller tvång. Utvecklingsbehov aktiverar oss och ökar våra krafter, dit hör 
behovet att veta, prestera och att skapa. Vidmakthållandebehov håller oss igång och bevarar 
en känsla av värdighet genom goda vanor, hit hör mat och sömn. Tvångsmässiga behov 
försvagar oss, dit hör droger och falska förhoppningar.34  
 
3.1.4 Jämvikt och motivation 
Jämviktsteori handlar om hur individen upplever det han får igen för sin insats i förhållande 
till andra.35 Jacobsen & Thorsvik hävdar att enligt jämviktsteorin är individen främst 
intresserad av att den egna insatsen och ersättningen av det, överensstämmer med vad andra 
som individen jämför sig med, presterar och får. Det handlar således om en slags rättvisa som 
individen bedömer och behöver alltså inte stämma med vad som faktiskt sker. 
 
Jämvikt råder när individen anser att förhållandet mellan den egna insatsen och utbytet av den 
är lika med förhållandet mellan andras insats och utbyte. Ojämvikt råder när individen anser 
att utbytet ligger relativt sett för lågt eller för högt i jämförelse med andra. Det grundläggande 
antagandet är att människor vill bli behandlade lika. Toleransen mot att individen själv får 
mer i utbyte än andra är högre, än om det varit lägre. Individen har alltså högre tolerans och 
förståelse för att denne själv ska ha mer betalt än andra, men inte tvärtom.36 
 
Ojämvikt och jämvikt påverkar motivationen och arbetsprestationen hos individen, skriver 
Jacobsen & Thorsvik. De förklarar att den individ som upplever olikhet känner en obehaglig 
inre spänning som står i proportion till upplevd ojämvikt. Den inre spänningen motiverar 
individen att reducera spänningen och styrkan i motivationen är proportionell mot 
spänningen. På så vis stimuleras individen att reducera olikheten vilket kan göras på flera sätt. 
Ett sätt är att öka eller minska insatsen, allt efter om upplevd ojämvikt är fördelaktig eller 
ofördelaktig. Det kan yttra sig i att individer som känner sig överbetalda lägger ner extra krut 
och försöker höja kvaliteten på sitt arbete, samtidigt som de individer som känner sig 
underbetalda försöker att arbeta mindre.37  

33 Maccoby, s 58ff 
34 Maccoby, s 56f 
35 Jacobsen & Thorsvik, s 236 
36 Jacobsen & Thorsvik, s 236f 
37 Jacobsen & Thorsvik, s 237 
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3.1.5 Sammanfattning av motivationsteorier 
De fyra ovanstående motivationsteorierna bygger på antagandet att motivation är något 
individuellt. Vad en individ blir motiverad av varierar alltså. Motivation är också beroende av 
känslor hos individen och är således inget som kan generaliseras.  
 
 
3.2 Yttre tryck 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera och redogöra för de teorier vi anser fungerar som 
yttre tryck hos individen. Det handlar alltså om teorier som kommer utifrån och på olika sätt 
påverkar motivationen hos individen. Det kan exempelvis vara konflikter eller chefens 
agerande. De teorier vi valt att studera närmare är Maccobys motivationsteori, Fiedlers 
ledarskapsteori om att förstå varför vissa ledare lyckas motivera de anställda mer än andra, 
samt Olssons & Hogedals teori som handlar om att en positiv grundsyn är en avgörande faktor 
gällande de anställdas motivation och prestationsförmåga. Ledarskapsteorier är ofta hämtade 
från idrottsvärlden38 och en av de teorier som används i uppsatsen är direkt hämtad därifrån, 
nämligen Olsson & Hogedal. Att vi valde just den beror på att en av författarna som skrivit 
boken är från Blekinge och var för ett tiotal år sedan en av Blekinges största idrottsprofiler 
vilket vi tyckte var lite roligt. Dessutom skiljer den sig åt från de andra teorierna. Syftet med 
att vi valt flera olika teorier är dels att få flera perspektiv och därmed ökad förståelse, dels att 
kunna pröva dem och jämföra dem med varandra och med det empiriska resultatet. Andra 
yttre faktorer som kan vara avgörande för motivationen är utvecklingssamtal och 
belöningssystem vilket vi också valt att diskutera. 
 
Inom ledarskapsforskningen fanns tidigt ett antagande om att det finns en ledarstil som är 
bättre än alla andra oavsett i vilken organisation det handlar om. De studerade relationen 
mellan överordnad och underordnad för att se vilken effekt ledarstilen har på den 
underordnade. Fokus låg på att analysera ledarnas beteende och de underordnades effektivitet. 
Utifrån resultaten av dessa studier klassificerades ledarstilar in i fyra ledartyper. Dessa är: 
 
1. Den auktoritära ledartypen  
2. Den välvilligt auktoritära ledartypen 
3. Den konsulterande ledartypen 
4. Den demokratiske ledartypen 
 
Likert, som genomförde klassificeringen hävdar att den demokratiske ledartypen är den bäste. 
För att motivera de anställda att prestera använder han ekonomiska belöningar och han 
försöker involvera alla i beslutsprocessen. Kommunikationen i organisationen går vertikalt så 
väl som horisontellt. Genom att få de anställda att delta i beslutsprocessen påverkar det till att 
de anställda internaliserar organisationens mål. Detta motiverar de anställda och bidrar med 
en positiv inställning till samarbete för målens förverkligande.39 Vilket är ett sätt att studera 
ledarskap på. Vi har valt att använda oss av flera ledarskapsteorier i vårt arbete eftersom vi 
tror att det är mer komplext än vad Likert ansåg då han genomförde sin studie. 
 
3.2.1 Maccoby  
Maccoby skriver, för att leda mänsklig motivation krävs förståelse av drivkrafterna och 
förmåga att skapa möjlighet att ta dem i anspråk och utveckla dem. Drivkrafterna förklarar 
både människans entusiasm för och motstånd mot förändringar, beredskapen och tvekan att 

38 Hogedal & Olsson, s 64 
39 Jacobsen & Thorsvik, s 399ff 
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engagera sig för ett projekt och att förmå sig att prestera och lära nya kompetenser. För att 
stärka och leda motivationen kan en chef använda följande fyra begreppsliga redskap: ansvar, 
belöningar, sakskäl och relationer. 40 Detta tolkar vi som yttre tryck hos individen. 
 
• Ansvar betecknar både uppgifter, utmaningar och auktoritet. Människor blir motiverade av 

att uttrycka sig själva på ett meningsfullt sätt genom arbete. De flesta blir motiverade 
genom möjlighet att utveckla sin kompetens genom erfarenhet och utbildning.    

• Belöningar är en bekräftelse av individens värde. Ett hopp eller löfte om belöning kan 
vara motiverande. Belöningar bör vara meningsfulla och rättvisa. Människor skall känna 
att de blivit kompenserande, erkända och uppskattade för en verklig insats. Pengar är inte 
den enda belöningen, medaljer, uppskattning och ledighet är andra exempel.   

• Sakskäl stimulerar drifter som självbevarelsedriften och drifterna till information, 
värdighet och mening. Det kan utmaningen och möjligheten till berömmelse, att känna sig 
delaktig eller att göra en insats för andra som motiverar.  

• Relationer människor blir motiverade av förhållande till andra exempelvis chefer, 
arbetskamrater och kunder. Det förtroende som är väsentligt beror på en känsla av 
trygghet och respekt för den enskilde människans värdighet. Detta innebär att 
förolämpningar, överdriven kontroll, misstänksamt bemötande undviks men det kan även 
innebära att omotiverade statusskillnader och auktoritetssymboler undanröjs. 

 
Vi har även använt oss av en tolkningsmetod som utvecklats ur teorin om socialkaraktär 
vilken utprövats av Michael Maccoby i boken Spelaren. Maccoby har delat in ledarna i fyra 
olika typer, där varje grundtyp skiljer sig åt i värderingar, mål, emotionella attityder och i 
orientering till arbete. De flesta ledarna har en kombination av flera typer, men det går ofta att 
urskilja en dominerande karaktärstyp. De fyra karaktärstyper av ledare är: gamesman, 
experten, hjälparen och försvararen, vilka vi redogör för nedan. 41   
 

• En Gamesman ser på arbetet som ett spel, stimuleras av utmaningar, konkurrens och 
uppfattar utvecklingsprojekt, personrelationer och den egna karriären som odds och 
chanser i ett spel som syftar till att organisationen framstår som framgångsrik. 
Behöver ta risker blir annars lätt uttråkad, har låg förståelse och tolerans för motstånd 
mot förändring. En gamesman trivs och stimuleras av förändring och dess drivkraft är 
en kombination av lek och att vara överlägset skickligare än andra. 

 
• Experten motiveras främst av att ha kontroll över sitt liv och sin omvärld. Stimuleras 

av att hitta goda lösningar av hög kvalitet och att lösningarna fungerar och leder till 
resultat. Sätter värde på självständighet och att få ta ansvar för sina handlingar. 
Förändring för en expert innebär att han kan utveckla och effektivisera utifrån givna 
förutsättningar. Stimuleras av att veta mer än någon annan och drivs av att skaffa sig 
egen kunskap och kontroll. 

 
• Hjälparen stimuleras av att vara nyttig och att leva i harmoni med andra människor. 

Behöver känna sig uppskattad och motiveras av att ge och få omtanke. Är lojal mot 
sina medarbetare och företaget, för honom är det viktigt att skapa goda relationer. Han 
ser på företaget som en familj. Hjälparens drivkraft är att ha god relation och harmoni 
med andra människor. 

 

40 Maccoby, s 79ff 
41 Edström, Maccoby, Rendahl & Strömberg, s 19ff 
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• Försvararen stimuleras av att tillvarata och försvara principer och policies. 
Värderingar som har med värdighet och överlevande att göra ligger honom varmt om 
hjärtat. Är mer upptagen av att tillvarata och försvara de övergripande värdena i 
organisationen än att utveckla effektiviteten. Försvararens drivkraft är att värna om 
egen och andras värdighet och överlevande. 

 
3.2.2 Fiedler 
Fiedlers ledarskapsteori går ut på att förstå vad det är som gör att vissa ledare är bättre än 
andra på att få anställda att arbeta effektivt. Han hävdar att det mest avgörande är att ledaren 
måste ha inflytande. Enligt Fiedler handlar det om sociala relationer, om makt och auktoritet. 
Fiedlers modell gällande ledarstilar anger tre centrala drag i situationen som antas ha 
betydelse för ledarens roll och möjlighet att påverka de anställda. 42 
 
• Förhållandet mellan ledare och medarbetare 

Detta är det viktigaste i situationen när det gäller möjligheterna att utöva ledarskap och 
påverka medarbetarna. Detta kan mätas med utgångspunkt från kriterier som i vilken grad 
ledaren är accepterad av medarbetarna och hur stämningen är mellan ledare och 
medarbetare. 

 
• Uppgiftsstruktur 

Uppgiftsstruktur är det näst viktigaste i situationen. Detta kan mätas genom att klassificera 
hur klart formulerade målen är och om dessa är kända för alla medarbetare, i vilken 
utsträckning det objektivt sett går att avgöra om ett resultat är bra eller inte och om det 
finns en eller flera lösningar. 

 
• Positionsmakt 

Detta är den formella auktoriteten som ledaren har genom sin position i organisationen. 
Positionsmakten är oberoende av hur förhållandet till medarbetarna är. Ledarens kontroll 
kan mätas genom i vilken utsträckning ledaren använder sig av belöningar och sanktioner 
i organisationen. Fiedlers antagande är att situationen är gynnsam för ledaren om 
positionen ger stark formell makt. 
 
Vi har valt att illustrera Fiedlers teori med följande figur ur Jacobsen & Thorsvik. Det 
handlar om vilka speciella krav som situationerna ställer för att ledaren ska kunna bidra 
till att medarbetarna arbetar mer effektivt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 Jacobsen & Thorsvik, s 410ff 
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Förhållandet mellan 
ledare och  
medarbetare 
 
Hur strukturerade 
uppgifterna är 
 
Vilken makt 
ledaren har 
  
Ledarens   Mycket                 Mycket 
situation är: fördelaktig                 ofördelaktig 
 
Effektiv   Uppgifts-  Relations-               Uppgifts- 
ledarstil:  orienterad  orienterad               orienterad 
 
Figur: Fiedlers situationsberonde ledningsteori43 

 
Fiedlers situationsberoende ledningsteori går ut på att det i en mycket gynnsam situation finns 
förutsättningar för en uppgiftsorienterad ledarstil. Uppgifterna är strukturerade och ledarens 
position är stark. Detta förhållande gör att medarbetarna förväntar sig och är inställda på att 
ledaren ska tala om för dem vad de ska göra vilket gör att de anställda arbetar mer effektivt.  
 
När situationen är mycket ogynnsam finns det en osäkerhet bland de anställda om vad de ska 
göra och vilka insatser och resultat som förväntas av den enskilde medarbetaren. De anställda 
är frustrerade och resurser slösas bort på sådant som inte för organisationen mot det uppsatta 
målet. Fiedler skriver att denna situation kräver en uppgiftsorienterad ledarstil som ger mål 
och riktlinjer till medarbetarna samt ställer krav på de anställdas prestationer.  
 
Är situationen den att en relationsorienterad ledare krävs exempelvis att ledaren är illa 
omtyckt, måste ledaren uppträda diplomatiskt för att få medarbetarna med sig. Om situationen 
är ogynnsam för att uppgifterna är ostrukturerade måste ledaren skapa förutsättningar för ett 
samarbete med medarbetarna för att utnyttja deras kreativitet. 
 
Sammanfattningsvis är situationen gynnsam för ledaren om han är allmänt accepterad och 
atmosfären är god, uppgifterna och uppgiftslösningen är väl strukturerade och specificerade i 
detalj och om ledaren tilldelats en hög grad av formell auktoritet. I motsatt förhållande är 
situationen ogynnsam. 
 
3.2.3 Hogedal & Olsson 
Lasse Hogedal och Kent Olsson har tillsammans skrivit Vägval till framgång, en bok som 
handlar om vägen till toppen, hur topprestationer nås och om ledarskap. I detta avsnitt redogör 
vi för deras teori om hur människor motiveras till topprestationer. Det handlar till stora delar 
om en positiv människosyn där individer uppmuntras och uppmärksammas till ökade 
prestationer. Kent Olsson som är den aktive har i tjugo år satsat på orientering. Att satsa 
innebär för honom att försöka leva upp till och nå de mål han har satt.44 Olssons mål var att 
bli bäst, att vinna och att bli världsmästare. För att klara av en sådan prestation krävs 
motivation för uppgiften. Kent Olsson lyckades. Lasse Hogedal är ledaren. Han har i flera år 
varit framgångsrik i sitt arbete som förbundskapten för orienteringslandslaget, numera ägnar 
han tiden åt att föreläsa om bland annat motivation och ledarskap på olika företag.  

43 Jacobsen & Thorsvik, s 412 
44 Hogedal & Olsson, s 22 
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Vägen mot målet innebär både medvind och motvind. I medvind fungerar allt, prestationerna 
blir bättre och bättre, självförtroendet och motivationen är på topp. Då behövs inga ledare, 
ledare behövs bara i motvind. Det är när prestationerna inte blir som förväntat, 
självförtroendet försämras och den aktive tappar motivation. Det är då ledare som Lasse 
Hogedal behövs. För Hogedal handlar ledarskap om att förstå de mekanismer och beteenden 
som möjliggör, skapa förutsättningar, samordna och organisera människors kreativitet, talang, 
kunskaper och uppfinningsrikedom så att saker förverkligas. Ledarskap handlar om detta 
såväl i en stor organisation som ett företag, eller i en liten organisation. Listan över vilka 
egenskaper en bra ledare ska ha kan göras lång skriver Hogedal. Han menar att det finns en 
risk att göra uppställningar och kravlistor för att försöka ge en bild av den ”perfekte” ledaren. 
Han skriver att: 
 
”Den perfekte ledaren är den som vet allt, kan allt, har prövat allt, har alltid tid, tröstar, 
entusiasmerar, är positiv, är ett föredöme, är populär, är förutseende, är med sin tid, håller 
ordning, fixar allt osv. Den perfekte ledaren finns inte.”45 
 
Hogedal skriver dock att listan med egenskaper och kvaliteter kan ses som riktmärken och en 
vägledning för ledaren. Han skriver vidare att det finns fyra grundläggande egenskaper som 
krävs för ett lyckat och framgångsrikt ledaruppdrag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: fyra grundläggande ledaregenskaper46 
 
Att nå framgång endast tack vare fackkunskaper kan lyckas. Men så fort man blir beroende av 
någon annan människas arbetsinsatser blir det stopp, menar Hogedal. Därför krävs även 
förmåga att kunna kommunicera, delegera och samordna. Han skriver att detta har förändrat 
rekryteringen av chefer och ledare de senaste åren. Tidigare var det mer fackkunskaper som 
vägde tungt, medan det idag mer är den ”sociala kompetensen” som är avgörande.47 
 
 
 
 
 
 
 

45 Hogedal & Olsson, s 67 
46 Hogedal & Olsson, s 67 
47 Hogedal & Olsson, s 67 
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Hogedal skriver att begreppet ”ledarskap” handlar om människor och därför bör ledaren 
fundera på vilken människosyn den har. Hogedal visar två ytterligheter. Människor: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Människosyn: två ytterligheter48 
 
Det går att nå framgång oavsett vilken människosyn ledaren har. I en del fall utgår ledarskapet 
från att människor är lata och behöver kontrolleras men Hogedal anser att ordergivningens tid 
är förbi. Han anser att det sättet att leda sin organisation på leder till missnöje, konfrontationer 
och konflikter. Detta leder i sin tur till att organisationen försvagas eftersom mer energi måste 
ägnas åt konfliktlösning och interna strider än att leda organisationen framåt. Han skriver 
vidare att självklart finns det människor som luras och bedrar men det är ändå viktigt att utgå 
från att alla människor vill väl, åtminstone tills motsatsen är bevisad. 
 
Nästa vägval en ledare ställs inför är hur den själv reagerar och beter sig när man ställs inför 
problem. Hogedal visar på två ytterligheter: 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
 

Figur: Beteende vid problem: två ytterligheter49 
 
Hogedal skriver hur viktigt det är att inte vara ”felsökare”. Vid en motgång är det lätt att 
komma med bortförklaringar, och beskylla andra för det inträffade och på så vis föra över 
problemet till någon annan. En fara med detta beteende är att attityden och inställningen 
smittar av sig på de man leder, som exempelvis de anställda på företaget. Det är förödande för 
en organisation om mentaliteten blir sådan, menar Hogedal. 
 
 
 
 
 
 

48 Hogedal & Olsson, s 68 
49 Hogedal & Olsson, s 68 
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För att kunna lösa de problem och uppgifter man som ledare ställs inför kan ledaren ha en 
positiv eller negativ grundinställning. Hogedal illustrerar dessa ytterligheter på följande vis: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Beteende vid problemlösning: två ytterligheter50 
 
Hogedal skriver att faran är stor om man utgår från att inte göra fel. Han menar att den 
anställde blir defensiv, hämmad, oföretagsamt och agerar passivt och exemplifierar detta med 
den typen av barnuppfostran han anser leder till livlöshet, tröghet och apati. Vidare 
exemplifierar han företaget som varje månad skickar ut ”fellistor” till sina anställda. Där står 
det hur många fel som begåtts och detta anser Hogedal leder till en rädsla av att göra fel och 
mer och mer resurser går åt till intern kontroll och rutiner. Han anser att budskapet från 
ledningen istället bör låta: Hur kan vi göra rätt oftare?51 
 
En ledare behöver dock ha fler egenskaper än att vara glad, positiv och vara välvillig till 
människor i sin omgivning. En ledare behöver kunna saker för att ha insikt och kunna vara 
bollplank och rådgivare till sina anställda. Kunskap ger en viss ”tyngd” i ledarskapet skriver 
Hogedal. Det handlar inte om att kunna allt men att hänga med och vara medveten om var den 
nya informationen kan inhämtas samt överföra detta till sin egen verksamhet. Organisatorisk 
förmåga är också en viktig egenskap hos ledaren. Det handlar om att hitta nya lösningar, 
planera och ha förmåga att få saker och ting att hända. Kommunikation tar Hogedal också upp 
som en viktig egenskap hos ledaren. Visioner, tankar, idéer, mål, positivt tänkande och 
arbetsmodeller måste spridas ut i organisationen. Som ledare bör nyfikenhet finnas att hämta 
in information och sprida ut den. Informationen bör vara klar och tydlig så den kan förstås av 
alla i organisationen, skriver Hogedal. 
 
Enligt Hogedal är det allra viktigaste för ett framgångsrikt ledarskap den positiva grundsynen. 
Det är genom denna ledaren eller chefen motiverar sina medarbetare och sina anställda. Han 
anser att individen motiveras bäst genom uppmärksamhet, positiv uppmärksamhet. Vi 
människor måste bli uppmärksammade av omgivningen på ett eller annat sätt för att 
överhuvudtaget orka med att leva, skriver Hogedal. Vi har behov av att ständigt bli bekräftade 
att ”jag finns”, ”jag behövs” och ”det gör jag bra” osv. Uppmärksamhet är det oöverträffade 
växtmedlet, alla behöver uppmärksamhet och uppskattning anser han. Att få plus på sina 
prestationer är en oerhörd stimulans för alla människor och den glädje och inre 
tillfredsställelse som känns ökar motivationen kraftigt. Resultatet blir att man presterar mer 
och bättre. Ett plus är positiv uppmärksamhet och det kan exempelvis vara en klapp på axeln, 
ett leende, en applåd eller beröm. Ju fler plus en människa får, ju mer motivation får 
människan att prestera bättre och denne känner sig gladare. Hogedal skriver att en ledares 

50 Hogedal & Olsson, s 69 
51 Hogedal & Olsson, s 69 
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ambition och strävan måste vara att ständigt förstärka och uppmärksamma positiva 
beteenden.52  
 
3.2.4 Konflikters inverkan på individer och organisationer 
Alla människor har ett antal grundläggande behov som prioriteras olika under olika faser i 
livet. De behoven som tillfredställs leder till lugn och ro medan icke tillfredsställda behov 
skapar frustation och aggressivitet medvetet eller omedvetet. De icke tillfredställda behoven 
tar människan med sig i en önskan att få dem tillfredställda. Detta sker omedvetet och skapar 
därmed problem och konflikter men även möjligheter.53  
 
Förändringar innebär alltid konflikt av en eller annan art, eftersom förändringar väcker 
otrygghet, människan blir orolig om den inte kan förutsäga framtiden. Det är viktigt att 
ledarna i organisationerna ständigt kommunicerar med medarbetarna så att de ser förändringar 
som en möjlighet istället för ett hot. Konflikter tar onödig tid, mycket energi och orsakar 
onödigt lidande på arbetsplatsen. Motivationen hos de anställda kan minska. Konflikter kostar 
pengar exempelvis i form at utebliven produktion, ökad personalomsättning, sjukskrivning, 
minskad kreativitet, minskad initiativ- och ansvarsförmåga.54  
 
Problemet är inte konflikten i sig utan hur den hanteras. Det är de olösta konflikterna som är 
problemet. En bearbetad konflikt kan leda till ökad trygghet, säkerhet och respekt för 
varandra, kontakten blir ofta bättre och fördjupas, de inblandade parterna kan känna att de 
vuxit som människor. Effektivitet och kreativitet ökar i arbetet om vi kan lösa och hantera 
konflikter.55  
 
Några vanliga källor till konflikter är missförstånd, feltolkningar, negativ stress, förutfattade 
meningar, oförmåga att acceptera andras värderingar, bristande kommunikation, maktkamp 
eller att personkemin inte stämmer.56  
 
3.2.5 Belöningssystem som motivationsfaktor 
Ett yttre tryck är belöningssystem av olika slag. Det handlar om att få individen motiverad att 
prestera mera genom olika former av belöningar från företaget.  
 
Ett belöningssystem består av olika åtgärder som syftar till att bättre ta tillvara de anställdas 
kompetens och resurser. Belöningar handlar ofta om människans behov av att synas, bli 
uppmärksammad och känna att den betyder något. Belöningar kan vara av skiftande slag, de 
kan vara materiella och immateriella, individuella och kollektiva, omedelbara eller 
långsiktiga. Det kan vara lite extra i lönekuvertet, en medalj, klapp på axeln, en blomma, fri 
motion, fri städning i hemmet, nya arbetsuppgifter, beröm från chefen eller utbildning. 
Belöningar värderas olika från person till person, alla medarbetare uppskattar inte samma 
belöning. Det viktiga är att ledaren använder belöningar som hos den anställde uppfattas som 
belöningar.  
 
 
 
 

52 Hogedahl & Olsson, s 75f 
53 Ahrenfelt & Berner, s 40 
54 Ahrenfelt & Berner, s 15ff 
55 Ahrenfelt & Berner, s 36ff 
56 Ahrenfelt & Berner, s 80ff 
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Några exempel på olika syften som en organisation kan ha med belöningssystem57 
• Öka effektiviteten 
• Belöna goda prestationer 
• Skapa större engagemang och motivation 
• Behålla kompetent personal 
• Skapa vi-känsla 
• Öka konkurrenskraften vid nyrekrytering 
• Skapa skattemässigt fördelaktiga ersättningar 
• Underlätta förändringar 
• Skapa ett ledningsinstrument. 
 
Lönen är det tydligaste uttrycket för arbetsgivarens värdering av arbete och en viktig del i 
belöningssystemet. Lön är en ersättning för arbete, det innebär att arbetet måste värderas.  
En persons lön baseras efter svårhetsgraden i befattningen, efter individuella egenskaper och 
meriter och på prestationsvärdering. Prestationen påverkas av skicklighet, ansträngning, 
svårhetsgrad, påfrestning och stimulans.58 Lönen har flera funktioner, den är ett 
försörjningsmedel men kan också vara ett tecken på status, säkerhet och makt.   
 
För att människor ska vara motiverade, känna arbetstillfredsställelse och därmed bidra till 
ökad effektivitet bör ledningen fördela arbetsuppgifterna med hänsyn till den anställdes 
intressen, ambitioner och förmåga. Se till att arbetet ger möjlighet till eget ansvarstagande och 
medinflytande samt utveckla normer för vilka prestationer som är effektivitetsbefrämjande. 
Den som känner stor tillfredställelse i sitt arbete blir motiverad att göra ett ännu bättre arbete 
och effektiviteten ökar. Den som känner att den gör ett bra arbete är effektiv blir mer 
motiverad och känner större arbetstillfredsställelse. Ett bra belöningssystem förstärker 
motivationen och ökar därmed effektiviteten.59   
 
Motivation och arbetstillfredsställelse grundas på respekt för mänsklig värdighet. Varje 
anställd har ett behov av att känna förtroende från sin arbetsgivare. Spärrar på telefonen, 
detaljkontroll och stämpelur kan vara symptom på ett bristande förtroende eller uppfattas som 
det. Det är viktigt att ledningen belönar dem som agerar på ett för organisationen önskvärt 
sätt.   
 
3.2.6 Utvecklingssamtalets betydelse för motivation i organisationen 
Ledarskap kräver dialog, de dagliga samtalen utgör grunden, ett annat bra instrument för 
kommunikation är utvecklingssamtal. På utvecklingssamtalen skall varje anställd minst en 
gång per år bland annat diskuterar arbetsresultat, bedömning av den anställdes prestationer, 
mål för det närmaste året, utbildning och utvecklingsmöjligheter med sin närmaste ledare. 
Syftet med utvecklingssamtal är också att stärka relationen mellan ledare och medarbetare.     
 
Ett utvecklingssamtal är planerat, förberett, följer en bestämd mall och riktar sig till alla 
anställda. Meningen med utvecklingssamtal är att de skall öka personalens trivsel, motivation, 
arbetstillfredsställelse, ambition och kompetens, vilket i sin tur leder till högre produktivitet 
och effektivitet i organisationen.60 
 
 

57 Svensson & Wilhelmson, s 67f 
58 Svensson & Wilhelmson, s 52 
59Svensson & Wilhelmson, s 63f 
60 Jönsson, s 11ff 
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3.2.7 Teoridiskussion och jämförelse 
Den teori vi presenterat som inre tryck är inre känslor hos individen, vilket vi också varit inne 
på under rubriken 3.1.4. Det är individuella känslor, drivkrafter och behov som individen 
försöker tillfredsställa. Dessa inre tryck är inte direkt påverkbara utan bygger på individens 
egna uppfattningar och värderingar. Den teori vi presenterat som yttre tryck är faktorer som 
påverkar individen och kommer från dess omgivning. Det bygger på en annan människas, ofta 
ledarens handlande, och avsikten med dennes agerande bör vara att förstärka de inre trycken 
som finns hos individen. Ledaren bör alltså känna sina anställda väl och vara medveten om de 
anställdas olika behov och drivkrafter etc. Ledaren bör således vara medveten om vad den 
anställde blir motiverad av för att kunna anpassa sitt handlande efter varje enskild individ. En 
viktig uppgift är alltså att läsa av individens inre tryck och genom yttre tryck förstärka 
individens handlingar. Därför är även ledarstil viktigt. En del anställda blir motiverade när 
ledaren är demokratisk, andra när denne är hjälpsam. Vissa blir motiverade av vad de får i 
lönekuvertet, andra för uppmärksamheten efter ett bra jobb. Det är högst personligt.  
 
Vi diskuterade belöningssystem med motivationsföreläsaren Törnqvist och han har ett kritiskt 
förhållningssätt till att företagen använder sig av belöningssystem som motivationsfaktor. 
Törnqvist anser att ingen presterar bättre för att den får en ny bil. Han vänder på det och säger 
att om du har ett ointressant jobb du är helt omotiverad till, presterar du inte bättre för att du 
får mer betalt. Om du däremot har ett superintressant jobb som du verkligen trivs med och är 
motiverad att arbeta med, spelar det i princip ingen roll hur mycket du tjänar. Detta tyckte vi 
var intressant eftersom de flesta företag använder sig av belöningssystem i något syfte. 
 
Vi tolkar dock teorin på följande vis. Om individens drivkraft är att få en bil, och denne 
genom kognitiva processer kommer fram till vad denne ska göra för att uppnå bilen, blir 
individen motiverad till att göra vad som krävs. I detta fallet fungerar bilen mer som en morot 
än en belöning. 
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4. Företagspresentation 
Ernst & Young är ett globalt kunskapsintensivt företag som erbjuder såväl revisions- och 
skattetjänster som spetskompetens inom corporate finance, bolags- och affärsrätt, 
riskhantering och IT- säkerhet. Ernst & Young i Sverige ingår i det globala Ernst & Young 
som har totalt cirka 84 000 anställda i 130 länder och är därmed ett av världens största 
konsult- och revisionsföretag. I Sverige finns cirka 2000 anställda fördelat på ett 80-tal orter i 
landet. Ernst & Young Sverige ägs av 226 yrkesverksamma revisorer och konsulter varav två 
av dem arbetar på Karlskronakontoret. 61 
 
Företagets visioner är att Ernst & Young ska vara det globala varumärke som är mest känt och 
uppfattas som mest professionellt på de marknader de prioriterar. Vidare säger de att Ernst & 
Young ska vara den affärsrådgivare som bidrar mest till medarbetares och kunders framgång 
genom att skapa värde och förtroende. ”People first” är en vision och en företagsfilosofi som 
fokuserar på medarbetarnas värdeskapande vilket Ernst & Young anammar. Målet är således 
att genom att rekrytera och utveckla de bästa medarbetarna också kunna leverera det högsta 
kundvärdet.62  
 
Ernst & Young anser att en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna förverkliga sin 
vision är att kunna attrahera, rekrytera och behålla de rätta medarbetarna. Under förra året 
infördes en kompetensstege vilket innebär att företaget kan erbjuda sina anställda en 
traditionell karriär men också att de anställda får möjlighet till en rad olika 
specialistutbildningar allt efter medarbetarnas enskilda intresse och fallenhet. De ser 
kompetensutveckling som ett konkurrensmedel. Alla anställda uppmuntras att hela tiden 
vidareutbilda sig och att ge medarbetarna utrymme att växa och att utvecklas är en 
förutsättning för kompetensföretagens framgångar. Målet är att alla medarbetare ska få  
80 – 120 utbildningstimmar per år. 63 
 
Samtidigt anser Ernst & Young att det måste finnas en balans mellan arbete och fritid, 
eftersom inget företag kan vara friskare än sina medarbetare. Därför erbjuds de 
friskvårdspaket i olika former och uppmuntrar sina anställda att röra på sig.64 
 
Företagets personalkostnader är en stor del av företagets kostnader. Men personalen är ju en 
viktig tillgång, en nödvändig resurs som företaget inte kan vara utan. Karlskronakontoret 
anser sig dock ha något höga personalkostnader. Dessa ligger på 75 % av företaget totala 
kostnader och bör ligga på 70 % anser ledaren för Karlskronakontoret. För att klara detta 
krävs åtgärder och helst ser företaget naturligtvis att kunderna blir fler, alternativt minska 
personalstyrkan.65 Räkenskapsåret 2000/2001 uppgick omsättningen till 1764 mkr och 
förädlingsvärdet per anställd uppgick till 669 000 kronor år 2001.66 
 
 
 
 
 

61 Ernst & Young, Verksamhetsberättelse 2000/2001 
62 Ibid 
63 Ernst & Young, Learning & Development 
64 Ernst & Young, Verksamhetsberättelse 2000/2001 
65 Ledaren på Ernst & Young 
66 Ernst & Young, Verksamhetsberättelse 2001/2002 
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5. Empiriska beskrivningar 
 
5.1 Ledaren 
Ledaren arbetar sedan tio år tillbaka som ledare på Ernst & Young i Blekinge. Han arbetar 
cirka 30 % med ledaruppgifter och 70 % med kundarbete. Innan han började på Ernst & 
Young arbetade han bland annat som gymnastiklärare, på Skattemyndigheten och på 
Älmhults Revisionsbyrå.  
 
Företaget omsätter cirka 16 miljoner, 75 % av företaget kostnader är personalkostnader.  
 
När vi frågade honom varför han arbetar svarade han det undrar jag själv också ibland… Att 
arbeta är något alla måste göra, det gäller bara hitta något att trivas med, att jag hamnade här 
var en ren slump, säger han. 
 
Det som tillfredställer honom på arbetet är kundbesöken och alla nya utmaningar. Ledaren 
trivs på sitt arbete vilket ger honom ekonomiskt utbyte och goda relationer. 
Om han skulle kunna tänka sig att byta jobb, är det i så fall nya utmaningar som skulle locka 
honom. Men han tror att det skulle vara svårt att hitta ett jobb med lika intressanta 
arbetsuppgifter och lika bra ersättning. Ledaren berättar att det alltid finns kriser i arbetet, det 
han funderar över idag är om han verkligen vill stanna på samma arbetsplats tills han går i 
pension. 
 
På båda Blekingekontoren (Karlskrona och Karlshamn) är det väldigt låg personalomsättning. 
Anledningen till detta tror ledaren är att de anställda trivs, att de har fria arbetsuppgifter och 
rätt medarbetare. En annan anledning kan vara att det i dagsläget finns relativt få lediga 
ekonomijobb i regionen. 
 
Ledaren tycker fördelarna med branschen är att få arbeta med många olika människor. Arbetet 
är dessutom omväxlande, utvecklande och trevligt. Arbetstiderna är relativt fria och lönen är 
bra efter några år i branschen. Det finns olika möjligheter till vidareutbildningar och det är 
motiverande att få vara med och påverka beslut hos kunder säger han. Det negativa är att 
alltid arbeta under tidspress, press både internt och externt. Dessutom måste allt arbete både 
göras rätt och snabbt. 
 
På Ernst & Youngs kontor i Karlskrona och Karlshamn finns totalt 23 anställda. Ledaren 
redogör för hur organisationen ser ut. 
 
  Karlshamn Karlskrona  Totalt 
Delägare  ---  2  2 
Auktoriserade ---  2  2 
Godkända  3  1  3  
På väg  2  6  8 
Nya  1  1  2 
Övriga  3  2  5 
  9 14 23 
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• Delägare – auktoriserade revisorer som också blivit delägare i företaget. För att bli 
delägare krävs att man blir rekommenderad av de andra delägarna. Idag har Ernst & 
Young i Sverige ca 200 delägare av de totalt 2000 anställda. 

 
• Auktoriserad – har arbetat cirka fem år i branschen, klarat proven för att bli 

auktoriserad revisor och har avklarat alla 160 högskolepoängen. 
 

• Godkänd – färre arbetsår än en auktoriserad och får inte revidera alla bolag.  
 

• På väg – revisorsassistenter som har eller kan skaffa sig behörighet att bli 
kvalificerade revisorer, men behöver arbeta ett tag till och därefter avlägga prov.  

 
• Nya – revisorassistenter som är relativt nya i företaget.  

 
• Övriga – arbetar inom redovisning eller som sekreterare.  

 
 
Ledare 
En bra ledare kan lyssna, fatta beslut och är en förebild för sina anställda. Det är även viktigt 
att vara kompis med dem, men bara till en viss gräns säger ledaren för Ernst & Young i 
Karlskrona. Han anser att en bra ledare måste även vara bra i produktionen, eftersom de 
anställda gör som han gör, inte som han säger att de skall göra. I revisionsbranschen är det 
också viktigt att med jämna mellanrum visa upp sig hos sina kunder. 
 
Han försöker själv att leva upp till ovanstående, men känner till att han har vissa svagheter. 
Han anser att han är för snäll och har svårt att säga ifrån. Släpper för mycket ansvar och vill 
hellre se saker positivt än negativt. Ibland har han svårt att ta allvarliga samtal med personalen 
utan låter istället tiden läka. Ledaren berättar också att han är mindre bra på att tala om för de 
anställda när de gjort ett bra jobb och förklarar att det ligger i en ledares förväntningar att de 
skall göra bra jobb. Han brukar passa på att inför hela personalen berätta när Ernst & Young 
fått beröm för en rapport eller liknande istället. Han säger att han har lättare för att på ett 
snyggt sätt berätta när de gjort något mindre bra. Detta gör han absolut inte inför en kund, en 
medarbetare får aldrig bli utelämnad utan de skall känna att jobben görs dem tillsammans.  
 
Ledaren tror att hans anställda gillar hans sätt och att de tycker att de får det ansvar de 
förtjänar. Det svåraste med att vara ledare är att få verksamheten att fungera ekonomiskt säger 
han. När vi frågade honom varför han ville bli ledare svarade han att det blir man bara, det 
handlar nog om hur man är som person. För hans egen del handlar det om att han inte kan 
hålla igen med sina åsikter. En ledare får inte alltid vara med övriga gruppen, det är lätt att 
hamna lite utanför vilket han exemplifierar med att det inte är självklart att han blir inbjuden 
på personalens aktiviteter.  
 
Ledaren förväntar sig att de anställda kommer till honom om det är något de behöver hjälp 
med. Han har förtroende för de flesta av sina anställda, när det gäller jobbet. 
Mål som han har angående sitt ledarskap är att ha minst ett utvecklingssamtal per år med varje 
medarbetare. En bra utveckling på ”sesam”, vilket är en intern undersökning om hur 
personalen trivs på företaget och hur medarbetarna motiveras på sitt arbete. Han försöker 
också engagera fler i försäljningen, delegera arbete och vara ledare. Han anser att det är 
viktigt att vara ledare, inte chef. Att vara ledare innebär för honom att gå först i ledet men inte 
tala om vad medarbetarna skall göra. Hans mål är även att hålla kundvolymen och ha en god 

 34 



lönsamhet på kontoret. Han ska vårda varumärket och hålla en fortsatt hög profil – Ernst & 
Young skall förknippas med något bra, samt vara Blekinges mest kända och erkända 
revisionsbyrå, säger han.  
 
Om någon av de auktoriserade revisorerna vill lämna företaget skulle han prata med den 
personen och diskutera framtiden. Han skulle fråga varför personen i fråga vill sluta och ifall 
det är något på Ernst & Young som kan förbättras. Han skulle också försöka att övertyga 
vederbörande till att stanna och eventuellt skulle han ta till ”lönevapnet”. Han säger att ibland 
är det vara bra för företaget om någon slutar. Ett stort problem för företaget är om en 
auktoriserad revisor slutar och tar med sig delar av sin kundstock. Detta är något som ledaren 
tycker är väldigt otrevligt och som han blev upprörd över. Han vill att de auktoriserade 
revisorerna inom Ernst & Young ska skriva under ett avtal som innebär att de blir 
skadeståndsskyldiga till företaget om de tar med sig kunder.  Ernst & Young vill arbeta fram 
detta avtal eftersom de anser att kunderna tillhör företaget, inte den anställde. Ledaren berättar 
att om en delägare slutar och tar med sig kunder fientligt är delägaren skyldig att betala ett 
skadestånd till Ernst & Young motsvarande ett års arvode på kunden. Om någon av de andra 
medarbetarna vill lämna företaget säger ledaren att han agerar på samma sätt som med de 
auktoriserade. Han vill ha en förklaring och säger att han skulle kunna göra lika mycket för att 
hålla dessa medarbetare kvar i företaget, och kan han matcha den anställdes nya erbjudande så 
gör han det. Han säger samtidigt att på sikt hade det varit bra om någon i gruppen ”på väg” 
slutar eftersom de är för många. En av revisorsassistenterna bör bli auktoriserad inom snar 
framtid, men i dagsläget vet han inte vem av de anställda han vill lyfta i företaget. 
 
 
Ledarstil 
Ledaren säger att han mixar flera typer av ledarstilar, han anser att han är en konsekvent, 
föregångare men även en expert och kompis. Han tror inte de anställda uppfattar honom som 
kompis, men han kan själv uppleva sig som en kompisledare ibland. Han påpekar även att han 
definitivt inte är en auktoritär ledare. Han tror inte att olika organisationer behöver olika typer 
av ledare. 
 
 
Delaktighet och prestationer 
För att de anställda skall känna sig delaktiga i företaget får de vara med i hela processen hos 
kunden, allt från planeringsstadiet till slutmötet. De får även tillgång till all information de 
behöver. Ledaren anser att han bjuder mycket på sig själv, han informerar och försöker få sina 
medarbetare att känna sig delaktiga och viktiga.  
 
För att de anställda skall utvecklas får de ta mycket ansvar och han säger sällan nej till 
utbildningar. Ledaren försöker få dem delaktiga i nya projekt och ger dem nya 
arbetsuppgifter. Han säger att det är svårt att tillfredställa gruppen ”på väg” med nya 
arbetsuppgifter eftersom de är för många.   
 
Ansvarig revisor som tar in uppdraget blir kundansvarig, och väljer därefter ut en 
planeringsansvarig. Den auktoriserade revisorn väljer medarbetare till uppdraget utifrån typ 
av uppdrag, kompetens, att det ska vara någorlunda rättvist och efter ledig tid. Det är viktigt 
av välja en medarbetare som passar bra ihop med kunden, eftersom kunden oftast har samma 
kontaktperson under hela perioden för uppdraget. Ledaren tycker också att det är viktigt att 
alla skall kunna allt.  
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Ledaren uppmuntrar sina anställda till bättre arbetsprestationer endast genom att vara ett 
föredöme för dem, genom att själv prestera det lilla extra. Han säger att han är medveten om 
att det är en brist han har. Han anser att de anställda i ”på väg gruppen” gör sina jobb men inte 
mer, de gör sällan det lilla extra. Då vi diskuterade hur ledaren motiverar dessa individer till 
högre arbetsprestationer ansåg han att det gör han inte, utan han förväntar sig att det ska 
komma från dem själva. 
 
Sjukfrånvaron på Ernst & Young i Blekinge är mycket låg, detta tror ledaren beror på att han 
gärna anställer idrottare, vilka är friska och krya människor. Det är heller ingen av hans 
anställda som drabbats av utbrändhet.  
 
 
Motivation 
Ledaren tror att människor motiveras när de trivs och har kul på jobbet. När de är delaktiga, 
engagerade, får ta ansvar, har rätt lön och när balansen mellan fritid och jobb är den rätta. 
Möjlighet skall finnas till utveckling och att klättra i karriären. 
  
För att motivera de anställda försöker ledaren att coacha och peppa dem. Han försöker även 
att hålla dem med information. Om någon anställd gör något bra agerar han oftast inte, han 
säger att det är en av hans svagheter. När vi frågar om alla medarbetarna motiveras på samma 
sätt, tar han upp gruppen ”på väg” som han anser behöver extra stöttning. Det är denna grupp 
som vill vidare för att bli godkända och auktoriserade revisorer. Ledaren tror att flera av 
medarbetarna motiveras av den rejäla löneökningen på 30 – 35 % som de får som 
auktoriserade revisorer. På högre nivå i företaget är det delägarskap som kan motivera den 
anställde säger ledaren. 
 
Det som motiverar ledaren på arbetet är att han arbetar med många trevliga människor, både 
kunder och arbetskamrater. Att ha rätt ersättning för det han gör är också en drivkraft säger 
han. 
 
Resultatet av Ernst & Youngs interna undersökning ”sesam” vilket handlar om hur personalen 
motiveras på arbetet, visar att de anställda inte är insatta i företagets mål och strategier, samt 
att de saknar feedback och tillgänglighet från närmaste ledare. 
 
 
Belöningssystem 
Alla anställda har en fast månadslön, de auktoriserade och vissa av godkända revisorerna har 
dessutom ett särskilt manager avtal vilket innebär en bonus eller målpremier som kan ge den 
anställde upp till två och en halv månadslöner extra. Ledaren och den anställde sätter 
tillsammans upp målen, vilka stäms av efter årets slut och fungerar som grund till bonusen. 
Ledaren berättar att alla anställda inte vill ha bonussystem utan väljer hellre en fast månadslön 
för att veta exakt vad de kommer att tjäna. Företaget har funderingar på att målpremien i 
framtiden även skall gälla anställda på lägre nivå. De auktoriserade och godkända revisorerna 
har inte rätt till någon övertidsersättning. 
 
Företaget lämnar även ut en ersättning till de anställda som tar in nya uppdrag. Detta innebär 
att den anställde får 10% av den nye kundens förväntade arvode under första året.  
 
Alla anställda får dessutom hälsoundersökningar, rikskuponger, 1000 :- till träningskort och 
1000 :- som de har möjlighet att handla tröjor, skor eller träningsoveraller för i Ernst & Young 
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shoppen. Företaget har även en ”tränometer” vilket innebär att om den anställde tränar ett 
visst antal gånger får den vara med i utlottning av tröjor mm. De åker på kickoffer när 
kontoret har visat bra resultat har de bland annat rest till Berlin, London och Irland. Går det 
mindre bra får de hålla sig inom Sverige. Företaget erbjuder även de anställda en bilförmån 
vilken avräknas mot lönen, denna förmån blir dock lönande först för de auktoriserade och 
godkända revisorerna eftersom att deras lön är så pass mycket högre än assistenternas. 
 
Ernst & Young använder sig av belöningssystem för att lyfta duktiga medarbetare. Ett bra 
utfört arbete skall resultera i bra ersättning och göra de anställda mer engagerade. Ledaren 
anser att för duktiga medarbetare skall det finnas möjlighet att växa i företaget.  
 
 
Konflikter 
Ledaren tror inte att det finns några direkta konflikter på deras kontor. Däremot berättar han 
att det finns en intern konkurrens och samarbetsproblem mellan de anställda i den gruppen 
som kallas ”på väg”. Detta beror på att det i dagsläget finns för många anställda på denna 
nivå, i Blekinge finns inte intressanta jobb så det räcker till alla. Hans säger att hans uppgift 
som ledare är att fördela jobben rättvist. Ledaren tror inte att den interna konkurrensen 
behöver vara negativ utan kan leda till att medarbetarna engagerar sig och blir duktigare. 
 
 
Utvecklingssamtal 
Ledaren har utvecklingssamtal med alla sina anställda en gång per år. Han har dessutom 
halvsamtal med ”på väg gruppen” för att kunna göra en uppföljning av dem, för att veta hur 
de resonerar, vad de står och vad de vill samt för att få dem att inse situationen. 
 
Under utvecklingssamtalet brukar de först ha en allmän diskussion för att därefter komma in 
på områden som feedback, feedback på ledaren, lön och personlig utveckling. Han vill att 
även den anställde är väl förberedd inför utvecklingssamtalet så denne har tänkt igenom 
situation och vet vad han vill diskutera. 
 
Ledaren tycker att det är positivt, men tungt med utvecklingssamtal. Han anser dock att det 
oftast blir en bra diskussion mellan honom och den anställde. Han tror även att de anställda 
upplever utvecklingssamtalen positivt och att de inte är nervösa inför dem. De brukar sitta 
avspänt på lika villkor i ett konferensrum och han avsätter två timmar till varje anställd. 
Tillsammans försöker de hitta lösningar på problem och ledarens uppfattning är att både han 
och de anställda får en ”kick” av samtalet. 
 
Ledaren pratar med sina anställda i princip varje dag, han brukar även sitta med på 
förmiddagsfikat. Var fjortonde dag försöker han dessutom att hålla kontorsmöte där han 
informerar om resultat och aktiviteter som är på gång. När nya metoder, regler och arbetssätt 
dyker upp avsätter de några timmar för genomgång av dessa. En gång i månaden är han på 
Karlshamnskontoret och håller information med dem. 
 
 
5.2 Auktoriserad revisor 
 
Arbetsstillfredställelse 
Denna man är civilekonom och arbetar sedan ett år tillbaka som auktoriserad revisor. Han 
började arbeta på Ernst & Young för sex och ett halvt år sedan som revisorassistent. En 
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auktoriserad revisor är ”påskrivande revisor” och ansvarig för sina egna kunder. Han får även 
uppdrag på större kunder av sin ledare, där det är ledaren som är ansvarig. Han säger att som 
auktoriserad revisor har han ett helt annat ansvar och styr själv över arbetet, medan en 
revisorsassistent är mer beroende av en auktoriserad eller godkänd revisor. 
 
Revisorn berättar att det var en slump att han valde detta yrket, han tänkte bli controller.  
Han kände en av delägarna sedan tidigare och det var genom denna kontakt som han fick sitt 
arbete på Ernst & Young. Han skulle kunna tänka sig att byta arbete, men han tror att det är 
svårt att hitta ett arbete som är lika självständigt. Han trivs med jobbet och sina 
arbetsuppgifter och känner sig oftast tillfredställd på arbetet. 
 
När vi frågade honom varför han arbetar, svarade han det är något man skall göra. Men han 
arbetar även för att försörja och utveckla sig, lära nya saker och för att han får träffa många 
olika kunder. 
 
Ett av hans framtidsmål är att bli delägare i Ernst & Young. Han berättar att det är delägarna i 
företaget som väljer in nya delägare. Därför är det viktigt att skaffa nya kunder och sköta om 
befintliga, men även att sköta sig internt hos assistenterna, säger han. 
 
Det som revisorn tycker är bra med branschen är att få träffa många olika kunder samt att ha 
många varierande arbetsuppgifter. Det som är mindre bra är att det ibland känns pressande att 
all arbetstid måste debiteras på en kund, detta innebär att han ibland drar ner på arbetstiden 
när han inte kan debitera någon kund. 
 
 
Trivsel och förhållande till andra inom organisationen 
Revisorn tycker att han arbetar på en mycket trivsam och bra arbetsplats. Anledningen till 
trivsel tror han bland annat beror på att de är många anställda i samma ålder och att de har 
väldigt bra sammanhållning. 
 
Han tycker att en ledare skall vara lyhörd, demokratisk, tillgänglig samt att det går att ha en 
bra dialog med honom. Han är nöjd med sin ledare och tycker att han är tillgänglig, lätt att 
diskutera med och han är absolut inte auktoritär.  
 
Han är övertygad om att hans arbetsprestationer blir bättre av att han trivs på arbetet och med 
sin ledare. 
 
Ernst & Young i Blekinge har väldigt låg sjukfrånvaro och anledningen till detta tror han är 
att alla anställda trivs. Ingen av de anställda är eller har varit utbränd. Utbrändhet tror han 
beror på fler faktorer än de som finns på arbetet, att det är en mix mellan arbetet och hemmet. 
Både stress och konflikter är nog viktiga faktorer som hänger samman med utbrändhet, tror 
revisorn.  
 
 
Behov 
De viktigaste behoven som han vill få mättade på arbetet är ekonomisk trygghet, att utvecklas 
och trivas. Han anser att han får de flesta av behoven mättade, men säger att när han började 
på Ernst & Young var inte lönen särskilt bra. 
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Förväntningar 
Han ställer höga förväntningar på sig själv, han gillar inte att göra ett dåligt jobb och det som 
driver honom är att utvecklas. 
 
 
Motivation 
När vi frågar revisorn vad hans ledare gör för att få honom att prestera mer på arbetet säger 
han att det är inget som han tänkt på. - Vi jobbar väldigt mycket ihop och har en kontinuerlig 
dialog. Revisorn berättar att eftersom han känner ledaren privat kan det tänkas påverka deras 
arbetsförhållande. 
  
Revisorn säger att det är hans egen drivkraft som gör att han vill prestera. Men andra faktorer 
som spelar in är trivsel, lön och egen utveckling. Något som kan göra honom omotiverad på 
arbetet är brist på sömn. 
 
Han berättar att han har ett bonusavtal som är kopplat till hans mål. Målen sätter han 
tillsammans med sin ledare när de har utvecklingssamtal. Resultatet av bonusavtalet blir att 
delar av hans lön är rörlig och beroende av vad han presterar.  
 
Revisorn upplever att ledaren är mer mån om sina auktoriserade och godkända revisorer än 
om revisorassistenterna. Anledningen till detta tror han är att företaget är mer beroende av 
dem än av revisorsassistenterna. Företaget kan förlora mycket om någon av de auktoriserade 
eller godkända väljer att sluta, det kan innebära att kunderna väljer att följa med sin revisor.  
 
 
Delaktighet och prestationer 
Revisorn känner att han är en del av företaget, att de strävar åt samma håll. Han säger att 
företagets mål är att vara den ledande revisionsbyrån i Sverige. Hans mål är att nå 
bonusavtalet, utvecklas och på sikt delägarskap i Ernst & Young. 
 
Revisorn anser att han hade kunnat vara mer effektiv på arbetet. Men säger att då hade han 
fått prioritera bort lite snack med exempelvis revisorassistenterna och då kanske trivseln hade 
försämrats. Han säger att hans prestationsförmåga påverkas av utbildningar, bra arbetsredskap 
och ett bra kontaktnät. Han försöker alltid att göra allting så bra som möjligt och kan inte 
komma på något som ledningen kan göra för att förbättra hans prestationsförmåga. Han är 
nöjd och anser att han får mycket tillbaka, får gå många utbildningar och känner sig delaktig i 
företaget. Han poängterar också att feedback från kunden betyder mycket. 
 
 
Konflikter 
Revisorn känner inte till att det finns några konflikter på deras kontor. Han säger att alla 
anställda tar sig tid och fikar ihop och då får de tid att prata och lösa eventuella problem. Han 
tror att konflikter ofta beror på bristande kommunikation mellan ledning och anställda. 
 
 
Belöningssystem 
Lönesättningen är ganska klar och bra koppling till det som presteras, en hög timdebitering till 
kund gör att lönen blir bättre. Han är nöjd med sin lön och anser att belöningssystem är bra 
eftersom det gör det roligare att jobba och prestationen ökar. Han berättar om bonussystemet 
som finns men endast för auktoriserade och godkända revisorer. Företaget har även andra 
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belöningssystem som kaffe och fralla, gymkort, diverse fester och presenter. Han är nöjd med 
företagets belöningssystem och kan inte komma på att det är något han saknar. Hans 
uppfattning är att belöningssystem påverkar hans prestationer positivt.  
 
 
Utvecklingssamtal 
Revisorn har utvecklingssamtal med sin ledare en gång per år, medan assistenterna har 
utvecklingssamtal två gånger per år. På utvecklingssamtalen diskuteras det gångna året och 
kommande år, hur det har fungerat men även trivsel och prestationer.  
- Vi gör en kundplan för kommande år och diskuterar hur man kan skaffa nya kunder. Vi 
brukar även gå igenom vilka utbildningar som kan vara aktuella. 
 
På utvecklingssamtalen finns det möjlighet både för revisorn och ledaren att diskutera vad de 
vill. Revisorn anser att utvecklingssamtalen är viktiga. Personligen upplever han att 
han har en god relation med ledaren och att han kan diskutera med honom när som helst. Han 
anser sig inte ha samma behov av dessa samtal, men tror att det är viktigt att göra dem 
systematiskt. Nackdelen med att vara kompis med ledaren kan vara att ledaren sänker kraven 
på honom ibland eftersom de har en så god relation. 
 
 
5.3 Revisorsassistent 1 
 
Arbetsstillfredställelse 
Denna man arbetar som revisorassistent på Ernst & Young sedan fyra år tillbaka. Han är 
utbildad civilekonom. Hans arbetsuppgifter har varit ungefär de samma under denna tiden, 
men de har blivit mer och mer kvalificerade under åren säger han. Han upplever också att han 
har fått mer ansvar med åren. 
 
Han trivs bra med sitt arbete men säger att det går upp och ner. Han anser att lönen inte är bra 
i förhållande till de timmar han arbetar. Han upplever att det av en revisorsassistent krävs att 
den arbetar 10-11 timmar per dag, i annat fall har den inte presterat tillräckligt. Det är en 
slump att han jobbar inom branschen och på Ernst & Young.  
 
Hans mål är att bli auktoriserad eller godkänd revisor. På Ernst & Young har de ett problem, 
de är många revisorsassistenter som har vilja och möjlighet att klättra vidare inom ungefär ett 
till två år. Men tyvärr har Ernst & Young i Blekinge inte behov av dem alla som auktoriserade 
eller godkända revisorer. Det som lockar honom att gå vidare är att arbetet blir mer 
kvalificerat, han blir påskrivande revisor med eget ansvar för kunderna och att lönen 
förbättras. 
 
När vi frågade honom varför han arbetar, svarade han för att ha roligt på fritiden. Han arbetar 
även för att förtjäna sitt uppehälle. Han gillar sina arbetsuppgifter och arbetskamrater och  
känner sig relativt tillfredställd på arbetet. Detta tror han beror på att arbetsuppgifterna är 
varierade och roliga, samt att kunderna ger honom bra feedback när han gjort något bra. Han 
anser att han utvecklas på jobbet, både kunskapsmässigt och som människa. Detta är hans 
första arbete, eftersom han kommer direkt från skolan. 
 
Fördelarna med branschen är att både arbetet och arbetstiderna är fria, han får lära sig mycket 
och träffa många olika kunder med olika problem. Nackdelen är att det är mycket att göra på 
våren och lite på hösten. 
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Trivsel och förhållande till andra inom organisationen 
Han har kul på jobbet och trivs med sina kollegor, det är en bra stämning på kontoret, säger 
han. - Den som trivs på sitt jobb presterar också bättre där.  
 
Han säger att en bra ledare skall vara kunnig inom sitt område, trevlig och vara ett gott 
föredöme. Ledaren skall ta sig tid med sina anställda och det skall gå lita på honom. Han skall 
se till att det råder en positiv stämning på kontoret och han ska få folk att göra saker utan att 
peka med hela handen. Han är nöjd med sin ledare, men tycker att kommunikationen dem 
emellan kunde varit bättre. Han hade även tyckt att det var positivt om ledaren var på plats lite 
oftare. Han säger att det är en nivåskillnad mellan olika arbetsgrupper, ”de andra” har bland 
annat möten som assistenterna inte får vara med på.  
 
Han anser att det är väldigt låg sjukfrånvaro på kontoret. Anledningen till detta tror han är att 
alla trivs, idrottar och har motiverande fritidsaktiviteter. Det är ingen på deras kontor som 
drabbats av utbrändhet. 
 
 
Behov 
Han har behov av att få kunskap, utveckling, gemenskap, arbetstillfredsställelse och 
ekonomisk trygghet. Han anser även att det är viktigt att få göra roliga saker och att få beröm 
för ett bra jobb av en kund eller från ledaren. 
 
 
Förväntningar 
Hans förväntning på sig själv är att han är en av de assistenterna som blir auktoriserad i 
Blekinge. För att nå dit skall han läsa in de högskolepoäng som han saknar, vara effektiv och 
försöka göra så bra jobb som möjligt.   
 
 
Motivation 
Det som motiverar honom är lönen, bra arbetsprestationer och han anser att resultat skall 
generera i högre lön. När vi gör bra jobb här får vi vara med och välja uppdrag, vi får vara 
med på lite mer avancerade, utvecklande statusuppdrag. Kanske får vi till och med välja vilka 
kurser vi vill gå på.  
 
Han berättar att en positiv egenskap som ledaren har är att han aldrig klagar på deras arbete 
inför kunder eller andra anställda. Han brukar däremot berätta inför hela gruppen om 
exempelvis någon har debiterat ut alla sin arbetstid. Annars är det sällan han säger något 
varken det är bra eller dåligt, det kan komma lite indirekta kommentarer som ”detta kan vi 
inte lämna från oss” och då är det mer upp till var och en att känna vilkens del av arbetet som 
är dåligt. Vidare tycker han att det är mer stimulerande att få vara med på de uppdrag han vill 
än att få beröm. 
 
Han kan ibland känna sig omotiverad på arbetet. Anledningen till det är att han anser att han 
håller så pass hög debiteringsgrad att lönen borde höjas. 
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Delaktighet och prestationer 
Han känner sig som en del av företaget och han tror att de anställda skulle tycka det vore trist 
om han slutar. När någon planerar in honom på ett uppdrag känner han sig önskad och utgår 
från att de tycker att han är duktig eftersom de just väljer honom.  
 
Företagets mål är att vara den mest eftertraktade arbetsplatsen, ge bästa kundvärde till kunden 
och att vara det företaget som levererar största möjliga kundnytta. Hans mål är de han och 
ledaren tillsammans tar fram på utvecklingssamtalen. Det handlar om att debitera ett visst 
antal timmar, att få ett visst antal nya kunder, gå vissa kurser, delta på vissa arrangemang, 
möten och luncher. Samt att bli auktoriserad revisor. 
 
Han säger att han brukar hinna med det han planerar, och anser att han blir effektivare när han 
har mycket att göra. Han säger att han ofta skulle kunna vara mer effektiv men att det brukar 
variera lite från dag till dag. Ibland kan det vara svårt att debitera sin arbetstid, men han anser 
att det är ett nyttigt system, eftersom han blir effektivare med debiteringskraven på sig. Om 
sina arbetsprestationer säger han att ”jag gör rätt bra ifrån mig”, men ett sätt att höja 
prestationsförmågan är att sätta deadlines tror han.  
 
 
Konflikter 
Han tror inte att det finns några konflikter på hans arbetsplats. Däremot har det blivit mer 
tävlingsinriktat mellan ”på väg” gruppen. Många av dem undviker att informera varandra för 
att istället själva få visa framfötterna. Exempelvis anmäler sig vissa i ”på väg” gruppen till 
kurser utan att berätta det för de andra, enbart för att vinna försprång gentemot andra. Detta 
att inte få reda på saker och ting kan kanske på sikt leda till konflikter säger han.   
 
 
Belöningssystem 
Han hade hellre velat ha en mer prestationsbaserad lön, där det exempelvis skulle löna sig att 
hitta nya kunder och visa gott resultat. Han är inte nöjd med sin lön, alla assistenterna har 
olika lön eftersom de har arbetat olika länge i företaget och fått olika ingångslöner, 
revisorsassistenterna har rätt till övertidsersättning. Han upplever att olika arbetsgrupper 
bedöms olika, de auktoriserade och godkända får tillgång till ett bonussystem som 
assistenterna inte får ta del av. När det går bra för företaget får vi inget, möjligtvis en roligare 
kick off, och när det går dåligt för företaget får vi höra att det inte finns några pengar till 
lönehöjningar.      
 
Han tycker att det är positivt med belöningssystem och är övertygad om att rätt 
belöningssystem skulle påverka hans arbetsprestationer.  
 
Ledaren uppmuntrar till idrott och motion. De anställda som tränar mer än 30 minuter minst 
två gånger per vecka är med i utlottningen av vinster.  
 
 
Utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtalen han har med sin ledare är bra eftersom de ger möjlighet till samlad 
feedback. Han har möjlighet att presentera vad han gjort och inte har gjort. Hans ledare 
berättar vad han tycker om honom, vad som behöver förbättras, vad han är bra och dålig på 
samt vilka mål de skall nå. De har utvecklingssamtal två gånger per år och det enda jobbiga är 
att han alltid är nervös inför dem. 
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5.4 Revisorsassistent 2 
 
Arbetstillfredsställelse 
Denna kvinna arbetar som revisorassistent på Ernst & Young sedan fyra och ett halvt år 
tillbaka. Som revisorassistent gör hon ”grovjobbet” inom företaget. Arbetet blir mer och mer 
självständigt ju fler år som går, hon berättar att hon numera har direktkontakt med kunden. 
Hon är utbildad civilekonom. 
 
Det var en slump att hon valde revisionsyrket och Ernst & Young. Arbetsuppgifterna är 
varierande och arbetstiden är flexibel, vilket passar henne. Hon är nöjd, tillfredställd och trivs 
med sitt arbete. Hon behöver olika arbetsuppgifter för att motiveras, och gillar mångfalden, 
friheten och rådgivningen bäst. Att hon har ett innehållsrikt och flexibelt arbete gör att hon 
inte vill sluta. Arbetsprestationer hade inte varit så bra om hon inte hade trivts med sina 
kollegor och miljön. 
 
På frågan varför hon arbetar svarade hon att, hade hon fått välja och hade hon haft 
ekonomiska möjligheter hade hon inte arbetat överhuvudtaget. - Nu gäller det att göra det 
bästa av situationen. 
 
Hon utvecklas på sitt arbete, och blir säkrare och säkrare i sin rådgivningsroll. Hon känner att 
hon växer när hon kan ge sina kunder råd rakt upp och ner utan att behöva fråga någon annan.    
 
Hennes mål och många andras i branschen är att klättra i karriären mot att bli godkänd och 
auktoriserad. Hon säger att hon är på god väg och skall snart göra provet. Hon har i stort sett 
redan de andra kraven som behövs. För att bli godkänd krävs tre års erfarenhet motsvarande 
fem år för att bli auktoriserad och hon har redan de högskolepoäng som behövs. 
 
Det positiva med branschen är flexibiliteten och att arbetsbelastningen är hög på våren och 
lägre på hösten. Nackdelarna är att vi är beroende av kunderna och att vi alltid måste vara 
tillgängliga.   
 
 
Trivsel och förhållande till andra inom organisationen 
Trivseln på kontoret har minskat sedan företaget vuxit, det har blivit en mer splittrad 
arbetsplats. Flera i gruppen har skaffat familj och stadgat sig, vilket kan göra sitt tror hon. 
 
En ledare skall vara ett bollplank som ger en klar och rättvis linje, där alla behandlas lika och 
ingen tas för given. Ledaren skall låta de anställda jobba under ansvar med mycket frihet. En 
ledare måste kunna berömma, ge konstruktiv kritik och får absolut inte vända kappan efter 
vinden. Hennes ledare har inte alla dessa egenskaper och hon kan inte bara se positiva saker 
hos honom. Han är velig, orolig i skälen och har svårt att ge respons. Han har ingen klar linje, 
och är inte den sammanhållande länken. Hon upplever att han har varit bättre och att han nu 
kan ha tappat gnistan. Hon är öppen och ärlig mot sin ledare men att hon inte riktigt vet var 
hon har honom. 
 
Hon anser att det är naturligt att ledaren favoriserar sina auktoriserade och godkända revisorer 
något eftersom de är svårare att ersätta för företaget.  
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Sjukfrånvaron är mycket låg på kontoret, vilket hon tror beror på att alla trivs på sitt arbete. 
Utbrändhet existerar inte heller. Här bryr vi oss om varandra och avlastar varandra om det är 
någon som har för mycket att göra, säger hon. 
 
 
Behov 
Hennes behov av nyfikenhet måste stillas på arbetet. Hon måste även få känna trygghet och 
utvecklas samt ha en god gemenskap med sina kollegor. 
 
 
Förväntningar 
Det hon förväntar sig av sig själv på arbetet är att kunderna skall ringa och att de är nöjda med 
hennes lösningar. För att kunna hjälpa sina kunder måste hon vara nyfiken, lära sig nya saker 
och ta hjälp av sina kollegor. Hennes förväntningar på ledaren är att han ska skapa trygghet, 
bygga kunskap och inte bara se det som resulterar i pengar. Men hon anser även att hans 
uppgift är se till att dörrarna står öppna mellan kollegorna.  
 
 
Motivation 
Ledaren är dålig på att motivera henne, hon tycker istället att hon får försöka att motivera sig 
själv. Responsen är mycket dålig från ledaren oavsett när hon gör något bra eller dåligt, det 
han bjuder på är möjligtvis en klapp på axeln. Hon hade blivit mer motiverad på arbetet om 
hon hade fått lite beröm emellanåt. Hon berättar om bonussystemet och säger att det hade 
varit bra för motivationen.  
 
Trivseln, arbetsmiljön och kollegorna är andra faktorer som motiverar henne. De tillfällen då 
hon kan känna sig helt omotiverad är när hon får ett uppdrag som någon annan planerat och 
det inte finns en möjlighet att hinna med det på utsatt tid.   
 
 
Delaktighet och prestationer 
Hon känner sig som en del av företaget, sedan hon själv började fakturera kunder kan hon se 
hur pengarna strömmar in och det gör att hon känner sig delaktig.  
 
Företagets mål är att vara en bra arbetsgivare och förstahandsvalet för kunderna. Hennes mål 
är att vara så bra att kunderna ställer sig i kö, och att vara kundens förstahandsval. Ett annat  
mål är att bli auktoriserad och då är det friheten, ansvaret och lönelyftet som lockar henne 
mest. Då får hon själv möjlighet att välja jobb samt delegera de tråkiga arbetsuppgifterna till 
andra.  
 
Hon skulle kunna prestera bättre på arbetet. Om ledaren hade levt upp till hennes 
förväntningar är hon övertygad om att hon hade gjort bättre arbetsprestationer.  
 
 
Konflikter 
När vi tar upp ämnet konflikter säger hon att ”det pyr lite” på kontoret emellanåt. Hon 
upplever att ledaren behandlar sina anställda olika. Trots att de kan komma med samma 
problem kan de få olika svar, svaret beror på vem som frågar säger hon. 
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Konflikter som kan lösas är ofta positiva, de brukar leda till att organisationen växer. Hon 
säger att det är många gånger ledaren som skall ta tag i och lösa konflikter, ledaren får absolut 
inte vara konflikträdd. 
 
 
Belöningssystem 
Med tanke på de låga lönerna som råder i branschen så är hon relativt nöjd med sin lön.  
Hon berättar om det bonussystem företaget har planer på att införa, och säger att hon hoppas 
att det blir verklighet, eftersom hon gör allt för att uppfylla de mål som hon sätter upp.  
 
När vi frågar vilka belöningssystem företaget har säger hon att vi har nog inga… Men vi 
konstaterar gemensamt en lång rad som fika, fester, träningskort och så ”tränometern”. Vilken 
skall motivera den anställde till att träna och må bra. ”Tränometern” innebär att om den 
anställde tränar ett visst antal gånger under en fyraveckorsperiod får den vara med i 
utlottningen av en vinst. Hon kan inte komma på något annat belöningssystem förutom 
bonussystemet som skulle motivera henne till bättre arbetsprestationer.   
 
 
Utvecklingssamtal 
På utvecklingssamtalen diskuterar de bland annat personliga mål, hur arbetsmiljön upplevs 
och kollegor som är svåra att arbeta med. 
 
 
5.5 Observation 2002-04-23 
Denna tisdag hälsade vi på hos Ernst & Young för första gången. Vi hade bestämt träff med 
Ernst & Youngs ledare i Blekinge för en intervju. Under dagen gjorde vi även observationer 
på arbetsplatsen, och det handlade mest om observationer kring den fysiska miljön. 
 
Det första vi konstaterade var att ledaren och den andre delägaren har större och rymligare 
kontor än övrig personal. Alla auktoriserade och godkända revisorer har egna kontor, 
samtidigt som flera av revisorsassistenterna arbetar i ett öppet kontorslandskap. Detta 
motiverades med att de kan behöva ta hjälp av varandra och att det blir enklare om det inte 
finns några stängda dörrar dem emellan. 
 
Under förmiddagsfikat berättade chefen att en av deras kunder var mycket nöjd med en 
rapport. Vederbörande fick indirekt beröm inför hela gruppen, istället för att berömma den 
personen personligen. 
 
 
5.6 Observation 2002-04-29 
Vi har fått möjlighet att vara med på ett kontorsmöte på Ernst & Young vilket vi är 
tacksamma för. Mötet sker ungefär varannan måndag och samtliga medarbetare på 
Karlskronakontoret förväntas vara med. Mötet läggs i samband med förmiddagsfikat mellan 
klockan 09.30 – 10.00 för att det inte ska ta så mycket arbetstid. 
 
Vi var på plats redan 09.10 så vi kunde förbereda det sista innan mötesdeltagarna skulle 
ansluta sig. Sekreteraren ordnade med fika en stund innan så allt skulle vara klart när mötet 
börjat. 10 minuter före utsatt tid droppade den första in i fikarummet och det var en av de 
anställda som benämns vara på väg, det vill säga en revisorsassistent. Han hjälpte sekreteraren 
att plocka fram det sista och tog sig ett par smörgåsar. Tätt därefter kom nästa anställd, också 
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det en revisorsassistent och det visade sig att fyra revisorsassistenter kom tidigare än de andra. 
De satte sig spridda i rummet. Därpå anlände ledaren 09.24. Han förberedde sig inför mötet 
och tog fram en overhead tillsammans med sekreteraren. Strax efter ledaren kom den första 
auktoriserade revisorn och nu började det dra ihop sig. Det var en god stämning och alla tog 
för sig av fikat som serverades. Nästa auktoriserade revisor kom till mötet 09.28. Han tog lite 
fika men gjorde inget större väsen av sig.  
 
Ledaren tog ton och mötet kom igång på utsatt tid. Först gick han igenom resultat för 
månaden och året. Det var resultat från kontoret och regionalt. Ledaren konstaterade att det 
förväntade resultatet var högre än det faktiska men sade i nästa andetag att det är inte så 
farligt. Maj är inte att hoppas på heller eftersom det är så mycket helger. Under tiden ledaren 
pratade gick kaffeautomaten varm och intresset bland alla anställda verkade inte vara på topp. 
Den andre delägaren hade inte anlänt till mötet ännu trots att han befann sig på kontoret. 
 
Därefter hade ledaren genomgång av antal debiterade timmar för varje anställd. I genomsnitt 
låg denna siffra på 81,6 % för veckan innan och det gick att jämföra med genomsnittet över 
året, där siffran ligger på 81,7 %. Lite jubel uppstod då en av tjejerna lyckats att debitera 100 
%. Ledaren passade även på att ”berömma” Marcus, sist anställd för att han lyckades debitera 
2/3 av sin arbetade tid och får kommentaren ”det börjar arta sig”… 
 
Sedan fördes en diskussion mellan de anställda om deklarationer som ligger efter och 
sekreteraren som också verkar sköta posten låg på och sade att deklarationerna måste gå 
genom henne så hon kan skicka dem och samtidigt ha kontroll över hur många som gjorts. I 
samband med detta anlände den andre delägaren till mötet. Han fikade och pratade. När han 
lade sig i diskussionen lyssnade alla uppmärksamt. Annars var det lite småsnack mellan de 
anställda. 
 
Ledaren gjorde en nulägesrapport från företagets styrelse, där de diskuterade uppköp av olika 
företag för att Ernst & Young ska få en starkare ställning gentemot andra revisionsbyråer. 
Många lyssnade intensivt men en revisorassistent verkade inte alls intresserad. Hon befann sig 
längst bort från ledaren och såg inte alls glad ut. Mötet fortsatte och ledaren bollade med 
sekreteraren, stämde av frågor och tider. Vi fick en känsla av att hon fungerade som en ”allt i 
allo” åt ledaren. Chefen berättade om att det inte blev någon sammanslagning mellan Ernst & 
Young och Anderson då Anderson gick samman med en annan revisionsbyrå. Det var inga 
kommentarer från de anställda, ledaren själv påpekade att det var synd att det inte blev någon 
sammanslagning främst för att Anderson har 9 % av de börsnoterade bolagen. Därefter sa han 
att det inte spelade så stor roll för dem eftersom Anderson bara har kontor i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. 
 
Det diskuteras kundträffar och närmast väntade en fotbollsmatch mellan Mjällby och 
Trelleborg där Ernst & Young beställde 50 biljetter. De anställda har möjlighet att vara med 
och representera företaget och tre (av fyra) auktoriserade revisorer men endast en 
revisorsassistent ville följa med. Vidare fördes en kort diskussion om vilket bussbolag som 
ska köra och vikten av att alla biljetterna blir utnyttjade. Delägaren tog snabba korta beslut 
och de övriga kommenterade då inget. 
 
Därefter diskuteras datum för olika träffar. Det handlade om familjedag, Karlskrona Runt, 
höstupptakt osv. Två tjejer, en revisorsassistent och sekreteraren hade tagit på sig att fixa 
nästa trivseldag. Vi fick uppfattningen att ledaren inte är så auktoritär. Han sade ofta ord som 
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kanske, eller hur, eller, tanken är….En revisorsassistent kollar klockan. Den andre delägaren 
rättade eller instämde det ledaren sa. 
 
Gällande höstupptakten ändrade däremot ledaren sitt röstläge och sade att det kommer att vara 
triathlon och alla ska vara med. Det handlar om 200 meter simning, 9 km cykling och 2 km 
löpning. Ledaren motiverade sina anställda med att det är en utmaning. Det blev lite snack 
mellan killarna och det pratades tjuvträning och de hetsade varandra lite. 
 
Den andre delägaren, han som var sen till mötet, konstaterade att fotbolls-VM börjar snart och 
för att ha roligt på arbetet kommer företaget att hyra en storbilds-TV när matchen mellan 
Sverige och Nigeria spelas. Den aktuella förmiddagen skall ägnas åt att tillsammans titta på 
matchen och på kvällen ska alla arbeta in den tiden. Konstigt nog fick han endast en 
kommentar från en auktoriserad revisor som påpekade att hon skall gå på skolavslutning den 
morgonen. Övrig personal verkade tycka att detta är helt okej. 
 
Därefter gav chefen tid för övrigt, det enda som kommenterades var att en av 
revisorassistenterna redovisade företagets aktieportfölj. 
 
Avslutningsvis var det lite snack om deklarationer igen och vinlotteri. Vinlotteriet höjde 
stämningen och i princip hela gruppen blev plötsligt engagerad. Därefter var mötet avslutat 
och alla utom ledaren försvann iväg. Ledaren var angelägen om att den ledarstil han tidigare 
placerat in sig i inte stämmer utan hänvisar till en artikel som publicerats i helgen. Han skulle 
kolla upp var han sett det och återkomma med information till oss. Därefter bad han om ursäkt 
för att hans tid var knapp då företaget skulle på utbildning direkt efter mötet. Vi tackade för 
att vi fick komma och ledaren sade att vi är välkomna tillbaka. 
 
Andra observationer vi gjorde under mötet var att: 
• Personalen var dålig på att anteckna under mötet.  
• Sekreteraren verkade vara ”allt i allo” för alla, hon hade kontroll på det mesta. 
• Väldigt mycket idrottsarrangemang i företaget (en förutsättning för att trivas på Ernst & 

Young är nog att man älskar idrott) 
• Bara några få av de anställda kommenterade och gjorde några inlägg under mötet 
• Flertalet av de anställda är under 30 år, fler killar än tjejer. Många orienterare i gruppen så 

även ledaren…  
• Telefoner ringde under mötet, flera i personalstyrkan gick ifrån och svarade. 
• Vår uppfattning är att ledaren försöker nog hålla ihop gänget med hjälp av diverse 

pubkvällar och idrottsevenemang..  
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6. Analys 
I vår analys utgår vi ifrån följande teman, behov, mål, ledarskap, trivsel, ledaren, konflikter, 
belöningssystem, lön, ledarens sätt att motivera och utvecklingssamtal. Vi kommer även att 
analysera de observationer vi gjort under företagsbesöken. 
 
Resultaten från intervjuerna kommer vi att jämföra med varandra. Detta för att studera om 
ledarens sätt att motivera de anställda beror på deras yrkestitel eller individuella behov. Med 
hjälp av teorierna försöker vi att få en förståelse för hur de anställda upplever och påverkas av 
ledarens sätt att motivera dem. Detta gör vi för att slutligen få fram eventuella konsekvenser 
för företaget Ernst & Young som har att göra med ledarens agerande. 
 
Vi utgår från att individerna har olika behov och drivkrafter som de försöker tillfredställa, 
vilket ses som inre tryck. De yttre trycken kommer från individens omgivning och skall 
förstärka individens inre tryck. Därför är det viktigt att de yttre trycken är anpassade efter 
individen.    
 
 
6.1 Behov 
Maslows behovsteori hjälper oss att förstå vilka motivationsfaktorer som påverkar individen 
att nå sina mål. Om individen har ett behov av prestera så är individen motiverad att göra det. 
Enligt Maslow är människans behov ordnade hierarkiskt, så länge ett lägre behov inte blivit 
tillfredsställt uppmärksammas inte de högre behoven.67 Detta stämmer in på den 
auktoriserade revisorn när han berättar att det som kan göra honom omotiverad att arbeta är 
sömnbrist. Sömn ingår i de fysiologiska behoven längst ner i Maslows pyramid.   
 
Gemensamma behov för de tre anställda är ekonomisk trygghet, utveckling och sociala behov 
i form av trivsel. Att de har behov av ekonomisk trygghet innebär enligt Maslow att de 
anställda i princip bara är motiverade att gå till jobbet för att behålla sin lön. Behov av 
utveckling tolkas som att individerna strävar efter nya och mer avancerade arbetsuppgifter.   
 
Ett annat behov båda revisorsassistenterna nämner, är beröm och uppskattning. Dessa inre 
tryck förstärks inte tillräckligt genom ledarens agerande vilket kan påverka motivationen 
negativt.  
 
Maccoby anser att det är drivkrafter som styr människors handlingar68 och vi tolkar att hans 
teori överensstämmer och liknar Maslows behovsteori i stor utsträckning.  
För att upptäcka vad som motiverar människor i arbetet måste man enligt Maccoby inrikta sig 
på de värderingar som styr beteendet och avgör varför och hur vi arbetar.  För arbetet 
förväntas bland annat belöning, njutning, uppskattning, berömmelse, makt, kunskap och 
tillfredställelse.69 
 
När de anställda fick frågan varför de arbetar svarade den auktoriserade revisorn att arbeta är 
något man skall göra, för att försörja och utveckla sig, samt lära sig nya saker. 
Revisorsassistent 1 berättar att han arbetar för att ha roligt på fritiden och förtjäna sitt 
uppehälle, men även för personlig utveckling och uppskattning. Revisorsassistent 2 däremot 

67 Jacobsen & Thorsvik, s 224ff  
68 Maccoby, s 58ff 
69 Maccoby, s 17 
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arbetar endast för pengarna. Hon säger att om hon kunde välja och haft ekonomisk möjlighet 
hade hon inte arbetat överhuvudtaget. Nu gäller det bara att göra det bästa av situationen. 
 
 
6.2 Mål 
Kognitiva processer och motivation handlar om hur mycket en individ är beredd och 
motiverad att prestera för att uppnå ett visst mål. Det innebär att individen sätter värde på 
målet och kan se att det som den gör leder till att det förväntade målet nås.70 
 
Revisorsassistenterna har ett gemensamt mål, vilket är att bli auktoriserade revisorer. Enligt 
förväntansteorin skulle de kunna handla strategiskt efter vad de förväntar sig behöva göra för 
att resultatet skall uppnås. Detta kan innebära att de motiveras till att prestera mera för att visa 
att de är duktiga. Det strategiska handlandet kan även uttrycka sig i att de anställda försöker 
skapa sig fördelar gentemot de andra i ”på väg” gruppen som exempelvis att anmäla sig på 
vissa behörighetsgivande kurser utan att berätta för sina kollegor.  
 
Eftersom det inte finns plats för alla ”på väg” att bli auktoriserade revisorer kan det resultera i 
att det blir svårt för dessa att se vägen till målet. Det finns risk för att motivationen uteblir och 
därmed prestationen. Det kan också vara så att revisorsassistenterna inte värderar målet att bli 
auktoriserad revisor tillräckligt högt. Att de anser att det krävs för stora prestationer av dem i 
förhållande till vad de får tillbaka.  
 
Under intervjun med ledaren framkom det att han tycker att samtliga anställda i ”på väg” 
gruppen gör sina jobb men sällan det lilla extra. Detta kan tolkas som att de anställda lägger 
för mycket energi på att skapa sig fördelar gentemot andra i gruppen istället för att prestera 
mer arbetsmässigt. Men det kan också tolkas som att ledaren ställer höga krav på sina 
medarbetare.     
 
Den auktoriserade  revisorn däremot har ett långsiktigt mål, vilket är att bli delägare i Ernst & 
Young. Han vet att han måste göra bra jobb ifrån sig för att bli invald. Han skall skapa en 
egen kundstock och sköta om gamla kunder, samt ha en god relation med sina kollegor. Han 
har gått samma väg som de andra, från assistent till auktoriserad revisor. Han är medveten om 
att målen går att nå, varför det kan vara lättare för honom att hålla sig motiverad. 
 
 
6.3 Ledare / Ledarskap 
Fiedlers ledarskapsteori går ut på att förstå vad det är som gör att vissa ledare är bättre än 
andra på att få anställda att arbeta effektivt. Fielders modell anger tre centrala drag i 
situationen som antas ha betydelse för ledarens roll och möjlighet att påverka de anställda. De 
är förhållande mellan ledare och medarbetare, uppgiftsstruktur och positionsmakt.71 
 
Den auktoriserade revisorn är nöjd med sin ledare, de har en bra relation till varandra och 
känner varandra även privat. Gällande uppgiftsstrukturen påpekade han endast att företagets 
mål är att vara den ledande revisionsfirman i Sverige. Han upplever att ledaren är en 
kompisledare och inte utövar någon kontroll. 
 
Revisorsassistent 1 är nöjd med sin ledare, men tycker att kommunikationen dem emellan kan 
vara bättre. Han visar att han är väl medveten om företagets mål när han säger att de är att 

70 Jacobsen & Thorsvik, s 233 
71 Jacobsen & Thorsvik, s 410f 
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vara den mest eftertraktade arbetsplatsen, ge bästa kundvärde till kunden och att vara det 
företaget som levererar största möjliga kundnytta. När det gäller ledarens positionsmakt över 
honom tolkar vi att revisorsassistent 1 har respekt för sin ledare. Detta uttrycks exempelvis då 
han påpekar att han är nervös inför utvecklingssamtalen. 
 
Revisorsassistent 2 är inte nöjd med sin ledare. Hon beskriver företagets mål där hon nämner 
att Ernst & Youngs mål är att vara en bra arbetsgivare och förstahandsvalet för kunderna. 
Ledarens positionsmakt är inte särskilt stor. Det visar sig exempelvis när hon kritiserar honom 
öppet i intervjun. 
 
Vi upplever att både den auktoriserade ledaren och revisorsassistent 2 inte har tillräcklig 
kunskap om företagets mål, vilket stämmer överens med den ”sesam” undersökning som 
genomförts på företaget. 
 
För att förstå hur de anställda fungerar tillsammans med sin ledare har vi använt oss av 
Fiedlers modell för situationsberoende ledningsteori.72  Vi hänvisar detta till teorikapitlet på 
sidorna 24-25. När det gäller revisorsassistent 1 är uppgifterna strukturerade och ledarens 
position är stark. Detta förhållande gör att medarbetarna förväntar sig och är inställda på att 
ledaren ska tala om för dem vad de ska göra vilket påverkar de anställda att arbeta mer 
effektivt. I hans fall tror vi att detta stämmer relativt bra. Under intervjun har han sagt att han 
skulle bli effektivare om han hade mer press på sig i form av deadlines. 
 
När det gäller revisorsassistent 2 är situationen mycket ogynnsam, det finns en osäkerhet 
bland de anställda om vad de ska göra och vilka insatser och resultat som förväntas av den 
enskilde medarbetaren. De anställda är frustrerade och resurser slösas bort på sådant som inte 
för organisationen mot det uppsatta målet. Fiedler skriver att denna situation kräver en 
uppgiftsorienterad ledarstil som ger mål och riktlinjer till medarbetarna samt ställer krav på de 
anställdas prestationer.73 Detta tycker vi inte stämmer överens med den uppfattning vi fått av 
revisorsassistent 2 då hon pratar mycket om frihet under ansvar. 
 
Utifrån våra empiriska beskrivningar tillsammans med teorin tolkar vi som att den 
auktoriserade revisorn arbetar effektivast under relationsorienterat förhållande med ledaren.  
 
Enligt Hogedal & Olsson finns det fyra grundläggande egenskaper för att lyckas med 
framgångsrikt ledarskap. Dessa är att kunskap, organisatorisk förmåga, kommunikation, och 
en positiv grundsyn.74  
 
Ledaren har mycket kunskap inom området, han har ju själv gått hela vägen från att vara 
revisorsassistent till att bli delägare och har därmed stor erfarenhet.  
 
Ledaren säger att han mixar flera typer av ledarstilar, han anser att han är en konsekvent, 
förebild men även en expert och kompis. Maccoby skriver om fyra ledarstilar, där varje 
grundtyp skiljer sig åt i värderingar, mål, emotionella attityder och orientering till arbete. De 
fyra typerna är gamesman, experten, hjälparen och försvararen.75 Av dessa anser vi att ledaren 
karaktäriseras mest som en expertledare. Vi har fått uppfattningen om att han har kontroll 
över sitt liv och att han stimuleras av att hitta goda lösningar av hög kvalitet och att 

72 Jacobsen & Thorsvik, s 412 
73 Ibid 
74 Hogedal & Olsson, s 67 
75 Edström, Maccoby, Rendahl & Strömberg, s. 19ff 
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lösningarna fungerar och leder till resultat. Han sätter värde på självständighet och de 
anställda får ta ansvar för sina handlingar. Vi upplever att ledaren stimuleras av att veta mer 
än någon annan och drivs av att skaffa sig egen kunskap. 
 
Ledaren uppfattar sig även som en kompisledare. Denna uppfattning delar vi med honom när 
det gäller den auktoriserade revisorn, men inte när det gäller de båda revisorsassistenterna. 
Vår tolkning är att det beror på den stora nivåskillnaden mellan arbetsgrupperna vilka skulle 
kunna vara skillnader i arbetsuppgifter, lön och uppmärksamhet och status.. Vi tror att 
revisorsassistenterna har svårt att uppleva ledaren som en kompis beroende av hans position.  
 
Vi anser att ledaren har en positiv grundinställning, han släpper mycket ansvar och har 
förtroende för de anställda. Han tar för givet att de anställda skall försöka, pröva och han 
utgår från att de gör rätt och vill att de ska känna sig delaktiga i företaget.  
 
Enligt Maccobys teori bör ledaren använda sig av fyra begreppsliga redskap för att stärka och 
leda motivationen hos de anställda. De är ansvar, belöningar, sakskäl och relationer.76 Utifrån 
denna teori tolkar vi ledarens agerande positivt när de gäller ansvar och sakskäl. De anställda  
upplever att de är delaktiga i företaget och att de får ta mycket ansvar, vilket motiverar dem. 
De ställs hela tiden inför nya utmaningar och har möjlighet till utveckling både genom 
erfarenhet och utbildning. 
  
Maccoby skriver att belöningar bör vara meningsfulla och rättvisa och att de anställda ska 
känna sig uppskattade.77 Vi har fått uppfattningen om att belöningarna fördelas beroende på 
de arbetsuppgifter och den befattning den anställde har inom företaget och att alla anställda 
inte känner sig uppskattade. Samtliga anställda upplever inte att de har en god relation med 
sin ledare. Det skulle kunna vara så att nivåskillnaderna mellan de olika arbetsgrupperna är 
för stora för att alla av den anledningen ska känna sig tillfreds på arbetet. 
  
Denna ledare är inte en ledare som ger order, utan han vill att de anställda skall tänka själva 
och ta egna initiativ. Han anser att en bra ledare är en förebild för sina anställda och ledaren 
säger att hans anställda gör som han gör, inte som han säger att de skall göra. 
 
Hogedal & Olsson skriver att det vid motgång är lätt komma med bortförklaringar, och 
beskylla andra för det inträffade och på så sätt överföra problemet till någon annan, ”vara en 
felsökare”.78 Ledaren säger att han har svårt för att ge beröm, han tycker det är lättare att på 
ett snyggt sätt berätta för en anställd när de gjort något mindre bra. Men detta gör han absolut 
inte inför en kund, en medarbetare får aldrig bli utelämnad utan de skall känna att jobben gör 
de tillsammans. Detta är något som revisorsassistent 1 bekräftar. 
 
 
6.4 Trivsel 
Samtliga intervjuade trivs på jobbet, de anser att trivseln har en positiv inverkan på 
motivationen och arbetsprestationerna. Enligt Maslows teori skapar tillfredställelse   
högre arbetsprestationer, detta är något som vi frågarsätter.79 Enligt Lawler kan stark 
tillfredställelse även vara negativ för prestationsförmågan.80 För många anställda i samma 

76 Maccoby, s 79ff 
77 Maccoby, s 79ff 
78 Hogedal & Olsson, s 68  
79 Jacobsen & Thorsvik, s 231 
80 Lawer i Jacobsen & Thorsvik, s 231 
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ålder och med samma intressen skulle kunna minska prestationerna. Effektiviteten skulle 
kunna minska om de anställda står varandra allt för nära och har för mycket privat att 
diskutera. Det öppna kontorslandskapet som några av revisorsassistenterna arbetar i behöver 
således inte enbart vara positivt.    
 
Vi tolkar att samtliga i ”på väg” gruppen måste trivas mycket bra på Ernst & Young, eftersom 
de väljer att stanna kvar i företaget trots att de är medvetna om att inte samtliga kan erbjudas 
arbete som auktoriserade. Vi fick uppfattningen om att revisorsassistent 2 inte trivs riktigt lika 
bra som de andra. Hon berättade om att relationen till ledaren inte var så bra, och att trivsel på 
kontoret har minskat då företagit vuxit. Anledningen till att hon stannar kvar i företaget kan 
bero på att hon är övertygad om att det är hon som blir auktoriserad näst.     
 
 
6.5 Konflikter 
Ahrenfelt & Berner skriver att det är de icke tillfredställda behoven som människan tar med 
sig i en önskan att få dem tillfredställda. Detta sker omedvetet och skapar därmed problem 
och konflikter men även möjligheter.81 Några vanliga källor till konflikter är missförstånd, 
bristande kommunikation, maktkamp eller att personkemin inte stämmer.82  
 
Ledaren tror inte att det finns några direkta konflikter på deras kontor. Däremot berättar han 
om att det finns en intern konkurens och samarbetsproblem mellan de anställda i den gruppen 
som kallas ”på väg”. Detta beror på att i dagsläge finns det för många anställda på denna nivå 
och i Blekinge finns inte intressanta arbetsuppgifter så det räcker till alla. Ledaren säger att 
hans uppgift som ledare är att fördela jobben rättvist. Han tror att den interna konkurrensen är 
positiv och leder till att medarbetarna engagerar sig och blir duktigare. Denna uppfattning 
delar ledaren med Maccoby som anser att konkurrens kan vara en drivkraft. Enligt 
förväntansteorin så agerar de anställda strategiskt. Utifrån den information vi har fått så 
handlar det om att skaffa sig fördelar gentemot de andra i ”på väg” gruppen.  
 
Revisorsassistent 1 anser att det har blivit mer tävlingsinriktat i ”på väg” gruppen. Många 
gånger undviker de att informera varandra för att själva få visa sina framfötter. Detta att inte 
få reda på saker och ting kan kanske på sikt leda till konflikter säger han.   
 
Revisorsassistent 2 säger att ”det pyr lite” på kontoret emellanåt. Hon upplever att ledaren 
behandlar de anställda olika. Trots att de kan komma med samma problem kan de få olika 
svar och hon upplever att svaret beror på vem som frågar. Detta behöver inte innebära att 
ledaren är orättvis utan det skulle kunna bero på att deras personkemi inte stämmer.  
 
Den auktoriserade revisorn är nöjd och tillfredställd, tror inte att det finns några konflikter på 
kontoret. Att han inte upplever några konflikter tror vi bero på att han står utanför denna 
arbetsgrupp och den maktkamp som råder.  
 
Konflikter kostar pengar i form av ökad personalomsättning, sjukskrivningar, minskad 
kreativitet, initiativ och ansvarsförmåga.83 Ledaren berättar att kontoret har mycket låg 
sjukfrånvaro och personalomsättning, något som kan kopplas samman med att det i princip 
inte råder några konflikter på kontoret. Den låga sjukfrånvaron kan även bero på att ledaren 
gärna anställer unga och friska idrottare. Han uppmuntrar även till motionsidrott, eftersom 

81 Ahrenfelt & Berner, s 40 
82 Ahrenfelt & Berner, s 80ff 
83 Ahrenfelt & Berner, s 15ff  
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han är medveten om att motion ökar prestationsförmågan och minskar sjukfrånvaron. Denna 
uppmuntran sker generellt för alla anställda. 
 
 
6.6 Belöningssystem 
Ett belöningssystem består av olika åtgärder som syftar till att bättre motivera och ta tillvara 
de anställdas kompetens och resurser. Belöningar är yttre tryck som handlar om att förstärka 
människans behov av att synas, bli uppmärksammad och känna att den betyder något. 
Belöningar värderas olika från person till person, alla medarbetare uppskattar inte samma 
belöning. Det viktiga är att ledaren använder belöningar som hos den anställde uppfattas som 
belöningar.84  
 
Ernst & Young använder sig av belöningssystem för att lyfta duktiga medarbetare. Ett bra 
utfört arbete skall resultera i bra ersättning och göra de anställda mer engagerade. Ledaren 
anser att en duktig medarbetare skall ha möjlighet att växa i företaget. Detta skulle kunna 
tolkas som att ledaren håller uppsikt över de som är duktigast och bäst lämpade för att klättra i 
företaget och att han därav behandlar de anställda olika. Samtidigt säger ledaren att ”på väg 
gruppen” ska motivera sig själva till att prestera mera, vilket då motsöger den tidigare 
tolkningen. De anställda upplever att belöningssystem är positivt, men att det finns orättvisor 
mellan arbetsgrupperna. Orättvisorna handlar om bonussystem, bilförmån och lön.   
 
Eftersom den auktoriserade revisorn har tagit del av merparten av företagets belöningssystem 
är han nöjd och kan inte komma på att det är något han saknar.   
 
Revisorsassistent 1 upplever att olika arbetsgrupper bedöms olika. De auktoriserade 
revisorerna har tillgång till ett bonussystem, han tycker att det är orättvist att detta system inte 
gäller för assistenterna. När det går bra för företaget får vi inget, möjligtvis en roligare kick 
off, när det går dåligt för företaget får vi höra att det inte finns några pengar till löneökningar. 
Även detta går att tolka enligt förväntansteorin, revisorsassistent 1 kan inte se att hans 
prestationer leder till höjd lön varför han är omotiverad till ökad prestation. Hade Ernst & 
Young tillämpat prestationsbaserad lön hade hans motivation och prestationsförmåga ökat 
säger han.   
 
Revisorsassistent 1 anser att en prestationsbaserad lön, där det exempelvis skulle löna sig att 
hitta nya kunder och visa gott resultat skulle vara motiverande. Men detta är något som redan 
finns i företaget, det verkar som om informationen inte når alla.   
 
När vi tog upp ämnet belöningssystem med revisorsassistent 2 sa hon att vi har nog inga, men 
det visade sig att det finns flera stycken. Vi tolkar att detta kan bero på att de belöningssystem 
som finns tas för givet. Hon berättar om ett bonussystem företaget har planer på att införa, och 
säger att hon hoppas att det blir verklighet.  
 
 
6.7 Lön 
Enligt Svensson & Wilhelmsson är lönen det tydligaste uttrycket för arbetsgivarens värdering 
av arbete och en viktig del i belöningssystemet. Lönen skall lön baseras efter svårhetsgraden i 
befattningen, efter individuella egenskaper och meriter samt på prestationsvärdering. 
Prestationen påverkas av skicklighet, ansträngning, svårhetsgrad, påfrestning och stimulans.85 

84 Svensson & Wilhelmson, s 67f  
85 Svensson & Wilhelmson, s 52 
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Lönen har flera funktioner, den är ett försörjningsmedel men kan också vara ett tecken på 
status, säkerhet och makt.   
 
Enligt jämviktsteorin påverkar ojämvikt och jämvikt motivationen och arbetsprestationen hos 
individen som stimuleras av att reducera olikheter. Detta kan yttra sig genom att individer 
som känner sig överbetalda lägger ner extra krut och försöker höja kvaliteten på sitt arbete, 
samtidigt som de individer som känner sig underbetalda försöker att arbeta mindre.86  
 
Att den auktoriserade revisorn är nöjd med sin lön kan enligt jämviktsteorin tolkas på följande 
vis. Han har fått sin ”höga lön” för att han har titeln auktoriserad revisor, trots att han ännu 
inte har tillräckligt med egna kunder. Det är möjligt att han känner sig överbetald och att det 
är en förklaring till att han presterar mer på arbetet, han försöker höja kvaliteten på sitt arbete. 
Den auktoriserade revisorn anser att lönesättningen är ganska klar och bra koppling till det 
som presteras, en hög timdebitering till kund gör att lönen blir bättre.  
 
Revisorsassistent 1 är missnöjd med lönen. Han anser att hans lön är för låg i förhållande till 
hans prestationer. Han vill ha mer betalt i förhållande till vad han utför. Revisorsassistent 1 
jämför sin lön och sina arbetsprestationer med de andra revisorsassistenterna. Han vill hitta en 
förklaring till att hans lön är lägre än vissa av de andras. Det enda förklaring han kan tänka sig 
är för att han kommer direkt från skolan, men detta har han svårt att acceptera. Enligt 
jämviktsteorin försöker han reducera spänningen och ojämvikten genom att inte ge allt på 
jobbet. Detta baserar vi på att han under flera tillfällen tog upp sin lön under intervjun. Han 
berättade att han ibland kan känna sig omotiverad av sin låga lön och att han kommenterade 
sin prestation ”att jag gör väl rätt bra ifrån mig”. 
 
Hade revisorsassistent 1 agerat efter förväntansteorin skulle han istället handlat efter det han 
tror krävs för att få upp lönen. Han hade i så fall utfört högre arbetsprestationer. 
 
Revisorsassistent 2 säger att lönen är okej, eftersom den är så låg i branschen. Enligt 
jämviktsteorin kan detta bero på den referensgrupp hon anser sig tillhöra. Vi tolkar dock 
hennes svar som att hon inte är helt nöjd med sin lön. Ledaren anser att samtliga anställda i 
”på väg gruppen” endast gör det de skall och sällan det lilla extra. Prestationen kan förklaras 
med att hon känner sig underbetald och orättvist behandlad, vilket hon också poängterar. Att 
ledaren upplever att en del anställda sällan gör det lilla extra behöver inte innebära att det 
förhåller sig så. Det kan istället bero på att han ställer för höga krav på dem, för att de ska 
upplevas vara motiverande där vi hänvisar till avsnittet definition av begrepp på sidorna 11-
12.   
 
 
6.8 Ledarens sätt att motivera 
Enligt Maslow är motivation något högst individuellt och varierar från person till person.87 
Ledaren diskuterar inte motivation som något individuellt utan han pratar om olika 
arbetsgrupper. Bland annat anser han att gruppen ”på väg” behöver extra stöttning.  
 
Hogedal anser att individen motiveras bäst av positiv uppmärksamhet. Människan har behov 
av att ständigt bli bekräftad genom uppmärksamhet och uppskattning.88 En ledares ambition 

86 Jacobsen & Thorsvik, s 236f 
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och strävan måste vara att ständigt förstärka och uppmärksamma positiva beteenden.89 Här 
anser vi att ledaren har en svaghet, han berättar för oss att han har svårt för att berömma sina 
anställda när de gör något bra.  
 
Revisorsassistent 2 anser att responsen från ledaren är mycket dålig både när hon gör något 
bra eller dåligt, det han bjuder på är möjligtvis en klapp på axeln. Hon säger att hon hade 
blivit mer motiverad på arbetet om hon hade fått lite beröm emellanåt.  
 
Revisorsassistent 1 anser att det är sällan att ledaren kommenterar hans insatser, detta gäller 
både när han gör bra och dåligt ifrån sig. 
 
Den auktoriserade revisorn däremot verkar nöjd med responsen från ledaren, han anser att de 
jobbar väldigt mycket tillsammans. När vi frågar vad ledaren gör för att få honom mer 
motiverad att prestera på arbetet säger han att det har han inte tänkt på. Detta kan bero på att 
han och ledaren även är kompisar privat och har en lättsammare relation till varandra. Eller 
kan det bero på den auktoriserade revisorns position på företaget, han och ledaren arbetar mer 
på samma nivå än vad ledaren och revisorsassistenterna gör.    
 
Något som ledaren har fått kritik för är att han inte är tillgänglig för sina anställda. Den 
auktoriserade revisorn anser att ledaren är tillgänglig medan revisorsassistent 1 anser 
motsatsen. Vi tror att det beror på revisorsassistenterna upplever att de har en lägre status på 
företaget, och att skillnaderna mellan grupperna är så stora. Ett exempel är att 
revisorsassistent 1 känner sig nervös inför utvecklingssamtal, samtidigt som ledaren inte tror 
att det förhåller sig på det viset. Ett annat exempel är då revisorsassistent 1 anser att han har 
svårt för att kommunicera med sin ledare, där den auktoriserade revisorn anser motsatsen. 
     
 
6.9 Utvecklingssamtal 
Syftet med utvecklingssamtal är att stärka relationen mellan ledare och medarbetare. De skall 
även bidra till att öka personalens trivsel, motivation, arbetstillfredsställelse, ambition och 
kompetens, vilket i sin tur leder till högre produktivitet och effektivitet i organisationen.90 
 
Ledaren har utvecklingssamtal med alla sina anställda en gång per år. Han har dessutom ett 
halvsamtal med ”på väg” gruppen för att han anser att han behöver följa upp dem oftare. 
 
Ledaren tycker att det är positivt men tungt med utvecklingssamtal. Han anser att det oftast 
blir en bra diskussion mellan honom och den anställde. Han tror även att de anställda upplever 
utvecklingssamtalen positivt. Han avsätter två timmar till varje anställd och tillsammans sätter 
de upp mål för den anställde. Ledarens uppfattning är att både han och de anställda få en 
”kick” av samtalet. Han verkar förlita sig helt till de utvecklingssamtal han har. Vi anser inte 
att utvecklingssamtal en eller två gånger per år är tillräckligt för att få en bra relation med sina 
anställda.  
 
Den auktoriserade revisorn anser att utvecklingssamtalen är viktiga, och att de bör ske 
systematiskt. Eftersom han har en god relation med ledaren anser han inte att han har samma 
behov av utvecklingssamtal som revisorsassistenterna. Han tror att kraven på honom sänks 
ibland eftersom han är kompis med ledaren och för att de har en så god relation till varandra. 
 

89 Hogedal & Olsson, s 75f 
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Revisorsassistent 1 uppskattar utvecklingssamtalen eftersom de ger möjlighet till samlad 
feedback.  Han har möjlighet att presentera vad han gjort och inte har gjort. Hans ledare 
berättar vad han tycker om honom, vad som behöver förbättras, vad han är bra och dålig på 
samt vilka mål de skall nå. Vi har fått uppfattningen av att han får beröm under 
utvecklingssamtalen men att han annars saknar vardagligt beröm och uppskattning från sin 
ledare. Revisorsassistent 2 uttrycker även hon att hon saknar beröm och uppskattning från sin 
ledare.  
 
 
6.10 Observation 
När vi var närvarande vid ett kontorsmöte observerades att det var revisorsassistenterna som 
kom först till träffen. Alla revisorsassistenter var på plats i god tid vilket kan tolkas positivt 
men det kan även vara ett uttryck för att komma ifrån sina vardagliga arbetsuppgifter. Vi tror 
det kan ha att göra med att delar av denna arbetsgrupp är något mindre motiverad till sitt 
arbete än de andra på kontoret.  
 
Den andre delägaren kom när ledaren redan hade börjat mötet. Hans attityd upplevde vi något 
nonchalant. När han pratade visade alla respekt för honom på ett helt annat sätt än de gjorde 
för den formella ledaren. När han sade något instämde de andra utan att ha något att tillägga. 
Detta tror vi har att göra med hans ställning i företaget. 
 
Vi uppfattar att ledaren har ett brinnande intresse för idrott, vilket han gärna förmedlar till de 
anställda vilket visade sig upprepande gånger under kontorsmötet. Det finns möjlighet att de 
anställda som inte delar detta intresse kan känna sig utanför en del av gemenskapen. 
 
Vi har även observerat ledarens sätt att indirekt berömma en anställd inför hela gruppen. Det 
kanske hade varit glädjande och motiverande för den anställde om ledaren istället hade valt att 
säga det direkt till henne eller åtminstone använt den anställdes namn. På så vis blir även 
kollegorna medvetna om varandras prestationer. 
 
Vi observerade även att ledaren förmedlade tävlingsinstinkt när det gäller debiteringsgraden 
av arbetade timmar. Vi upplever att en anställd inte behöver vara duktigast bara för att denne 
debiterar flest timmar. Det är flera faktorer som väger in som timkostnad och subjektiv 
bedömning av arbetad tid. Sättet att ”berömma” en anställd med orden ”det börjar arta sig” 
kan upplevas något nedvärderande och öka avståndet mellan de olika arbetsgrupperna, helt i 
motsats till vad Maccoby anser motiverar de anställda.91 

91 Maccoby, s 79ff 
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7. Slutsatser 
Syftet med studien har varit att studera hur en företagsledning inom ett professionellt 
tjänsteföretag motiverar sina anställda till högre arbetsprestationer. Syftet har också varit att 
undersöka hur ledningen motiverar de anställda i förhållande till den arbetsgrupp de tillhör på 
företaget. Vår avsikt har även varit att förstå varför ledningen agerar som den gör och 
konsekvenserna av detta handlande. Dessutom har vi studerat hur de anställda uppfattar och 
påverkas av ledningens agerande.  
 
Utifrån vår analys har vi kommit fram till följande slutsatser. Ledaren på Ernst & Young 
motiverar de anställda olika och vi har fått uppfattningen att det beror på vilken titel och 
arbetsgrupp de anställda tillhör. Ett tydligt exempel är företagets bonussystem, som endast är 
till för de auktoriserade revisorerna och inte för revisorsassistenterna. Ledaren berättar att de i 
”på väg” gruppen ska motivera sig själva och att konkurrensen dem emellan bör motivera 
dem att prestera. Konkurrensen ger dock upphov till konflikt och leder inte direkt till ökade 
arbetsprestationer, uppger revisorsassistenterna. Anledningen till att den auktoriserade 
revisorn inte upplever denna konflikt är att han står utanför den grupp, där maktkamp råder. 
Vår slutsats är att konkurrensen leder till att de anställda handlar strategiskt, för att skaffa sig 
fördelar gentemot varandra i form av exempelvis behörighetsgivande kurser. Den direkta 
arbetsprestationen ökar dock inte. 
 
De revisorsassistenter vi intervjuade beskrev att de saknade respons från sin ledare vare sig 
när de presterat något bra eller inte. En klapp på axeln eller att ledaren berättar för dem att de 
gjort något bra leder ofta till ökad motivation och därmed bättre arbetsprestationer. Den 
respons vi observerade var när ledaren på kontorsmötet ”berömde” en anställd med orden ”det 
börjar arta sig” vilket den anställde i princip kunde vara utan, då ledaren inte kunde uttrycka 
sig bättre. 
 
Avsaknad av respons upplevdes dock inte av den auktoriserade revisorn. Han berättade att 
han är nöjd med responsen från sin ledare och att de arbetar mycket tillsammans, vilket gör att 
de har daglig kontakt. Konsekvenserna av att ledaren har sämre kontakt och relation med 
revisorsassistenterna gör att de inte motiveras att prestera fullt. Vi anser att det är en för stor 
nivåskillnad mellan assistenterna och ledaren, vilket bidrar till att revisorsassistenterna inte är 
helt motiverade. I den mån ledaren motiverar sina anställda gör han det utifrån deras 
yrkestitel. Vi anser att ledaren utgår från att hela arbetsgruppen motiveras på samma sätt. Vi 
tror att de anställdas motivation och arbetsprestation skulle öka om ledaren lärde känna sina 
anställdas individuella behov bättre. 
 
Ledaren har två utvecklingssamtal per år med alla i ”på väg” gruppen, och ett 
utvecklingssamtal med de auktoriserade revisorerna. Anledningen till detta är att ledaren 
anser att revisorsassistenterna behöver mer uppföljning. Vi har fått uppfattningen att ledaren 
förlitar sig till den kontakt, information och relation han får med medarbetarna på dessa 
samtal. Vi anser dock att utvecklingssamtal ej är tillräckligt för att få en bra relation med de 
anställda, det är omöjligt att på två timmar lyckas att diskutera allt. Utvecklingssamtalen bör 
ses som ett komplement till vardaglig kommunikation för att stärka relationen mellan ledare 
och anställd, öka trivseln och motivationen hos de anställda. Utvecklingssamtal går inte att 
ersätta den vardagliga kontakten mellan ledare och anställd där bland annat positiv 
uppmärksamhet är en stärkande och viktig faktor för många.  
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De auktoriserade revisorerna är svårare att ersätta än revisorsassistenterna. De har en specifik 
kompetens och för företaget viktiga kundkontakter. Ernst & Young är naturligtvis mån om 
sina duktiga auktoriserade revisorer, vilket vi också förstår, men glappet mellan de olika 
yrkesgrupperna bör kanske minskas något. Vi tror att nivåskillnaderna mellan de olika 
arbetsgrupperna är för stora och att den statusskillnad som finns inte undanröjs tillräckligt. 
Det finns ett missnöje hos de revisorsassistenter vi intervjuade och de slutsatser vi drar är att 
deras prestationer försämras, ju större missnöjet är bland de anställda. Det handlar främst om 
löneskillnader, avsaknad av bonussystem och att ledaren inte ger revisorsassistenterna den 
respons de behöver. Revisorsassistenterna är naturligtvis också viktiga för Ernst & Young och 
deras kompetens bör därför tas till vara på bästa sätt. Vi konstaterar att ledarens yttre tryck 
inte överensstämmer med individens inre tryck i dessa fall. Detta gäller även deras behov av 
att utvecklas, som inte blir mättat i vissa fall. 
 
Av att den auktoriserade revisorn är nöjd och oerhört lojal mot företaget drar vi slutsatsen att 
ledarens yttre tryck överensstämmer med individens inre tryck. Han belönas förmodligen 
tillräckligt, han har möjlighet att utvecklas, lära sig nya saker och han får träffa många olika 
kunder. 
  
Egenskaper hos ledaren som vi bedömer är väldigt bra är det positiva tänkandet han 
genomsyrar organisationen med. Vi tänker då på hans sätt att ge de anställda mycket ansvar, 
att han har förtroende för dem, att han utgår från att de gör rätt och att de anställda känner sig 
delaktiga i företaget. Vi är övertygade om att den positiva grundsynen är bra, men visar det 
sig att någon inte lever upp till vissa förväntningar krävs extra stöttning. Detta är något en av 
revisorsassistenterna berättar om när han vill att ledaren ska införa deadlines, lite mer struktur 
uppifrån och  prestationsbaserad lön. Han säger även att han inte kan se att hans prestationer 
leder till höjd lön varför han också är omotiverad till att öka sin arbetsprestation. Dessutom 
bör de anställdas arbetsuppgifter vara anpassade efter individen, eftersom människor 
motiveras av utmaningar som anstränger men inte överstiger deras färdigheter. 
 
Det har visat sig att de anställda trivs bra på Ernst & Young. Sjukfrånvaron är mycket låg och 
detta är ett uttryck för att de anställda mår bra. Ledaren arbetar mycket på det bland annat 
genom att ordna olika träffar, som kick-off, pubkvällar, familjedagar och idrottsevenemang. 
Det stora idrottsintresset på företaget tror vi är bra för gemenskapen och trivseln bland de 
anställda. Det finns ett klart samband mellan trivsel, motivation och arbetsprestation och 
ledarens agerande verkar slå väl igenom i detta fall. 
 
Avslutningsvis anser vi att ledaren tillsammans med de anställda i ”på väg” gruppen bör 
diskutera fram en plan för hur den anställde ska skaffa sig den behörighet som behövs för att 
klättra uppåt i karriären.  På så vis skulle ledaren kunna få de anställda som vill bli 
auktoriserade att prestera mera istället för att lägga energi åt att tävla och undanröja 
information för andra. Vi har fått uppfattningen att ledaren varken motiverar eller förklarar för 
de anställda vad som krävs för att gå vidare, bland annat i form av ökade arbetsprestationer.    
 
 
 
 
 

 58 



 
8. Källförteckning 
 
8.1 Muntliga källor   
 
Auktoriserad revisor. Ernst & Young i Karlskrona. Intervju 2002-04-23 
 
Kvinnlig revisorsassistent. Ernst & Young i Karlskrona. Intervju 2002-04-23 
 
Ledare för Ernst & Young i Karlskrona. Intervju 2002-04-23 
 
Manlig revisorsassistent. Ernst & Young i Karlskrona. Intervju 2002-04-23 
 
Törnqvist, Kent. Motivationsföreläsare vid företagsträffar och ledare i Svenska 
Orienteringslandslaget. Återkommande samtal under perioden 2002-03-15 – 2002-05-01 
 
 
8.2 Skriftliga källor 
 
Agar, Michael. H (1980): The professional stranger. An Introduction to Ethography. 
Academic Press. 
 
Ahrenfelt, Bo & Berner, Roland (1992): Konflikthanteringsboken. Almqvist &Wiksell Förlag 
AB. Malmö 
 
Bjerkeseth, Peter A (1990): Ledarskap och självinsikt. Studentlitteratur. Lund 
 
Edstöm, Anders & Maccoby, Michael & Rendahl, Jan Erik & Strömberg, Lennart (1985): 
Ledare för Sverige. Liber Förlag. Malmö 
 
Edvardsson, Bo & Magnusson, Leif (1988): Tjänstesverige. Studentlitteratur. Lund 
 
Ernst & Young (2001): Learning & Development 
 
Ernst & Young, Verksamhetsberättelse 2000/2001 
 
Hogedal, Lasse & Olsson, Kent (1992): Vägval till framgång. SOFT-förlaget. Farsta 
 
Holme, I. M & Solvang, B. K (1997): Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Studentlitteratur. Lund 
 
Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (1998): Hur moderna organisationer fungerar. 
Studentlitteratur. Lund  
 
Jay, Ros (1996): Skapa ett bra team. Richters Förlag AB. Malmö 
 
Johannesson, Ingvar (1976): Psykologisk uppslagsbok. Bokförlaget Natur och Kultur. 
Stockholm   
 
Jones, Hilary (1997): Handbok i stresshantering. Egmont Richter AB. Malmö 
 

 59 



Jönsson, Greger (1995): Utvecklingssamtal. Norstedts Juridik AB. Stockholm   
 
 
Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999): Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer. Studentlitteratur. Lund 
 
Maccoby, Michael (1989): Arbeta varför det? Svenska Dagbladets Förlag. Stockholm 
 
Rosell, Lennart & Lundén Björn (1997): Ledarskap praktisk handbok för företagare och 
chefer.  Björn Lundén information AB. Näsviken 
 
Svensson, Arne & Wilhelmson, Lars (1988): Belöningssystem. Sipu Förlag. Solna   
 
Williams, Stephen (1994): Press utan stress. Richters Förlag AB. Malmö  
 
 

 60 



Bilaga 1: Intervjumanual ledare 
 
Information om företaget och ledaren 
• Kan du berätta lite kort om företaget?  
• Hur många är ni som arbetar här? 
• Hur länge har du arbetat här? 
• Berätta om dina arbetsuppgifter? 
• Har du haft samma position hela tiden? 
• Varför arbetar du? 
• Känner du dig tillfredställd på arbetet? 
• Hur trivs du på ditt arbete? Skulle du vilja byta jobb?  
• Har ert företag hög eller låg personalomsättning? 
• Vad tror du det beror på? (hög/låg personalomsättning) 
• Hur stor del av företagets kostnader är personalkostnader? 
• Organisationsschema/befattningsbeskrivning? 
• Berätta vad som är bra/dåligt med er bransch? 
 
Ledare 
• Vilka egenskaper har en bra ledare? 
• Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 
• Hur tror du att dina anställda upplever dig som ledare? 
• Vad upplever du är den största utmaningen med att vara ledare? 
• Varför ville du bli ledare? 
• Hur trivs du i din roll som ledare? 
• Hur fungerar dina relationer med de anställda? 
• Hur visar du dina medarbetare uppskattning? 
• Har du förtroende för dina anställda? 
• Om en auktoriserad revisor vill lämna företaget hur agerar du? 
• Om en revisorsassistent vill lämna företaget hur agerar du då? 
• Använder du någon form av kontrollinstrument? Vilka? 
• Hur gör du för att få dina medarbetare delaktiga och jobba efter samma mål?  
• Ger du dina anställda möjlighet att utvecklas? På vilket sätt? 
 
Ledarstil 
• Vad använder du för ledarstil? 
• Tänker du på vilken ledarstil du använder eller är det bara en naturlig handling? 
• Behöver olika organisationer olika typer av ledare?  
 
Motivation 
• Vad anser du det är som motiverar människor idag? 
• Vad gör du för att motivera dina anställa? (ansvar, belöningar, beröm, relationer) 
• Hur agerar du när någon av de anställda gör något bra? 
• Hur agerar du när någon av de anställda gör något mindre bra? 
• Vilka faktorer påverkar din motivation på arbetet? 
• Vad gör dig motiverad att prestera på arbetet?  
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Delaktighet och prestationer 
• Vad gör du för att de anställda skall känna sig delaktiga i företaget? 
• Hur får du dina anställda att prestera mera? 
• Vad tror du kan påverka de anställdas prestationsförmåga?  
• Har ni hög sjukfrånvaro? 
• Vad tror du att det beror på? 
• Utbrändhet är ju mycket omtalat, har någon på ert företag drabbats? 
• Vad tror du att utbrändhet beror på? 
 
Belöningssystem 
• Vad använder ni för belöningssystem till era anställda?  
• Varför har ni valt just dessa belöningar? 
• Varför använder ni belöningssystem? (belöna prestationer, motivation)  
• Påverkar belöningssystemen de anställdas motivation? 
• Påverkar belöningssystemen de anställdas arbetsprestation? 
• Använder ni olika belöningar på olika medarbetare? Varför? 
• Hur värderar du dina medarbetare? 
• Har ni något bonussystem?  
• Hur fördelas bonusen? 
 
Konflikter 
• Vad tror du är orsakerna till konflikter hos er?  
• Hur hanterar/löser du konflikter? 
• Hur uppfattar du konflikter? 
• Anser du att det finns något positivt med konflikter? 
• När konflikter uppstår vad ställer de då för krav på dig som person? 
 
Utvecklingssamtal 
• Har du utvecklingssamtal med dina anställda? 
• Vad diskuterar ni på era utvecklingssamtal? 
• Vad har du för uppfattning om utvecklingssamtal? (Vad är bra/dåligt) 
• Vad får du som ledare ut av utvecklingssamtalen? (ökad trivsel, motivation, 

arbetsstillfredställelse) 
• Anser du att utvecklingssamtal påverkar relationen mellan dig och dina anställda? Hur? 
• Hur ofta träffar du och pratar med dina anställda förutom utvecklingssamtalet? 
• Har ni några andra planerade möten/träffar?  
 
 

 62 



Bilaga 2: Intervjumanual anställda 
 
Arbetstillfredsställelse 
• Hur länge har du arbetat här? 
• Har du haft samma arbetsuppgifter hela tiden? 
• Vad har du för yrke? 
• Varför valde du detta yrke? 
• Hur trivs du med ditt yrke? 
• Skulle du vilja byta yrke? 
• Varför valde du att arbeta just här? 
• Vad har du för arbetsuppgifter? Har du möjlighet att styra över dessa själv? 
• Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 
• Skulle du vilja ha andra arbetsuppgifter? 
• Varför arbetar du? 
• Känner du dig arbetstillfredsställd? 
• Vad tror du är anledningen till att du känner som du gör? 
• Upplever du att du utvecklas på arbetet? Hur? 
• Vill du utvecklas på arbetet? På vilket sätt? 
• Har du möjlighet att få en ny och högre befattning här? 
• Berätta vad som är bra/dåligt med er bransch?  
 
Trivsel och förhållande till andra inom organisationen 
• Hur trivs du med dina arbetskamrater? Hur är stämningen? Acceptans? 
• Vilka egenskaper har en bra ledare anser du? 
• Hur upplever du din egen ledare/chef? 
• Är du nöjd med din ledare? 
• Hur fungerar relationen mellan dig och din ledare?  
• Har det någon betydelse för dina arbetsprestationer om du trivs på arbetet eller inte? Med 

ledaren? Med arbetskamraterna? Med arbetsuppgifterna? 
• Trivs du på ditt arbete? (vad är det som gör att du trivs?) 
• Hur ser sjukfrånvaron ut på ert företag? 
• Vad tror du att det beror på? 
• Har någon på ditt företag drabbats av utbrändhet? 
• Vad tror du att det beror på?  
 
Behov 
• Vad har du för behov som du önskar tillfredsställa på arbetet? Pengar status, prestige, 

trygghet, självförverkligande etc. 
• Mättas dessa behov? 
 
Förväntningar 
• Vad har du för förväntningar på dig själv på arbetet? 
• Vad gör du för att nå upp till dessa förväntningar? 
• Vad har du för förväntningar på ledningen? 
 
 
 
 



Motivation 
• Hur försöker ledningen motivera till att prestera mera på arbetet?  
• Hur agerar ledningen när du gör något bra? Inget alls? Beröm? Klapp på axeln? Tårta? 

Högre lön? Bonus? etc 
• Hur agerar ledningen när du gör något mindre bra? Ifrågasätter vad du håller på med? 

Uttrycker sig på ett otrevligt sätt etc. 
• Vilka faktorer påverkar din motivation på arbetet? 
• Vad gör dig motiverad till att prestera på arbetet? 
• Vad gör dig omotiverad till att prestera på arbetet? 
 
Delaktighet och prestationer 
• Känner du att du är en del av företaget? På vilket sätt?  
• Vad är företagets mål? 
• Vad är dina mål på arbetet? 
• Hur upplever du dina arbetsprestationer? Kan du bedöma din egen arbetsprestation? 
• Känner du att du hinner med det du ska på arbetet? 
• Har du möjlighet att prestera mera på arbetet idag? 
• Vad påverkar din prestationsförmåga på arbetet? 
• Vad krävs för att du ska kunna prestera mera? 
• Hur anser du att ledningen ska agera för att få dig att prestera mera på arbetet? 
 
Konflikter 
• Vad tror du är orsakerna till konflikter hos er?  
• Hur hanterar/löser ni konflikter? 
• Hur uppfattar du konflikter? 
• Anser du att det finns något positivt med konflikter? 
• När konflikter uppstår vad ställer de då för krav på dig som person? 
 
Belöningssystem 
• Hur upplever du lönesättningen på företaget? 
• Är du nöjd med din lön? 
• Vad tycker du om belöningssystem? 
• Hur ska fördelningen ske mellan de anställda tycker du? 
• Vad har ni för några belöningssystem på er arbetsplats? 
• Hur fördelas dessa? 
• Hur påverkar detta dina arbetsprestationer?  
• Hur påverkar detta din motivation? 
• Finns det något annat belöningssystem som skulle motivera dig till bättre 

arbetsprestationer? 
• Använder företaget något bonussystem? (får samtliga anställda del av detta?) 
 
Utvecklingssamtal 
• Har du haft något utvecklingssamtal med ledningen?  
• Vad diskuterar ni om på era utvecklingssamtal? 
• Vad vill du att ni ska diskutera på era utvecklingssamtal? 
• Vad har du för uppfattning om utvecklingssamtal? Bra? Dåligt? Givande? Onödigt? På 

vilket sätt? 
• Har utvecklingssamtal någon inverkan på dig? På vilket sätt? 
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