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Sammanfattning

Bakgrund: Företag med diversifierad verksamhet, vilket revisionsbolag är exempel på,
erbjuder ibland fundamentalt olika typer av varor och tjänster. Inom samma företag kan
således olika framgångsfaktorer vara för handen. Samtidigt som verksamhetsområdena
genom respektive belöningssystem kan behöva premiera olika faktorer för att målkongruens
ska uppstå måste belöningssystemen också vara i linje med företagets gemensamma mål.

Syfte: Syftet är att utifrån ett ekonomiskt styrperspektiv analysera huruvida skillnader i
teknologi och organisationskultur mellan verksamhetsområden i diversifierade företag
motiverar ett för företaget differentierat belöningssystem.

Genomförande: Studien har en fallstudieliknade ansats där det studerade fenomenet utgörs
av belöningssystem i diversifierade företag. Det empiriska materialet har samlats in genom
personliga intervjuer på ett av de större revisionsbolagen, då dessa har en tydlig diversifiering
samt är representativt för användandet av belöningssystem.

Resultat: Om skillnader i kultur och teknologi i diversifierade företag är betydande har
verksamhetsområdena så skilda operativa framgångsfaktorer att de bör premiera olika typer
av prestationer för att en effektiv styrning av företaget ska möjliggöras. Resultatet av denna
studie är således att ett differentierat belöningssystem är att föredra om skillnaderna gällande
dessa faktorer är betydande.

Nyckelord
diversifierade företag, kultur, teknologi, belöningssystem, revisionsbyrå, Anders Hallström,
Jörgen Dahlgren
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Background: Diversified companies, for example audit firms, sometimes offer different kinds
of products and services. Different key success factors can in the same company thereby
evolve. Goal congruence has to be achieved in the business divisions as well as in the
company as a whole even though each business segment might have to focus on different
factors.

Purpose: The purpose is to analyze if differences in technology and culture between the
business divisions in diversified companies motivate a differentiated reward system.

Method: The study has a case study approach. The data has been collected through 18
interviews carried out at one of ”the big four” audit firms with personnel holding different
positions in terms of experience and management levels. The reason for choosing an audit
firm is based on the fact that it is a distinct diversified company which utilizes reward
systems.

Result: If differences in culture and technology within a firm are considerable the company
tend to exhibit heterogeneous key success factors which implies that different kinds of
achievements needs to be rewarded in order to create an effective control system. The study
shows that a differentiated reward system is preferable if this is the case.
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1 INLEDNING
I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till vårt ämne samt för
en diskussion kring det problem vi avser att studera.
Bakgrunden och problemdiskussionen mynnar därefter ut i
uppsatsens syfte.

1.1  Bakgrund
I december 2001 gick energibolaget Enron, USAs då sjunde största bolag
värderat till 70 miljarder och med 20 000 anställda, i konkurs (Ekdal, 2002).
Enron startade 1985 som ett litet energibolag och hade i början av 1990-talet
vuxit till den största elgrossisten i USA. För att få fart på en ineffektiv
marknad började företaget efter ytterligare några år handla med
naturgaskontrakt, vilket sedermera kom att utökas till andra produkter och en
därpå följande omfattande derivathandel. Expansionen ledde till att företaget
gled allt länge bort från traditionellt energibolag till att allt mer fungera som ett
modernt handelshus. (Lindahl, 2001) Under den här tiden steg aktiekursen
rekordsnabbt och toppen var nådd vid 90 USD (Svenska Dagbladet, 2002-01-
15). Hösten 2001 sprack dock bubblan, då det visade sig att superföretaget
Enron i likhet med många av 1990-talets IT-bolag hade tagit alldeles för lätt
på vinstbegreppet. Genom falsk bokföring, otillåten omfördelning av vinster
och skattefiffel redovisade företaget under flera år illusoriska och orealiserade
vinster. Marknaden tappade förtroendet, aktiekursen sjönk och i december var
alltså konkursen ett faktum. (Pehrsson, 2002)

Frågan som nu i efterhand ställs är varför ingen slog larm i tid. Om bara
ledning, styrelseledamöter och inte minst revisorer gjort sitt jobb hade
katastrofen kunnat undvikas. Möjligheten att den välrenommerade
revisionsfirman Arthur Andersen bröt mot sin kontrollplikt och godkände
Enrons tvivelaktiga bokföring har diskuterats. (Pehrsson, 2002) Vad hade i så
fall revisionsfirman att tjäna på bedrägeriet? Eftersom Enron anlitade
Andersen för både revision och konsulttjänster uppstod den tvivelaktiga
situationen att byrån skulle granska och revidera sitt eget arbete. (Gripenberg,
2002)

Anledningen till att denna situation kunde uppstå anser vi vara revisionsbolags
dubbla roller, dels en granskande samt dels en konsultativ. Den granskande
rollen ikläder sig bolagen när de utför revision, det vill säga när de reviderar
företags årsredovisningar och kontrollerar att de är upprättade i enlighet med
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gällande lagar och rekommendationer. Denna uppgift utgör vad
revisionsbolag traditionellt bedrivit verksamhet inom samt grunden i deras
tjänsteutbud. Sedermera har ur revisionen en anslutande konsultverksamhet
vuxit fram, vilket till stor del beror på att revisorn genom revisionsarbetet
tillägnar sig en omfattande och bred kunskap om företagen, vilket gör att han
eller hon ett naturligt sätt kan bistå med rådgivning. Till följd av kundernas
stigande efterfrågan på sådana tjänster har de kunnat vidareutvecklas och så
småningom börja att i stället för att bara utföras av revisorn även utföras av
revisionsbolagens specialister inom det relevanta området. (Trehörning, 1999)

Tjänsterna skiljer sig i stor utsträckning med avseende på syftet som kunderna
har med dem, det vill säga granskningen är en tjänst som företag enligt lag
måste låta genomföra medan konsulttjänsterna är av helt frivillig karaktär. En
följd av detta är att priskänsligheten i hög grad varierar mellan tjänsterna, då
granskningen köps eftersom det är ett måste medan konsulttjänsterna väntas
föra med sig en ökad avkastning. Tjänsternas lönsamhet för revisionsbolagen
beror således också härav, eftersom den varierande priskänsligheten gör att
olika uppdragstariffer kan utkrävas.

Ett och samma företag, revisionsbyrån, erbjuder således fundamentalt olika
typer av tjänster samt ikläder sig olika roller. Vilken roll som är viktigast kan
inte entydigt besvaras, eftersom de lukrativa konsulttjänsterna kan, ur
resultathänseende, tyckas vara viktigast men då revisionen är nödvändig för
företagens fortlevnad samt fungerar som en inkörsport för konsulttjänsterna
är det möjligt att förhållandet är omvänt (Trehörning, 1999).

1.2  Problemdiskussion
Företag med diversifierat utbud, vilket revisionsbyråer utgör ett exempel på,
erbjuder som ovan nämnts ibland fundamentalt olika typer av varor och
tjänster. Betydande skillnader i priskänslighet, kundsegment, struktur,
målsättning och annat i tjänsteutbudet kan vara för handen. Detta är faktorer
som i sin tur påverkar människorna i företaget samt dess kultur, vad gäller
gemensamma beteenden och värderingar.

Företag utvecklas och förändras gradvis genom anpassning till omvärlden, det
vill säga exempelvis kunder och konkurrenter, arbetsuppgifter samt personal,
vad gäller exempelvis utbildning, erfarenhet samt egenskaper. Om skillnaderna
med avseende på dessa situationsvariabler i diversifierade företag är betydande
kan det inom ett och samma företag utvecklas olika kulturer. Med anledning
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av revisionsbyråernas fundamentalt olika typer av tjänster finns det fog för att
förmoda att en sådan kulturdiversifieringen föreligger.

Om det faktiskt är så att revisionsbranschens affärsområden uppvisar stora
skillnader innebär det att respektive affärsområde håller olika faktorer för
viktiga, det vill säga de har olika framgångsfaktorer. Detta kan i sin tur
föranleda att ett för bolaget gemensamt styrsystem, vilket ska fungera som ett
redskap för förverkligandet av företagets mål och visioner (Anthony &
Govindarajan, 2001) kan bli ineffektivt, varför en differentiering av även
styrsystemet kan vara nödvändig. Ett effektivt styrmedel i syfte att direkt styra
människorna i organisationen är belöningssystem. Belöningssystem är ett
medel som, förutsatt att det är rätt utformat, kan användas för att kunna skapa
kongruens mellan företagets mål och de anställdas handlingar (Svensson,
2001). För att företaget ska kunna förverkliga sina visioner och mål gäller det
att kongruens skapas mellan vad företaget vill att medarbetare ska utföra och
vad de faktiskt utför. Genom att direkt belöna de önskvärda handlingarna
skapas incitament och egenintresse för medarbetarna att verkligen agera i
enlighet med företagets mål. Då det enligt tidigare resonemang finns skäl att
anta att affärsområdena uppvisar stora skillnader följer att företagets
belöningssystem kan behöva utformas på olika sätt för att kongruens mellan
respektive affärsområdes mål och dess medarbetares handlingar ska kunna
uppstå.

Samtidigt bör poängteras att företag trots deras affärsområdens skillnader är
sammanhållna företag med gemensamma visioner och mål.
Belöningssystemet, sammanhållet eller differentierat, måste således verka för
att skapa kongruens även mellan företagets gemensamma mål och samtliga
medarbetares handlingar. Samma belöningssystem bör således syfta till att
skapa målkongruens både inom respektive affärsområde samt inom hela
företaget, det vill säga på två olika nivåer. Om affärsområdena utformar sina
respektive belöningssystem på ett för dem optimalt sätt kan risken föreligga
att målkongruensen samt styrningen inom affärsområdena visserligen fungerar
på ett bra sätt, men inte inom företaget i stort, vilket kan leda till att
affärsområdena gradvis alltmer börjar fungera som separata företag.

Med utgångspunkt från graden av skillnader i affärsområdenas teknologi och
kultur måste balans upprätthållas mellan att låta affärsområdena anpassa
respektive belöningssystem till sin speciella situation, men samtidigt tillse att
företagets gemensamma mål kan efterlevas.
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1.3  Syfte
Syftet är att utifrån ett ekonomiskt styrperspektiv analysera huruvida skillnader
i teknologi och organisationskultur mellan verksamhetsområden i
diversifierade företag motiverar ett för företaget differentierat
belöningssystem.

1.3.1  Förtydligande
Teknologi innebär grad av rutin i arbetet vad gäller de två dimensionerna
arbetsmetoder och arbetsuppgifter (Perrow, 1970). Med organisationskultur,
hädanefter kallat kultur, avses gemensamma värderingar och beteenden hos
individerna i organisationen. Teknologi och kultur samspelar genom att
arbetets metoder och uppgifter får konsekvenser för de anställdas
gemensamma beteenden och värderingar.

Med diversifierade företag menas företag med olika verksamhetsslag, som
följer av en uppdelning på exempelvis olika affärsområden eller funktioner.
Studieobjektet för denna undersökning är revisionsbolag. Med differentierat
belöningssystem avses vidare att det inom ett och samma företag förekommer
olika belöningssystem.

1.4  Disposition

Figur 1: Dispostionsfigur

Kap 2. Metod

Kap 3. Teoretisk referensram

Kap 4. Empiri
karaktäristika

Kap 4. Analys
karaktäristikaKap 1.

Inledning
Kap 4. Analys
belöningssystem

Kap 5.
Analys

&
slutsats

Kap 4. Empiri
belöningssystem
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1. En bakgrund till problemet och en efterföljande diskussion inleder det
första kapitlet, vilket därefter resulterar i uppsatsens syfte.

2. I det andra kapitlet diskuteras inledningsvis i vilken omfattning våra
grundläggande föreställningar genomsyrar och påverkar uppsatsprocessen.
Därefter beskrivs tillvägagångssättet för uppsatsen samt faktorer som
påverkar undersökningens kvalitet och trovärdighet. Detta kapitel
påverkar, vilket figuren visar, påverkar resten av uppsatsens delar.

3. Det inledande kapitlet och framförallt syftet, påverkar vilka teorier som
redogörs för i referensramen, vilken återfinns i uppsatsens tredje kapitel. De
tre teoretiska områdena som utgör grunden för efterföljande empiri och
analys är belöningssystem, situationsfaktorer samt kulturella skillnader.

4. Kapitel fyra utgörs dels av insamlad empiri, till vilken intervjuer med
medarbetare på fallföretaget utgör grund, samt dels av en påföljande analys
av den presenterade empirin. Utöver uppdelningen på empiri och analys
görs en indelning med avseende på affärsområdenas karaktäristika, det vill
säga teknologi och kultur, samt deras belöningssystem. Först följer således
en redogörelse för det empiriska materialet gällande affärsområdenas
karaktäristika och därefter en jämförande analys av desamma. Samma
upplägg följs därefter gällande belöningssystem. Anledningen till denna
växelvisa struktur mellan empiri och analys är främst för att underlätta för
läsaren, då vi bedömer att möjligheten att bättre erinra sig om det
empiriska resultatet då analysen påbörjas ökar i och med detta upplägg.
Analysen i detta och nästföljande kapitel skiljer sig från varandra i
abstraktionsnivå, där den avslutande analysen är på högre nivå än i
föreliggande kapitel.

5. Uppsatsen avslutas i kapitel fem med en avslutande analys och slutsats.
Analysen syftar till att koppla samman de två analyserna från kapitel fyra,
det vill säga affärsområdenas karaktäristika och belöningssystem samt
diskutera huruvida ett differentierat eller sammanhållet belöningssystem är
att föredra. Då uppsatsens syfte fokuserar på skillnader i karaktäristika
läggs fokus på detta framför skillnader i affärsområdenas belöningssystem,
vilket analyseras i mindre utsträckning.
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2  METOD
I följande kapitel redogör vi inledningsvis för betydelsen av våra
grundläggande föreställningar som kommer att genomsyra hela
uppsatsprocessen. Därefter beskriver vi den ansats
undersökningen har, vilket följs av vårt praktiska
tillvägagångssätt samt en diskussion om faktorer som inverkar på studiens kvalitet.
Avslutningsvis framställer vi den metodkritik som är av betydelse för läsaren att ta i
beaktande.

2.1  Vår personliga referensram
Varje människa bär i olika stor utsträckning med sig vissa, medvetna och/eller
omedvetna, föreställningar om omvärldens utseende och sin egen roll i denna
omvärld. Denna förförståelse är enligt Gilje & Grimen (1992) nödvändig för
förståelse, då vi annars, utan förförståelse inte skulle veta vad vi ska rikta vår
uppmärksamhet emot och undersökningen skulle således sakna riktning.
Forskarens personliga referensram fungerar följaktligen som ett filter
varigenom han eller hon betraktar omvärlden, vilket leder till en styrning av
hur verkligheten uppfattas. Perceptionen styr således vad forskaren finner
relevant, intressant och håller för riktigt. Dessa grundläggande föreställningar
är forskarens personliga referensram som över tiden formas av många
komponenter där språk och begrepp, trosuppfattningar samt individuella,
personliga erfarenheter utgör exempel på typer av komponenter som ger form
åt förförståelsen. Språk medför att människor förfogar över olika begrepp,
vilka möjliggör att något kan tillskrivas en viss mening. Vårt språk och de
begrepp vi använder oss av är till stor del ett resultat av våra studieår på
Ekonomprogrammet och i synnerhet vår valda inriktning mot ekonomisk
styrning. Med trosuppfattningar menas vad en viss människa uppfattar som
sant om världen. De är viktiga eftersom de bestämmer vad människan tar för
givet och vad som upplevs som problematiskt. Slutligen ingår de personliga
erfarenheterna, vilka varierar bland annat med avseende på vilken miljö en
människa är uppvuxen i. Människor tolkar situationer utifrån dels sina egna
erfarenheter och dels utifrån andra människors handlingssätt. Förförståelsens
betydelse vid tolkning och förståelse kan, likaväl som den är nödvändig, också
innebära problem. Till exempel innebär de delar av förförståelsen som vi har
ett omedvetet förhållande till en osäkerhet, då dessa kan styra vår förståelse
utan att vi är medvetna om det. (Gilje & Grimen, 1992)
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De grundläggande föreställningar som vi bär med oss kan vi aldrig helt koppla
bort eller bortse från. De genomsyrar, vare sig vi vill det eller inte, hela
uppsatsprocessen från problematisering och syfte till analys och slutsatser. Det
empiriska materialet uppfattas och tolkas också genom våra personliga filter.
(Arbnor & Bjerke, 1994) Det är viktigt att komma ihåg att
kunskapsgenereringen alltså alltid är avhängig forskaren och är ett resultat av
hans eller hennes subjektiva uppfattning av verkligheten. En redogörelse för
forskarens värderingar och syn på verkligheten kan således vara av vikt för
förståelsen av forskningsresultaten. (Myrdal, 1968 i Arbnor & Bjerke, 1994)

Frågan är då hur långt forskarens personliga referensram ska redogöras för i
form av paradigmatiska och filosofiska diskussioner? Vi anser att svaret på det
bör tas med utgångspunkt från nivån och omfattningen av forskningen och
ansluter oss därmed till Johansson-Lindfors (1993). För att skapa tyngd och
förståelse åt en forskares eller doktorands verk torde en utförlig redogörelse
vara nödvändig. Däremot håller vi det för tveksamt att en uppsatsstudent
verkligen, inom ramen för en termins arbete, har chans att till fullo utveckla
och redogöra för en till problemet ansluten kunskapssyn som sedan är den
som genomsyrar uppsatsen.

Risken finns att uppsatsstudenten bara når fram till en ”påklistrad” redogörelse för
sin kunskapssyn och då är det kanske bättre att han/hon avstår.”

Källa: Johansson-Lindfors, 1993 (s.53)

Vi ser såldes en överhängande risk att inträngandet inte blir så djupt att en
magisteruppsats om 20 poäng verkligen gagnas av ett sådant försök. Därmed
inte sagt att vi, som uppsatsstudenter, inte bör sätta oss in i olika
kunskapsuppfattningar och dess konsekvenser. Det är också viktigt att vara
medveten om och hela tiden hålla i minnet att vår uppsats färgas av våra
personliga referensramar. Ur objektivitetssynpunkt är denna självmedvetenhet,
tillsammans med en yttre medvetenhet, det vill säga hur vi influeras av normer
från exempelvis handledare och litteratur, nödvändig för att
kunskapsproduktionen ska kunna nå en rimlig objektivitetsnivå. (Arbnor &
Bjerke, 1994)

2.2  Ansats
Det finns olika synsätt på hur teori och empiri ska samspela i en studie, där de
två vanligaste ansatserna är induktion och deduktion. Att utgångspunkt tas
från empirin och därmed ett verkligt fenomen är innebörden av en induktiv
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ansats, medan startpunkt i teoretiska frågeställningar utmärker den deduktiva
ansatsen. (Wigblad, 1997)

I vår studie sker en växling mellan induktion och deduktion, vilket vi ser som
en process där startpunkten i vårt fall var av empirisk karaktär, i och med att
problemet först upptäcktes i empirin, varefter problemet vidareutvecklades
utifrån en teoretisk bas. Denna växelverkan diskuterar Alvesson & Sköldberg
(1994) i form av begreppet abduktion, vilket vi anser stämmer väl överens
med vår ansats. Enligt Alvesson & Sköldeberg används denna metod vid
många undersökningar som bygger på fallstudier, vilket vi diskuterar i nästa
stycke. Denna ansats som Wigblad (1997) även benämner sambandssynsättet
utgör ett komplement till de mer väletablerade empiriska och teoretiska
synsätten, då det behandlar empiri och teori som en odelbar enhet.
Sambandssynsättet behandlar även subjektiviteten i stor utsträckning som en
källa till kunskap. Med utgångspunkt i att det inte existerar någon absolut
objektivitet inom samhällsvetenskaperna anser vi att det är mycket viktigt att
sträva efter att det studerade fenomenet ges en så saklig framställning som
möjligt samt att forskaren gör en kritisk granskning av densamma.

2.2.1  En fallstudie
Utgångspunkt tas i syftet och problemfrågorna när den empiriska verkligheten
ska angripas, vilket kan ske antingen genom breda eller djupa studier, då en
undersökning på både bredden och djupet är svår att genomföra (Johansson-
Lindfors, 1993). Givetvis vore det bästa för vårt resultats tillförlitlighet att
genomföra studien på samtliga företag med en diversifierad verksamhet, men
på grund av bristande resurser är detta inte möjligt. Vi väljer därför att
noggrant genomlysa ett representativt företag, vilket kan liknas vid en
fallstudie, istället för att endast ytligt undersöka flera företag. (Yin, 1994)

Fallstudie eller fallundersökningar är beteckningen på utredningar som
undersöker ett existerande fenomen, till exempel en händelse, en person, ett
skeende eller en social grupp. Genom att koncentrera oss på ett enda fall
strävar vi att genom denna ansats att noga belysa samspelet mellan viktiga
faktorer som kännetecknar det aktuella fenomenet. (Merriam, 1994)

Yin (1994) menar vidare att man för att kunna förstå det existerande
fenomenet måste se det i sitt sammanhang och att det inte går att skilja de
variabler som rör fenomenet från dess kontext. Forskningsproblemets grad av
kontextbundenhet och avgränsbarhet brukar således vara en av kärnfrågorna
vid valet mellan fallstudier eller motsatsparten tvärsnittsstudier. Då vi syftar till
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att undersöka problematiken med belöningssystems utformning i
diversifierade företag är det endast meningsfullt att se fenomenet
belöningssystem i sitt sammanhang, vilket i vårt fall utgörs av företag med
diversifierad verksamhet, exempelvis genom affärsområden eller funktioner
som är tydligt åtskilda, och således talar det för en fallstudieansats. (Arbnor &
Bjerke, 1994) En fallstudie kommer enligt Bromley (1986, i Merriam, 1994) så
nära ens intresseområde som möjligt, genom dels direkt observation i
naturliga miljöer och dels genom att metoden fångar subjektiva faktorer som
tankar och känslor, vilket är något vi eftersträvar i vår undersökning.

Multipla datainsamlingsmetoder, vilket också bör ske under en längre
tidsperiod, i syfte att säkerställa informationens giltighet är ett av fallstudiens
kännetecken. Detta talar för att studien kan vara av kvalitativ eller kvantitativ
karaktär eller en kombination av de båda. (Yin, 1994) Enligt Merriam (1994)
förknippas fallstudier ofta med kvalitativa studier och tvärsnittsstudier med
kvantitativa, men så behöver det alltså inte vara. Då vi har använt oss av
kvalitativ primärdata i form av personliga intervjuer, vilka visserligen samtidigt
möjliggjorde en slags observation av respondenterna i deras arbetsmiljö, samt
sekundärdata i form av tidigare studier kan vår undersökning inte benämnas
renodlad fallstudie. Vi väljer i stället att kalla ansatsen för fallstudieliknande.

2.3  Tillvägagångssätt
Under en företagskväll på en revisionsbyrå i Stockholm i december 2001,
vilken båda uppsatsförfattarna deltog i, framkom det, i diskussion med några
anställda inom affärsområdena Revision samt Management Consulting, att det
föreligger skillnader mellan företagets olika affärsområden med avseende på
belöningssystem. Skillnaderna utgörs bland annat av storlek, förutsägbarhet
samt koppling mellan beteende och belöning. Det faktum att ett företag väljer
att belöna sina anställda på olika sätt och efter olika grunder beroende på
affärsområdestillhörighet väckte vårt intresse och vi började fundera kring och
diskutera ämnet. Tankegångarna berörde frågor om tänkbara orsaker till ett
sådant agerande, huruvida det är en medveten strategi eller traditionsbundet,
vidare funderade vi kring vilka konsekvenser det kunde få för företaget och
dess anställda. Detta ledde så småningom fram till en bred problematisering
utifrån vår föreställningsram och förförståelse.

I syfte att bredda vår förkunskap om belöningssystem och för att finna ett
relevant och intressant uppsatsfokus inhämtade vi därefter sekundärdata av
relativt generell och bred karaktär i ämnet. I nästa steg begav vi oss i januari



Differentierat eller sammanhållet belöningssystem i diversifierade företag?

10

2002 till en revisionsbyrås Linköpingskontor där vi genomförde en intervju
med en auktoriserad revisor. Inga på förhand fastställda frågor användes vid
intervjun utan den fungerade snarare som en relativt öppen diskussion, som
varade i cirka en och en halv timme. Vi fick därigenom möjlighet att pröva
våra tankegångar och utröna huruvida de kunde formuleras till ett relevant
problem. Vi anser det vara mycket viktigt att kunna förankra frågorna även
utanför universitetet, det vill säga bland relevanta företag, för att säkerställa
områdets meningsfullhet ur åtminstone ett intressentperspektiv förutom
universitetet. På så sätt anser vi nämligen att vårt uppsatsskrivande har
potential att kännas relevant och intressant i mycket stor utsträckning för oss
och för andra.

Nya infallsvinklar och därmed nya problematiseringsmöjligheter föranledda av
intervjun resulterade i att mer specifik och relevant sekundärdata om
problemområdet kunde inhämtas, vilket gjordes genom litteraturstudier, i
synnerhet tidigare genomförda undersökningar inom närliggande områden.
Ett antal amerikanska studier gällande skillnader i bland annat kultur, vari
arbetssätt inkluderades, mellan affärsområdena revision, skatt och
konsultverksamhet i revisionsbyråer påträffades och studerades. Utifrån detta
skapade vi en ny och smalare problemformulering, vilken således kan sägas
grundas på dels empirisk data, dels teoretisk samt vår egen tolkning.

2.3.1  Fallföretag
Vid val av företag som ska ingå i fallstudien bör företag som utgör så
represtentativa fall som möjligt väljas, alternativt extrema och särskiljande fall i
syfte att tydliggöra ytterligheterna (Eisenhardt, 1989). Av vårt syfte följer att
studien inriktar sig på företag med diversifierad verksamhet, för vilket
revisionsbranschen används som fall. Anledningen till det är främst att
revisionsbolag har en tydligt diversifierad verksamhet samt att de torde vara
representativa för användandet av belöningssystem då de traditionellt har
drivits av ekonomiska incitament (Jiambalvo, et al, 1983). Vi ansåg det
lämpligt att inrikta oss på de större revisionsbolagen, det vill säga de som ingår
i vad som brukar benämnas ”the Big Five”1 och inkluderar Öhrlings
PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, Arthur Andersen och
Deloitte & Touche (Wallerstedt, 2001). Detta eftersom dessa i motsats till de
mindre byråerna, som främst är inriktade på revision, förutom traditionella
revisionstjänster även har en utvidgad konsultverksamhet där tjänsterna är

                                          
1 ”Big Four” (Henriksson, 2002) efter sammanslagningen av Arthur Andersen med i
Sverige Deloitte & Touche (Olsson, 2002).
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organiserade i separata affärsområden. Åtskilda affärsområden är naturligtvis
en förutsättning för att en jämförelse mellan dem ska vara genomförbar. Efter
val av bolag skulle det bestämmas vilket eller vilka kontor som skulle fungera
som studieobjekt. Eftersom inte heller de stora bolagen har renodlade
affärsområden utanför storstäderna blev det nödvändigt att välja kontor i en
storstadsregion, vilket vi definierar som Stockholm, Göteborg och Malmö.
Detta urvalsförfarande, det vill säga att urvalet görs efter vissa på förhand
bestämda kriterier som anses vara relevanta för studien, är i linje med det som
Strauss & Corbin (1990) benämner teoretiskt urval.

Då urvalet var gjort skulle beslut fattas angående hur många av de fem
bolagen som skulle undersökas. Till följd av att vi bedömer att en
undersökning av kvalitativt slag bäst kan besvara syftet och vi således ämnar
studera objekten på djupet anser vi, för att undersökningen ska vara praktiskt
genomförbar inom den tidsram vi har till förfogande, att endast ett färre antal
företag skulle kunna inkluderas. Risken med att välja ett litet antal objekt,
särskilt om det råder en stor heterogenitet i populationen, är dock att ett
alltför situationsspecifikt resultat erhålls, varför möjligheter till en rättvisande
generalisering minskar (Strauss & Corbin, 1990). Härav följer att vi ansåg två
fallföretag vara ett lagom antal, då det skulle ge oss möjlighet att både hinna
genomföra ett större antal intervjuer på respektive företag och på så sätt få
djup i undersökningen samt göra jämförelser mellan företagen.

Samtliga fem bolag kontaktades för att se om det förelåg intresse för att
deltaga i undersökningen. Kontakt söktes från många olika utgångspunkter,
det vill säga flera olika personer på varje företag, handledares och våra
personliga kontakter, samt via både telefon och e-mail. Trots dessa
ansträngningar stod det klart att endast ett av företagen var villigt att ställa
upp, och det under förutsättning att de fick vara anonyma. Orsakerna till att
inte fler ville deltaga var främst två. För det första ansåg många uppsatsens
ämne, det vill säga belöningssystem, vara av strategisk betydelse för dem och
därmed ville de hemlighålla sådan information. Vidare är arbetsbelastningen
inom revisionsbranschen mycket ojämn över året vilket eskalerar till sin
högsta intensitet under årets första månader, varför många inte ansåg sig
kunna avsätta intervjutid. Med anledning av att det teoretiska urvalet, de fem
stora bolagen, är litet i antal samt bolagen uppvisar många gemensamma
nämnare, vilket kan exemplifieras genom storlek, arbetsuppgifter,
affärsområdesuppdelning, rikstäckning samt förekomst i tidigare nämnda
storstäder bedömer vi trots att endast ett företag fungerar som fallföretag att
risken för att få ett alltför situationsspecifikt resultat är liten.
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2.3.1.1  Anonymitet
Fallföretagets önskan om anonymitet behandlar vi genom att ändra eller
utesluta sådana specifika begrepp som kan härledas till företaget. Företagets
personalansvarige för respektive affärsområde har även läst och godkänt de
sammanställda empiriavsnitten gällande sitt affärsområde, vilket ytterligare har
minimerat risken för att kopplingar kan göras till företaget. För att
intervjuobjektens uttalanden inte ska kunna härledas till någon speciell person
görs en uppdelning av medarbetarna på två karriärsnivåer i stället för
företagets ordinära fem. Medarbetarna betecknas härigenom som antingen
juniora eller seniora, vilket är en specialkonstruerad benämning. De medarbetare
som befinner sig på nivå ett och två i företagets karriärstege klassificerar vi
som juniora medan de som befinner sig på nivå tre, fyra och fem benämns
seniora medarbetare. Förteckning över antalet respondenter och deras nivå i
karriärstegen återfinns i källföreteckningen under muntliga källor.

2.3.2  Datainsamling
Primärdata har för uppsatsen främst insamlats genom personliga intervjuer,
varigenom även en slags observation av respondenterna samtidigt
möjliggjordes. Sekundärdata utgörs främst av tidigare studier inom området.

2.3.2.1  Semistrukturerade intervjuer
Det bästa angreppssättet för att på svar på vårt syfte var att genomföra den
kvalitativa undersökningen genom intervjuer med ett antal respondenter.
Frågorna, i synnerhet gällande skillnaderna i karaktäristika mellan
affärsområdena, är av komplex och subjektiv karaktär. Även om postenkäter
skulle öka det praktiskt genomförbara antalet respondenter skulle dess fasta
och ej anpassningsbara frågeform inte kunna åstadkomma samma frågedjup
som är möjligt vid intervjuer. För att kunna svara på vårt syfte såg vi det
således mycket lämpligt att genomföra personliga intervjuer där
respondenterna kunde få större utrymme att tänka och tycka relativt fritt. För
att locka fram nämnda tänkande och tyckande användes således en
intervjuteknik av semistrukturerat slag, vilket innebär att ett antal övergripande
frågor på förhand sammanställdes (Strauss & Corbin, 1990). Dessa fungerade
som en hjälp för att täcka informationsbehovet och alla viktiga områden, men
någon viss ordningsföljd följdes inte strikt och frågeformuleringarna varierade.
Vidare utökades frågebatteriet med relevanta följdfrågor beroende på hur
respondenten svarade, vilket möjliggjorde att intressanta stickspår på så sätt
kunde följas upp och utvecklas. Den personliga intervjuformen gjorde också
att vi hade möjlighet att observera respondenternas beteende, vilket fungerade
som en ytterligare faktor för att belysa skillnaderna mellan affärsområdena.
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2.3.2.2  Antal intervjuer
Problemfrågornas nämnda komplexitet och subjektivitet gjorde dock att trots
att intervjumetodiken valdes framför enkäter att vi ansåg det nödvändigt att
genomföra relativt många intervjuer. Vi avsåg att genom intervjuerna skapa en
helhetsbild över respektive affärsområde med avseende på belöningssystem
samt kultur och teknologi. Ett tillräckligt stort antal respondenter från varje
affärsområde skulle leda till att mönster i de subjektiva åsikterna kunde hittas
och ett alltför situationsspecifikt, det vill säga personspecifikt, resultat
undvikas. Det är svårt att på förhand veta hur många respondenter som
behövs för att återskapa en helhetsbild, men för att undersökningen skulle
vara praktisk genomförbar hade vi antalet fem från varje affärsområde som
riktmärke. Dessa fem skulle bestå av medarbetare på olika hierarkiska nivåer
samt  respektive affärsområdes nationella personalansvarig, varav de senare
var tänkta att i större utsträckning ha möjlighet att kunna ge mer övergripande
svar för sitt affärsområde och således mindre subjektivt utifrån sig själv
(Hartley, 1994). Den första kontakten togs med respektive personalansvarig,
vilka hänvisade oss vidare till övriga personer. Antalet fem visade sig i stort
fungera bra som riktmärke, från affärsområdena Corporate Finance och Skatt
intervjuade vi vardera fem personer, medan intervjuerna inom Revision
utökades till sju. Totalt genomfördes således 17 intervjuer med medarbetare
på olika hierarkiska nivåer.

Intervjuerna med medarbetare inom Revision genomfördes i Göteborg,
medan intervjuerna inom Skatt och Corporate Finance utfördes i Stockholm.
Detta eftersom affärsområdena är väl representerade i Stockholm och
Göteborg samt att de två senare affärsområden är störst i omfattning och i
antal anställda i Stockholm, varför vi ansåg kunna få det bästa och mest
rättvisande underlaget där.

2.3.2.3  Förberedelser
Vid intervjuerna utgick vi som tidigare nämnts från på förhand sammanställda
intervjuguider med övergripande frågor. Guiderna gjordes i två olika
versioner, den ena till personer med personalansvar och den andra till övriga
medarbetare2. Båda guiderna syftade till att försöka få respondenten att tänka
på ett mer generellt sett än bara utifrån sig själv, det vill säga ett försök att
täcka in även andras uppfattningar. Guiderna skiljer sig främst i den
bemärkelsen att frågorna till personalansvariga är av än mer generell karaktär.
Sedermera fann vi att den med fördel kunde användas även till personer på
partnernivå då även de ur sin chefsposition hade god förmåga att svara ur ett

                                          
2 Se bilaga 1.



Differentierat eller sammanhållet belöningssystem i diversifierade företag?

14

större perspektiv. De förberedda intervjuguiderna är i stort sett identiska för
samtliga affärsområden men följdfrågorna varierade i större omfattning.

För att pröva huruvida frågorna var förståeliga, samt undersöka om de var av
ledande karaktär gjordes en testintervju med en anställd inom affärsområdet
Revision på företaget. Genom att vi hade möjlighet att göra en testintervju
med en person som skulle ha kunnat ingå i studien anser vi att testet i hög
grad är realistiskt och verklighetsnära. Därefter korrigerade vi en del frågor
och skickade sedan ett par dagar innan respektive intervju ut dem till samtliga
respondenter. Detta för att möjliggöra för respondenten att förbereda sig och
på så sätt undvika att personen skulle bli ställd och inte kunna svara.

2.3.2.4  Praktiskt genomförande
Platsen för intervjuerna var i samtliga fall respondentens arbetsplats.
Intervjuerna pågick mellan 45 minuter och 1,5 timmar beroende på hur
mycket respondenten önskade delge och hur mycket tid som fanns till
förfogande. För att kunna koncentrera oss på intervjun och ställa relevanta
och givande följdfrågor valde vi att göra bandupptagningar i stället för
anteckna under intervjuernas gång. Användandet av bandspelare ställde sig
respondenterna mycket förstående och positivt till i samtliga fall.
Bandupptagningarna skrevs ut kort tid efter intervjutillfällena.

2.3.2.5  Intervju om företagets övergripande utvärderingssystem
På global nivå, det vill säga för samtliga affärsområden och över hela världen,
har fallföretaget ett gemensamt Balanced Scorecard (BSC). Det är från detta
globala BSC som respektive affärsområdes BSC mynnar ut. Företaget har
således ett i grunden gemensamt system för samtliga affärsområden, vilka
därifrån har utformat sina respektive utvärderingssystem på lite olika sätt. För
att förstå denna gemensamma ram som ligger till grund för de olika
affärsområdenas utvärderings- och belöningssystem genomförde vi en intervju
med en av företagets experter inom BSC. Den intervjuade har varit delaktig i
implementeringen av BSC:et inom företaget, vilken startade för några år sedan
och i viss mån fortfarande pågår. Resultatet av denna intervju redovisas
separat under avsnitt 4.3.1.

2.3.2.6  Komplettering
I syfte att öka vår förståelse för vilka skillnader som finns mellan medarbetare
inom respektive affärsområde samt för att få ett ytterligare stöd för
kommande analyser skickade vi ut tre mycket korta frågor via e-mail till de
personer vi tidigare hade intervjuat, varav 14 svarade. Detta gjordes för att
ytterligare ta reda på medarbetarnas syn på dels medarbetarna inom sitt eget
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affärsområde och dels på medarbetarna inom de andra affärsområdena,
eftersom dessa personer torde ha en bra uppfattning huruvida det finns
skillnader mellan medarbetarna i de olika affärsområdena och i så fall vad som
kan tänkas karaktärisera respektive affärsområdes medarbetare.

2.4  Studiens kvalitet
För att kontrollera en studies kvalitet kan det enligt Yin (1994) genomföras
tester gällande validitet och reliabilitet. Det spelar enligt Yin ingen roll om
undersökningen baseras på kvantitativa eller kvalitativa insamlingsmetoder,
eftersom all vetenskaplig forskning syftar till att producera logiskt hållbara
resultat och slutsatser. Grad av validitet och reliabilitet kan vid fallstudier
visserligen inte, som vid surveyundersökningar, genom statistiska samband
bestämmas på förhand, men det hindrar alltså inte att kvalitetsdiskussionen
även vid fallstudier görs i termer av validitet och reliabilitet. Viktigt vid
fallstudier är dock att forskaren inte bara vid ett särskilt tillfälle utan
konsekvent under hela undersökningen uppmärksammar och söker
åstadkomma hög validitet och reliabilitet (Kvale, 1997). Härav följer att de
kritiska tidpunkterna för säkerställandet av en hög kvalitet inkluderar hela
kedjan från att det bestäms vilken eller vilka datainsamlingsmetoder som ska
användas till analys och tolkning.

2.4.1  Inre validitet
Genom inre validitet ämnar forskaren se till så att hans eller hennes resultat
överensstämmer med verkligheten i så hög utsträckning som möjligt, vilket
innebär att sanningshalten är hög. Inom samhällsvetenskaplig och kvalitativ
forskning är utgångspunkten att det inte finns någon objektiv verklighet utan
endast en socialt konstruerad sådan av människorna som lever i den. Den
socialt konstruerade verkligheten, vilken är den som finns att tillgå,
kännetecknas vidare av att vara holistisk, flerdimensionell och över tiden
föränderlig, vilket innebär att individerna som lever i den uppfattar den olika
både beroende på vem som tillfrågas samt vid vilken tidpunkt. (Merriam,
1994)

Validitetsbedömningen måste således syfta till att undersöka huruvida
forskaren har ”återgett dessa multipla konstruktioner på ett riktigt sätt, det vill säga att
den rekonstruktion som vi via en viss metod kommit fram till är trovärdiga för dem som
konstruerat de ursprungliga och flerfaldiga verkligheterna” (Lincoln & Guba ur
Merriam, 1994, (s 178)
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Forskarens uppgift är således att rekonstruera respondenternas konstruktion
av verkligheten på ett sådant sätt att det återspeglar deras konstruktion. Det är
så resultatet blir trovärdigt för dem och så som sanningshalten kan bedömas
vara hög.

Den inre validiteten kan säkerställas genom olika tillvägagångssätt, varav
triangulering är ett effektivt sätt. Triangulering innebär att det insamlade
datamaterialet verifieras till exempel genom användning av olika
datainsamlingsmetoder, insamling i olika situationer och vid olika tidpunkter,
inblandning av flera forskare och flera informationskällor (Hartley, 1994).
Triangulering och därmed ett sanningsenligt resultat åstadkoms genom att
forskaren frågar sig:

”Is there another way you can get that person to tell you what is really going on? Can
someone else shed light on the phenomenon? Are there documentary records you can
check?”

Källa: Hartley, 1994 (s 219)

Vår studie har genomförts av två personer, vilket innebär två, i alla fall delvis,
olika perspektiv och sätt att se på saker och ting. Således får undersökningen
input och idéer från två håll, vilket främst är av vikt vad gäller tolkning och
analys. Risker för enkelspårighet och trångsynthet minskas härigenom. Helt
skilda perspektiv kan vi dock inte sägas ha, eftersom vi främst genom
gemensam utbildning har skolats att tänka på ett visst sätt, dessutom gör vi
undersökningen tillsammans vilket innebär att vi påverkar och influerar
varandra på ett sätt som vi inte hade gjort om vi i stället hade genomfört var
sin av varandra oberoende undersökning. Vad gäller triangulering kan vidare
sägas att vi inhämtat informationen från ett flertal informationskällor genom
de intervjuer vi genomfört med olika personer samt haft möjlighet att
kontakta de personer vi intervjuat om oklarheter uppstått och på så vis har
risken för eventuella missförstånd minimerats.

2.4.2  Reliabilitet
Reliabilitet har att göra med att om samma eller en annan forskare vid ett
senare tillfälle skulle göra om undersökningen genom att använda samma fall
och samma metoder som vid den första undersökningen så skulle det resultera
i samma resultat och slutsatser (Yin, 1994). Den kvalitativa forskningens
uppgift är, vilket utretts under intern validitet, att återkonstruera verkligheten
så som den uppfattas av de som lever och verkar i den. Alla individer har sin
egen uppfattningsvariant av verkligheten och det innebär att den sociala
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konstruktionen i en organisation är ett resultat av de ingående individernas
uppfattningar. Eftersom konstruktionen inte är konstant utan förändras över
tiden och med respondenterna kan exakt samma resultat, det vill säga
rekonstruktion, aldrig erhållas två gånger. Reliabilitet i traditionell bemärkelse
kan således inte skapas.

Viktigt är att i stället diskutera och försöka uppnå hög intersubjektiv
reliabilitet i undersökningen (Kvale, 1997). Det innebär att resultaten i
möjligaste mån ska vara oberoende av den som utför undersökningen, det vill
säga forskaren. Om någon annan med liknande kunskaper och förutsättningar
som oss skulle utföra exakt samma fallstudie, intervjua exakt samma
människor vid exakt samma tidpunkt och använda sig av samma metoder som
vi har gjort så skulle de vid hög intersubjektiv reliabilitet komma fram till ett
liknande resultat. Fullständig intersubjektivitet kan dock heller aldrig uppnås
då våra subjektiva värderingar och tolkningar på ett tvunget sätt påverkar
resultatet (Arbnor & Bjerke, 1994).

Intersubjektiviteten i vår undersökning bedömer vi har ökat redan genom att
vi är tänker på och är medvetna om problemet. Konsekvent under studien har
vi försökt inta en öppen och värderingsfri attityd, så att resultatet skulle bero i
så liten sträckning som möjligt av oss. Vidare har vi noggrant och tydligt
redogjort för valda tillvägagångssätt och ställningstaganden.

2.4.3  Yttre validitet
Yttre validitet behandlar huruvida och i vilken grad resultatet är
generaliserbart till fall utanför det undersökta fallet (Yin, 1994). För att det
överhuvudtaget ska vara meningsfullt att generalisera måste det först tillses att
undersökningen besitter en hög inre validitet, det vill säga att rekonstruktionen
av den sociala konstruktionen av verkligheten är riktigt gjord. Man måste
således försäkra sig om att sanningshalten i fallstudien är hög och att resultatet
därigenom är meningsfullt och riktigt. (Merriam, 1994)

Generalisering från surveyundersökningar och fallstudier görs på olika sätt. I
surveyundersökningar används statistisk generalisering medan det i fallstudier
används analytisk dito. Den statistiska metoden är formell och explicit, vilket
innebär att man genom matematiska uträkningar kan bestämma hur stor
sannolikheten är att det undersökta urvalet stämmer överens med
populationen i övrigt. Den analytiska metoden är i rak motsatts därtill
informell och kräver att en bedömning görs huruvida resultaten av en
undersökning kan gälla även andra fall. (Kvale, 1997) Fallstudier syftar inte till
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att undersöka så typiska fall som möjligt för att kunna generalisera hela
resultatet till en population, utan att i stället påträffa och förstå processer,
beteenden, modeller, begrepp och liknande som är av generell art. Det som
ska generaliseras måste ses i sitt sammanhang, det vill säga i sin kontext för att
det ska få någon mening, det är alltså bara till liknande kontexter som
generalisering kan göras. Således är det av största vikt att forskaren preciserar
och beskriver kontexten kring processerna, begreppen med mera i fallstudien
samt därmed under vilka villkor de kan förväntas finnas. Generalisering sker
genom en ”bottom up process”, där forskaren genom noggranna
undersökningar i ett enskilt fall försöker finna saker som är giltiga i andra
situationer, givet den beskrivna kontexten. Vid fallstudier är det vidare viktigt
att för en lyckad generalisering eller teoriskapande att resultaten förankras och
jämförs med befintlig teori inom området. (Hartley, 1994) Genom en iterativ
process kan på så sätt teorierna kontinuerligt utvecklas och bli mer och mer
korrekta och betydelsefulla.

”The theory-building process relies on past literature and empirical observation or
experience as well as on the insight of the theorist to build incrementaly more powerful
theories.”

Källa: Eisenhardt, 1989 (s 548)

Generalisering från fallstudier kan antingen göras av forskaren eller lämnas åt
läsaren (Kvale, 1997). Det kan vara lättare för läsaren att själv avgöra om
resultatet är applicerbart på situationen som är relevant för honom eller
henne, eftersom han eller hon har eller kan skaffa sig full kännedom om sitt
fall. Avgörande för att läsaren ska kunna bedöma huruvida fallstudien är
jämförbar med hans eller hennes situation är hur som helst att forskaren
tillhandahåller tillräckligt med information om både det empiriska resultatet,
situationsvariabler samt den teoretiska referensram som resultaten knyts an till
(Hartley, 1994).

Vi anser att det till syvende och sist måste vara upp till läsaren att avgöra i
vilken grad vårt resultat är generaliserbart och således om det kan vara
applicerbart för honom eller henne. Därför har vi knutit an resultatet till en
teoretisk referensram inom det relevanta området, noga redogjort för vårt
empiriska material samt specificerat den relevanta kontexten. Kontexten eller
situationen kring vårt fall är belöningssystem i företag med en diversifierad
verksamhet. Kontexter där liknande processer, modeller och fenomen bör
kunna återfinnas är således företag med en sådan struktur.
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2.5  Metodkritik
Att genomföra en fallstudie innebär att vi som forskare utgör det främsta
instrumentet för insamling, tolkning och analys av data, vilket medför att
mycket av det resultat som framkommer i denna undersökning är beroende av
vår förmåga att hantera dessa uppgifter. (Merriam, 1994) Vid insamlandet av
data, vilket framförallt skett genom intervjuer förekommer en risk för den så
kallade intervjuareffekten, vilken innebär att respondenten svarar som den tror
att forskaren vill att den ska svara och således erhålls oriktig data. I och med
att vi några dagar innan intervjun skickat ut intervjumallen till respondenterna
har tid funnits för att dem att anpassa sina svar efter vad de tror svaret bör
vara. Detta anser vi oss ha hanterat genom att ställa en mängd följdfrågor som
respondenterna inte hade fått ta del av i förväg. Vidare har det, genom att vi
använt oss av semistrukturerade intervjuer, hos oss inte funnits några givna
svar på frågorna, vilket betyder att vi minimerat vår påverkan på svaren.
(Arbnor & Bjerke, 1994) Att vi vid oklara eller ofullständiga svar haft
möjlighet att åter kontakta intervjupersonerna har tillsammans med de öppna
frågorna medverkat till att reducera intervjuareffekten. Det är dock inte
möjligt att till fullo undvika intervjuareffekter.

Konsekvensen av att intervjuerna genomfördes på olika kontor är att det inte
går att frysa variabler som till exempel den eventuella påverkan kontorets
geografiska läge och storlek har på de intervjuade personernas svar. Dock
lyckades vi begränsa spridningen till att endast utgöras av fyra olika kontor,
varav tre av dessa återfinns i samma stad. Vi bedömer dock att risken för att
detta ska ha påverkat resultatet inte är alltför påtaglig, eftersom vi begränsade
oss till de två storstäderna Stockholm och Göteborg, vilkas kontor påvisar
stora likheter vad gäller storlek och struktur.

Antalet intervjuer visade sig fullt tillräckligt inom Revision och CF. Däremot
var antalet fem inom Skatt något knappt för att få en fullständig bild av
affärsområdet. Detta beror på att dess undergrupper uppvisar så stora
skillnader att affärsområdet sammantaget brister i homogenitet. Då vi endast
intervjuade en person från varje undergrupp kunde således inte ett lika tydligt
mönster skönjas som i de andra två affärsområdena.
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3  TEORETISK REFERENSRAM
Inledningsvis introduceras belöningssystemets funktion som
styrmedel samt dess olika beståndsdelar. En presentation av
olika situationsvariabler samt vikten för företaget att anpassa sig
efter dessa följer sedan. Därefter presenteras tre studier som
behandlar kulturella skillnader i revisionsbolag, där kärnpunkterna sedan lyfts fram i en
sammanfattande matris. Kapitlet avslutas med två modeller som ligger till grund för
kommande analys.

3.1  Belöningssystem som styrmedel
För att ett företag ska kunna drivas effektivt samt på sikt kunna överleva
måste de anställda i möjligaste mån arbeta på ett sätt som är i linje med
företagets bästa. Företagets visioner, strategi, mål och framgångsfaktorer
måste således göras intressanta och betydelsefulla för anställda på alla nivåer
och avdelningar i företaget, så att de önskar arbeta i samklang med dem.
Målkongruens uppstår då de anställda fås att verka så att deras prestationer
sammanfaller med företagets mål, det vill säga de önskvärda prestationerna.
Det gäller således att styra samtliga anställda åt att sträva åt rätt och åt samma
håll. (Anthony & Govindarajan, 2001)

Ett sätt att skapa nämnda målkongruens är att med hjälp av ett
belöningssystem som stödjer företagets mål och strategi belöna de beteenden
och prestationer hos individerna som ur företagets perspektiv är önskvärda.
För att de anställda ska påverkas av belöningarna måste de upplevas som
meningsfulla och motiverande. Att utforma ett sådant system är dock
problematiskt eftersom individerna har olika åsikter om vad som är
motiverande och meningsfullt. Hopwood (1974) illustrerar detta
målkongruensresonemang i följande figur.
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Figur 2: Målkongruens, Hopwood (1974) s. 10, egen bearbetning.

Figuren visar den brist på överensstämmelse som finns mellan företagets
önskade prestationer (A) och de prestationer som individerna utför (B). Enligt
Hopwood är ett belöningssystem en lösning på denna konflikt genom att det
inspirerar och motiverar de anställda att ändra sitt beteende och prestera i
enlighet med vad företaget bedömer vara önskvärt (B förflyttas mot A), såvida
det resulterar i att meningsfulla belöningar utgår. Det är vidare endast de
prestationer som är mätbara genom prestationsmått (C) som kan vara
belöningsgrundande, eftersom det är dessa som avgör huruvida en anställd
klarat att uppnå sin del av företagets uppsatta mål.

”What you measure is what you get”
Källa: Kaplan & Norton, 1992 (s 71)

I optimalsituationen är samtliga prestationer som företaget anser vara
önskvärda mätbara, men eftersom det är komplicerat och i vissa fall omöjligt
att skapa mått för vissa prestationer går det endast att mäta en del av de
önskvärda prestationerna, vilket illustreras i figuren genom att cirklarna A och
C endast delvis sammanfaller. För att nå total målkongruens skulle det
följaktligen krävas att prestationerna kan upptas av prestationsmåtten, att
belöningar utgår från dessa mått samt att det är rätt belöningar. Vad som är
rätt belöningar och rätt mått är svårt att generellt närmare precisera då det är i
hög grad individberoende och situationsspecifikt.

Belöningar

Företagets mål

Prestationsmått

Individuella
preferenser

A

C

B

A Önskvärda prestationer för att nå företagets mål.
B Anställdas prestationer.
C Prestationer som fångas upp av mått i styrsystemet.
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Vi använder oss nedan av den del av Hopwoods figur som föregår
målkongruensillustrationen, det vill säga rektangelsystemet, som ram för vår
teoretiska redogörelse om belöningssystem. Detta eftersom vi anser att detta
illustrerar ett belöningssystems olika beståndsdelar. Rektangeln ”individuella
preferenser” tolkar vi utgöra de anställdas egna och högst personliga mål och
avgör därmed hur de kommer att agera samt vad de motiveras av. Då syftet
med uppsatsen inte är att i detalj redogöra för vad de anställda motiveras av
beskiver vi inte denna del närmare här. I följande avsnitt redogörs dock för
figurens resterande tre delar: företagets mål, prestationsmått samt belöningar.
Därefter beskrivs krav som kan ställas på ett effektivt belöningssystem.

3.1.1  Mål – grunder för belöningar
Ett företags mål bestäms utifrån dess framgångsfaktorer, vilket i sin tur är
avhängigt olika situationsfaktorer som till exempel strategi, omvärld och de
anställda i företaget. De övergripande målen bryts med fördel ned i finansiella
och icke-finansiella mål samt kort- och långsiktiga mål. Dessa utfördelas sedan
i företaget på individ- och gruppnivå.

3.1.1.1  Finansiella & icke-finansiella mål
Traditionellt sett har många företag använt sig av finansiella mål, exempelvis
en viss räntabilitet på eget kapital. Kritik som riktats mot att enbart använda
sig av finansiella mål som belöningsgrund är kortsiktigheten i dessa.
Kortsiktigheten ligger i att ett högt resultat kan nås för stunden genom
fokusering på handlingar som ökar resultatet på kort sikt på bekostnad av
lång, till exempel försäljning av anläggningstillgångar, minskade satsningar på
utbildning och på kundrelationer. Om anställda enbart belönas utifrån
kortsiktiga finansiella mål, koncentrerar de sig på dessa vilket således sker på
bekostnad av de långsiktiga prestationerna. Detta talar för att belöningssystem
ska grunda sig på en kombination av finansiella mål, som kortsiktiga
resultatmål och icke-finansiella mål som förväntas påverka framtida resultat.
Kundtillfredsställelse och produktkvalitet är exempel på icke-finansiella mål
som motiverar till långsiktiga prestationer. Ett problem med långsiktiga mål är
mätbarheten, det vill säga svårigheten att hitta relevanta och rättvisande
mätvariabler. Goda kundrelationer är för många företag viktigt att arbeta med,
men det är svårt att veta vilka faktorer som verkligen åstadkommer goda
kundrelationer och således vad mätningen ska utgå från. Ett ytterligare
problem är osäkerheten med långsiktiga mål, till exempel är det troligt att fler
utbildningstimmar på sikt leder till ett bättre resultat, men det är inget man
med säkerhet kan fastställa. (Anthony & Govindarajan, 2001).
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3.1.1.2  Individuella mål och gruppmål
En annan aspekt att ta ställning till vid utformning av ett belöningssystem är i
vilken utsträckning företaget ska använda sig av individuella respektive
grupprestationer som bas. En fördel med att belöna en anställd utifrån
individuella prestationer är att problemet med free-riders minimeras, medan
en nackdel är att det kan uppstå en suboptimeringsrisk och därmed blir
gruppens prestationer och resultat av mindre betydelse för den enskilde
individen. Ett sätt att kombinera dessa två är att låta resultatmått som speglar
gruppens prestationer leda till gruppbelöningar, medan den del av resultatet
som den enskilde individen i högre grad kan påverka resultera i en individuell
belöning. (Samuelsson et al, 2001)

Sarin & Mahajan (2001) diskuterar i likhet med Samuelsson et al hur ett
företag på bästa sätt ska belöna medarbetare som arbetar i team och visar i sin
studie hur olika belöningsstrukturer påverkar teamprestationerna. De olika
belöningsstrukturerna redogörs för genom två begreppspar: positionsbaserade
belöningar och lika belöningar, vilka berör hur en till storleken bestämd
belöningspott ska fördelas inom teamet, samt resultatbaserade belöningar och
processbaserade belöningar, vilka mer handlar om utifrån vilka faktorer
storleken på belöningarna ska bestämmas. De positionsbaserade belöningarna
innebär att belöningar ska bestämmas utifrån vilken position en medarbetare
har i företaget, vilka visade sig leda till störst belåtenhet i situationer där det är
lätt att bedöma den individuella delen av teamets prestation. Vidare så belyser
denna belöningsgrund skillnader i teamet med avseende på bland annat
ansvarstagande, risktagande och bidrag till arbetet, vilket är faktorer som ofta
är olika fördelat bland medarbetarna. Till exempel så tar en senior
medarbetare ofta mer ansvar och en större risk än en nyanställd, vilket kan
tänkas medföra att olika belöningar ska utgå. Innebörden av lika belöningar är
helt enkelt att teammedlemmar erhåller en lika stor belöning för sin prestation,
vilket enligt Deutsch (1968, ur Sarin & Mahajan, 2001) visade sig vara en
lämplig struktur i projekt där samarbetsnivån är hög och där arbetsuppgiftens
resultat i stor utsträckning är beroende av samtliga medlemmar i teamet. Ett
annat skäl för lika belöningar är att de förstärker teamkonceptet, vilket inte
differentierade belöningar som grundar sig på position gör. Att avgöra
huruvida belöningarna ska distribueras lika eller olika är problematiskt, då en
medarbetare som egentligen önskar positionsbaserade belöningar inte
erkänner det på grund av grupptrycket och risken att inte uppfattas som en
lagspelare.

Belöningar som kopplas till projektets resultat är definitionen på de
resultatbaserade belöningarna, vilka har en positiv effekt på prestationerna i
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ett team som arbetar med långa och komplexa projekt där medarbetarna är
relativt säkra på att resultatet blir tillräckligt stort för att belöning ska utgå.
Resultatbaserade belöningar visar således på betydelsen av att det ska finnas
en tydlig koppling mellan prestation och belöning för att få medarbetarna
motiverade att prestera det som företaget eftersträvar. En ytterligare positiv
aspekt med dessa belöningar är att kriterierna som de bygger på är objektiva
och därför mer effektiva när det gäller att skapa rätt beteende hos de anställda
i företaget. Processbaserade belöningar bygger på att belöningarna är kopplade
till exempelvis processer och beteenden som är viktiga för att nå önskat
resultat. Faktorer som talar för processbaserade belöningar i långa och
komplexa projekt är att de fokuserar på vissa milstolpar eller delmål i ett
projekt, vilket möjliggör att belöningar kan erhållas tidigare jämfört med vad
som är möjligt med en resultatbaserad belöningsstruktur och således är det
mer effektivt. (Sarin & Mahajan, 2001)

3.1.1.3  Hur och vem ska sätta målen?
Individernas och gruppernas mål bör vara tydliga och uppnåbara. De anställda
ska förstå målen och uppleva att de är möjliga att uppnå, därefter kan
företaget belöna utifrån dessa (Steers & Porter, 1991). Merchant (1997) menar
att målen ska vara utmanade men uppnåbara för att vara som mest
motiverande och få de anställda att utföra önskvärda prestationer. Var gränsen
går mellan att målen är utmanade och samtidigt uppnåbara varierar beroende
på faktorer som erfarenhet, mognad och självsäkerhet hos de individer som
omfattas av målen. Ett tydligt, konkret och realistiskt mål innebär en utmaning
för de anställda och medför att arbetsinsatsen då är som högst (Svensson,
2001; Merchant, 1997). En ytterligare faktor att ställning till är i vilken
utsträckning medarbetarna ska få deltaga när målen upprättas, det vill säga om
målen ska sättas ”top-down” eller ”bottom-up”. Ett deltagande är fördelaktigt
på flera sätt, till exempel får de anställda större förståelse för målen samt
varför de är satta på en viss nivå och således ett ökat engagemang att uppnå
dessa. I situationer där en person på chefsnivå besitter lika mycket kunskap
om de förhållanden som utgör grunden för de mål som ska sättas, som den
person som annars skulle deltaga, kan målen sättas top-down. Dessa
situationer är dock få. (Merchant, 1997)

3.1.2  Prestationsmått – ett sätt att mäta mål
För att belöningssystemets mål ska kunna mätas och prestationerna utvärderas
behövs det rättvisande och giltiga mått. Hopwood (1974) menar att stora
svårigheter förknippas med utformandet av ett sådant prestationsmåttsystem
på grund av att måtten sällan blir helt perfekta, vilket till största del förklaras
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av att de inte omfattar alla dimensioner av de utförda prestationerna. Då fokus
ofta ligger på att använda objektiva mått begränsas således möjligheten att
skapa ett heltäckande prestationsmått. Objektiviteten handlar om möjligheten
att mäta och verifiera ett resultat på samma sätt oberoende av vem som gör
det. I vissa fall kan det vara bättre att göra en subjektiv bedömning av en
anställds prestation än att endast mäta sådant som objektivt och enkelt kan
mätas. För att användandet av subjektiva mått ska vara lyckat ställs det dock
stora krav på den som gör bedömningen, att den till exempel besitter
tillräckligt med information för att kunna uttala sig om prestationen samt att
den anställde har förtroende för bedömaren så att den kan lita på att omdömet
blir rättvisande.

Simon (2001) anser att det finns tre förutsättningar för att avgöra huruvida ett
mått är bra eller inte. För det första ska det överensstämma med företagets
strategi, då mått i likhet med mål ger signaler till de anställda om vad som är
viktigt och i vilken riktning de ska arbeta. Prestationsresultatet måste vidare
kunna mätas på ett effektivt sätt, vilket möjliggörs av måttens giltighet,
tydlighet, fullständighet och påverkbarhet. Giltigheten sammanhänger med att
måttet ska mäta det som avses, det vill säga målet, samt tydlighet avspeglar
huruvida det är förståeligt. Innebörden av att ett mått ska vara fullständigt är
som i stycket ovan nämnts att alla väsentliga attribut av en insats bör fångas av
måttet, medan ett påverkbart mått reflekterar handlingar som är direkt
påverkbara av den berörda personen. Slutligen menar Simon att ett mått ska
vara kopplat till det ekonomiska värdet, det vill säga att ett mått som
exempelvis nöjdkundindex verkligen ska väntas resultera i ett ökat resultat och
värde för företaget. Företaget måste följaktligen vara medvetet om och förstå
de orsak- och verkanssamband som gäller för det, annars föreligger en risk i
det avseendet att företag som inte är säkra på vad en aktivitet kommer
resultera i eller om den överhuvudtaget kommer resultera i något positivt,
väljer att satsa på säkra aktiviteter som visar resultat efter en kortare
tidsperiod. Detta även om de mer osäkra och långsiktiga aktiviteterna har
möjlighet att på sikt leda till ett bättre resultat. För att måttet ska var
ekonomiskt försvarbart är det vidare viktigt att nyttan av det överstiger
kostnaden för att ta fram det, det vill säga genomförandet av mätningen.

3.1.3  Belöningar
”A reward system is any process within an organization that encourages, reinforces, or
compensates people for taking a particular set of actions. It may be formal or informal,
cash or noncash, immediate or delayed.”

Källa: Wilson, 1996 (s 3)
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Det finns ett stort utbud av belöningar som företag kan använda sig av, allt
från monetära som exempelvis lön, bonuslön, optioner och pensionslösningar
till icke-monetära som en upplevd meningsfullhet, tillfredsställelse och
självständighet i arbetet. (Samuelsson, 2001; Svensson & Wilhelmsson, 2001)
Dessa olika belöningar kan enligt bland annat Steers och Porter (1991) delas in
i två huvudsakliga grupper: inre och yttre belöningar.

Belöningar som uppkommer i form av att en anställd känner sig tillfredsställd
med arbetsprestation i sig, klassificeras enligt Emmanuel et al (1990), som inre
belöningar. Herzberg (1966) förklarar en inre belöning i termer av positiva
känslor som uppstår hos den anställde vid prestation eller uppnådda resultat i
arbetet. Beteendet hos en anställd som upplever dessa belöningar som
motiverande kan beskrivas som att han eller hon presterar för arbetsuppgiften
i sig och inte för vad prestationen kommer att resultera i för materiella eller
sociala belöningar. Den anställde kan till exempel arbeta för att uppnå en
känsla av självständighet och att den besitter tillräcklig kompetens för arbetet.
(Steers & Porter, 1991) Enligt Deci (1987) är ökad prestationsförmåga, ökad
kreativitet, vilja att engagera sig i andras arbetsuppgifter et cetera ett resultat av
att en anställd är motiverad av inre faktorer. Pinder (1998) menar vidare att en
anställd känner sig motiverad och intresserad av arbetsuppgiften i sig först när
han eller hon inte upplever någon press från exempelvis yttre belöningar eller
bestraffningar.

De yttre belöningarna är de som oftast förknippas med belöningssystem, då
det är dessa som ett företag formellt erbjuder sina anställda i syfte att det ska
resultera i önskade prestationer. (Wilson, 1996; Herzberg 1966) De anställda
arbetar i en riktning som de vet leder till en belöning, förutsatt att de uppnår
en viss prestationsnivå. En bonuslön är vidare ett besked på att en anställd
gjort ett bra arbete, varför yttre belöningar även fungerar som feedback. Att
enbart använda sig av yttre belöningar är dock ofta inte tillräckligt för att
motivera till önskade prestationer, varför målet vid utformningen av ett
belöningssystem bör vara att upprätta en balans mellan yttre och inre
belöningar. (Steers & Porter, 1991) Wilson (1996) kritiserar yttre belöningar
främst med avseende på tre faktorer. För det första reduceras kreativiteten
och risktagandet genom att anställda endast gör det som de får belöning för.
Den andra faktorn berör samarbetet mellan de anställda, vilket försämras på
grund av den interna konkurrenssituationen som de yttre belöningarna skapar.
Slutligen menar Wilson att yttre belöningar endast skapar tillfällig
behovstillfredsställelse och upplevs som bestraffning när de tas bort eller
överhuvudtaget inte lämnas ut. Wilson och andra kritiker menar att arbetet ska
utformas på ett sådant sätt att det i sig självt är belönande.
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3.1.4  Förutsättningar för ett effektivt belöningssystem
Det ställs krav på att belöningssystemet är tillförlitlighet, det vill säga att en
anställd ska kunna lita på att en viss handling leder till en viss belöning.
Tillförlitligheten hör även samman med att systemet ska vara varaktigt. Det
krävs kontinuitet i systemet för att belöningarna ska få en motiverande effekt.
En belöning som endast utgår en gång garanterar inte fortsatta prestationer,
förutsatt att arbetsuppgiften i sig inte genererar en inre motivation och
belöning, eftersom incitamentet har upphört. (Wilson, 1996) Lawler (1990)
menar i viss likhet med Wilson att det krävs en tydlig koppling mellan
prestation och belöning för att belöningssystemet ska ha en motiverande
effekt på de anställda, då en individs motivation enligt Emmanuel et al (1990),
är som störst när han eller hon tror att en viss prestation leder till en viss
belöning och belöningen i sin tur upplevs som attraktiv samt att det finns en
möjlighet att prestera den nivå som företaget önskar. Lawler anser att denna
koppling blir tydligare i en decentraliserad organisation, då decentralisering
medför en uppdelning på mindre enheter vilket innebär bättre möjligheter att
mäta prestationer på avdelnings-, grupp-, och även individnivå. Detta i sin tur
gör det lättare för anställda att se och förstå kopplingen mellan sin prestation
och den belöning som erhålls.

Både belöningarna och uppsatta mål ska ha ett värde för mottagaren och
upplevas som meningsfulla och rättvisa för att ha uppnå en så hög motivation
som möjligt hos mottagaren. (Anthony & Govindarajan, 2000). Detta är som
mycket annat inom motivationsområdet, nämligen beroende på individen.
Vad som är meningsfulla mål och belöningar för en anställd är kanske
oväsentliga för en annan. Samma sak gäller när det handlar om att skapa ett
rättvist system, då rättvisa är det som de berörda personerna faktiskt uppfattar
som rättvisa. (Svensson & Wilhelmsson, 2001) Baron & Byrne (1997, ur Sarin
& Mahajan, 2001) menar att en belöning upplevs som orättvis om en
medarbetare bedömer att han eller hon inte får tillräckligt stor del av den
totala belöningspotten, dels i förhållande till sin prestation och bidrag och dels
i förhållande till sina medarbetare. Konsekvensen av att ett belöningssystem
upplevs som orättvist kan bli att det får en motsatt effekt, det vill säga leder till
minskat engagemang och mindre önskvärda prestationer, varför
rättviseaspekten är av stor betydelse att ta i beaktande i
belöningssammanhang.
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3.2  Situationsvariabler
Contingencyteorier poängterar att ett universellt sätt att organisera oberoende
av situation inte existerar. Olika företag och organisationer finner givet sin
situation en lämplig strategi och därefter olika lösningar på hur verksamheten
för bästa effektivitet bör organiseras och struktureras. (Lawrence & Lorsch,
1967) Företagets struktur och ekonomistyrning måste skräddarsys utifrån dess
unika behov och omständigheter, där hänsyn måste tas till organisationens
karaktäristika, dess omvärld, teknologi, bransch och individer (Ashton et al,
1995). Lawrence & Lorsch menar att situationsvariablerna ska ses som både
hot och möjligheter i dess påverkan på företagets interna strukturer och
processer.

Omvärld
Situationsvariabeln omvärld avser den omgivning och miljö företaget befinner
sig i. Centrala faktorer är branschens konkurrensintensitet samt omvärldens
förändringstakt och därmed förutsägbarhet. Ju snabbare förändringstakt desto
viktigare blir fokuseringen på prognoser än på utfall, vidare ökar behovet av
finansiell och icke-finansiell information både vid en snabb förändringstakt
samt vid stor konkurrens. (Ashton et al, 1995) Just omvärldens
förändringstakt var föremål för en omfattande studie av Burns & Stalker
(Pugh et al, 1971). Företag i stabila miljöer och etablerade branscher är, menar
de, ofta av mekanisk typ, vilket kännetecknas av beslutsfattande på hög nivå
och stor tillit till formella regler och procedurer. Motsatsen kallas organisk och
påträffas ofta i dynamiska och föränderliga miljöer. Kännetecknade för dessa
är således beslutsfattande på lägre nivå samt färre förutbestämda regler och
procedurer. Skillnader i branschstabilitet leder också till att omvärlden och
kunderna har olika förväntningar på företagen och deras produkter.

Teknologi
Teknologi avser vilken arbetsmetod företagets uppgift, produktion och
inriktning kräver (Emmanuel et al, 1990). Perrow (1970) diskuterar teknologi i
termer av arbetets grad av rutin och möjlighet till standardisering. Perrow
klassificerar rutin i två olika dimensioner, det vill säga gällande arbetsmetoder
samt arbetsuppgifter. Grad av rutin vad gäller arbetsmetod har att göra med i
vilken utsträckning tillvägagångssättet, vad gäller en arbetsuppgift, är givet
eller huruvida den kan lösas på olika sätt. Detta avgörs främst av hur vanligt
förekommande uppgiften är för företaget och för den anställde, samt därmed
på vilket sätt information kan sökas och uppgiften analyseras. Förekommer
arbetsuppgiften ofta så finns det inom företaget redan kända tillvägagångssätt
och information kan sökas genom exempelvis instruktioner och manualer.
Förekommer däremot arbetsuppgiften sällan eller aldrig existerar det inte
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sådana kända tillvägagångssätt, utan den anställde måste lita till sin egen
erfarenhet, bedömning samt intuition. Grad av rutin vad gäller arbetsuppgifter
har att göra med i vilken utsträckning de kräver det ena eller det andra av ovan
beskriva informationssökningssätt, det vill säga hur väl kända
arbetsuppgifterna är samt hur stor anpassning, exempelvis kundanpassning,
den aktuella situationen kräver. Om graden av rutin är hög är
tillvägagångssättet för det mesta känt medan motsatt gäller då graden av rutin
är låg.

Figur 3: Teknologi, Perrow (1970) s. 78, egen bearbetning.

I och med att rutin kan ses i två dimensioner menar Perrow (1970), vilket
illustreras i bilden ovan, att det mellan rutinarbete och icke-rutinarbete finns
två lägen. Mellanformerna utgörs av ”hantverksproduktion” med stor
variation vad gäller arbetsmetoder i kombination med liten variation vad gäller
arbetsuppgifter och ”ingenjörsarbete” med liten variation vad gäller
arbetsmetoder i kombination med stor variation vad gäller arbetsuppgifter.

Struktureringen och styrningen av företag får på ett naturligt sätt olika
inriktning beroende på graden av beskriven rutin i arbetet. Ju mindre rutin
desto större är behovet av flexibilitet och medbestämmande bland anställda i
företaget, vilket leder till en decentraliserad struktur. Om rutinen däremot är
hög är standardiserade förfaranden mest effektiva samt en centraliserad
struktur eftersträvansvärt. (Perrow, 1970)

Porter (1980) för ett liknande resonemang, där han anser att lämplig styrning
beror av om produktionen är inriktad på differentiering, med en stor mängd
olika produkter där antingen styckproduktion eller mycket korta serier
förekommer eller prispress, där företaget saluför ett fåtal produkter som
tillverkas i långa serier. Han menar att skillnader i produktkomplexitet kräver
olika omställningstakter och förmåga till flexibilitet. För en stor prispress och
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liten komplexitet lämpar sig en högre hierarki och hårdare kontroll medan
differentiering och stor komplexitet i stället kräver större utrymme för
flexibilitet och initiativförmåga. Även Woodward (1965) menar att i de mest
framgångsrika företagen i branscher som karaktäriseras av styckproduktion är
makten utspridd på fler människor samt ett färre antal hierarkiska nivåer
förekommer än i de mest framgångsrika företagen i branscher med
massproduktion.

Individer
En annan situationsvariabel är individerna i företaget. Individerna, det vill säga
företagets anställda, är alla unika med avseende på beteende, värderingar och
personlighet. Individerna är redan innan anställningen påverkade och formade
av uppväxt, miljö, utbildning, tidigare erfarenheter och annat. Efter
anställningen influeras de ytterligare av företaget och dess speciella
karaktäristika. (Lawrence & Lorsch, 1967) Vroom (1964) har undersökt i hur
stor utsträckning anställdas möjlighet till medbestämmande har positiva
effekter på motivation och attityder beroende på personlighetskaraktäristika.
Jämlikhetsförkämpar och personer med stort behov av oberoende påverkades
i stor utsträckning genom positiva attityder avseende arbetet samt genom
större arbetsmotivation. Personer med endast ett litet behov av oberoende
påverkades däremot inte alls av ett större inflytande.

En organisationstyp i vilka individernas kompetens har en mycket central
betydelse är professionella organisationer. I dessa organisationer är
arbetsuppgifterna ofta av komplex karaktär, vilket följaktligen ställer krav på
de anställdas kunskaper och färdigheter. Den organisationsstruktur som bildas
är vad Mintzberg et al (1995) benämner professionella byråkratier och är
vanlig för bland annat universitet, sjukhus och revisionsbyråer. Det
byråkratiska inslaget har att göra med att stor vikt läggs vid specialisering och
standardisering. Typologin skiljer sig dock från maskinbyråkratin främst
genom den höga graden av decentralisering, varigenom de anställda får
omfattande befogenheter och stor handlingsfrihet i det dagliga arbetet, vilket
är möjligt med anledning av de anställdas profession. En följd av de anställdas
befogenheter och inflytande i arbetet blir att de till stor del kan arbeta relativt
oberoende av varandra, men i nära relation till kunderna, vilket kan
exemplifieras med läkare som arbetar nära deras patienter och revisorer som
skapar en relation till de företag som de reviderar. Specialiseringen och
standardiseringen vad gäller uppgiftslösningen bottnar i en medveten
rekrytering av människor med en i stor utsträckning gemensam kunskapsbas.
Det standardiserade inslaget i arbetssättet kan, vilket är vanligt i konsultbolag,
förklaras av de standardkoncept som de anställda, utifrån gällande
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situationsfaktorer, tillämpar. Först gäller det att fastställa och kategorisera
kundens behov, varefter ett lämpligt koncept väljs ut och appliceras på den
aktuella situationen. Dessa koncept kan till viss del ses som standardiserade,
men graden av standardisering begränsas av de anställdas egna uppfattningar
och erfarenheter om hur arbetet ska utföras. Någon annan form av
standardisering är svår att uppnå i professionella organisationer då
arbetsuppgifterna kännetecknas av komplexitet och således är svåra att styra
genom regler. (Mintzberg et al, 1995)

3.2.1  Diversifierade företag
Företag kan välja att växa och bredda sin verksamhet och sitt sortiment av
många olika skäl, varav försök att sprida sina risker hör till de vanligaste.
Genom att diversifiera och bredda utbudet kan företaget verka inom fler än
ett branschsegment och har på så sätt möjlighet att sprida sina risker.
Diversifieringen kan leda till att olika segment inom samma företag möter
miljöer, marknader, kunder och liknande av elementärt skiftande slag.
Beroende på hur stora olikheterna är leder detta till att struktur, beteende och
kontroll inom ett diversifierat företag inte alltid är lämpligt att likrikta. Det är
således viktigt att uppmärksamma att olika delar av samma företag i många fall
måste ta ställning till fundamentalt olika förutsättningar och situationsfaktorer.
(Emmanuel et al, 1995) Stora revisionsbyråer, som är uppdelade på
affärsområdena revision, skatt och konsultverksamhet, kan ses som ett
exempel på företag med ett diversifierat utbud. Den organisatoriska
differentieringen är revisionsbranschens naturliga reaktion på omvärldens och
kundernas önskemål och krav. Var och ett av affärsområdena möter nämligen
åtskilda och relativt oberoende miljöer, vilket innebär olika förutsättningar,
osäkerhet, uppgifter och arbetslogik. (Jiambalvo et al, 1983)

Ett resultat av segmenteringen av ett företag i skilda affärsområden är att de
anställdas beteenden och värderingar påverkas. Varje affärsområde blir
experter på sitt segment och sina arbetsuppgifter. Med anledning av skillnader
i arbetsuppgifternas natur, grad av osäkerhet i omvärlden, utbildning och
erfarenheter utvecklar varje affärsområde speciella arbetsstilar, mentala
processer, beslutskriterium samt i vissa fall även verklighetsuppfattning.
(Lawrence & Lorsch, 1967) Skillnaderna upprätthålls vid rekrytering dels
genom att människor med liknande uppfattningar och beteende anställs samt
dels genom insocialiseringsprocesser där nyanställda får lära sig vad
affärsområdet håller för rätt och fel (Pratt & Beaulieu 1992). Affärsområdenas
skillnader gör att de anställda behöver olika sorts kunnande och färdigheter
för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och bra sätt. Eftersom
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affärsområdena befinner sig inom samma företag är det inte säkert att
olikheterna är av sådan fundamental karaktär att det helt skilda
egenskapskategorier är att föredra. Däremot är det troligt att egenskaperna är
olika betydelsefulla och värderas olika högt inom de olika affärsområdena.
Detta bör i förlängningen påverka hur de anställda utvärderas och därmed
belöningsgrunderna, då det är det beteende och de handlingar som är viktiga
för företaget som ska premieras för att belöningssystemet ska fungera
effektivt. (Jiambalvo et al, 1983)

Sammanfattningsvis kan sägas att den stora fördelen för ett företag att
diversifiera sig, i den betydelsen att affärsområdena struktureras och
organiseras på olika sätt, är att företaget på så sätt får en större närhet till sina
marknadssegment och därigenom har möjlighet att anpassa sig efter vilka olika
situationsvariabler affärsområdena möter. En risk med diversifieringen är
dock att de olika affärsområdena utvecklas i så olika riktningar att det blir
problem att integrera dem. Emmanuel et al (1990) anser risker med ledningens
minskade kontroll samt opportunistiskt beteende som mest överhängande.

Den minskade kontrollen yttrar sig i kommunikations- och
koordinationsproblem eftersom affärsområdenas självständiga utveckling gör
att ledningen får mindre möjlighet till insyn och inflytande i det dagliga
arbetet. Det ökade avståndet, kanske både arbetsmässigt, mentalt och lokalt,
mellan företagsledningen och affärsområdena gör att de naturliga
kommunikationsvägarna försvåras. Koordineringen kan också av samma
anledning bli lidande. Vidare ses en risk för opportunistiskt beteende, då de
anställda arbetar för affärsområdets bästa och inte företagets bästa. Detta
innebär en risk för att affärsområdena strävar åt olika håll som i värsta fall är
motsatta, vilket naturligtvis leder till försämring, med minskat resultat för
företaget som helhet som följd även om enskilda affärsområden går bra.

3.3  Kulturella skillnader
I detta avsnitt redogör vi för studier som främst koncentrerar sig på
organisationskulturella skillnader mellan affärsområdena revision, skatt och
konsultverksamhet inom revisionsbolag. Först presenteras tre studier var för
sig, varefter vi i en matris sammanfattar dessa. Gemensamt för dessa tre
studier är att de genomsyras av och tar utgångspunkt i organisationskultur i
vid bemärkelse, vilket definieras av Hood & Koberg (1991) och Pratt &
Beaulieu (1992) som:
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 “interweaving of individuals into a community and the collective programming of the
mind that distinguishes the members of one human group from another: the values,
norms, beliefs and customs an individual holds in common with members of some
social unit or group”.

                                                                             Källa: Hood & Koberg, 1991 (s. 1)

”values shared by members of an organization (or organizational sub-unit) that
manifests themselves in the practices of that organization”.

            Källa: Pratt & Beaulieu, 1992 (s. 667)

3.3.1  Hood & Koberg - Kulturtyper
Hood & Koberg (1991) menar att kulturella skillnader kan uppstå i företag
genom uppdelning på avdelningar med avseende på typ av arbete, externa
relationer och skillnader i professionell och yrkesmässig tillhörighet. Jiambalvo
(1988) menar att det i revisionsbolag torde finnas kulturella skillnader mellan
affärsområdena revision, skatt och konsultverksamhet, då dessa använder sig
av ett specialiserat språk, den professionella tillhörigheten varierar samt även
till viss del relationen till omvärlden.

Wallach (1983, ur Hood & Koberg, 1991) har utvecklat en modell bestående
av tre separata kulturtypologier; byråkratisk, innovativ och stödjande som kan
förekomma i olika avdelningar inom ett företag. Denna klassificering är
utgångspunkten för Hood och Kobergs studie om huruvida det existerar
kulturella skillnader mellan olika affärsområden i revisionsbolag.

1. Den byråkratiska kulturen kännetecknas av att den är strukturerad  och
reglerad. Arbetsprocessen är organiserad, rutinartad, systematisk och
begränsad till avdelningen. Vidare är den byråkratiska kulturen mogen,
stabil, etablerad, hierarkisk och maktorienterad.

2. Den innovativa kulturen präglas av en resultatorienterad miljö, där
risktagande och kreativitet är framträdande faktorer. Företagsamhet och
driftighet är ytterligare särdrag för denna kultur.

3. Den stödjande kulturen är familjär och värdesätter faktorer som harmoni,
öppenhet, samarbete, jämlikhet och förtroende. Arbetsmiljön är
relationsorienterad och utmärks av en vilja att hjälpa varandra.
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Affärsområdena revision och skatt anses stämma bäst överens med den
byråkratiska kulturen, då dessa två områden erbjuder väldefinierade tjänster
som bygger på professionella standards och skatteregler. Arbetsprocesserna är
strukturerade och rutinartade och då arbetsuppgifterna förutsätter en rättelse
efter vissa standards och regler finns det en risk att kreativiteten hämmas.
Konsultverksamhet, där arbetsuppgifterna är mindre rutinartade och
standardiserade stämmer bättre överens med den innovativa kulturen. Miljön
är här föränderlig vilket inverkar på den formella strukturen och
arbetsprocessen på så sätt att det ställs krav på flexibilitet samt
grupprelationerna och hur de anställda kommunicerar i teamen. Alla tre
affärsområden har likheter som motsvaras av den stödjande kulturen.

Kulturella skillnader förekommer inte enbart horisontellt, mellan olika
avdelningar, utan även vertikalt, mellan olika hierarkiska nivåer i ett företag.
De stora revisionsbolagen har partners överst i hierarkin, följt av managers,
senior och slutligen assistenter längst ner i den hierarkiska pyramiden. Bland
dessa nivåer har Hood och Koberg (1991) en föreställning om att den
byråkratiska kulturen är mer utmärkande hos assistenter, senior och managers
än bland partners, som har tydligare drag av en innovativ kultur.

Kreativitet och kultur
Ett företags kultur kan påverka de anställdas kreativitet. En kreativ individ
beskrivs av författarna som bland annat en person med ett stort och brett
intresse, självständig, intuitiv, energisk, bra självförtroende samt gillar
variationer och förändringar i sitt arbete. En starkt byråkratisk kultur tenderar
att skapa försiktiga och kritiska medarbetare, vilket kan resultera i en minskad
kreativitet, medan en innovativ kultur uppmuntrar till initiativrika och
originella medarbetare. Inom revisionsområdet, med de regler som måste tas
hänsyn till, utvecklas som ovan nämnts en mer byråkratisk kultur än för skatt
och konsultverksamhet, vilket dock inte behöver innebära att revisorer är
mindre kreativa, men kulturen kan däremot uppmuntra till viss försiktighet.

Kreativiteten kan även skilja sig åt mellan partners och assistenter, det vill säga
de hierarkiska nivåerna i ett företag kan förväntas ha olika behov av
kreativitet. En partner fungerar som den kreativa parten i gruppen och
bestämmer och påverkar det totala resultatet. Huruvida en partner i
revisionsbolag medverkar till att bolaget blir framgångsrikt beror på många
fler faktorer än kreativitet, men Hood & Koberg menar att det är rimligt att
anta en framgångsrik partner besitter en kreativ och innovativ förmåga. Detta
då det ställs krav på företagsverksamhet och innovationsförmåga för att kunna
driva ett företag och således för att bli framgångsrik inom branschen.
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Kreativitet existerar självklart på andra hierarkiska nivåer än hos partners, men
beroende på att en anställds kreativa färdighet inte har utvecklats lika mycket
på en lägre nivå i hierarkin exempelvis på grund av att de mer noggrant följer
reglerna, gör att kreativiteten är mer utmärkande hos partners jämfört med
assistenter.

3.3.2  Pratt & Beaulieu - Power distance och uncertainty
avoidance

Pratt & Beaulieu (1992) undersöker huruvida det i revisionsbyråer finns
kulturella skillnader mellan affärsområdena revision, skatt och
konsultverksamhet. Hofstedes modell Values Survey Module (VSM) används i
detta syfte. Modellen syftar till att klassificera nationell kultur i fyra olika
dimensioner: power distance, uncertainty avoidance, individualism –
collectivism och masculinity – femininity (Hofstede, 1980). Pratt & Beaulieu
har genom omfattande tester kommit fram till att modellen som är avsedd att
användas för att klassificera nationell kultur också på ett korrekt sätt kan
användas för att studera kultur mellan och inom företag, vad gäller de två
dimensionerna power distance och uncertainty avoidance.

Power distance indikerar i vilken grad ojämlik fördelning av makt mellan
individerna existerar, samt huruvida maktspridningen är accepterad. Viktigt att
poängtera är att maktfördelningen är accepterad av såväl de med stor makt
som de med liten. (Hofstede, 1980) I företagskulturer med stort power
distance är hierarkiska strukturer samt ledning av auktoritärt slag vanliga.

Uncertainty avoidance indikerar i vilken grad individerna känner sig hotade av
ovana och tvetydiga situationer och försöker undvika detta genom att stifta
formella regler, garantera utstakade och stabila karriärvägar och inte acceptera
avvikande idéer och beteenden. (Hofstede, 1980) I företagskulturer med stort
uncertainty avoidance känner de anställda ofta arbetsrelaterad stress och
värderar tydliga regler högt.

Revision och skatt
Pratt & Beaulieu har slagit samman affärsområdena revision och skatt då de
anser att de i hög grad liknar varandra exempelvis vad gäller arbetslogik och
omgivning. De återkommande och ofta rutinartade arbetsuppgifterna i
revision och skatt gör att affärsområdena möter en stabil och fast omvärld.
Byråkrati med hierarkiska organisationsstrukturer och kommunikationskanaler
är vanligt förekommande. Den stora mängden professionella
rekommendationer samt lagar som de båda områdena måste följa gör att de
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bör attrahera individer som tycker om att samt känner sig trygga då det finns
tydliga regler att följa. Detta sammantaget leder till att både graden av power
distance och uncertainty avoidance är hög.

Konsultverksamhet
Konsultverksamhet kännetecknas av en stor variationsrikedom vad gäller
uppdragen och arbetsuppgifterna. Området har således en mycket mindre
förutsägbarhet och större osäkerhet än skatt och revision. Detta kräver en mer
organisk struktur och snabba kommunikationskanaler, vidare har cheferna en
mer konsultativ roll. Konsultverksamhet bör attrahera individer som trivs med
variation och osäkerhet i miljön, hämmas av regler samt tenderar att inte
drabbas negativt av arbetsrelaterad stress. Konsultverksamhet kännetecknas
således av både ett litet power distance samt uncertainty avoidance.

3.3.3  Schloemer & Schloemer - Personlighetsattribut
Schloemer & Schloemer (1997) menar att en individs personlighet påverkar
hur individen ser på sitt arbete och hur den interagerar med andra människor.
Individens beteende i olika situationer kan således härledas ur dess unika
personlighet. Genom att beskriva och klassificera individer med avseende på
olika personlighetstyper och därmed beteendemönster kan typpersonligheter
och typbeteenden för olika yrken urskiljas då individer med liknade
klassificering tenderar att välja liknande yrken. Anställda med
personlighetsattribut som väl matchar vad som är önskvärt och adekvat för
yrket tenderar att prestera väl samt i större utsträckning vara nöjda med yrket,
vilket leder till att dessa också håller fast vid sitt yrkesval.

Schloemer & Schloemer (1997) har i sin klassificering av individer i
revisionsbranschen använt sig av Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, som i
sin grundform utvecklades av Carl Jung och sedan vidareutvecklades av
Briggs-Myers. Modellen avser klassificera individer med hjälp av fyra olika
kategorier vardera bestående av två motsatta karaktärsdrag. Individerna måste
inte i alla situationer bete sig på samma sätt, det vill säga klassificeras på
samma sätt. För det mesta, särskilt i pressade och ovana situationer, stämmer
dock ett av de motsatta karaktärsdragen för varje kategori in på individens
beteende.



Differentierat eller sammanhållet belöningssystem i diversifierade företag?

37

Informationsstrukturering
� Sensing (S): organisering av intryck från omgivningen sker strukturerat och

i en viss ordningsföljd. Dessa personer gillar konkreta uppgifter som kan
angripas genom en steg för steg procedur. Nya problem ogillas såvida det
inte finns ett etablerat sätt att lösa dem.

� Intuition (N): här används ett helhetsperspektiv och en bred referensram
då omgivningens intryck ska organiseras. Dessa personer favoriserar
abstrakta uppgifter och ogillar detaljstyrt arbete.

Beslutsfattande
� Thinking (T): högre pålitlighet och trovärdighet ges till beslut som har

fattats på logisk och objektiv basis.
� Feeling (F): ett värdebaserat och subjektivt beslutsfattande, varigenom

hänsyn tas till hur beslutet påverkar andra människor, hålls för riktigt.

Omvärldsförhållning
� Introverted (I): personen föredrar att sjunka in i sin inre värld av idéer och

tankar.
� Extroverted (E): personen föredrar den yttre världen av människor och

företeelser. Dessa individer är av social natur och tycker mycket om
interaktionen med andra människor.

Personlig livsstil
� Judgement (J): personen angriper omvärlden genom en ordnad och

planerad livsstil.
� Perception (P): personen angriper omvärlden genom en mer spontan och

flexibel livsstil.

Schloemer & Schloemers studie visar, i samklang med andras exempelvis Otte
(1983, ur Schloemer & Schloemer, 1997) att de vanligast förekommande
personligheterna på revisionsbyråer, det vill säga inom samtliga
affärsområden, är kombinationerna ISTJ och ESTJ. Det är således personer
som föredrar att lösa konkreta uppgifter på ett logiskt och objektivt sätt.
Vidare kännetecknas dessa av att ha en ordnad och planerad livsstil. Ingen
skillnad finns i andel med introverted kontra extroverted personlighet. Trots
att ISTJ och ESTJ är revisionsbyråers vanligaste kombinationer föreligger det
betydande relationsvisa skillnader mellan individers beteende mellan de olika
affärsområdena, det vill säga revision, skatt och konsultverksamhet.
Andelsskillnaderna vad gäller beteendeparen mellan tjänsteområdena måste,
för att få betydelse, sättas i relation till de andra affärsområdenas andelar. En
stor andel sensing och därmed lägre andel intuition inom revision måste
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exempelvis sättas i relation till konsultverksamhet där andelen sensing är lägre
och andelen intuition högre än i revision.

Revision
Arbetsprocessen i revision utmärks av ett relativt standardiserat och rutinartat
förfarande. Vanliga kännetecken i kulturen är processorientering samt viss
grad av stelhet och tröghet, vilket borde förklaras av att arbetet i hög grad
påverkas av de regler och standards som revisorerna åläggs att följa. Härav
följer att personer med beteendena sensing, thinking och judgement
förekommer i mycket hög grad inom revision.

Konsultverksamhet
Arbetsuppgifterna och problemlösningen i konsultverksamhet kräver stor
kreativitet och flexibilitet. På grund av de varierande och ostandardiserade
arbetsuppgifterna är kulturen av mer innovativt slag. Individer inom
konsultverksamhet attraheras av uppgifter där lösningar från början inte är
lika standardiserade, vilket lockar till professionella utmaningar. En större
andel personer med karaktäristikerna intuition, feeling, perception och
extroversion påträffas följaktligen här än inom revision. Särskilt utmärkande är
skillnaden i informationsstrukturering, det vill säga intuition och sensing.

Skatt
Beteendeskillnader mellan revision och konsultverksamhet är tydligast och
mest utmärkande medan skatt utgör en slags mellanform. Schloemer &
Schloemer menar att skatt ligger närmast revision eftersom skatteregler och
lagar, liksom revisionens regler och standards, leder till en stelare och mindre
flexibel kultur. Detta skulle således leda till en stor andel individer med
beteendet sensing. Jacoby (1981 ur Schloemer & Schloemer, 1997) anser
däremot att skatt, i likhet med konsultverksamhet, har en mindre andel
individer med beteendena introversion och sensing och därmed större andel
extroversion och feeling än revision.
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3.3.4  Sammanfattning: kultur
De tre beskrivna kulturartiklarna sammanfattas i detta avsnitt i en matris där
kärnpunkterna lyfts fram. Viktigt att hålla i minnet är att kärnpunkterna och
hur de skiljer sig åt är ett resultat av en jämförelse av affärsområdena inom ett
företag, vilket medför att samma resultat inte nödvändigtvis erhålls vid en
jämförelse med företag i andra branscher.

Revision Skatt Konsultverksamhet

Kulturtyp byråkratisk
stödjande

byråkratisk
stödjande

innovativ
stödjande

Kreativitet låg hög hög

Power Distance stort stort litet

Uncertainty
Avoidance

stort stort litet

Informations-
strukturering

sensing sensing intuition

Beslutsfattande thinking feeling feeling

Omvärlds-
Förhållning

introverted
extroverted

extroverted extroverted

Personlig
livsstil

judgement __ perception

Figur 4: Sammanfattande matris över kulturella skillnader
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3.4  Analysmodeller
I syfte att göra kommande analys tydlig och strukturerad har vi valt att utgå
från två analysmodeller, varav den ena speglar de kulturella och teknologiska
skillnaderna mellan affärsområdena och den andra visar på skillnader mellan
affärsområdenas belöningssystem.

Kulturen och situationsvariablerna, i synnerhet teknologi, inom
affärsområdena är tätt sammanbundna med varandra, då det är arbetets grad
av rutin och standardisering som först definierar affärsområdets teknologi,
vilket i sin tur påverkar kulturen. Då affärsområdets kultur är en funktion av
dess teknologi, det vill säga arbetets grad av rutin, inryms analysen av
affärsområdenas teknologi i analysen av deras kultur, vilket illustreras i figur 5.

De kulturella, och därmed teknologiska, skillnaderna avser vi analysera utifrån
ovanstående matris med undantag från de faktorer som berör
personlighetsattribut, det vill säga informationsstrukturering, beslutsfattande,
omvärldsförhållning samt personlig livsstil. Anledningen till detta är att
insamlad data inte är tillräcklig för att vi ska kunna uttala oss om beskrivna
faktorer. Att presentera dem i referensramen fyller dock syftet att skapa
ytterligare förståelse för vilka skillnader som kan finnas mellan olika
verksamhetsområden. Av samma anledning analyseras heller inte kulturtypen
stödjande. Kreativitet kommer, liksom i referensramen, att behandlas i
samband med kulturtyper, då de olika kulturtyperna får effekter för
kreativiteten.
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Figur 5: Analysmodell kultur och teknologi

Gällande affärsområdenas belöningssystem utgår vi från de beståndsdelar vi
presenterat i referensramen, det vill säga mål, mått och belöningar samt
kompletterar det med ett avsnitt om belöningssystemets syfte och effekter.

Figur 6: Analysmodell belöningssystem
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Mått Belöningar
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4 EMPIRI & ANALYS
Med utgångspunkt från de teorier som presenterades i föregående
kapitel, främst de gällande kulturella och teknologiska skillnader
samt belöningssystem redovisas i detta kapitel den data vi genom
intervjuer samlat in. I anslutning till redovisningen av de tre
affärsområdenas karaktäristika, med avseende på kultur och teknologi, följer en jämförande
analys huruvida det existerar sådana skillnader emellan dem. Därefter presenteras
fallföretagets gemensamma Balanced Scorecard, vilket ligger till grund för de tre
affärsområdenas belöningssystem, som redovisas därnäst. En jämförande analys av
affärsområdenas belöningssystemen följer därpå.

4.1  Empiri – Karaktäristika

4.1.1  Revision
Företagets största affärsområde Revision är indelat i två huvudgrupper:
publika och privata. Den publika gruppen vänder sig till större publika företag
och offentlig verksamhet och den privata gruppen främst till privatägda och
tillväxtföretag.

4.1.1.1  Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften inom Revision är utförande av lagstadgad
revision, det vill säga granskning av företags årsredovisningar samt tillhörande
bokslut och dessutom i förekommande fall granskning av delårsrapporter.
Revisionsarbetet syftar således till att i detalj granska och därmed leta efter fel
som företagen har gjort i sina räkenskaper, för att revisorn därefter ska kunna
skriva på revisionsberättelsen, det vill säga godkänna årsredovisningen. Utöver
den lagstadgade revisionen utförs revisionsnära rådgivning. Lagkraven innebär
att granskningsarbetet måste följa ungefär samma mönster för alla företag,
eftersom det finns ett antal moment som revisorn måste gå igenom och vissa
saker som han eller hon måste kontrollera för att kunna fastställa att företagen
följt rådande regler. Denna del av arbetet inom Revision, det vill säga den som
rör den lagstadgade revisionen upplevs i hög grad som rutinartad, vilket
innebär att denna del som även utgör den största har hög
standardiseringsgrad. Den revisionsnära rådgivningen upplevs däremot som
friare och mer individuellt anpassad efter kundbehov, vilket gör att
standardiseringsgraden är lägre här.
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” Själva revisionsarbetet är ju ganska standardiserat, vi har ju en mängd system som
säger vad vi ska gå igenom, hur vi ska revidera och så vidare…”

Hur stor del av det totala arbetet som utgörs av lagstadgad revision respektive
rådgivning varierar, i mindre bolag utförs ibland bara revision medan
rådgivning ofta i större bolag utgör en större del av arbetet. Hur den
lagstadgade revisionen utförs varierar i viss mån med företagens storlek och
därmed mängden räkenskapsmaterial, vid mindre företag där materialet är
mindre omfattande granskas ofta samtliga konton medan granskningen vid
större företag i större utsträckning rör de större kontona som till exempel
kundfordringar och lager, i vilka företagets risker ofta finns. En annan
dimension är att det är svårare för en enskild revisionsmedarbetare att få
överblick över stora företag och därmed på ett smidigt sätt utföra anslutande
rådgivning, medan överblicken vid mindre företag är tydligare vilket borgar
för att anslutande rådgivning ligger närmre till hands.

Hur länge en medarbetare har arbetat inom Revision påverkar också hur pass
standardiserat arbetet upplevs vara. Särskilt hög är standardiseringsgraden för
medarbetare som inte har arbetat så länge, eftersom de vanligtvis blir tilldelade
uppdrag och dessa tenderar att i stor utsträckning röra den rutinartade
granskningen, medan medarbetare som arbetat längre i större utsträckning
ägnar sig åt den friare rådgivningen samt försäljningsaktiviteter. En mer junior
medarbetare uttalade sig på detta sätt om sitt arbete:

”Vad man ofta ska göra är vanlig revision och då kör man sin gilla gång med
revisionsprocessen.”

4.1.1.2  Arbetsprocess
Arbetsprocessen kan generellt sägas ha sin primära utgångspunkt i
kundanskaffningen. Kunder attraheras i hög grad genom medarbetares
införsäljning, men i de flesta fall återkommer samma kunder från år till år,
varför kundstocken är relativt stabil. Konjunktursvängningar påverkar inte
stabiliteten i någon större utsträckning eftersom revisionsarbetet enligt lag
måste utföras. Vart fjärde år åligger det företag att inför kommande
fyraårsperiod besluta vem som ska anlitas som revisor, vilket leder till att om
inget exceptionellt inträffar så stannar företagen i fyra år, varefter det är
vanligt att ytterligare förlängningar görs. Inom Revision finns vid årets början
således en tämligen god kunskap om hur mycket arbete som finns att tillgå
under året.
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I vilken utsträckning själva arbetet sedan följer en viss struktur skiftar
framförallt beroende på kunden och uppdragets storlek. För ett stort uppdrag
sätts på ett formellt sätt ett team samman, där uppdragets kundansvarige utser
en revisionsansvarig och vid behov även en faktureringsansvarig samt
ansvariga inom andra affärsområden. Detta följs av ett planeringsmöte med
kunden och sedan av ett internt planeringsmöte, varefter revisionsarbetet sätts
igång. Sammansättningen av team görs i stor utsträckning med hänsyn tagen
till kunden, vilket följande citat av en erfaren medarbetare klarlägger.

” …vi vill sätta ihop team som passar för kunden, beroende på om den är inom tele
så kanske vi har kompetens på olika nivåer som passar just för tele…, så vi försöker
matcha teamen så att de ska stämma mot kundens behov och det är ju viktigt.”

Processen med att sätta samman team ger ibland upphov till intern
konkurrens mellan medarbetarna inom det aktuella området. Detta är ett
problem i dagens lågkonjunktur då det inte, trots affärsområdets relativt
stabila bransch, som för några år sedan finns uppdrag i överflöd. När teamen
är sammansatta sker ändå en hel del av arbetet individuellt och det är främst
planeringsmöten och avstämningar som sker i teamen. Vid mindre uppdrag
kan teamen bestå av endast två personer, en som utför uppdraget och en som
i stort sett bara kontrollerar och sedan skriver under revisionsberättelsen.

4.1.1.3  Arbetsregler
Förutom de lagar, standards och rekommendationer som revisorn måste följa
så finns det system som informerar om hur medarbetarna inom Revision ska
revidera och vilka aktiviteter som ska genomföras för varje kund, till exempel
informationsinsamling från kund, löpande granskning, granskning av balans
och resultaträkning och intern och extern avrapportering. Företaget har en ny
arbetsmetodik som här benämns Metodiken, vilken ska gälla för företagets
samtliga revisionsmedarbetare globalt. Det är ett omfattande verk som ger
tydliga anvisningar om hur ett revisionsuppdrag ska utföras. Vidare är
Metodiken utformad på så sätt att den ska vara anpassningsbar för både små
och stora bolag, där det för de större bolagen fokuseras mer på riskkonton,
medan det för mindre bolag gås igenom fler konton. Med anledning av att
Metodiken är varierbar och inte helt och hållet styrande ges visst utrymme för
egna tillvägagångssätt och lösningar om medarbetarna bedömer att de är
bättre och nödvändiga för att kunna fullgöra uppdraget på ett bra sätt.
Grundtanken är dock att medarbetarna i så stor utsträckning som möjligt ska
följa Metodiken, då det är en framgångsfaktor genom att arbetet på så sätt kan
bli mer effektivt.
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”…vi ska hålla oss efter den, just för att det ska vara enhetligt och sen är det också
av dokumentationsskäl för när man lämnar över uppdrag ska det bli kontinuitet.
Om alla kör olika blir det lite svårt med framförallt dokumentationen kanske just
när man ska lämna vidare…”

Förutom dokumentationsskälen är det viktigt att Metodiken följs av
säkerhetsskäl, det ska vara möjligt att kontrollera varför man gjort eller inte
gjort vissa saker i ett bolag. Alla medarbetare är ålagda att följa Metodiken,
men beroende på deras erfarenhet och kompetens varierar tolkningsutrymmet
något. Juniora medarbetares arbetssätt är beroende av hur den revisorn som
delegerar uppdraget till honom eller henne tolkar Metodiken, vissa vill att den
ska följas ordagrant och slaviskt, medan andra ger en något större frihet till
egna tolkningar.

4.1.1.4  Maktavstånd

”De som har makt hos oss är personer med mycket uppdrag, uppdragsansvariga och
naturligtvis de som sitter i ledningsgruppen, men den största makten ligger hos dem
som har mycket uppdrag.”

Strukturen inom Revision kan beskrivas på olika sätt. Den interna och
formella uppdelningen på avdelningar och grupper med gruppchefer,
kontorschefer och affärsområdeschefer, uppdelningen på team med
teamledare som bär ansvaret för uppdraget, samt en uppdelning med
avseende på de positioner som karriärstegen ger uttryck för. För de större
uppdragen finns det ofta, som tidigare nämnts, en kundansvarig, en
revisionsansvarig och i vissa fall en faktureringsansvarig och personer från
andra affärsområden. Hierarkin i teamen är inte så tydlig utan ett öppet klimat
verkar råda, men det skiljer sig på så sätt att mer oerfarna medarbetare i högre
grad får uppdragen med färdigdefinierade arbetsuppgifter delegerade till sig av
ansvarig revisor eller teamansvarig. Därefter är det främst arbetsmetodiken
och arbetsverktygen som styr hur arbetet ska utföras och uppdragsansvarig
bär ansvaret att dessa regler efterföljs.

4.1.1.5  Kreativitet
Det finns ett antal faktorer som avgör om arbetet inom Revision upplevs som
kreativt, de vanligast förekommande är hur länge en medarbetare har arbetat,
arbetsuppgifter, uppdragets storlek och kunderna. En junior medarbetare
arbetar i större utsträckning med rutinarbete och granskning där graden av
kreativitet är lägre jämfört med arbetet en mer erfaren medarbetare utför.
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”Det kreativa inslaget ökar ju längre du har arbetat, då de komplexa och
problemlösande uppgifterna ökar.”

Arbetet med den lagstadgade revisionen innebär att följa regler och lagar och
detta upplevs inte som speciellt kreativt. Det kreativa inslaget och det som
främst upplevs som stimulerande med revisionsarbetet är dels den omfattande
kundkontakten, det stora antalet kunder och branscher som fungerar på olika
sätt, möjlighet att påverka olika verksamheter samt hjälpa kunder med olika
lösningar.

4.1.1.6  Stress
Arbetet inom Revision är säsongsbetonat, där högsäsongen är från november
till maj. De stora publika bolagens årsbokslut ska vara klara i januari-februari,
medan de privata bolagens oftast är mer utspridda under våren. Under denna
period är det således som mest att göra och arbetsbelastningen upplevs av
många som hög. Faktorer som verkar vara stressande förutom
arbetsbelastningen är framförallt tidsrapporteringen och debiteringsgraden.
Tidsrapporteringen upplevs som stressande då medarbetarna inte ska ha för
mycket interntid. Debiteringsgraden verkar vidare vara en faktor som
medarbetarna lär sig hantera, mer oerfarna medarbetare upplever den som
mer stressande än medarbetare som arbetat en längre tid i företaget.

”Jag upplever yrket som utvecklande och kreativt och jag är inte speciellt påverkad av
debiteringsstressen.”

Det första året i företaget ska medarbetarna lägga ned tid på att lära sig arbetet
och försöka hitta vilken profil de har, varför debiteringsgraden inte ska
diskuteras under den första tiden, dock kan den ändå upplevas som
stressande.

”Det känns ändå som om det är press på en, men det finns inget uttalat vad du ska
debitera.”

För en medarbetare som arbetat ett år, ska debiteringsgraden ligga kring cirka
80%, men det varierar beroende på vilken inriktning medarbetarna har. En
person som arbetar med många interna projekt behöver inte lika hög
debiteringsgrad som en som arbetar mycket med försäljning.
Debiteringsgraden bestäms även utifrån karriärstegen som, beroende på hur
långt upp medarbetaren har klättrat, talar om hur mycket utbildningstid,
gruppmöten och marknadsaktiviteter han eller hon ska ha.
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4.1.2  Corporate Finance
Inom affärsområdet Corporate Finance (CF) görs en uppdelning med
avseende på tjänsteområden i framförallt tre grupper. Inom den första
gruppen som vi kallar för CF1 arbetar man främst med transaktionsstöd och
due diligence, det vill säga en strategisk analys av företag. Inom den andra
gruppen CF2, med fusioner, företagsförvärv, företagsvärderingar och
kapitalanskaffning och i den sista och den minsta gruppen CF3, med
projektfinansiering.

4.1.2.1  Arbetsuppgifter
De tjänster som CF utför är uteslutande av konsultkaraktär, vilket innebär att
det är tjänster som företagen på frivillig basis väljer att få utförda. Eftersom
kunderna själva väljer exakt vilka tjänster de vill anlita CF för är den
individuella anpassningen till respektive kund mycket stor.

Arbetsuppgifterna spänner vidare över ett mycket brett spann och de flesta av
tjänsterna är av sådan karaktär att de upplevs som svåra att standardisera, vid
exempelvis transaktioner och kapitalanskaffning är det olika saker som på ett
individuellt sätt måste gås igenom för varje uppdrag och företag. Försök till att
standardisera skulle ske på bekostnad av kvaliteten, vilket följande citat av en
erfaren medarbetare belyser:

”Om man försöker att standardisera för mycket och göra quick-wins, quick and
dirty-varianter, minskar sannolikheten för att lyckas också.”

Den del av arbetet som i viss mån uppvisar tecken på att vara möjlig att
standardisera och skapa riktlinjer för är aktiviteter som omger själva
uppdraget, exempelvis att få in uppdraget, få det godkänt, skriva
uppdragshandling och rapportformatet. Uppdragen och arbetet med dessa
skiljer sig sedan väldigt mycket åt, det finns inte många likheter mellan olika
projekt, men beskrivna aktiviteter är något som är gemensamt för många
uppdrag.

4.1.2.2  Arbetsprocess
CF har i stort sett stort en mindre andel repetitiva som kunder från år till år,
eftersom företag anlitar affärsområdet vid behov, exempelvis då de står inför
ett uppköp.

”vi börjar året från noll, vi måste sälja in oss själva på nytt varje år, vi har inga
uppdrag som rullar generellt”
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Branschen och arbetssituationen är mycket föränderlig, vilket avspeglar sig i
stora svängningar vid hög- och lågkonjunktur. Mycket tid och kraft
koncentreras på försäljning och marknadsföring, affärsområdet arbetar vidare
på ett proaktivt sätt genom att försöka upptäcka kundens behov.

” I dessa tider får vi kämpa lite mer för uppdragen och mycket av det jobb vi gör just
nu är att vi är ute på säljmöten och tar fram säljmaterial…”

Uppdragen initieras således vanligen genom att medarbetare inom CF föreslår
och säljer in uppdrag till kunden, men det förekommer även att kunden
vänder sig direkt till CF eller att CF fungerar som ordermottagare, vilket
innebär att de tar emot uppdrag från övriga affärsområden i företaget.
Undergruppen CF1 är den grupp inom CF som i något större utsträckning än
de övriga fungerar som ordermottagare. Detta beror bland annat på att det
ofta efterfrågas en due diligence vid förvärv och antalet utförare av finansiell
due diligence är färre än antalet renodlade aktörer inom området som CF2
verkar inom. Detta får effekten att efterfrågan är större på dessa produkter
samtidigt som utbudet av leverantörer är mindre.

Efter kontakt har knutits med kunden definieras det vad kunden exakt vill ha,
hur lösningen ska levereras och vad uppdraget ska kosta. Beroende på hur
stort uppdraget är och svårighetsgraden i det sätts ett team samman. För de
stora uppdragen består teamen ofta av en kundansvarig som bär ansvaret för
att kunden blir nöjd, en projektledare på seniornivå och därefter ett team
bestående av medarbetare på olika nivåer. Därutöver tas hjälp från någon från
support, vilket utgör ett administrativt stöd och vid behov medarbetare från
andra affärsområden. Vid due diligence-uppdrag är det vanligt att en
skattekonsult medverkar, då kunderna ofta samtidigt efterfrågar en finansiell
och en skattemässig due diligence. Det finns även en kvalitetsansvarig som
ansvarar för att uppdragshandlingen överensstämmer med gällande principer,
att friskrivningsklausuler finns med och att eventuella risker minimeras.
Teamen kan bestå av från två upp till 20 personer, där fyra personer verkar
vara vanligast. När ett team är sammansatt formuleras en projektplan och
milstolpar sätts upp, vilket dock ofta under projektets gång måste
omdefinieras.

Efter slutförandet av större uppdrag genomförs ibland så kallade client-
debriefings, vilket innebär att en person som inte varit involverad i uppdraget
intervjuar kunden om resultatet, vad som varit bra respektive dåligt.
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4.1.2.3  Arbetsregler
Inom CF finns ingen utarbetad arbetsmetodik som medarbetarna följer, utan
det talas mer om  processkartor, milstolpar och struktur. Processkartorna
fungerar främst som ett stöd för de mer oerfarna medarbetarna genom att de
får möjlighet att stämma av så att de inte missar något viktigt moment i
arbetet.

”…det finns ingen metodik som är så att man kan bocka av moment på en lista och
säga att nu har vi gjort det, med det finns ändå ur ett riskperspektiv en form av mall
eller ett ramverk som man ska hålla sig till.”

De milstolpar som sätts upp i olika projekt är bland annat att en
oberoendekontroll ska göras innan uppdraget påbörjas, en
uppdragsbekräftelse ska skrivas under av en partner och kund samt att
uppdraget ska kvalitetssäkras av en senior medarbetare. Hur medarbetarna tar
sig till dessa milstolpar anses vara väldigt varierande från uppdrag till uppdrag.

4.1.2.4  Maktavstånd
”Det finns maktskillnader, men inom projektteamet tycker jag att vi jobbar väldigt
teammässigt och alla är lika viktiga, men när det är en tvist så går projektledaren in
och avgör då ansvaret ligger på honom.”

Inom CF görs en formell uppdelning på grupper och de chefer som finns är
en affärsområdeschef och olika gruppchefer. Det är även uppdelat i och med
karriärstegen samt den teammässiga uppdelningen. På partnernivå och hos
ledningsgruppen fattas de strategiska besluten, men denna formella makt är
enligt en erfaren medarbetare inte synlig inom CF. Den informella makten
anser däremot de flesta förekommer hos medarbetarna och då affärsområdet
till stor del är en projektorganisation menar en medarbetare att makten
förekommer i projekten, men att maktskillnaderna till stor del beror på vem
som är kundansvarig eller projektledare i teamet.

”Det är den som är kundansvarig eller projektledare som bestämmer hur vi ska göra,
men det är väldigt individuellt, vissa personer är väldigt detaljerade medan man av
andra får mycket frihet och ansvar.”

För att ett projekt ska fungera bra tror en annan medarbetare att det ska råda
ett klimat av att ge och ta inom teamet, det ska vara flexibelt och prestigelöst.
Samma person menar även att företaget arbetar mycket efter dessa premisser
och att organisationen inte är så hierarkisk.
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4.1.2.5  Kreativitet
Vad som upplevs som kreativt med arbetet är framförallt det att det ställs krav
på att sälja in bra och specifika idéer till kund, vilket är något som fått större
betydelse under senare år framförallt inom CF2.

”Vi måste jobba kreativt för vi får ingenting gratis, vi är inte ordermottagare längre
som vi var en gång i tiden, vi var tvungna att med mycket blod, svett och tårar att
ändra på vår affärsmodell…”

En annan faktor som framkom bland medarbetare inom CF1 var friheten i
tillvägagångssättet att nå uppsatta mål och milstolpar. De menar att arbetet
blir mer kreativt när man utifrån det aktuella uppdraget kan bestämma hur
man ska gå tillväga och det inte finns en bestämd arbetsmetodik som styr,
som de uppfattar att det finns inom Revision.

4.1.2.6  Stress
Arbetet inom CF innebär att medarbetare ofta tvingas ha en kort
framförhållning till projekten och att det under projektens gång kan bli väldigt
långa arbetsdagar. En erfaren medarbetare menar att de personer som söker
sig till CF är medvetna om detta och tycker om de utmaningar som arbetet
innebär. Detta leder till att många medarbetare inom CF i större utsträckning
upplever stress i situationer när arbetsbelastningen är låg än när den är hög.
Enligt en medarbetare inträffar positiv stress när man tar sig an en uppgift
som från början känns svår och utmanande, men som man ändå klarar av att
genomföra.

”Att man inte har tillräckligt att göra är också en stressfaktor, det är ett stort
problem vi har nu och man kan även som nu, i och med lågkonjunkturen, känna en
oro som känns stressande.”

En annan faktor som en medarbetare anser är stressframkallande är
bonussystemet. Det kan dels vara stressande av den anledningen att
medarbetarna har vant sig vid en bra bonus och anpassat levnadsstandarden
därefter och när det är ett dåligt år och ingen bonus utgår upplevs det som
stressande. Ett annat skäl till att systemet kan kännas stressande är jämförelsen
med andra medarbetare.

”…för till sist så sätts ju bonusen subjektivt när den fördelas, och då kan man ju
känna stress att man inte är lika bra som en annan person. ”
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Inom hela företaget, det vill säga samtliga affärsområden, använder man sig av
ett ekonomisystem som innebär att man bokför nedlagda timmar på ett
uppdrag och räknar med att de timmarna ger intäkter, men inom CF skulle det
lämpa sig bättre att intäktsföra vid fakturering då de ibland lägger ned många
timmar på ett uppdrag som inte genererar några intäkter. En erfaren
medarbetare menar att man därför mot de anställda har tonat ner vikten av att
hela tiden vara fullbelagd, varför affärsområdet inte har någon
måldebiteringsgrad utan det i stället är en intäktsbudget som ska följas. Det
anses vidare som negativt om en senior medarbetare har hög debiteringsgrad,
då det visar på oförmåga att delegera uppdrag. Att belägga andra medarbetare
med uppdrag anses väga tyngre i det individuella styrkortet än att själv vara
belagd.

”Så att på ett sätt är debiteringsgraden en mindre stressfaktor här, men det är
naturligtvis så att vi nu när det går mindre bra stressar vårt folk att det är viktigt att
även ta de uppdrag som kanske är lite osexiga, därför att det nu är frågan om att få
in pengar…så visst försöker vi få ett sånt tänk men vi kommer aldrig bli den
extremen som Revision är.”

4.1.3  Skatt
Affärsområdet Skatt erbjuder specialkompetens inom skatterätt och är
uppdelat på fem olika grupper som var och en utgör en resultatenhet. Grupp
1 och 2 arbetar båda med företagsbeskattning, grupp 1 vänder sig till större
publika företag och grupp 2 till mindre privatägda företag. Grupp 3 ansvarar
för frågor som främst berör mervärdeskatt, grupp 4 arbetar med
internationella beskattningsfrågor vid gränsöverskridande transaktioner och
slutligen finns det en grupp som befattar sig med internationell
individbeskattning, vilken vi kallar för grupp 5.

4.1.3.1  Arbetsuppgifter
Skatt utför, i likhet med CF, konsulttjänster som kunderna själva väljer att
anlita affärsområdet för. Det finns alltså inget lagkrav på att tjänsterna måste
utföras eller att en konsultbyrå måste anlitas. Däremot finns det en
omfattande skattelagstiftning som medarbetarna måste utgå ifrån och anpassa
sig efter i sitt arbete. I och med att Skatt är en konsultverksamhet så är
anpassningsgraden efter vad kunderna efterfrågar för tjänster stor, vilket gör
att individuella lösningar, givetvis inom lagarnas ramar, eftersträvas.

Arbetsuppgifterna och arbetssättet varierar i hög grad mellan de fem olika
skattegrupperna, eftersom de erbjuder tjänster av, i många fall, helt olika slag.
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Det innebär att vissa grupper arbetar väldigt fritt medan andra verkar inom
områden där det finns en stor mängd skattelagar att rätta sig efter, varför även
standardiseringsgraden skiljer sig åt. Detta kan exemplifieras genom följande
två citat:

”Ibland skulle jag önska att det är mer rutinarbete än vad det är, för det är alltid
nya, vilket är så spännande med skatterätt, frågeställningar och vinklat på olika sätt
så det blir aldrig standardiserat…”

”Det är en stor del som är likartat arbete, det är likartade frågor…”

Gemensamt för skattegrupperna är att graden av arbetets standardisering
minskar med åren, det vill säga var medarbetarna befinner sig på karriärstegen.
Ofta får juniora medarbetare göra vad som kallas hantverksjobb, vilket till
exempel innebär mer rutinartade göromål som inom vissa grupper kan
innebära att upprätta deklarationer medan mer seniora medarbetare i större
utsträckning bär uppdragsansvar, sköter kundkontakter samt bidrar med
materiell kunskap.

4.1.3.2  Arbetsprocess
Skatt kopplas in vid en stor del av de andra båda affärsområdenas uppdrag i
synnerhet från Revision, vilket innebär att de i stor utsträckning fungerar som
ordermottagare. Till viss del attraherar affärsområdet också kunder på egen
hand genom införsäljning samt blir direkt kontaktade av kunder. Relationen
mellan att vara ordermottagare och försäljare varierar i viss mån mellan de
olika grupperna.

Startpunkten för ett uppdrag är ofta att kund och kundansvarig diskuterar vad
som ska utföras samt uppdragets förutsättningar, vilket vid förvärv och
sammanslagningar under grupp 1 specificeras i en uppdragsbekräftelse.
Därefter utför medarbetarna uppdraget, det vill säga producerar materialet,
där tillvägagångssättet varierar med uppdragets karaktär. Vid små uppdrag
som pågår löpande under en längre tid är det vanligen endast en medarbetare
som är involverad i och sköter kontakten och konsultationen med kunden via
telefon eller e-mail. I större uppdrag är fler medarbetare inkopplade, men
huruvida själva arbetet sker i team skiljer sig åt mellan olika grupper.

”Mestadels av tiden sitter man ändå på sitt rum och löser arbetsuppgiften, det är
väldigt få saker man sitter i grupp och producerar, sen diskuterar man det i grupp.”
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”Inom vissa grupper jobbar man väldigt mycket i team, men det skiljer sig. Generellt
sett jobbar vi mycket ihop, absolut.”

För teamen och därmed uppdragen ansvarar alltid en senior och erfaren
medarbetare och beroende på uppdragets storlek och hur mycket tid som
finns till förfogande kopplar de in medarbetare med mindre erfarenhet som
behöver lära sig aktuellt område. Sammansättningen beror även på kundens
behov och vem eller vilka medarbetare som finns tillgängliga. Om teamen inte
har en partner som projektledare eller kundansvarig finns det ofta en partner
med back up-funktion, som inte ingår i teamet utan har en kvalitetssäkrande
uppgift. Detta är speciellt viktigt vid internationella uppdrag.

4.1.3.3  Arbetsregler
Det finns inte några direkta regler för hur arbetet ska skötas, ingen
motsvarighet till arbetsmetodiken som finns inom Revision.

”…vi inom Skatt anpassar arbetet efter uppdraget helt enkelt…, det finns ju inte
alls de förhållningsregler om man säger på det sättet som finns inom Revision.”

Det som förekommer är de mallar som finns för till exempel hur PM ska se
ut, mallar för fax, brev till kund och hur en projektbeskrivning ska se ut. Syftet
med dessa är flera, de ska underlätta för medarbetarna, arbetet ska se
professionellt ut och det ska vara enhetligt mellan olika medarbetare och
mellan olika grupper. Detta är dock inget regelverk, varför avvikelser
förekommer. Vid mindre uppdrag, som nämnts ovan, kanske kontakten med
kunden enbart sker per telefon eller e-mail, varför mallarna då är av mindre
betydelse. Vid större uppdrag är det däremot viktigt att arbetet görs enligt
mallarna och finns dokumenterat, så att en medarbetare kan gå in och ta över
och se vad en annan medarbetare har gjort i ett uppdrag.

För samtliga grupper inom Skatt ställs krav på kvalitetssäkring, vilket innebär
att minst två medarbetare med olika erfarenhet är inblandande i uppdraget för
att säkerställa kvaliteten i arbetet. För de uppdrag som behandlar förvärv och
sammanslagningar ställs, som tidigare nämnts, även krav på en
uppdragsbekräftelse.

”Ibland kan man tycka att det borde vara mer formaliserat än vad det är, att man
ska gå igenom vissa punkter på en lista…”
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4.1.3.4  Maktavstånd
Enligt en medarbetare, vilket överensstämmer med företagets
medarbetarundersökningar, uppfattas Skatt inte som speciellt hierarkiskt, utan
istället som en arbetsplats med öppen attityd där medarbetarna vågar tycka
och tänka som de vill och inte bara lyder order.

”Jag tycker inte att någon i själva arbetet har mer makt än den andre, sen har ju
chefer mer ansvar och befogenheter att fatta beslut om vad vi ska göra och det tycker
jag är bra också. ”

Den uppdelning som görs inom Skatt är dels den formella på olika kontor och
grupper, dels den som karriärstegen medför samt dels den teammässiga. Det
är ofta en mer senior medarbetare som delegerar arbetsuppgifter och beslutar
vad och hur medarbetarna ska arbeta. En förklaring till det är att dessa
personer har kontakten med kunderna och av erfarenhet bättre vet vad
kunderna vill ha och hur de vill ha det. En junior medarbetare får i större
utsträckning definierade uppgifter tilldelad sig, än en senior som får möjlighet
att själv vara med att definiera och formulera problem. Medarbetarna upplever
inte detta som något problem, utan att det är någon som måste ta beslut om
hur, när och vem som ska utföra arbetet ses mer som en självklarhet.

4.1.3.5  Kreativitet
Möjligheterna till kreativitet begränsas av den lagstiftning som finns för
området, både nationellt och internationellt, men trots detta menar
medarbetarna att det finns utrymme för att vara innovativ och komma på
lösningar som är bra för kunden, lösningar som sparar skatt och som är
affärsmässigt bra.

”…man kan vara mycket uppfinningsrik i sin argumentation och kanske inte hålla
sig helt strikt till den raka vägen, utan tolka saker mer utifrån sitt eget perspektiv. ”

Huruvida arbetet anses som kreativt beror även på medarbetarnas erfarenhet
och tid i företaget. En mer erfaren medarbetare är av den åsikten att en junior
medarbetare som i högre grad tilldelas arbetsuppgifter har mindre utrymme
för kreativa lösningar än en person som har större kunskap om området och
har lärt sig att se problem ur andra perspektiv. Övriga faktorer som
medarbetarna inom Skatt menar gör arbetet kreativt är att det är utvecklande
på så sätt att de lär sig många nya saker, de kan tänja lite på gränserna och
arbetet med att få kunderna att förstå den lösning som presenteras.
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4.1.3.6  Stress
Periodvis är det stressigt inom Skatt med avseende på arbetsbelastningen,
speciellt under våren vilket gäller samtliga grupper. Tidsrapporteringen är en
stressfaktor även i detta affärsområde och framförallt för nya medarbetare
innan de har lärt sig att hantera det. En medarbetare säger att det kan vara
stressande på så sätt att det är en kund som betalar arbetet, vilket innebär att
man inte alltid kan lägga ner all den tid som man skulle önska på ett uppdrag.
Detta med korta deadlines och tidsbrist föranleder en stress hos medarbetarna
i form av att ta ansvar för den konsultation som ges, trots att den ibland av
medarbetarna inte upplevs som färdigarbetad på grund av tidsbrist. Vad som
åstadkommer stress beror till stor del på hur länge en medarbetare arbetat
inom företaget, vilket en erfaren medarbetare sammanfattar på följande vis:

”Ju längre man jobbat desto mer stressad blir man för desto mer arbete får man in,
stress kan sägas flyttas från debiteringstimmar till mängd av arbete.”
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4.1.4  Medarbetarnas självbild och bild av andra
Nedan redogörs för hur medarbetare inom de tre affärsområdena (A.O) ser på
sig själva och på medarbetare inom övriga två affärsområden.

        Egenskaper
                 i A.O
A.O
syn på
sig själva och
andra A.O

REVISION

Antal svarande = 6

SKATT

Antal svarande = 4

CF

Antal svarande = 4

REVISION

Sociala(3)
Hög kompetens(3)
Högpresterande
Kreativa
Positiva(2)
Flexibla
Specialister
Noggranna
Kontrollbehov
Analytiska
Ej kreativa
Utåtriktade
Letar fel
Detaljorienterade

Sociala(2)
Hög kompetens(2)
Högpresterande
Kreativa
Positiva
Analytiska
Tänker i svart och vitt
Ingen skillnad

Sociala(2)
Undviker rutinarbete
Hög kompetens(2)
Högpresterande
Positiva
Konsultativa
Innovativa
Kreativa

SKATT

Fyrkantiga
Granskande
Sifferkoll
Noggranna
Lyhörda

Trevliga
Mänskliga
Uppfinningsrika (2)
Utredande
Problemlösande
Kompetenta
Lyhörda
Prestationsinriktade

Affärsorienterade(2)
Analytiska
Självsäkra

CF

Noggranna (2)
Detaljinriktade (2)
Granskande
Ej så
businessorienterade

Noggranna (2)
Undersökande (2)
Revisionsnära

Strukturerade
Analytiska
Ambitiösa
Flexibla (2)
Drivande (2)
Energiska (2)
Konsultativa (2)
Kreativa
Interagerar med kund
Proaktiva
Uppfinningsrika
Förtroendeingivande
Affärsmässiga

Figur 7: Medarbetares självbild och andras bild
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4.2  Analys – karaktäristika

4.2.1  Kulturtyper
Huruvida kulturen i affärsområdena är av byråkratiskt eller innovativt slag
avgörs främst av teknologin i samband med arbetsuppgifterna vad gäller dess
grad av standardisering samt dess grad av kreativitet. Affärsområdenas behov
av samt sätt att anskaffa kunder är tecken på kulturens mognad och stabilitet.
Även maktorientering och osäkerhetsundvikande, vilket vi diskuterar i
nästkommande avsnitt, är faktorer som påverkar huruvida kulturen är av
byråkratisk eller innovativ karaktär.

Revisions stora andel kontrollerande och granskande arbetsuppgifter leder till
arbetets relativt höga grad av standardisering. Lagstadgningen som både
affärsområdet och dess kunder måste rätta sig efter leder till uppgifternas
återkommande och rutinartade karaktär. Revisorerna, särskilt de mer erfarna,
har dock nu i större utsträckning än tidigare krav på sig att även fungera som
säljare och kunna interagera med kund på ett bra sätt, vilket gör att arbetets
totala standardiseringsgrad under senare år till viss del. har sjunkit
Anledningen till revisorns ändrade roll är en ökad konkurrens, sjunkande
priser samt kunder med större krav och högre prismedvetenhet. CFs
konsulterande verksamhet där kunderna själva väljer vad de vill ha utfört,
innebär i rak motsats till Revision, till stor kundanpassning och
variationsrikedom, vilket i sin tur betyder låg standardiseringsgrad. Viss
standardisering förekommer dock i och med att CF i stor utsträckning i sitt
arbete använder sig av koncept och modeller i form av ramar som anpassas
efter kundens behov. Annorlunda uttryckt så utgår medarbetarna i arbetet från
färdiga ramkoncept som de varierar och anpassar till respektive kund. Även
arbetet inom Skatt är av konsultativ och frivillig karaktär, men affärsområdet
åläggs verka inom ramen för en omfattande skattelagstiftning.
Standardiseringen varierar dock i viss mån mellan skattegrupperna, varav vissa
har mer omfattande regelverk att följa än andra. Det innebär att
standardiseringsgraden i Skatt är högre än i CF men lägre än i Revision.
Följaktligen tycks det vara så utifrån faktorn standardiseringsgrad, att Revision
påvisar en byråkratisk kultur, CF en innovativ dito, medan Skatt intar en
mellanställning.

Arbetsuppgifternas kreativitet står i motsatsförhållande till dess
standardiseringsgrad. Revisions standardiserade arbetsuppgifter leder därmed
till att utrymmet för kreativa och unika lösningar minimeras. Det som anses
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kreativt och stimulerade är den omfattande kundkontakten samt rådgivningen
i förekommande fall. CFs låga standardiseringsgrad ger däremot ett betydligt
större utrymme för kreativitet. Kreativiteten tydliggörs främst i bemärkelsen
att komma med nya idéer och att kunna anpassa sig efter kundens behov.
Även vad gäller kreativitet intar Skatt en mellanställning. Variationen mellan
grupperna återfinns också här, där vissa uppvisar en större kreativitet medan
andra en mindre. Sammantaget kan skönjas samma kulturella mönster vad
gäller kreativitet som för standardisering, det vill säga Revision är byråkratisk
och CF innovativ, medan Skatt återfinns däremellan.

Gemensamt för i synnerhet Revision och Skatt är att arbetets
standardiseringsgrad och kreativitet varierar med medarbetarnas erfarenhet. Ju
mer junior och oerfaren medarbetaren är desto mer standardiserade
rutinuppgifter får han eller hon utföra. Även inom CF finns en viss skillnad,
men den är av betydligt mindre karaktär, vilket sannolikt förklaras av den
sammantaget mindre mängden rutinarbete.

Behovet att aktivt attrahera kunder är mycket olika affärsområdena emellan.
Revision har en stabil kundstock som inte i någon större utsträckning varierar
från år till år, samt i hög- och lågkonjunktur. Branschen är mogen och
tjänsterna mycket etablerade. CF däremot har en mycket liten andel kunder
som återkommer från år till år och uppdragstillströmningen varierar i mycket
hög utsträckning med konjunkturen. Medarbetarna inom CF är mycket aktiva
säljare och försöker hela tiden hitta den enskilda kundens behov. Tjänsterna är
av relativt smal karaktär och branschen relativt ung och har ännu inte
stabiliserats. Skatt fungerar i stor utsträckning som ordermottagare från de
andra affärsområdena, i synnerhet Revision på grund av dess överlägsna
storlek. Skatt är en etablerad och mogen tjänst som det är relativt enkelt att
sälja in hos kunder eftersom utfört konsultarbete vanligen ger ekonomiskt
resultat mycket snabbt. Medarbetarna inom Skatt har därmed mindre behov
av att själva aktivt fungera som säljare, då de i stor utsträckning förses med
uppdrag. En mogen och stabil bransch, vilket Revision utgör ett exempel på,
kan sammankopplas med en byråkratisk kultur. Skatts liknande
branschstruktur tyder också på en kultur av byråkratisk karaktär, vilket
ytterligare förstärks genom affärsområdets ordermottagarfunktion, varigenom
stabiliteten ytterligare ökar. CFs smalare tjänster och affärsområdets unga
karaktär är däremot kännetecknande för en kultur av innovativt slag.
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4.2.2  Power distance
I vilken utsträckning det förekommer maktskillnader, det vill säga power
distance, inom de olika affärsområdena diskuteras i följande stycke i termer av
ansvarsstruktur och beslutsfattande.

Inom Revision och Skatt får nyanställda medarbetare i högre grad tilldelat sig
definierade arbetsuppgifter av mer seniora medarbetare än vad fallet är inom
CF, där medarbetarna arbetar mer tillsammans med att definiera och
formulera arbetet. Fördelningen av makt skiljer sig således åt inom och även
mellan affärsområdena, vilket indikerar att det föreligger en större
maktspridning inom Revision och Skatt än inom CF.

Affärsområdets storlek tycks utgöra en förklaringsfaktor till i vilken grad det
finns maktskillnader eller inte inom de olika affärsområdena. Alla tre
affärsområdena har, beroende på dess storlek, en uppdelning på olika
avdelningar och grupper, vilket kan ge upphov till skillnader i en ojämn
maktfördelning mellan de olika nivåerna. Inom Revision, vilket är det största
affärsområdet förefaller en formell uppdelning vara meningsfull. Många av
medarbetarna saknar nämligen kunskap om varandra och vem som gör vad
och av den anledningen fyller en formell uppdelning med flera hierarkiska
nivåer till följd ett tydligt syfte. En lika tydlig hierarki finns inte i det minsta
affärsområdet CF. Eftersom medarbetarna inom CF är relativt få till antalet
känner de bättre till varandra och vet i många fall vem som arbetar med vad,
varför hierarkiska nivåer och en strikt formell struktur får en mindre
betydelse. Inom Skatt som är större än CF, men betydligt mindre än Revision,
finns det i likhet med Revision, en geografisk spridning på kompetensen,
vilket medför en hierarkisk uppdelning på olika kontor och följaktligen en
större skillnad i makt än vad det är för CF, som saknar denna geografiska
spridning.

Sammantaget kan, utifrån de ovan diskuterade faktorerna, konstateras att det
finns ett större power distance inom Revision än inom Skatt och CF. Skatt
kännetecknas i sin tur av ett större power distance än CF, vilket beror på
skillnaden mellan juniora och seniora arbetare med avseende på delegeringen
av färdigdefinierade arbetsuppgifter samt en tydligare hierarkisk uppdelning.
CF som dels inte har lika tydlig hierarki och dels inte i någon större
utsträckning delegerar färdigdefinierade arbetsuppgifter utmärks därför av ett
litet power distance.
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4.2.3  Uncertainty avoidance
De arbetsregler och karriärstegar som finns inom affärsområdena är faktorer
som påverkar graden av uncertainty avoidance. De utgör således faktorer som
kan reducera osäkerhet.

Inom Revision åläggs medarbetarna att följa Metodiken, vilken inte
förekommer i de övriga två affärsområdena. Denna arbetsmetodik innebär
både för- och nackdelar, varav en fördel är den trygghet den skapar genom
sina relativt detaljerade anvisningar om hur revisionsarbetet ska utföras. En
medarbetare som har ett stort behov av att på detta sätt skapa trygghet är
troligtvis mer lämpad för att arbeta inom Revision än inom CF, där dessa
specificerade arbetsmanualer saknas. För Skatts del kan de mallar som
används, i likhet med Metodiken, skapa en trygghet då medarbetarna
exempelvis kan se hur en rapport ska se ut. Vidare ger Metodiken
förutsättningar för en högre effektivitet, då medarbetare får tydliga
anvisningar om hur ett uppdrag ska utföras vilket bidrar till ett mer likriktat
arbete, vilken är en fördel då Revision är ett stort affärsområde och uppdragen
på ett enklare sätt kan lämnas över från en medarbetare till en annan.

En nackdel med en så pass omfattande metodik kan vara den hämmande
effekten den har på kreativiteten. Avsaknaden av en arbetsmetodik inom CF
ger förutsättningar för ett mer kreativt och mindre styrt arbete, vilket även
tycks vara fallet. Inom Skatt verkar det som om att mallarna till viss del kan
minska kreativiteten i arbetet, men inte alls i samma utsträckning som inom
Revision. Kreativiteten hämmas även av de lagar, rekommendationer och
standards som gäller för revisionsområdet, men det kan även tänkas att de
skapar en trygghet, då medarbetarna får en klar uppfattning om vad som är
tillåtet och inte. Till skillnad från Revision som utför mer standardiserade
tjänster är arbetet inom CF betydligt mer styrt utifrån exakt vad kunderna vill
ha, varför det inom CF inte finns samma behov av en arbetsmetodik liknande
den i Revision. Vidare skulle en sådan, på grund av tjänsternas låga
standardiseringsgrad, vara svår att implementera. Skatt är däremot till viss del
styrt av regler och lagar som påverkar arbetet, men inte alls i samma
utsträckning som Revision, då affärsområdet befattar sig med
konsultverksamhet. Då tjänsterna inom Skatt, i likhet med CF, är många och
av olika karaktär är det svårt att arbeta efter en detaljerad metodik.

En ytterligare positiv aspekt med en arbetsmetodik är att den genom tydliga
anvisningar och möjligheter att anpassas till olika uppdrag reducerar känslan
av hur man ska hantera nya och osäkra situationer, varför den stress som är
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relaterad till hur en medarbetare ska utföra ett arbete som han eller hon saknar
erfarenhet av kan minimeras. Denna stress kan således inte på samma sätt
undvikas inom CF, men då medarbetare inom CF i högre grad upplever stress
med avseende på arbetsbrist än av hur de ska hantera nya uppdrag utgör
denna arbetsrelaterade stress inte i någon större utsträckning ett problem.

Inom samtliga affärsområden finns en väldefinierad karriärstege som kan
medverka till att reducera den eventuella osäkerhet som finns hos medarbetare
genom att det är tydligt utstakat hur medarbetare kan utvecklas och avancera i
företaget. Medarbetarna vet även vad som förväntas av dem på olika nivåer
och vad de behöver prestera för att nå nästa nivå, vilket borde ha större
betydelse för medarbetare inom Revision än inom CF och Skatt. Detta med
anledning av att medarbetare inom Revision i högre grad än medarbetare
inom Skatt och CF arbetar längre ifrån sina chefer, vilket medför att chefernas
kännedom om medarbetarna är mindre och de får i större utsträckning förlita
sig på karriärstegen och vad det enligt den ställs för krav på medarbetare på
olika nivåer. För medarbetarna kan det därför vara en trygghet att ha denna
karriärstege i situationer, exempelvis vid utvecklingssamtal, då det är ett stort
avstånd mellan chefer och medarbetare och det finns risk för att chefen
saknar tillräcklig kunskap om medarbetarnas kompetens.

Det  finns således, utifrån de diskuterade faktorerna, skillnader mellan
affärsområdena, vilket kan sammanfattas som att Revision kännetecknas av en
relativt hög grad av uncertainty avoidance, CF av ett litet uncertainty
avoidance och gällande Skatt tycks det affärsområdet befinna sig någonstans
mitt emellan Revision och CF.

4.2.4  Medarbetarnas självbild och bild av andra
De teknologiska och kulturella skillnaderna ger upphov till att personer med
olika egenskaper passar olika bra i respektive affärsområde. Utifrån sådana
situationsfaktorer skapas det inom varje affärsområde behov av speciella
egenskaper och färdigheter hos medarbetare för att affärsområdet ska kunna
prestera det som eftersträvas. Detta leder i sin tur till att affärsområdena
strävar efter att rekrytera samt i synnerhet behålla personer som besitter de
önskade egenskaperna, då man bedömer att dessa personer kan utföra ett bra
arbete. Av samma anledning kommer även sådana personer att självmant söka
sig hit, vilket även sker eftersom de tror sig passa väl in bland medarbetarna.

De kompletterande frågorna gällande medarbetarnas självbild och bild av
andra medarbetare indikerar att skillnader i egenskaper mellan



Differentierat eller sammanhållet belöningssystem i diversifierade företag?

62

affärsområdenas medarbetare föreligger. Av resultatet kan förutom att
medarbetarna generellt anser att det förekommer betydande skillnader i
personegenskaper mellan arbetsområdena skönjas att bilden av det egna
affärsområdet inte alltid överensstämmer med den bild som medarbetare
inom andra affärsområden har. Anledningar till att självbilden inte
sammanfaller med den uppfattning som andra har kan främst vara av två
skilda slag. Antingen önskar medarbetarna av någon anledning inte att på ett
korrekt sätt återge bilden de har av sig själva eller så har medarbetare från
andra affärsområden en felaktig och kanske fördomsfull bild. Andra
medarbetares felaktiga bild kan bero på att medarbetarna har dålig inblick i
vad andra affärsområden egentligen arbetar med, vilket indikerar att avståndet
mellan affärsområdena är stort och att man inte känner varandra över
affärsområdesgränserna. Problemet kan understrykas genom ett citat av en
medarbetare inom CF:

”…i den här organisationen kan vi inte sälja in andras produkter för vi har inte
kompetens att sälja revision, skatt eller juridik.”

Inom Revision är skillnaden mellan självbilden och hur Skatt samt CF
uppfattar Revision relativt stor. Skillnaden består främst i att
revisionsmedarbetarna själva i första hand nämner attribut som att de är
sociala, positiva och flexibla medan Skatt och CF i stället pratar om Revision
som fyrkantiga, detaljinriktade och mindre affärsinriktade. Varav det senare
manifesteras av en medarbetare inom CF:

”…vi måste vara otroligt aggressiva och vara ute och sälja, den kulturen finns inte
hos Revision.”

Av de intryck vi fått samt av intervjuresultaten följer att varken den ena eller
den andra av ovanstående beskrivningar stämmer helt. Att medarbetarna är
detaljinriktade och kontrollerande stämmer således samtidigt som de är sociala
och till viss del försäljningsinriktade.

Medarbetarna inom Skatt uppfattar sig själva som uppfinningsrika,
problemlösande och kompetenta, vilket inte i så stor utsträckning skiljer sig
från hur de andra två affärsområdena uppfattar dem, där egenskaper som
högpresterande, analytiska och undersökande är återkommande. En
medarbetare inom Revision ansåg:

”En skattejurist har ju också lite av det här analytiska och där är det svart eller vitt,
rätt eller fel, paragraf det eller det, det är mer digitalt.”
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Medarbetare inom Skatt uppfattar vi som både kompetenta och
problemlösande, men också som något mindre sociala, vilket vi grundar på det
bemötande vi fick vid intervjufällena. Vidare verkar de i större utsträckning
vara mer intresserade av själva skattefrågorna än uppdragsgenerering.

CFs självbild kan sammanfattas som drivande, energiska, kreativa och
affärsmässiga. Detta överensstämmer i stort med de andra affärsområdenas
bild av dem, det vill säga affärsorienterade, självsäkra, innovativa samt har hög
kompetens. En medarbetare från Revision uttalade:

”CF är mer innovativa, kreativa…det är helt annorlunda”

Vår uppfattning om medarbetare inom CF överensstämmer i hög grad med
både självbilden och andras bild av affärsområdet. Vi menar härmed att
medarbetarna utstrålar en självsäker och affärsorienterad attityd.

4.2.5  Sammanfattning: karaktäristika
De tre affärsområdena visar, med avseende på de faktorer vi diskuterat, att det
existerar kulturella och teknologiska skillnader dem emellan. En
huvudindelning på byråkratisk och innovativ kultur kan göras, vilka i sin tur
påverkas av faktorerna power distance och uncertainty avoidance. Ett stort
power distance (P.D) och ett stort uncertainty avoidance (U.A) ger upphov till
en mer byråkratisk kultur, medan en kultur av mer innovativ karaktär följer av
ett litet power distance och ett litet uncertainty avoidance. Denna samverkan
samt var respektive affärsområde passar in illustrerar vi i följande figur.

Figur 8: Kulturella skillnader mellan affärsområdena
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Revision stämmer bäst överens med den byråkratiska kulturen, vilket
arbetsuppgifternas höga standardiseringsgrad och därav begränsade utrymme
för kreativa inslag är den mest framträdande orsaken till. Vidare inverkar
maktspridningen inom Revision samt den trygghet medarbetare i större
utsträckning än inom Skatt och CF söker uppnå, på att det här föreligger en
mer byråkratisk kultur. Att Skatt intar en mellanposition mellan byråkratisk
och innovativ kan förklaras av den variation som föreligger mellan de olika
skattegrupperna samt att arbetsuppgifterna till viss del innebär hög grad
standardisering och till viss del låg. Även med avseende på maktfördelning
och osäkerhetsundvikande tycks Skatt inta en position mellan Revision och
CF. Slutligen återfinns CF under den innovativa kulturen vilket även här
främst kännetecknas av standardiseringsgraden i arbetet, vilken för CFs del är
låg och därför medför en högre kreativitet. Vidare är maktskillnaderna mindre
tydliga samt osäkerhet undviks i mindre utsträckning.

Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningsresultaten vad gäller Revision
och CF överensstämmer till fullo med tidigare redovisade studier, vilka visas i
figur 4. Enligt våra undersökningsresultatet återfinns Skatt på en
mellanposition mellan Revision och CF, vilket dock avviker något från
studierna, där Skatt på många punkter främst liknar Revision.

Vidare inverkar situationsvariabeln omvärld på affärsområdenas
kulturkaraktär. Revisions och Skatts mogna och stabila branscher
sammanhänger med byråkrati, medan CFs tjänster finns inom en mer
föränderlig och osäker bransch, vilket ger en innovativ kultur.

Att teknologi inryms inom ramen för analysmodellerna gällande kultur har
tidigare redogjorts för. För att trots det tydliggöra och visa resultatet även ur
en ren teknologidimension använder vi oss här av Perrows figur gällande
teknologivariabler.

Figur 9: Teknologiska skillnader mellan affärsområdena
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Arbetet inom Revision är av rutinkaraktär i dubbla avseenden. Detta dels
eftersom samma eller liknande arbetsmetoder i stort sett hela tiden används
samt dels eftersom arbetsuppgifterna är väl kända, då kundanpassningen är
liten. Under senare år har dock, som tidigare har påpekats, revisorns roll till
viss del ändrats i och med det större kravet på service, försäljning och
kundinteraktion. Trots detta placeras Revision i rutan rutin. CF anpassar sig
stort efter kundens behov och önskningar, varför arbetsuppgifterna varierar
mycket. Arbetsmetoderna varierar i större utsträckning än vad de gör inom
Revision, men metoden omarbetas inte inför varje arbete utan ofta är det
färdiga koncept som används och som anpassas efter kundens specifika
behov. CFs placering i figuren blir därför i rutan icke-rutin, men relativt nära
övergången till hög rutin vad gäller metod. Skatt har hög rutin vad gäller
arbetsmetoder, men anpassar sig i relativt stor utsträckning efter varje kunds
behov, varför variationen i arbetsuppgifter är relativt stor. Härav följer Skatts
placering i figuren. Märkas kan dock att trots att både Skatt och CF har färre
på förhand kända arbetsuppgifter, främst i och med kundanpassningen, så
placeras Skatt närmare kanten till väl kända arbetsuppgifter än vad CF gör.

4.3  Empiri – belöningssystem

4.3.1  Företagets Balanced Scorecard
I detta avsnitt redogörs för resultatet av intervjun med företagets Balanced
Scorecard-expert. Redogörelsen utgår från ett ledningsperspektiv och kan ses
som en slags vision om hur företaget vill att det gemensamma Balanced
Scorecardet i framtiden ska fungera.

Fallföretaget använder ett Balanced Scorecard (BSC) som verktyg för att bryta
ned sin vision på finansiella och icke-finansiella framgångsfaktorer och genom
användandet av flera olika perspektiv möjliggörs en mer balanserad syn på
företagets prestationer. Utgångspunkten är således företagets vision, vilken
först bryts ned på strategiska mål, därefter på strategier och sedan vidare på
kritiska framgångsfaktorer. De strategiska målen återfinns inom olika
perspektiv: varav medarbetare, innovation och utveckling, interna processer,
kund samt finansiellt utgör de mest frekvent använda. Tillsammans utgör
perspektiven en styrningsbalans mellan finansiella och icke-finansiella, kort-
och långsiktiga samt historiska och framtida aspekter. Ett BSC kan lämpligen
även fungera som ett utvärderingsinstrument för att avgöra hur bra
medarbetarna under året har arbetat och därmed huruvida de har uppnått sina
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mål och således kan BCS:et med fördel även ligga till grund för företagets
belöningssystem.

4.3.1.1  Balanced Scorecard på global nivå
Fallföretaget har BSC på flera olika nivåer, vilka alla mynnar ut i ett globalt
sådant. Företagets globala BSC och mål gäller för företagets samtliga
medarbetare över hela världen. Exempel på sådana mål kan i det finansiella
perspektivet vara lönsamhet och i medarbetarperspektivet att vara den mest
attraktiva arbetsgivaren inom revisionsbranschen. Dessa mål kan kännas
abstrakta till sin karaktär, men när dessa bryts ned till kritiska
framgångsfaktorer på lokal nivå så konkretiseras de och den lokala nivån binds
ihop med den globala. Ett exempel på detta är att målet att vara den mest
attraktiva arbetsgivaren har olika innebörd för olika länder och kontor och av
den anledningen skiljer sig framgångsfaktorerna åt, medan det övergripande
målet fortfarande är detsamma.

”...det är det som är finessen med ett BSC och styrkan med att ha ett instrument där
man kan jobba mot samma perspektiv och sen har du möjlighet att modellera vad
som är kritiska framgångsfaktorer för mig och vår enhet…”

På grund av att företaget är uppdelat med avseende på exempelvis geografi,
affärsområden, branschgrupper och kundgrupper arbetar och utvärderas
medarbetarna utifrån BSC på flera olika nivåer.

”Om vi ska vara nummer ett i världen måste vi vara nummer ett i bilindustrin till
exempel…”

Trots att medarbetarna inkluderas i BSC på flera olika nivåer samtidigt så har
de inte ett antal olika och därmed motstridiga mål som de ska sträva efter. För
varje medarbetare sätts nämligen ett BSC, vilket i de flesta fall inkluderar mål i
samtliga perspektiv. Dessa personliga BSC summeras sedan ihop till ett större
BSC beroende på ur vilken aspekt och på vilken nivå, exempelvis
branschgrupp eller serviceline, som man önskar se BSC:et.

”Det är som en Rubriks kub: det beror på vilken sida man ser det från.”   

När de personliga målen ska sättas är det viktigt att medarbetarna är delaktiga
då det är de, särskilt de kundansvariga, som känner kunderna bäst, de vet vad
de vill ha och således vet på vilket sätt de kan göras mest lönsamma för
företaget. Visserligen ställer detta höga krav på medarbetarna, som ska väga
samman vad kunden efterfrågar, explicit och implicit, samt vad som är rimligt
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för dem personligen att prestera och sedan konkretisera detta i personliga mål.
Detta görs för att företaget i slutändan på aggregerad nivå ska kunna nå det
globala målet. Till hjälp med målformuleringen har medarbetarna dels sina
ledare, vanligen i form av gruppchefer, samt företagets karriärstege som
preciserar vad som förväntas av och vilka krav som ställs på medarbetare på
olika nivåer i företaget.

Den årliga utvärderingen av medarbetarna sker i alla affärsområdena med
utgångspunkt från det personliga BSC:et, varför det också kan ligga till grund
för belöningsutbetalningen. Företag kan välja att basera medarbetarnas
belöningar på olika sätt, vilka kan klassificeras som att alla får belöning, att
belöning baseras på position eller att belöning är bunden till person. Denna
process fungerar på olika sätt i de olika affärsområdena, inom CF delar
medarbetarna på en bonuspott, medan medarbetare inom Revision kan erhålla
ett antal premier.

Meningen i fallföretaget är att respektive medarbetare ska sätta upp mål i
samtliga perspektiv, men beroende på personernas inriktning kan vissa
perspektiv och mål väga tyngre än andra. Det kan även skilja sig åt från år till
år, som detta år kanske man fokuserar på det finansiella perspektivet i större
utsträckning. Det viktiga är att ”man måste liksom göra det här med lite common
sense…”

4.3.1.2  Förutsättningar för ett Balanced Scorecard
I och med införandet av ett BSC i en verksamhet skapas hos medarbetarna
förväntningar på att företaget verkligen ska inta en mer balanserad syn på
medarbetarnas prestationer, det ska således inte bara fokuseras på det
finansiella målet. Detta ställer krav på att ledningen verkligen klarar av att leva
upp till samt omsätta och förverkliga idéerna och planerna i praktiken i
företaget. Annars finns risken att man förlorar mer än vad man vinner genom
ett BSC-tänkande. Det ställs vidare stora krav på ett ledarskap som har
förmåga att motivera och entusiasmera medarbetarna samt signalera vad det är
som är viktigt för dem samt för företaget. BSC kan liknas vid ett
kommunikationsmedel som kan användas för att underlätta för ledarna att
poängtera för medarbetarna vad som är viktigt.

Vidare ställer ett BSC på global nivå krav på flexibilitet. Företaget måste hela
tiden utgå från vad kunderna vill ha och hur man ska kunna skapa värde för
dem, vilket ett BSC måste kunna anpassa sig efter. Ett exempel på detta, som
beskrevs ovan, är hur företaget har olika framgångsfaktorer beroende på till
exempel geografiska läget. En ytterligare faktor som är viktig vid arbetet med
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ett BSC är att ledarskapet och medarbetarna använder sig av sitt sunda
förnuft.

Fungerar ledarskapet bra och om den flexibilitet som krävs finns inom
företaget så finns det många möjligheter med ett BSC, där helhetssynen på
verksamheten verkar utgöra den mest framträdande.

4.3.2  Revision

4.3.2.1  Ersättningsformer
Samtliga medarbetare inom Revision förväntas utföra ett marknadsmässigt bra
jobb och för det ersätts de genom marknadsmässiga löner, bestående av fasta
månadslöner samt övertidsersättning. Utöver detta har samtliga utom
nyanställda möjlighet att få individuella premier, om ett mindre antal
månadslöner, förutsatt att de uppfyller vissa uppsatta mål utöver den
marknadsmässiga prestationen. Hur mycket medarbetarna får beror på vilka
mål de sätter upp samt hur väl de uppfyller målen. Vidare utgår oavsett vilken
nivå de befinner sig på en ackvisitionsersättning vid anskaffning av nya
kunder. Ackvisitionsersättningen uppgår till 10% av intäkterna från kunden
inom hela företaget under det första året. Dessutom får en mindre kategori
medarbetare på högre nivå även en vinstandel om driftsresultatet överstiger en
viss nivå.

Det finns inga fastställda icke-monetära belöningar som utfaller beroende på
medarbetarens prestation. Friskvårdsbidrag, fester, fredagsöl och
utlandsutbildningar får alla ta del av oberoende av prestation, vilket är något
som de nyanställda i högre utsträckning ser som en form av belöning. Vanligt
är att företaget i goda tider lägger ned mer pengar på konferensresor och
dylikt och att det till viss del kan ses som en belöning.

“Vi var i väg på en konferensresa till Medelhavet till exempel  och det skulle jag vilja
se att det också var så att det hade gått bra, jag menar om det hade varit ett dåligt år
så hade vi naturligtvis inte fått åka så för det kostar ju ändå lite, så då kan man väl
se det som en liten belöning.”

Vissa betonar i belöningssammanhang vikten av att ha tillfredsställande och
stimulerande arbetsuppgifter så att de kan trivas och utvecklas. Uppskattning
från kund och erkännande från andra på kontoret är för en del viktiga
informella belöningsfaktorer.



Differentierat eller sammanhållet belöningssystem i diversifierade företag?

69

”Jag tycker det är viktigare att min chef kommer in och säger ”bra jobb Kalle” än att
få en extra månadslön.”

4.3.2.2  Mål
Möjligheten att få premier är det som samtliga medarbetare refererar till vid tal
om företagets belöningssystem. Till grund för premiesystemet, det vill säga
hur mycket som ska betalas ut, ligger ett Balanced Scorecard med olika
perspektiv.

Hur utvärderingssystemet exakt ser ut varierar något mellan företagets olika
kontor, men vid kontoret där intervjuerna skedde utvärderas medarbetarna i
dagsläget efter fyra mål varav det första är ett finansiellt mål som är
kontorsgemensamt för Revision. Den andra delen av premien är individuell
och är uppdelad i tre delar: gruppens affärsplan, ett merförsäljningsmål och ett
fritt mål. Minst två, det kontorsgemensamma och merförsäljningen, av de fyra
målen är finansiella medan huruvida de övriga två är finansiella eller inte
varierar från medarbetare till medarbetare.

”De flesta tycker att det är lättast att sätta mål kring försäljning och finansiellt
perspektiv, sen blir det svårare och svårare och värderingar och kultur är det nästan
omöjligt att sätta mål på.”

Fördelningen mellan individuella mål och gruppmål består av ett renodlat
gruppmål, det kontorsgemensamma, två helt individuella mål samt målet som
utgår från gruppens affärsplan som är uppdelat på individuella mål men som
tillsammans utgör ett gemensamt mål. Ett problem här som en anställd
uttalade är att det på det intervjuade kontoret inte finns några tydliga grupper
att sätta gemensamma mål på eftersom arbetssättet är mycket informellt och
man jobbar med så många olika människor och grupper.

Den individuella delen av målen fastställs årligen vid utvecklingssamtal mellan
medarbetare och dennes gruppchef. Beroende på vilken gruppchef man har
verkar målformuleringarna fungera lite olika, vissa medarbetare upplever
svårigheter med att framförallt sätta det fria målet då det ska bestämmas av
den enskilde individen och det kan således vara svårt att på egen hand hitta ett
lämpligt sådant. Andra talar om nivån på målen som ”…det är lite upp till ens
gruppchef då som bestämmer”. Ytterligare andra åsikter om de personliga målen är
att det är något som de fått eller blivit tilldelade.
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4.3.2.3  Bedömning och rättvisa
För att premie ska utgå måste två av de fyra målen vara uppfyllda. Då
mätbarheten och tydligheten vad gäller de icke-finansiella målen ofta är låg
måste bedömningen ofta göras subjektivt på chefsnivå. Många medarbetare
påtalar problemet med att det inte finns möjlighet att mäta på ett objektivt och
tillförlitligt sätt, medan en partner menar att “vi har inte satt några mål utan att
vara överens om hur de ska mätas”.

Viss osäkerhet verkar det därigenom också finnas kring hur mycket
medarbetarna måste prestera och hur många mål de måste nå upp till för att få
maximal ersättning. De intervjuade verkar inte riktigt ha klart för sig hur stor
den eventuella premien blir om de uppfyller sina mål och hur många mål de
måste nå upp till för att nå maximal utbetalning.

Hur många som normalt uppnår målen och därmed får premie utbetalt är
svårt att uttala sig om eftersom systemet är så pass nytt att någon bedömning
och utbetalning ännu inte har gjorts. Däremot har de intervjuade känslan att
maximal ersättning kommer vara näst intill omöjlig att erhålla.

Två olika orättviseaspekter ser medarbetarna med premiesystemet, vilket dels
berör nivåerna på de uppsatta målen samt dels mätningen av desamma.
Eftersom målen sätts av den anställde tillsammans med hans eller hennes
respektive gruppchef, innebär det att de olika gruppcheferna därigenom avgör
vad som är en normal prestation och vad som är utöver det. Således görs olika
bedömningar och målen tenderar att sättas på olika nivåer:

”…jag behöver läsa till lite kurser, jag ska ta reda på vad jag behöver för att få min
revisorsexamen.”

” Att du är duktig på att följa våra värderingar ska inte ge något extra, det ska vara
en självklarhet att man står för våra värderingar.”

Utvärderingsskedet utgör den andra risken. Vad gäller de icke-finansiella
målen där det på förhand är svårt att sätta tydliga och mätbara mål ser
medarbetarna risken med att det måste göras en subjektiv bedömning
huruvida de är uppfyllda eller inte. Medarbetarna vet heller inte med säkerhet
vem eller vilken chef som ska göra den subjektiva bedömningen. Den
subjektiva bedömningen innebär en risk för orättvisa då en del medarbetare
har förstått att även om de har uppfyllt alla mål så är det inte säkert att de har
gjort det tillräckligt bra för att få maximal belöning, det vill säga de vet inte
alltid hur mycket de får i belöning för en viss handling.
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”Jag tror att de kommer att titta på de finansiella målen för där är ju något man kan
mäta och sedan kommer de titta lite snabbt på om man har uppfyllt de icke-
finansiella, och okej då får man en bock i kanten för det också.”

De flesta inom Revision har ingen egentlig uppfattning om deras
belöningssystem är rättvist i jämförelse med CF och Skatt. Tendenser till att
vissa tycker att det är orättvist att Revision får sämre betalt än till exempel CF
kan dock skönjas.

”Det är ju ändå ganska lustigt att de som håller på med kärnverksamheten är de
som ska ha sämst lön.”

4.3.2.4  Beteendeeffekter
Syftet med belöningssystemet är att företaget och den anställde ska hamna i en
”win – win situation”, det vill säga det ska vara bra för både företaget och för
individen. Det ska sporra de medarbetare som vill och är beredda att
anstränga sig extra mycket att faktiskt göra det och det är just hur mycket
extra de vill anstränga sig som det är meningen att de ska kunna bestämma
själva. Det är dock viktigt att målen överstiger den normala
arbetsprestationen, det vill säga vad som normalt kan förväntas av en
medarbetare på en viss nivå. Målen ska fungera som ett styrmedel för att
antingen få medarbetare att anstränga sig för att förbättra sig inom något
område eller för att han eller hon ska sporras arbeta med något de är väldigt
bra på.

Oberoende av nuvarande belöningssystem så ”är de väldigt fokuserade på
debiteringsgrad ”, samt intäkter och finansiella resultat inom Revision. Det gör
att internt administrativt arbete bortprioriteras och blir mindre värt till förmån
för det externa arbetet mot kund som snabbt genererar intäkter.

4.3.2.5  Motivationsaspekter
De allra flesta anser att premiesystemet inte motiverar dem mer än marginellt.
Orsakerna till det är dels att det utgör en sådan liten del av den totala
ersättningen, med månadslönen som största faktor samt dels för att många
tycker att det är viktigt att göra ett bra jobb ändå. Många påtalar att det är
första året man har nuvarande system med premier på Revision, vilket innebär
att de har satt upp mål men ännu inte blivit utvärderade efter dem.

”Jag tror att systemet kommer få större genomslagskraft om några år, för har man
fått 100 000 i bonus ett år vill man ju gärna ha det nästa år också.”
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4.3.3  Corporate Finance

4.3.3.1 Ersättningsformer
Inom CF har medarbetarna en fast lön som i första hand bestäms av vilken
position i karriärstegen de befinner sig på. I stället för övertidsersättning har
de möjlighet att årligen få sig en bonus tilldelat från en bonuspott baserat på
hela CFs resultat. Från affärsområdets sammanlagda intäkter dras
rörelsekostnader, det vill säga till exempel personal- och lokalkostnader.
Vidare går en viss andel av försäljningen till företagets centrala organisation,
vilket sedan utfördelas både inom Sverige och på global nivå. Detta kan ses
som en slags avgift för att CF använder företagets varunamn. Det som
därefter blir kvar går in i CFs bonuspott, varav ungefär den ena hälften
fördelas till personal och den andra till partners inom CF. Respektive
medarbetare tilldelas därefter en andel av bonuspotten utifrån ett
rankingsystem som görs med avseende på hur väl de har uppfyllt vissa mål,
hur hårt de har jobbat och hur de arbetsmässigt fungerat under året. Medan
den fasta lönen är ungefär densamma för samtliga medarbetare på respektive
nivå ska bonussystemet fungera som den särskiljande faktorn. Eftersom
bonuspotten är en funktion av resultatet finns det ingen övre gräns för hur
stor den kan bli eller hur mycket respektive medarbetare kan få.

En viktig icke-monetär belöning är möjlighet till befordran. Därigenom har
ledningen möjlighet att även i dåliga tider, det vill säga en lågkonjunktur, då
resultatet gör att det inte kan utbetalas någon betydande bonus, belöna de
personer som gör väldigt bra insatser och visat sig vara redo att avancera ett
steg i karriärstegen. Andra har påtalat vikten av erkännande från kollegor samt
hur man trivs med arbetet, det är således centralt att kunna bekräfta varandra
och att kunna ge beröm och kritik öga mot öga kollegor emellan.

“Mycket av det här arbetet handlar om att du ska vissla när du kommer hit och att
du ska vissla när du går hem och jag tror inte att bara pengar gör det.”

4.3.3.2  Mål
Hur stor del av bonuspotten som varje medarbetare tilldelas avgörs som
tidigare nämnts av ett rankingsystem, vilket innebär att de betygsätts efter hur
väl de under året har lyckats inom olika kategorier. Kategorierna utgörs av fem
Balanced Scorecard perspektiv. Från senior och uppåt utvärderas
medarbetarna utifrån samtliga fem perspektiv, medan de juniora främst
bedöms utifrån tre av dessa perspektiv. Detta härrör sig från att de mer
juniora främst får uppdrag tilldelade till sig och därför inte kan styra hur
mycket pengar deras uppdrag genererar. Således kan de inte ha försäljningsmål
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utan blir främst bedömda på kvalitet och leveransförmåga samt hur proaktiva
och idérika de är. Varje perspektiv bryts sedan ned på fyra till fem olika
variabler, vilket gör att seniora medarbetare årligen bedöms utifrån 20 till 25
olika variabler, som är identiska för respektive nivå, tre, fyra och fem, i
karriärstegen.

Under den nu rådande lågkonjunkturen och för att resultatet ska kunna bli så
bra att det överhuvudtaget ska räcka till någon bonuspott tenderar de
finansiella och kortsiktiga målen som snabbt ger resultat att värderas högre än
de icke-finansiella. Det poängterades av flera medarbetare att CF är en väldigt
konjunkturstyrd bransch, då företagen går sämre måste de spara in på
utgifterna och då ligger det nära till hands att dra in på konsulttjänster, vilket
leder till att ”…har du debiterbara timmar så är det ju de som prioriteras absolut högst”.
I en högkonjunktur väntas de mer långsiktiga och icke-finansiella målen åter få
större vikt.

”Det är väl klart att alla perspektiv är viktiga, men saker och ting kanske viktas
lite mer vid olika givna tillfällen.” ”…i den situation vi befinner oss i nu är ju
försäljningen väldigt viktig…”

Vidare talas det om att det finns en kortsiktighet, i både positiv och negativ
bemärkelse, inbyggd i systemet. Den positiva sidan hänger inte direkt samman
med målen utan mer den årsvisa, kortsiktiga utbetalningen. Att belöningen fås
ganska nära inpå prestationen ses som positivt, eftersom den inte tros få
samma effekt om den skulle rullas flera år framåt. En negativ aspekt som
framförs är just att viktiga långsiktiga prestationer inte belönas lika tydligt och
därmed inte viktas lika högt av medarbetarna.

”Vårt bonussystem löper ju på ett år, så det blir ju mycket svårare att belöna sådana
insatser som ska generera någonting på fem år.”

Vad gäller relationen mellan gruppmål och individuella mål kan sägas att
”intäkterna kommer från en grupprestation men bonusen fördelas ut på individnivå”. Det
innebär att bonuspotten är ett resultat av en grupprestation, det vill säga hela
CF, men den fördelas till medarbetarna efter enbart deras individuella
prestationer. Bonuspotten är som nämnts ett resultat av hur CF har gått under
året, först när den är uträknad görs en fördelning till de respektive grupperna:
CF1, CF2 och CF3. Den fördelningen behöver inte överensstämma med
gruppernas respektive resultat. Anledningen till detta agerande är att
grupperna ska få incitament att hjälpa och sälja in varandra till kund, så att
hela affärsområdet ska få ett så optimalt resultat som möjligt.    
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Anledningen till att man vill undvika individuella och specifika mål är att
risken för intern konkurrens och suboptimering då skulle vara betydande.
Generellt är således möjligheten för medarbetarna att påverka vilka mål de ska
bedömas efter obefintlig, däremot sätts individuella mål för dem som ansvarar
för ytterligare uppgifter utöver de ordinära, vilket kan exemplifieras med
personalansvar och rekryteringsansvar.

Vad gäller själva rankingen och därmed fördelningen av bonuspotten finns det
för medarbetarna något mer att säga till om. Om det är någon som känner sig
förfördelad tas det upp till diskussion.

”Det är mycket diskussioner runt omkring så det blir aldrig direkt hugget i sten,
utan man får argumentera för sin sak.”

4.3.3.3  Bedömning och rättvisa
Då verksamhetsåret är slut betygsätts medarbetare inom de olika perspektiven
enligt en femgradig skala. Därefter uträknas ett sammanlagt betyg för
respektive medarbetare och en rankinglista görs. Rankingen är dock inte
officiell utan den håller ledningen för sig själv, men det räknas fram ett snitt
för varje kategori så att medarbetarna vet om de ligger över eller under snittet.
Betygsättningen i de mjukare, särskilt i de icke-finansiella kategorierna men
även till viss del i de finansiella, sker på subjektiv basis av gruppchefen och
affärsområdeschefen. Även vid finansiella försäljningsmål tas subjektiva
aspekter i beaktande, till exempel hur aktiv personen var vid försäljningen det
vill säga om han eller hon endast tog emot ett telefonsamtal eller om det var
ett resultat av ett omfattande förarbete. Således görs en subjektiv
helhetsbedömning av varje person, till vilken de båda cheferna har Balanced
Scorecardet till sin hjälp.

”…oavsett om det är Balanced Scorecard eller det tidigare systemet, så är det för att
få lite parametrar att bedöma oss på.”

Rankingsystemet fungerar på så vis att förutsatt att det finns en bonuspott att
utfördela så får i stort sett alla medarbetare en andel av den. Andelsstorleken
varierar naturligtvis, men såvida inte någon direkt har misskött sig eller har
anställts på grund av felrekrytering så är avsikten att alla ska få en andel av
potten.

Generellt anser de anställda att bonussystemet är rättvist, dock finns det vissa
tendenser till att en del upplever det som orättvist. Den subjektiva
bedömningen tenderar vara orsak till att en del tycker eller tror att det
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förekommer orättvisor. En senior medarbetare påtalar att subjektiviteten kan
överbryggas genom att cheferna agerar objektivt och tydligt i sitt sätt att
betygsätta samt att de har motiv för att varje person får en viss ersättning eller
har en viss position och att detta är ett sätt att fostra ledare. Ett par
medarbetare anser i motsats därtill att de har dålig insyn i
bedömningsprocessen och har en mer negativ syn på chefernas sätt att
motivera:

“…man vet inte exakt i detalj att på det här bedöms jag så och det här klarade jag
bra och av de här 20 målen så gjorde jag 10 bra och 10 dåligt.”

Vidare anser vissa det vara svårt att uttala sig om hur rättvist systemet är
eftersom de bara vet hur mycket de själva och inte vad andra får i bonus.
Något annat som medarbetare kan uppleva som orättvist är då de har gjort ett
krävande individuellt arbete, men företaget av någon anledning sammanlagt
har ett så lågt resultat att ingen bonus kan utbetalas.

Gentemot de andra affärsområdena tror medarbetarna inom CF att de både
har bäst fast lön samt möjlighet att få högst bonus, men däremot erhåller de
ingen övertidersättning. Avsaknaden av övertidersättning ses allmänt inte som
något problem då det i stället verkar som ett incitament för att arbeta
effektivt.

”Jag vet att man på Revision jobbar kvällar men kanske inte lika effektivt då de har
övertidsersättning.”

Samma person favoriserar belöningssystem inom CF framför de övriga
affärsområdenas.

”…får jag välja väljer jag absolut vårt system då jag tycker att det får en att kämpa
hårdare och att det är lite roligare dessutom.”

4.3.3.4  Beteendeeffekter
Bonussystemet syftar till att styra medarbetare att arbeta mot samma mål samt
att motivera till hårdare och effektivare arbete. Det kan uttryckas som:

”…få en incitamentstruktur som överensstämmer, det vill säga att anställda, delägare
och alla på företaget inte ska ha mål som går emot varandra, utan att man ska vara
med i samma system och det ska bygga på samma premisser.”

Vidare ska bonussystemet verka för att CF ska kunna attrahera och behålla
rätt personal. Detta ställer stora krav på gruppchef och affärsområdeschef vad
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gäller att göra en rättvis bedömning, men eftersom systemet är självreglerande
har de starka incitament för att göra det.

”…slår det åt fel håll då kommer personer som blir förfördelade att lämna och sköter
man det rätt så är det rätt personer som lämnar och sköter man det fel så är det fel
personer som lämnar och det slår alltid tillbaka på ens egen intäkt i plånboken till
slut.”

Bonussystemets negativa beteendeeffekter är att det kan resultera i att de
anställda arbetar för mycket och därmed riskerar att bli utbrända. Ett annat
problem som systemets subjektiva mätning för med sig är att det finns risk för
att man får anställda som fjäskar och tar åt sig äran för andras jobb.

”Man ska nog ha klargjort lite vad man har uträttat i alla fall så att de har med det
i sitt beslutsunderlag, så att det inte går dem obemärkt förbi.”

Vidare påtalas risken för att internt arbete blir lidande, speciellt i sämre tider
då det fokuseras mer på externt arbete och intäkter.

4.3.3.5  Motivationsaspekter
Det anses överlag att bonussystemet sporrar och motiverar medarbetarna i
deras arbete. För bonusen finns som tidigare nämnts inget tak och det gör att
tillskottet i goda tider kan bli betydande, vilket kan innebära summor på
ytterligare en årslön. Sådana betydande belopp gör att de anställda även i
sämre tider sporras att arbeta för att resultatet ska vända eftersom det då
innebär en rejäl och meningsfull bonus.

Vad gäller kopplingen mellan handling och belöning finns dock
förbättringspotential eftersom betygsättningen dels är subjektiv samt att alla
inte har klart för sig exakt vilka faktorer de bedöms efter.

”…handling och belöning är så att säga inte så nära kopplade till varandra och det
gör att motivationsaspekten skulle kunna vara högre, det finns mycket att göra där.”

4.3.4  Skatt

4.3.4.1  Ersättningsformer
Som ersättning för utförandet av en normal, marknadsmässig arbetsinsats
ersätts samtliga medarbetare med en marknadsmässig lön. Förutom den fasta
lönen förekommer övertidsersättning. Därutöver har samtliga medarbetare
över juniornivå möjlighet att välja om de vill omfattas av ett belöningssystem
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där de kan få individuella premier, bestående av samma antal månadslöner
som medarbetare inom Revision, om de uppnår vissa uppsatta mål.

Valmöjligheten ligger i att sätta nivån på målen på en sådan nivå att det
kvalificerar för premier. Nyanställda omfattas inte av premiesystemet eftersom
ledningen för Skatt anser att:

”…det är nästan taskigt att ställa krav på någon som är helt ny, man får ägna
första året till att lära och utveckla och göra sina misstag.”

Tidigare fanns det även en speciell gratifikation som utbetalades i samband
med att någon sålde in ett uppdrag till en ny kund, antingen till Skatt eller till
något annat affärsområde. I dagsläget har den tagits bort och incitament till
nyförsäljning ska vara inbyggt i premiesystemet.

Från Skatts sida finns det inga fastställda icke-monetära belöningar som
utfaller beroende på prestation. En del upplever utlandskurser som en form av
icke-monetär belöning. Många betonar i belöningssammanhang framför allt
den stora betydelsen av att kunderna är nöjda med det personen levererar,
uppmuntran och erkännande från kollegor samt tillfredställelsen av att man
kommit fram till en bra lösning. Sådana saker uppfattas av många som
viktigare än ett extra monetärt tillskott. Merparten av de intervjuade nämner i
samband med att de beskriver den stora betydelsen som de icke-monetära
belöningarna innebär för just dem att de tror att detta tankesätt är ”onormalt”,
”inte särskilt representativt” eller att det beror på deras ”ego”.

”Jag är nog väldigt onormal, men det som ger mig tillfredställelse är inte att jag får
pengar utan att jag har en nöjd kund och att jag har kunnat göra en bra lösning.”

4.3.4.2  Mål
Alla medarbetare på samtliga nivåer i karriärstegen sätter vid verksamhetsårets
början upp mål för vad de ska sträva efter och försöka uppnå under året.
Detta görs för att poängtera vad som är viktigt och ska fungera som en
styrmekanism. Målen sätts utifrån ett Balanced Scorecard som omfattar fyra
perspektiv. Även om alla medarbetare har mål att sträva efter och styras
utifrån är det inte alla som omfattas av systemet, det vill säga alla har inte rätt
till premier.

”…det här som man kan få utöver lönen är ju då om man gör någonting extra.”
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Det fokuseras olika mycket på olika mål beroende på hur länge en
medarbetare har arbetat i företaget och därmed på vilken nivå i karriärstegen
han eller hon befinner sig. För mer juniora är det individuella prestationer som
är viktigast, då det är svårt för dem att påverka verksamheten i stort eftersom
de inte arbetar så kundorienterat. Som exempel på bedömningsgrunder för
dem kan nämnas hur väl arbetet är utfört, hur de jobbar i team, hur de
reagerar på och tar till sig handledning. På högre nivå är det viktigt att
medarbetarna strävar efter att arbeta tillsammans med övriga så att gruppen
som helhet går bra. Förmåga att ge bra handledning, hur man fungerar i grupp
och hur mycket uppdrag man delegerar till kollegor på lägre nivåer är faktorer
som det på denna nivå läggs stor vikt vid.

I de olika grupperna inom Skatt fungerar målformuleringsprocessen på lite
olika sätt, en hög grad av självstyre är accepterat och de praktiska göromålen
löses således på olika sätt beroende på grupp. Inom grupp 1 är det samma
person som genomför utvecklingssamtal, varigenom målen sätts, med samtliga
medarbetare på respektive nivå i karriärstegen. Detta för att säkerställa att
målen är jämförbara för alla, det vill säga att samma prestationer ska leda till
lika stora chanser till premieutbetalning. Alla behöver inte ha mål inom alla
perspektiv, särskilt inte de juniora medarbetarna. Vidare viktas perspektiven
enligt ett speciellt system olika för respektive individ.

”Vad som är viktigast för den här personen behöver ju inte vara samma för alla,
utan det beror lite på vad man har för arbetsuppgifter.”

Inte heller inom grupp 3 måste alla medarbetare ha mål inom alla perspektiv,
även om det vanligtvis är så. Även här viktas perspektiven lite olika och får
därmed olika betydelser för olika individer. Till stor del beror viktningen på
”hur man vill utvecklas och vad man vill ha för arbetsuppgifter och vad man är duktig på.”

Inom grupp 5 ser utformningen ut på ett lite annorlunda sätt, här har hela
gruppen ett gemensamt finansiellt mål att sträva efter. Uppnår gruppen det
blir det en pott som medarbetarna får dela på, vilket motsatt innebär att om
det inte uppnås så blir det heller inga premier alls. Parallellt har respektive
individ egna mål som de ska försöka nå upp till och beroende på hur väl de
gör det bestäms hur stor del av bonuspotten som ska tillfalla dem. De
individuella målen sätts under utvecklingssamtal med respektive handledare.

Gemensamt för samtliga grupper är att de mål som sätts upp under
utvecklingssamtalen vid räkenskapsårets början kan ändras under årets lopp.
Anledningar till att de kan justeras kan vara ny lagstiftning eller att gruppen
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ändrar inriktning, men det kan också bero på att medarbetaren själv under året
ändrar sig eller kommer på något nytt. Medarbetarna kan under året också
ändra så att de i fortsättningen omfattas av premiesystemet eller att gå ur det,
vilket regleras genom nivåerna på målen. Vidare har de flesta grupper en mix
av individuella och gruppmål, med i alla fall någon typ av gruppmål.

Beroende på vilka arbetsuppgifter personen har får de finansiella och icke-
finansiella målen olika vikt, personer som arbetar med personalfrågor tenderar
att ha mer icke-finansiella mål medan vanliga skattekonsulter har större
betoning på finansiella mål.

”Det system vi har ser mer till helheten och gör en person något bra och han eller hon
inte har särskilt mycket på finansperspektivet, utan har kanske lyckats bra med att
bygga upp ett system eller någonting och vi tycker att det är jätteviktigt för företaget för
framtiden, så är det ju det som räknas. Sen får man hoppas att pengarna kommer in
någon annan stans så att det räcker.”

Medarbetarna inom Skatt har stora möjligheter att påverka vilka mål de ska
bedömas efter. Beslutet tas under utvecklingssamtal i samråd med gruppchef,
handledare eller annan person med chefsbefattning. Efter intresse och styrkor
funderar medarbetarna på vilka typer mål och på vilka nivåer de är beredda att
sätta upp, efter utvecklingssamtalet vet de också givet sina uppsatta mål om
och i så fall hur många premier de är berättigade till.

4.3.4.3  Bedömning och rättvisa
För att vid verksamhetsårets slut ta reda på huruvida respektive person har
uppfyllt sina mål eller inte och därmed om de är berättigade till någon premie
eller inte görs en bedömning av den person som initialt även håller i
utvecklingssamtalen. Graden av subjektivitet varierar med andelen icke-
finansiella mål, som det anses vara svårt att hitta konkreta och objektiva
mätvariabler till.

”Bedömningen som görs är ju subjektiv och risken med ett sånt här belöningssystem
är ju att det aldrig är starkare än respektive chef som tillämpar det.”

Vad gäller hur många personer som kommer uppnå målen och få premie
utbetalat säger en medarbetare på högre nivå:

”Så långt vi har sett nu så är det ganska genomgående så att det inte är många som
faller ifrån. Om det sen har varit rimliga mål eller att folk har…ja det varierar nog
vad det beror på.”
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Med anledning av den subjektiva bedömningen som i många fall måste göras
vad gäller de icke-finansiella målen inom Skatt finns en risk för orättvisa.
Systemet ställer, för att det ska fungera, höga krav på cheferna så att både
nivån på målen och utvärderingen av prestationerna i så hög grad som möjligt
blir rättvis och jämförbar med hela affärsområdet. Ett problem i detta
avseende är att i vissa skattegrupper är medarbetarna utspridda på ett flertal
orter i landet. För att erhålla en hög premie menar en medarbetare att det
krävs mycket höga nivåer på målen och det kanske överhuvudtaget inte är
möjligt för en konsult med placering på en minde ort, eftersom storföretagen,
och därmed möjlighet till stora offerter, främst finns i storstäderna.

Inga tendenser till orättvisa eller missnöje gentemot andra affärsområden kan
skönjas. I allmänhet visste medarbetarna inom Skatt inte hur de andras
belöningsbild ser ut, men spekulationsvis antog ett par att Skatt borde ligga
bättre till än Revision.

”…man tycker nog att det är ganska rättvist, för att vi är helt olika fåglar så att
säga.”

4.3.4.4  Beteendeeffekter
Syftet med belöningssystemet är att sila ner och förankra affärsområdets
vision hos först de olika skattegrupperna och därefter på individnivå. Detta
genom att sätta konkreta mål för respektive individ som om de uppnås
belönas genom premier. Belöningssystemet ska premiera de personer som
”spänner bågen lite extra”, utöver normalprestationen. Vidare ska Balanced
Scorecardet, för alla oavsett om de omfattas premiesystemet eller inte, fungera
som ett styrinstrument som belyser och gör det klart vad respektive
medarbetare ska satsa på under året.

Några tydliga negativa beteendeeffekter av belöningssystemet har inte
påträffats, viss risk att den administrativa pappersexercisen kan bli lidande
upplevs dock. Fast det kommenteras av en medarbetare på ledande befattning
som att det är uppgifter som ingår i den normala arbetsprestationen och
därför inget som skulle kunna vara belöningsgrundande.

4.3.4.5  Motivationsaspekter
Den generella uppfattningen är att medarbetare inte i särskilt hög utsträckning
motiveras av premiesystemet. Många anser att de hur som helst har
ambitionen att göra ett bra jobb för sina kunder och sig själva oavsett om de
får en premie eller inte. Det talades vidare om skattejurister som en typ av
människor, för vilka en extra månadslön inte är det effektivaste styrmedlet.
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”Jag tror att människor i den här miljön, den typen av människor som jobbar i ett
sånt här företag (Skatt) inte drivs av ett premiesystem.”

4.4  Analys - belöningssystem

4.4.1  Mål
Mål diskuteras här i termer av individens påverkansmöjligheter vad gäller
målformulering, finansiella och icke-finansiella mål samt mål på individ- och
gruppnivå.

Inom Revision är avsikten att alla medarbetare utom nyanställda ska
inkluderas av belöningssystemet. Det är dock upp till var och en att bestämma
hur mycket över den normala arbetsprestationen de vill prestera, det vill säga
hur högt de vill lägga ribban, samt som en följd därav hur många premier de
har möjlighet att få. Vad gäller de individuella målen samt dess nivå, vilket
årligen fastläggs, är påverkansgraden således hög. Inte heller inom CF är det
valfritt för medarbetarna att omfattas av systemet. Den stora skillnaden
gentemot Revision är att CFs medarbetare överhuvudtaget vare sig kan
påverka vilka mål de bedöms efter eller nivån på dem, eftersom samtliga
medarbetare på respektive nivå i karriärstegen utvärderas efter samma
kriterier. Inom Skatt får alla medarbetare, utom nyanställda, i motsats till de
andra affärsområdena på helt frivillig basis besluta om de vill ha möjlighet att
få premier eller inte. Beslutet tas genom att reglera nivån på de personliga
målen som sätts i samband med utvecklingssamtal så att de antingen
motsvarar en normal arbetsprestation eller om premier önskas högre än så.
Inom Skatt är påverkansgraden således hög både vad gäller inkludering i
belöningssystemet och mål att bedömas efter, vidare kan de under året
ompröva sina beslut. Att medarbetarna inom Revision och särskilt Skatt i
motsats till de inom CF själva är delaktiga i målformuleringsprocessen borde
borga för att de i högre utsträckning motiveras och engageras av målen. Att så
faktiskt inte är fallet vad gäller den totala graden av motivation återkommer vi
till nedan.

I samband med sättet på vilket målen formuleras uppkommer även en
rättviseaspekt. Inom Revision, där målen sätts av medarbetare tillsammans
med sina respektive gruppchefer, föreligger en risk att nivåerna på målen
beror av gruppcheferna, eftersom det är de som därmed avgör vad som är en
normalprestation och vad som är över det. Inom CF däremot där alla bedöms
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efter samma mål omintetgörs den risken. Inom Skatt fungerar det lite olika
inom respektive skattegrupp, eftersom det i vissa grupper är samma person
som håller utvecklingssamtal och därmed avgör nivån på målen för alla
medarbetare på respektive nivå i karriärstegen, medan det i andra grupper är
olika personer. Då konsekvensen av upplevd orättvisa kan bli att
medarbetarna känner minskat förtroende och engagemang för systemet och
därmed inte strävar i enlighet med det är detta en viktig aspekt. Det är dock
svårt att uttala sig om huruvida nämnda risker vad gäller orättvisa i det
undersökta fallet verkligen inverkar på medarbetarnas engagemang.

Medarbetarna inom Revision behöver inte ha mål inom varje perspektiv,
vilket leder till att relationen mellan finansiella och icke-finansiella mål är att
minst två, men ända upp till fyra, av de sammanlagt fyra målen som varje
medarbetare ska sätta upp kan vara av finansiell, kortsiktig karaktär. En
förklaring till överrepresentationen av finansiella mål kan vara att
revisionsbranschen tidigare endast har utvärderats efter finansiella mål, vilket
innebär att omställningen tar längre tid än det enda år som BSC-systemet här
har funnits. Vidare innebär rådande lågkonjunktur att resultatet här liksom i
företag generellt kortsiktigt måste säkerställas, vilket innebär att företag inte
törs satsa långsiktigt i samma utsträckning som i högkonjunktur.

Inom CF utvärderas medarbetarna däremot utifrån mål inom samtliga
perspektiv. Alla perspektiv anses således viktiga, men ges lite olika betydelse
beroende på konjunktur. Det innebär att det i CF liksom i Revision i dagsläget
läggs större vikt vid de finansiella målen än de icke-finansiella. Inom Skatt
påverkas dock målen generellt inte i någon större utsträckning av
konjunktursvängningar, däremot varierar den finansiella och icke-finansiella
fördelningen mellan medarbetarna och deras arbetsuppgifter. Alla behöver
således inte ha mål i samtliga perspektiv, utan balans ämnas skapas då de
individuella målen summeras. Variationer förekommer dock i vanlig ordning
mellan skattegrupperna, där grupp 5 är särskilt utmärkande med ett
gemensamt finansiellt mål som vid uppfyllelse leder till en gemensam
bonuspott, vilket innebär att det läggs stor vikt vid detta.

Relationen mellan mål på individ- och gruppnivå som medarbetarna åläggs
eftersträva skiljer sig mellan affärsområdena. Revision har ett gruppmål och
tre individuella medan CF har ett gruppmål som avgör bonuspottens storlek
och därefter individuella mål till grund för fördelningen av den. Generellt har
skattegrupperna en blandning av individuella och gruppmål, med
tyngdpunkten på individmål. Även här är grupp 5 utmärkande med en
struktur som liknar den i CF. Samtliga affärsområden har således positions-
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och individbaserade belöningar, vilket innebär att inte alla i teamen får lika
belöning utan det avgörs av i första hand bidrag till arbetet och
ansvarstagande.

4.4.2  Mått
Samtliga affärsområden har svårigheter med mätbarheten av de icke-finansiella
målen. Problemet ligger både i att finna lämpliga mål samt att kunna mäta
dessa, det vill säga avgöra om medarbetaren har lyckats eller inte. Vad gäller
de finansiella målen är det enklare, då de kan mätas genom kronor och ören
eller procentsats, till exempel visst resultat eller viss omsättningsökning.
Kontentan blir således att de icke-finansiella målen inom samtliga
affärsområden till stora delar mäts subjektivt av personer på chefsnivå. Inom
CF mäts dock även de finansiella målen i stor uträckning på subjektiv väg,
eftersom i bedömningen av till exempel försäljning ingår även på vilket sätt
försäljningen genomförts. Om målen inte kan mätas på objektivt sätt är detta
subjektiva sätt bättre, såvida det är mer fullständigt och cheferna som gör
bedömningen har tillräckligt med information för att kunna göra en
rättvisande bedömning. Den stora nackdelen med subjektiva bedömningar är
dock risken för orättvisa som de för med sig, vilket främst Revision och CF
har uttalat. I Revision görs bedömningen av olika chefer, vilket innebär en risk
för olika bedömningar, dessutom ses risken att det är de finansiella målen som
egentligen kommer ligga till grund för premieutbetalningen, då de objektivt
går att mäta. Medarbetare inom CF utsätts för den mest subjektiva mätningen,
då även de icke-finansiella målen mäts subjektivt. Däremot görs bedömningen
här av samma chefer för samtliga medarbetare, vilket är positivt.

Vad gäller tydlighet kan nämnas att CF har det belöningssystem som är minst
tydligt, eftersom medarbetarna inte riktigt vet vilka mål och mått som de
bedöms efter eller vad som är viktigast. Medarbetarna inom CF har inte helt
klart för sig vilka handlingar som leder till belöning. Inom Revision och Skatt
där individen själv deltar i målformuleringen är målen tydligare, men inte
heller de vet hur mätningen eller bedömningen görs, varför inte heller dessa
system är helt tydliga.

4.4.3  Belöningar
Belöningar kan, med utgångspunkt i Wilsons (1996) definition, vara formella
eller informella, monetära eller icke-monetära samt direkta eller förskjutna.
Vad medarbetarna inom de tre affärsområdena erhåller för belöningar, i form
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av yttre och inre belöningar, samt konsekvenserna av detta diskuterar vi i detta
stycke.

De yttre belöningarna som utgår inom affärsområdena är av olika karaktär,
medarbetare inom Revision och Skatt kan få premier, medan medarbetare
inom CF kan få en bonus, vilken kan vara och ofta är betydligt större än
premierna. Vidare finns det skillnader mellan affärsområdena med avseende
på hur många som väntas få premie respektive bonus. För medarbetare inom
Revision är det inte så troligt att maximalt antal premier utbetalas, medan
medarbetare inom Skatt med större sannolikhet når uppsatta mål och således
erhåller de det antal premier som motsvarar nivån på målen. Inom CF får i
stort sett alla medarbetare någon del av bonuspotten. Dessa skillnader utgör
den monetära delen av de yttre belöningarna, vilken är den del som är den
mest framträdande och som medarbetarna främst förknippar med belöningar.

Den andra delen representeras av de icke-monetära belöningarna, vilka
förekommer i betydligt mindre grad och det är endast i viss mån som de
faktiskt upplevs som belöningar. Samtliga medarbetare får oberoende av
prestation exempelvis friskvårdsbidrag och utlandskurser, men huruvida dessa
är belöningar eller förmåner kan diskuteras. Vår uppfattning och
utgångspunkt är att belöningar är något som medarbetare erhåller vid en
prestation över det normala, vilket talar för att nämnda aktiviteter är förmåner
och inte belöningar. Däremot så kan nyanställda uppleva dessa förmåner som
belöningar och på så sätt kan de åstadkomma en prestationshöjande effekt.
CF diskuterar istället betydelsen av att använda befordran som en icke-
monetär belöning, vilket verkar fylla en större funktion inom CF än inom
Skatt och Revision. Detta med anledning av att i dåliga tider då risken att
bonus uteblir saknar medarbetare inom CF incitament, då ingen
övertidsersättning erhålls, utöver de inre belöningarna till att arbeta hårt. En
uppflyttning i karriärstegen kan därför fungera som en bra och i sämre tider
alternativ belöning, då ett avancemang borgar för högre lön och bonus i
framtiden.

Utöver yttre belöningar, både monetära och icke-monetära, kan det behövas
ytterligare belöningar, i form av inre, för att verkligen motivera medarbetarna
att prestera vad företaget anser är önskade prestationer. Arbetet i sig behöver
skapa tillfredsställelse och upplevas som stimulerande. Det får således inte
uppfattas som något som måste göras enbart i syfte att kunna inkassera en
premie eller bonus. Det finns ett flertal likheter mellan Revision, Skatt och CF
och hur de uppfattar sitt arbete ur belöningssynpunkt. Stimulerande
arbetsuppgifter, uppskattning från kund och erkännande från kollegor är
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gemensamma nämnare vilka exemplifierar innebörden av inre belöningar. De
inre belöningarnas effekt på motivationen kan tolkas som relativt hög inom
alla tre affärsområden.

Den kritik som riktas mot yttre belöningar är till viss del svår att applicera på
detta fall, men en risk som verkar finnas med de yttre belöningarna är den
som berör samarbetet mellan medarbetarna. Denna kritik kan framförallt
riktas mot Revision och Skatt då medarbetarna inom dessa kan se incitament
till att hålla på uppdrag som egentligen är bättre lämpade för andra grupper då
premiesystemet bland annat bygger på gruppens resultat och genom att inte
lämna ifrån sig uppdrag kan de således få ett bättre gruppresultat.

4.4.4  Belöningssystemets syfte och effekter
Syftet med belöningssystem är ofta att, genom mål och belöningar som
motiverar, få medarbetare att prestera det företaget eftersträvar och på så sätt
uppnå målkongruens. Revisions, Skatts och CFs premiesystem och
bonussystem har i likhet med detta för avsikt att få medarbetare att arbeta åt
samma håll och skapa ”win-win situationer”. För att skapa denna
målkongruens krävs följaktligen att medarbetarna upplever systemen som
motiverande, men  på denna punkt skiljer sig affärsområdena åt. Medarbetare
inom CF motiveras i högre utsträckning av bonussystemet än vad
medarbetare inom Revision och Skatt motiveras av premiesystemet. Detta kan
tolkas som att de yttre belöningarna, framförallt de monetära, fungerar mer
som ett incitament inom CF än vad de gör inom Skatt och Revision.
Anledningen till detta kan vara att medarbetare inom CF har möjlighet att
erhålla en bonus som kan vara så pass mycket större än vad premierna är
inom Revision och Skatt. Det skapar en större meningsfullhet och således en
högre motivation. Inom Revision och Skatt där medarbetare oavsett ett
premiesystem skulle utföra samma prestationer, förefaller det som om
företaget inte har lyckats intressera och engagera medarbetarna tillräckligt för
att det ska verka motivationshöjande i någon större utsträckning. En annan
anledning skulle kunna vara att medarbetarna inom de olika affärsområdena
generellt motiveras i olika stor utsträckning av monetära belöningar. Att det
verkligen skulle vara så tyder medarbetares, inom främst Skatt men även till
viss del Revision, uttalande på, vilka menar att de inte är den typen av
människor som i någon större utsträckning motiveras av monetära belöningar
Vidare har indikationer fåtts på att medarbetare inom CF generellt motiveras
mer av sådana.
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Gällande systemens tillförlitlighet, det vill säga huruvida en viss prestation
leder till belöning, ses en brist främst inom CF. Medarbetarna har inte helt
klart för sig vilka handlingar som leder till bonus och på grund av den
subjektiva bedömningen saknar de kunskap om exakt vilka faktorer de blir
utvärderade ifrån och således vad som ligger till grund för bonus. Detta talar
för att motivationsaspekten ytterligare kan förbättras genom att kopplingen
mellan prestation och belöning blir tydligare, det vill säga vad man ska göra
för att erhålla belöning. Indikationer på sådana brister finns inte inom
Revision och Skatt, men även de omfattas av det återkommande problemet
med den subjektiva bedömningen som kan föranleda osäkerhet och minskad
motivation då sättet de olika faktorerna bedöms utifrån varierar beroende på
vem som gör bedömningen. Detta hänger samman med att ett
belöningssystem, för att kunna fungera effektivt, bör uppfattas som rättvist.
Inom Revision och Skatt där medarbetarna vet hur många premier de kan få
om de når uppsatta mål är det inte premierna som främst föranleder orättvisa,
utan det handlar då om den subjektiva bedömningen av hur väl de uppnått
målen. Inom CF, till skillnad från Revision och Skatt, tycks bonusens storlek
och hur den fördelas mellan de olika grupperna och mellan medarbetarna i
dessa, upplevas som orättvis. Detta kan bero på att de inte på förhand vet hur
stor bonus de får om de når sina mål.

CF har även för avsikt att bonussystemet ska fungera som ett verktyg att
attrahera och behålla rätt personal. Att detta just gäller för CF och inte för
Revision och Skatt kan bero på att CF verkar i en bransch där konkurrenter
använder sig av liknande bonussystem och således ställs det ur
konkurrenssynpunkt krav. Givetvis är det inte enbart bonussystemet som ska
locka medarbetarna, men allt annat lika så utgör det en viktig
konkurrensfaktor i branschen. Detta syfte är inte lika uttalat inom Skatt och
Revision, vilket för Skatts del kan bero på att premiesystemet är frivilligt och
således inte lika framträdande som CFs bonussystem. För Revisions del finns
en förklaringen i att systemet fortfarande är så pass nytt och att det därför än
så länge inte finns något uttalat syfte utöver att det ska skapa en ”win-win
situation”.

4.4.5  Sammanfattning: belöningssystem
Belöningssystemen inom de tre affärsområdena visar, utifrån de studerade
faktorerna på ett antal skillnader och likheter vilka vi sammanfattar i följande
positionsdiagram. Var respektive affärsområde befinner sig i respektive
diagram ska ses i relation till de andra och därför är  den exakta positionen i
diagrammet mindre viktig.
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7. Yttre belöningars storlek

8. Andel icke-monetära
belöningar i förhållande till
monetära.

Effekter av belöningssystemet

9. Motivationseffekt

10. Tillförlitlighet

Figur 10: Positionsdiagram
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5 AVSLUTANDE ANALYS OCH SLUTSATS
I denna avslutande analys förs en diskussion kring ett
differentierat belöningssystems vara eller icke vara i diversifierade
företag, vilket sedan mynnar ut i uppsatsens slutsats.

En orsak till att företag väljer att bredda sin verksamhet och därigenom
diversifiera sig kan vara att sprida sina risker. En naturlig följd därav blir att ett
och samma företag, genom sina olika verksamhetsområden, verkar inom olika
branscher och segment som kan skilja sig vad gäller typ av arbetsuppgifter,
arbetslogik, grad av osäkerhet i omvärlden, krav på anställda och liknande.
Skillnaderna leder till att olika egenskaper och beteenden hos de anställda
utvecklas samt att olika saker blir betydelsefulla och värderas olika högt inom
företagets olika delar. Med utgångspunkt från dessa kulturella och
teknologiska skillnader och därmed de skiftande framgångsfaktorerna, det vill
säga vad som hålls för viktigt och riktigt, bör företaget anpassa sin styrning av
de anställda inom respektive verksamhetsområde. En differentiering av
belöningssystemet, det vill säga en anpassning till respektive
verksamhetsområde, kan således ur effektivitetssynpunkt vara nödvändig, för
att få de anställda att prestera i linje med både verksamhetsområdets och
företagets mål. När skillnaderna i framgångsfaktorer är av fundamental och
betydande karaktär kan ett differentierat belöningssystem bättre fokusera på
och konkretisera vad som är viktigt för respektive verksamhetsområde än vad
som är möjligt genom ett sammanhållet belöningssystem. Nackdelen med ett
för företaget gemensamt system kan just vara att målen, då de ska gälla för
hela företaget, blir på en alltför övergripande nivå. Vidare föreligger risken att
målen är direkt felaktiga, det vill säga de är inte de som verksamhetsområdet
bör premiera.

På revisionsbranschens uppdelning av tjänster i affärsområdena revision, skatt
och konsultverksamhet är detta resonemang vad gäller skilda
verksamhetsområden applicerbart. I uppsatsens analysdel gällande
affärsområdenas karaktäristika har redogjorts för just teknologiska och
kulturella skillnader mellan fallföretagets affärsområden.
Sammanfattningsvis kan sägas att affärsområdenas karaktäristika delas upp i
två, relativt varandra, extremer samt ett affärsområde som befinner sig
däremellan, vilket illustreras i figur 8. Figuren visar att Revision utgör den ena
extremen byråkratisk kultur, med stort power distance samt uncertainty
avoidance medan CF utgör den andra med innovativ kultur och litet power
distance och uncertainty avoidance. Däremellan befinner sig Skatt, vilket i
vissa fall uppvisar byråkratiska tecken och andra gånger innovativa. Således
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uppvisar affärsområdena stora skillnader, varför olika faktorer är viktiga och
bör fokuseras på. Detta talar med andra ord för ett för företaget differentierat
belöningssystem.

Risken med ett differentierat belöningssystem är dock att styrsignalerna som
medarbetare därigenom utsätts för är av så skilda slag att företaget i stället för
att uppfattas som en enhet verkar som separata företag. Detta riskerar att
resultera i integrations- och samarbetssvårigheter, i synnerhet eftersom ett
sådant belöningssystem belyser och förstärker de redan befintliga kulturella
och teknologiska skillnaderna. Avståndet mellan verksamhetsområdena kan
därigenom öka, vilket också innebär att de naturliga kommunikationsvägarna
och samarbetet försvåras. Indikationer på att det i fallföretaget skulle vara så
visar bristen på överensstämmelse mellan synen som medarbetarna har på sig
själva och den som andra medarbetare har av dem. Detta tyder på att
medarbetarnas kännedom om varandra och om varandras exakta
verksamhetsområden är vag och följaktligen är det svårt att veta i vilka
situationer det lämpar sig att koppla in andra affärsområden. Då medarbetarna
över affärsområdesgränserna generellt inte känner varandra kan det även vara
svårt att veta vem som ska kontaktas. Konsekvensen av detta är att känslan av
att tillhöra ett och samma företag, det vill säga ”vi-känslan” kan gå förlorad.
Istället för att prestera vad som är bäst för hela företaget kan då medarbetarna
främst sträva efter det egna affärsområdets mål, då det är de som är
belöningsgrundande. Opportunistiskt beteende föreligger således.

Då affärsområdenas samarbetsförmåga för just fallföretaget är en mycket
viktig framgångsfaktor är det av stor betydelse att de söker upprätthålla
nämnda ”vi-känsla”. Detta eftersom företaget gynnas av att sälja in olika typer
av tjänster och därmed koppla in flera affärsområden, varigenom starka
exitbarriärer gentemot kund kan skapas, vilket försvårar för konkurrenter att
ta över dem. Vidare är det mindre kostsamt att utnyttja relationer som redan
är upparbetade inom företaget, eftersom det för varje ny kund krävs en
initialsatsning då medarbetarna ska sätta sig in i kundens verksamhet samt
göra dokumentation därav, vilket sedan är till nytta för kommande uppdrag.

”Speciellt viktigt är det nu, när vi befinner oss i en konjunktursvacka, att vi utnyttjar
alla trådar som dyker upp. Det är enkla grejer, lågt hängande frukter som vi bara
ska skörda, men det är inte alltid det fungerar så.”

Samtidigt som företaget vill öka samarbetet mellan verksamhetsområdena och
minska gränserna mellan dem kan det i vissa fall uppstå problem om
samarbetet är alltför utbrett och sker alltför tätt. Inom revisionsbranschen
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uppstår detta i och med kravet på revisorns oberoende ställning, vilket kan
föranleda problem i de fall då revisorn granskar material som konsulter från
revisorns företag är orsak till. Vid felaktigheter föreligger då risk för att
revisorns lojalitet mot det egna företaget prioriteras och att han eller hon
därmed godkänner sådant som inte borde godkännas.

”…å ena sidan vill vi få till ett samarbete då det ingår i vårt koncept, men vi måste
också anpassa oss efter de riktlinjer som råder i omvärlden.”

Ett differentierat belöningssystem och därmed olika styrsignaler som
förstärker affärsområdenas skillnader skulle kunna reducera risken för ett
sådant förfarande i och med att affärsområdena då uppfattar sig mer som
separata delar än som en enhet, vilket torde minska incitamenten till att
godkänna felaktigheter i syfte att värna om det egna företaget. Denna orsak till
att differentiera företagets belöningssystem torde vara angelägen i och med
den nu för revisionsbranschen mycket aktuella oberoendeproblematiken. Vid
intervjuerna har det ofta jämförts med företagets Management konsultdel som
för några år sedan avyttrades av bland annat sådana orsaker.

”Fortsätter det här med Enron och det kommer ännu skarpare lagstiftning så är det
möjligt att man måste gå samma väg med något av de andra affärsområdena.”

Ett mer generellt problem med ett icke-differentierade belöningssystem är att
det på grund av dess övergripande nivå riskerar att inte förankras tillräckligt i
verksamheten, det vill säga det inte belönar utifrån vad som är viktigt på
operativ nivå. Konsekvensen blir att det som faktiskt bör göras antingen inte
blir gjort eller att medarbetarna presterar i önskad riktning oavsett belöning.
Det senare kan exemplifieras genom affärsområdena Revision och Skatt inom
fallföretaget, där medarbetarna anser att belöningssystemet inte åstadkommer
någon skillnad i prestationshänseende. Detta kan föranledas av att företagets
gemensamma BSC som ligger till grund för affärsområdenas belöningssystem
innehåller för abstrakta mål som inte är tillräckligt förankrade i respektive
affärsområde. Av effektivitetsskäl bör företaget således välja att antingen
avskaffa belöningssystemet, då ”valuta för pengarna” inte fås eftersom
företaget utbetalar belöningar för arbete som oberoende av belöning blir
utfört, eller anpassa det så att det motiverar medarbetarna till ytterligare
prestationer.

Förutom med anledning av skillnader i teknologi och kultur inom samma
företag samt för att minimera risken för alltför övergripande mål finns det
ytterligare en faktor som kan tala för ett differentierat belöningssystem. Om
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ett företags befintliga system är differentierat finns det nämligen anledning
att förmoda att det med stor sannolikhet inte är utformat så av en ren
tillfällighet. Skillnaderna bör i stället ha föranletts av att respektive område
efter bästa förmåga har anpassat sin styrning efter vad som är mest lämpligt
för dem.

Av analysavsnittet angående skillnader i befintligt belöningssystem i
fallföretaget framgår att betydande skillnader föreligger mellan Revision, CF
och Skatt vad gäller respektive belöningssystems design. Skillnaderna återfinns
bland annat vad gäller medarbetarnas valfrihet att ingå i belöningssystemet
samt deras möjlighet att kunna påverka målformuleringsprocessen.
Belöningarnas stabilitet och storlek är faktorer där skillnaderna är mycket
stora. Inom CF finns det möjlighet till störst belöningar eftersom inget
maxbelopp existerar samtidigt som det dock föreligger en större risk att det
vid konjunktursvängningar inte utgår någon bonus alls. Detta kan härröra sig
från att arbetskraftkonkurrenterna som affärsområdena möter i stor
utsträckning också skiljer sig åt, vilket kan exemplifieras genom
investmentbanker för CF och Skattemyndigheten för Skatt, där löneläget är
högre respektive lägre än i fallföretaget. Vidare kan diskuteras huruvida
medarbetarna inom de olika affärsområdena skiljer sig åt i den bemärkelsen att
vissa tenderar att i större utsträckning påverkas av monetära belöningar än
andra.

Av detta resonemang följer att fallföretaget uppvisar så stora teknologiska och
kulturella skillnader att ett differentierat belöningssystem ur effektiv
styrningssynpunkt är att föredra.

Alla företag och branscher kan diskuteras i termer av teknologi och kultur, då
arbetets grad av rutin definierar dess teknologi och detta tillsammans med
företagets individer skapar organisationskulturen. Detta kan således ske i alla
företag oavsett om det är inriktat på tjänste- eller varuproduktion samt vad
som tillverkas. Ett och samma företag behöver således inte uppvisa samma
teknologi och kultur utan det kan förekomma skillnader mellan dess
verksamhetsområden, exempelvis mellan olika affärsområden eller funktioner.
Om dessa skillnader är betydande har verksamhetsområdena så skilda
operativa framgångsfaktorer att de, för att en effektiv styrning av
företaget ska möjliggöras, bör premiera olika typer av prestationer.
Annorlunda uttryckt bör företaget då differentiera sitt belöningssystem.
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Muntliga källor
Antal intervjuade personernas på respektive position i karriärstegen

Revision
Intervjuade på steg 1: 1
Intervjuade på steg 2: 2
Intervjuade på steg 3: 1
Intervjuade på steg 4: 1
Intervjuade på steg 5: 1

Personalansvarig: 1
Balanced Scorecardexpert: 1

Corporate Finance
Intervjuade på steg 1: 0
Intervjuade på steg 2: 1
Intervjuade på steg 3: 1
Intervjuade på steg 4: 2 (inklusive personalansvarig)
Intervjuade på steg 5: 1

Skatt
Intervjuade på steg 1: 0
Intervjuade på steg 2: 1
Intervjuade på steg 3: 1
Intervjuade på steg 4: 2
Intervjuade på steg 5: 0
Personalansvarig: 1



BILAGA: INTERVJUGUIDER

Intervjufrågor medarbetare

Namn
Affärsområde
Position
Antal år inom företaget
Antal år inom affärsområdet
Antal år på nuvarande position

Affärsområdets karaktäristika

1. Hur ser arbetsprocessen ut?
Hur ser uppstartsfasen ut etc?
Kundens involvering?
Variation?
Rutinarbete? Standardisering?

2. I vilken grad arbetar ni i team kontra individuellt?
sammansättning av personer?
Samma team?
Variationer?

3. Hur ser ansvarsfördelningen ut i arbetsgrupperna?
Förekommer samarbete mellan affärsområdena?
Hur fungerar samarbetet?
Hur fungerar intäktsfördelningen?

4. Vad anser ni att konsekvensen blir av att konsultverksamheten och
rådgivningen är det som man tjänar mest pengar på?

5. Hur stor skillnad i makt anser du finns mellan medarbetare och
chefer?

I vilken utsträckning delegerar din närmaste chef färdigdefinierade
arbetsuppgifter?
Hierarki/decentralisering



6. I vilken grad är verksamheten formaliserad och regelstyrd?
I vilken utsträckning det finns uppsatta regler om hur arbetet ska utföras?

7. Hur viktigt är det att följa uppsatta regler?
Finns det ett behov av att avvika från reglerna?

8. Lagar och förordningar måste man ju alltid följa, men är det någon
gång befogat att tillgodose klientens intresse även om det innebär
att gå utanför gällande standards?

Intressekonflikter lagstiftning/klient?

9. Hur löser man i praktiken kravet på oberoende ställning?

10. Anser du att ditt arbete är kreativt?
Hur tar det sig uttryck?

11. Anser du att arbetsuppgifterna inom affärsområdet är stimulerande?

12. Hur upplever du yrket med avseende på stress?
Positivt/negativt?

Belöningssystemet

13. Vilka handlingar/mål bli du belönad efter? Vilket beteende
premieras?

Relationen mellan finansiella/icke-finansiella mått som bas för
belöningssystemet?
Upplever du press för att nå uppsatta mål och hur tar det sig uttryck?
Hur mycket kan du delta och påverka utformningen?

14. Vilken typ av belöningar erhåller du?
Relation mellan monetära och icke-monetära belöningar?
När, hur ofta erhåller du belöningar?
Hur upplever du kopplingen mellan handling och belöning?

15. Upplevs belöningarna som meningsfulla?
Hur stor del av lönen är rörlig?

16. Påverkar belöningssystemet arbetsinsatsen?



17. Baseras systemet på individuella prestationer eller grupprestationer?
Bra/dåligt?

18. Vilka är affärsområdets framgångsfaktorer?
Anser du att dessa premieras av belöningssystemet?

19. Finns det aspekter eller arbetsuppgifter som blir lidande för att de
inte är belöningsgrundande?

20. I vilken grad upplevs målen som uppnåbara?
Hur ofta uppnås de?

21. Upplevs belöningssystemet som rättvist?
Inom affärsområdet?
Jämfört med övriga affärsområden?

22. Hur skulle du betygsätta belöningssystemet ur
motivationshänseende?



Intervjufrågor personalansvarig

Namn
Position
Affärsområde
Antal år inom företaget
Antal år inom affärsområdet
Antal år på nuvarande position

Affärsområdets karaktäristika

1. Hur ser arbetsprocessen ut?
Hur ser uppstartsfasen ut etc?
Kundens involvering?
Variation? Standardisering?

2. I vilken grad arbetar ni i team kontra individuellt?
Sammansättning av personer?
Variation?
Hur ser ansvarsfördelningen ut i arbetsgrupperna?

3. Förekommer samarbete mellan affärsområdena?
Hur fungerar samarbetet? (cross-selling)
Hur fungerar intäktsfördelningen?

4. Hur får ni uppdrag? Är det vanligt att Revision fungerar som en
inkörsport?

5. Vad anser ni att konsekvensen blir av att konsultverksamhet och
rådgivning är det som man tjänar mest pengar på?

6. Hur stor skillnad i makt anser du finns mellan medarbetare och
chefer?

I vilken utsträckning delegerar din närmaste chef färdigdefinierade
arbetsuppgifter?
Hur upplever du din chef?
Hierarki/decentralisering?

7. I vilken grad är verksamheten formaliserad och regelstyrd?
I vilken utsträckning det finns uppsatta regler om hur arbetet ska utföras.



8. Hur viktigt är det att följa uppsatta regler?
Finns det ett behov av att avvika från reglerna?

9. Lagar och förordningar måste man ju alltid följa, men är det någon
gång befogat att tillgodose klientens intresse även om det innebär
att gå utanför gällande standards?

10. Hur löser man i praktiken kravet på oberoende ställning?

11. Anser du att arbetet inom ditt affärsområde är kreativt?
Hur tar det sig uttryck?

12. Anser du att arbetsuppgifterna inom affärsområdet är stimulerande?

13. Hur upplever du yrket med avseende på stress?
Positivt/negativt?

Belöningssystemet

14. Syfte med belöningssystemet?
Varför har ni belöningssystemet?
Vad vill ni uppnå med det?

15. Vilka personer omfattas av belöningssystemet?

16. Vilka handlingar/mål belönas? Vilket beteende premieras?
Inom vilka ramar?
Gemensamma nämnare?
Relationen mellan finansiella/icke-finansiella mått som bas för
belöningssystemet?
Relationen mellan kort och långsiktiga mål?

17. Vilken typ av belöningar finns det?
Relation mellan monetära och icke-monetära belöningar?
När, hur ofta erhålls belöningar?

18. Baseras systemet på individuella prestationer eller grupprestationer?

19. Vilka är affärsområdets framgångsfaktorer?
Anser du att dessa premieras av belöningssystemet?



20. Finns det aspekter eller arbetsuppgifter som blir lidande för att de
inte är belöningsgrundande?

21. Vad och vem är det som avgör vilka handlingar/mål som tas i
beaktande vid utformningen  av belöningssystemet?

Hur mycket kan medarbetarna delta och påverka utformningen?

22. Hur ofta revideras systemet?
Hur ofta revideras målen?
Hur ofta revideras belöningarna?
Kontinuitet?

23. Är målen uppnåbara?
I hur många procent av fallen?

24. Upplevs belöningssystemet som rättvist?
Inom affärsområdet?
Jämfört med övriga affärsområden?

25. Vad upplever du i övrigt att systemet skapar för beteendeeffekter?
Positivt/negativt

26. Hur väl uppfyller belöningssystemet sitt syfte?
Med avseende att stimulera önskat beteende?


