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Sammanfattning 

Motiverade medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för företag, de bidrar med 

bättre insatser för organisationer, är mer produktiva och har ett högre välbefinnande. 

Företag i dagens samhälle behöver i större utsträckning än tidigare använda sin personal 

som konkurrensfördel, och genom att hålla sina medarbetare motiverade ökar chansen att 

få dem att stanna kvar inom företaget. I kunskapsbaserade branscher, där personalens 

kunskap är den största tillgången, är det särskilt viktigt att behålla personalen och således 

kunskapen kvar i bolaget. Revisionsbranschen är en kunskapsbaserad bransch som 

förknippas med hög personalomsättning. Motiverade revisorer förbättrar 

revisionskvaliteten och medför nöjdare kunder. Det är således extra viktigt för 

revisionsbyråer att ha motiverad personal samt att vara medveten om vad de anställda 

motiveras av. 

 

Vår avsikt med denna studie är att ge ett teoretiskt bidrag då vi undersöker huruvida Self-

Determination Theory (SDT) samt McClellands behovsteori går att applicera på 

revisionsbranschen. Resultaten från vår undersökning visar att SDT tillsammans med 

McClellands behovsteori kan användas för att ge en rättvisande bild av revisorers 

motivation. Tidigare forskning visar att det kan finnas skillnader kring hur motivation 

uppfattas av olika människor. Därav undersöker vi även om det finns eventuella 

skillnader gällande kön, ålder, erfarenhet och intentioner att lämna arbetet. Syftet med 

studien är att undersöka vad som motiverar revisorer, och att revisionsföretag ska kunna 

dra nytta av informationen om vad som motiverar för att få medarbetarna att stanna kvar. 

 

För att besvara studiens frågeställning “Hur väl anpassade är SDT samt McClellands 

behovsteori för att mäta revisorers motivation?” utgår undersökningen ifrån en kvantitativ 

metod med ett deduktivt angreppssätt och en positivistisk kunskapssyn. Det lämpligaste 

sättet för att kunna samla in den mängd data som studien krävde var genom en 

enkätundersökning som skickades via internet. För att samla in det empiriska materialet 

delgavs enkäten till revisorer vilket resulterade i 84 fullständiga svar. Resultatet det 

insamlade materialet bidrog med har sedan empiriskt testats och analyserats utifrån 

studiens hypoteser. 

 

Vår studie visar att revisorer i stor utsträckning drivs av en inre motivation, vilket 

indikerar att de valt revisionsyrket för att de tycker att arbetet är roligt och utvecklande. 

Resultaten visar även att revisorer besitter ett högt prestationsbehov och behov av 

gemenskap samt ett något lägre maktbehov. Studien visar att det finns en del skillnader 

mellan män och kvinnor gällande motivation. Våra resultat indikerar att kvinnor i större 

utsträckning än män har svårt att ge negativ kritik till sina kollegor och således har ett 

högre behov av gemenskap. Resultaten visar även att män inom revisionsbranschen 

upplever sig ha ett större maktbehov än kvinnor. Enligt vår studie har män också en högre 

grad av introjicerad reglering då de värderar status och positioner högre än kvinnor. 

Ytterligare en skillnad mellan män och kvinnor är att kvinnor i betydligt större 

utsträckning tror att de kommer sluta som revisor inom en femårsperiod. Till skillnad mot 

tidigare forskning visar vår studie att inre motivation inte har något samband med en 

minskad intention att lämna arbetet. 

 

 

 

 



  



Begreppsdefinitioner 

Motivation: “Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål.” (Nationalencyklopedin, 2016) 

 

Revision: “Inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller annan 

organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om 

redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen.” 

(Nationalencyklopedin, 2016) 

 

Big-4: De fyra största revisionsbolagen på marknaden, Deloitte, PwC, EY samt KPMG. 

Tillsammans har de marknadsandelar som täcker mer än 80 % av marknaden. 

(Accountingverse, 2015) 
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1. Inledning 

I det här kapitlet kommer det att redogöras för bakgrunden till problemområdet och 

problematisering. Vidare presenteras vårt identifierade teoretiska gap samt vårt 

teoretiska och praktiska bidrag som slutligen leder till en problemformulering och ett 

syfte. Avslutningsvis kommer kapitlet att innehålla avgränsningar och begränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

Revisorsyrket är allmänt känt som ett arbete med tuffa arbetstider i form av mycket 

övertid och en relativt låg lön. Löneexperten Jan Lidström har berättat för tidningen 

Civilekonomen att revisionsbranschen är en av de sämst betalda i civilekonombranschen 

(Askman, 2013). I en artikel från SvD Näringsliv beskrivs hur unga medarbetare sliter 

hårt med mycket övertid under sina första år som revisorsassistent (Bursell & Neurath, 

2010). Trots mycket övertid och låg lön är arbetet som revisor ett av de mest populära 

yrken bland civilekonomer (Universum, 2016). Vad är det som lockar så många att söka 

sig till revisorsyrket och vad motiverar revisorerna i sitt arbete? 

 

Enligt Revisorsnämnden (2016) krävs som lägst en kandidatexamen i företagsekonomi, 

med obligatoriska kurser i redovisning, handelsrätt och beskattningsrätt för att bli 

revisorsassistent. För att revisorn sedan ska kunna ta steget och bli auktoriserad revisor 

krävs ytterligare praktisk utbildning som pågår under en tidsperiod på minst tre år, samt 

ett prov för revisorsexamen (Revisorsnämnden, 2016). Det faktum att det fordras mycket 

investerad tid och särskild behörighet för att bli revisor indikerar att en hög motivation är 

nödvändigt. 

 

Revisionsföretag är kunskapsbaserade företag där humankapitalet är väldigt viktigt. 

Innebörden av kunskapsbaserade företag är att de har färre materiella tillgångar som 

exempelvis lager och inventarier, vilket gör att de immateriella tillgångarna i 

kunskapsbaserade företag är de viktigaste tillgångarna även om de inte alltid syns i 

balansräkningen (Aldisert, 2002, s. vii). Kunskapen hos personalen är således 

revisionsföretagens viktigaste tillgång. Det är därför viktigt för revisionsbyråer att värna 

om sin personal och få dem att trivas och motiveras att stanna kvar på arbetet. Eftersom 

kunskap och kompetens hos medarbetarna är den största tjänsten revisionsföretag 

erbjuder är motiverade medarbetare en avgörande faktor.  

 

Att behålla personalens kunskap och kompetens inom bolagen är viktigt för att hålla en 

hög revisionskvalitet. Revisionskvalitet är ett välanvänt begrepp inom revisionsbranschen 

(DeAngelo, 1981;  Krishnan, 2003; Francis & Yu, 2009). Knechel et al. (2012) bryter ner 

revisionskvalitet i två komponenter; (1) sannolikheten att en revisor upptäcker 

existerande felaktigheter, och (2) revisorn verkar lämpligt på upptäckten. Den första 

komponenten omfattar revisorns kompetens och ansträngning, medan den andra avser en 

revisors objektivitet, yrkesmässig skepsis och oberoende (Knechel et al., 2012, s. 388). 

Motiverade medarbetare påverkar revisionskvaliteten. Eftersom revision är en 

kunskapsbaserad professionell service är resurserna som krävs för en lyckad revision 

engagemang, förmåga och kompetens i revisionsteamet (Knechel et al., 2012, s. 391). 

Svanström & Sundgren (2012, s. 54) fann ett positivt samband mellan längden på 

relationen mellan kund och revisor och kundens upplevda revisionskvalitet, samt 

sannolikheten för en kund att köpa icke-revisionstjänster från revisorn. Det visar således 
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vikten av en god relation mellan revisor och kund och är ytterligare ett argument varför 

det är viktigt för revisionsbyråer att motivera sina anställda att stanna kvar länge i 

företaget. Genom att bygga upp långvariga relationer till sina kunder kan revisorerna 

skapa värde för revisionsföretagen.  

 

Hög personalomsättning anses vara ett problem inom revisionsbranschen (Chi et al., 

2013, s. 100). Hiltebeitel och Leuby (2001, s. 54) menar att hälften av nyexaminerade 

ekonomer med revisor som inriktning väljer att byta inriktning inom loppet av tre år. Som 

tidigare diskuterat är personalen revisionsbolagens viktigaste tillgång och att behålla 

duktig personal är centralt för företagen. Det finns viss forskning kring skillnader mellan 

män och kvinnor inom revisionsbranschen gällande personalomsättning (Law, 2010; 

Herbohn, 2005). Det finns även forskning kring dessa skillnader inom 

redovisningsbranschen (Gammie & Whiting, 2013) som ofta starkt förknippas med 

revisionsbranschen som snarlika. Forskningen visar att kvinnor tenderar till att sluta inom 

revisions- samt redovisningsbranschen för att kunna få en bättre balans mellan privat- och 

arbetsliv (Gammie & Whiting, 2013, s. 96; Law, 2010, s. 493). 

 

Revisionsbranschens höga personalomsättning leder till ökade kostnader förknippade 

med stor nyanställning. Uppskattningar har gjorts som visar att kostnaden för att anställa 

ny personal och ersätta en anställd kan uppgå till 150 % av en anställds årslön (Hiltebeitel 

& Leuby, 2001, s. 54). Även Law (2010, s. 493) påpekar de ökade kostnaderna vid stor 

nyanställning.  En hög personalomsättning kan även leda till en försämring gällande den 

kompetens som finns inom revisionsteamen. Chi et al. (2013 s. 100) menar att 

försämringen i kompetens och ökade kostnader leder till en försämrad revisionskvalitet. 

  

1.2 Problematisering 

Motivation är ett välkänt begrepp som kan appliceras på de flesta situationer i en 

människas vardag såsom jobb, fritid, skola eller familj. Deci och Ryan (2002, s. 54) 

beskriver att motivation är att bli på påverkad till att göra något. Hur motiverad personal 

är till att utföra sina arbetsuppgifter påverkar företag då motivation är grundstenen för hur 

mycket energi anställda lägger på arbetet (Kahlke & Schmidt, 2008 s. 256). Företag kan 

inte längre konkurrera på marknaden endast genom faktorer som kapital, teknologi och 

liknande, och faktorer som motivationen hos anställda spelar allt större roll för bolagen 

(Kumar, 2011, s. 26). Genom att skapa en högre motivation och arbetstillfredsställelse 

blir de anställda mer produktiva (Gagné & Deci, 2005, s. 331; Garg & Rastogi, 2006, s. 

572). Högre motivation och arbetstillfredsställelse leder också till ett större 

organisatoriskt bidrag (Garg & Rastogi, 2006, s. 572; Kultalahti & Viitala, 2014, s. 571). 

Något som diskuteras frekvent inom ett flertal källor är den starka kopplingen som finns 

mellan motivation och arbetsglädje (Eskildsen et al., 2004, s. 122; Furnham et al., 2009, 

s. 765). Att uppleva arbetsglädje är synonymt med att vara tillfredsställd med sitt arbete. 

 

Det är viktigt att kartlägga vad det är som motiverar de anställda för att kunna ta hänsyn 

till det på den aktuella arbetsplatsen. Shepherd (1999, s. 79) belyser vikten i att veta vad 

som motiverar anställda då vissa motivationstekniker kan leda till negativ effekt på 

motivationen hos anställda. Exempelvis så kan en materiell belöning för en utförd 

prestation få negativa konsekvenser på de anställda samt service kvalitén (Shepherd, 

1999, s. 79). Det är därför viktigt att kartlägga motivationen specifikt utifrån varje 

bransch. Tongo (2015, s. 386-387) menar att det idag ställs ett större fokus på 

medarbetares motivation då konkurrensen mellan kunskapsbaserade organisationer ökar. 
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Det är även viktigt för organisationer såsom revisionsbranschen att de anställdas 

drivkrafter är liknande eftersom att mycket arbete sker i grupp menar Berlin (2014, s. 65).  

 

Genom sökandet i artiklar och tidigare forskning kan det konstateras att motivation är ett 

begrepp som behandlas flitigt. Ett flertal tidigare studier gällande motivationsteorier har 

sin grund i att motivation kan delas upp i inre motivation samt yttre motivation. Genom 

att identifiera vilken typ av motivation som driver de anställda på arbetsplatsen så 

återfinns en större kunskap om hur arbetsplatsen ska kunna anpassas för att de anställda 

ska uppleva en högre arbetstillfredsställelse. Deci och Ryans Self-Determination Theory, 

hädanefter kallad SDT, är en vidareutveckling av inre och yttre motivation med ett tillägg 

av amotivation. De menar att en anställd som utför en arbetsuppgift enbart för den skull 

att den erhåller en yttre belöning, exempelvis lön, status etc., drivs av yttre motivation. 

En anställd som däremot genomför en uppgift på grund av intresset och tillfredsställelsen 

av genomförandet drivs i en högre grad av inre motivation. Tillbyggnaden gällande 

amotivation handlar om passiva individer som saknar avsikt att agera (Ryan, 1995, s. 406-

407). 

 

Den forskning som finns idag bidrar med skiftande åsikter om vilken motivationsstrategi 

och vilken typ av arbetssätt som kommer att leda till en högre motivation hos anställda 

och en större framgång för företagen. Gagné och Deci (2005, s. 347) menar att genom att 

en ledare uppmuntrar till självständighet och autonom motivation skapas en arbetsmiljö 

tillfredsställande för kreativa och positiva medarbetare. McClelland menar att människor 

med ett högt behov av att känna gemenskap kräver en arbetsplats med stora möjligheter 

att arbeta i grupp samt sociala arbeten (George & Jones, 2011, s. 78). Lantz (1995, s. 7) 

menar att det är lönen, vilken är en yttre faktor, som får individer att driva sin organisation 

till effektivitet. I motsats till Lantz är det vanligaste inom forskning dock att forskare 

kommer fram till att stimulerande arbetsuppgifter och andra självbestämmande faktorer, 

vilket är inre motivation, är det som leder företag till framgång (Gagné & Deci, 2005; 

Deci & Ryan, 2002, Tremblay et al., 2009). Att veta vad som driver anställda och deras 

olika grader av behov gör att arbetsplatser kan anpassas för att bättre passa den typ av 

människor som jobbar inom organisationen. Genom att mäta SDT inom en organisation 

kan företaget maximera den anställdas prestation, engagemang och välmående på 

arbetsplatsen (Gagné & Ryan, 2005, s. 354). 

 

Denna uppsats kommer att ha ett fokus på revisorers motivation utifrån SDT och 

McClellands behovsteori. Tidigare forskning är enhällig gällande den stora betydelse det 

har för företag att veta vad deras anställda motiveras av (Taylor & Westover, 2011; Wong 

et al., 2008). Den tidigare forskning kring motivation som finns är inte tillämpad till att 

undersöka specifikt revisionsbranschen och varken SDT eller McClellands behovsteori 

har testats inom en kunskapsbaserad bransch. Det är centralt för alla olika branscher att 

veta specifikt vad som motiverar anställda inom just deras bransch. Målet med den här 

studien är att ge ett bidrag till revisionsföretag i form av kunskap om vad som motiverar 

deras anställda.   

 

1.3 Problemformulering 

 Hur väl anpassad är SDT samt McClellands behovsteori för att mäta revisorers 

motivation? 
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1.4 Teoretiskt gap 

Motivation och framförallt motivation på arbetsplatsen är ett ämne det forskats flitigt om 

(Ryan & Deci, 2000, s. 54). Trots att revisionsbranschen är en kunskapsbaserad bransch 

där motivationen hos de anställda bör anses särskilt viktig saknas studier som undersöker 

revisionsmedarbetarnas motivation. Denna uppsats undersöker revisorers motivation 

baserat på två motivationsteorier, vilka är SDT samt McClellands behovsteori. Det finns 

tidigare forskning om såväl SDT som McClellands behovsteori, men utifrån vår 

litteratursökning har vi däremot konstaterat att SDT och McClellands behovsteori inte har 

undersökts specifikt i revisionsbranschen eller i en liknande kunskapsbaserad bransch. 

Framförallt McClellands behovsteori är en utarbetad och välanvänd motivationsteori och 

det är därför av intresse att se hur denna går att applicera på en bransch där den tidigare 

inte har testats. SDT delar upp motivation i inre motivation, yttre motivation och 

amotivation. Anställda som drivs av inre motivation har en större benägenhet att dela med 

sig av sin kunskap till andra medarbetare (Galia, 2007). För företag inom 

kunskapsbaserade branscher är det således särskilt gynnsamt att de anställda drivs av inre 

motivation då kunskapen som personalen besitter är central för företagen. 

Revisionsbranschen är präglad av hög personalomsättning där det är svårt att få personal 

att stanna kvar. Därav ser vi ett intresse av att undersöka vilka motivationsfaktorer som 

eventuellt kan påverka personalomsättningen. 

 

Sheldon et al. (2003, s. 258) menar att trots att SDT är en så utvecklad teori har teorin 

inte hunnit applicerats inom olika branscher än. En brist med SDT är att tidigare forskning 

har innehållit begränsade urval och i stor utsträckning är begränsad till att mäta motivation 

hos universitetsstudenter (Sheldon et al., 2003, s. 383). Bristen med att SDT inte är en 

beprövad teori inom många branscher bör även ses som en möjlighet till framtida 

forskning där teorin kan testas och utvecklas för andra branscher (Sheldon et al., 2003, s. 

383). Även Hennessay (2000, s. 297) menar att ett förslag till framtida forskning kan vara 

att se hur SDT går att applicera på en arbetsplats. 

 

Med grund i den tidigare forskningen kring SDT och McClellands behovsteori kan vi se 

att det finns ett teoretiskt gap i att dessa teorier inte har testats inom en kunskapsbaserad 

bransch tidigare. Genom att undersöka dessa teorier tillsammans i en kontext där de 

tidigare inte testats gör att studien ger en kunskap kring ifall teorierna är applicerbara i en 

kunskapsbaserad bransch. Då SDT och McClellands behovsteori inte tidigare används 

inom en liknande bransch gör studien inte endast en praktisk tillämpning utan bidrar med 

en kunskap kring huruvida modellerna är lämpliga att mäta motivationen inom 

revisionsbranschen eller behöver utvecklas.  

 

Tidigare forskning indikerar att främst SDT är ett viktigt bidrag till 

motivationsforskningen men att den inte är en beprövad teori inom olika branscher eller 

på arbetsplatser gör den begränsad. McClellands behovsteori är en välanvänd teori men 

som trots detta inte har applicerats inom en kunskapsbaserad bransch. Det teoretiska gap 

vi har identifierad är därför det faktum att varken SDT eller McClellands behovsteori har 

applicerats inom en kunskapsbaserad bransch vilket innebär att ingen information finns 

om huruvida teorierna är applicerbara. Det finns således ingen forskning kring hur dessa 

teorier är användbara inom en kunskapsbaserad bransch vilket denna studie bidrar med. 
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1.4.1 Teoretiskt bidrag 

Grunden för det teoretiska bidraget i denna studie är både att undersöka revisorers 

motivation men främst att tillämpa SDT samt McClellands behovsteori inom en bransch 

där de tidigare inte har applicerats. Det finns begränsat med litteratur kring motivation 

inom kunskapsbaserade branscher och främst revisionsbranschen, vilket även 

konstaterades av Chia (2003, s. 100). Just revisionsbranschen har enligt Volcker (2002, 

s. 4) en viktig roll i samhället och därför bör denna bransch anses särskilt intressant att 

undersöka. För att undersöka revisorers motivation har vi som tidigare diskuterat valt att 

utgå ifrån SDT samt McClellands behovsteori. Tremblay et al. (2009) mäter SDT utifrån 

färdigställda frågor ställda utifrån samtliga begrepp teorin innehåller. Genom att översätta 

Tremblay (2009) begrepp till svenska ger vi även ett teoretiskt bidrag i form av att pröva  

påståendena från hans forskning i en svensk kontext. 

 

Genom att använda dessa teorier ges vi en kunskap om huruvida dessa teorier går att 

applicera på en kunskapsbaserad bransch. Att teorierna inte tidigare testats inom just 

revisionsbranschen, vilken är ett typiskt exempel på en kunskapsbaserad bransch, är 

ytterligare ett argument där vår studie ger ett teoretiskt bidrag. Då dessa teorier inte 

tidigare har testats inom revisionsbranschen kommer vi i vår datainsamling inledningsvis 

att ställa en öppen fråga där revisorerna får ange sina främsta motivationsfaktorer. Genom 

detta tillvägagångssätt kommer vi att få revisorernas ”top-of-mind”-åsikt gällande deras 

motivation opåverkad av teorierna. Genom att sedan analysera revisorernas svar på den 

öppna frågan kommer vi att kunna ge ett tydligt teoretiskt bidrag genom att visa huruvida 

SDT samt McClellands teori går att applicera på revisionsbranschen eller om modellerna 

kräver utveckling för att vara applicerbara inom branschen.  

 

Ett ytterligare teoretiskt bidrag denna uppsats ger är att visa hur dessa teorier är anpassade 

för en svensk kontext, tidigare forskning har endast undersökt dessa teorier utanför 

Sverige. Tremblay et al. (2009) mäter de sex olika begreppen i SDT genom 18 olika 

påståenden. Denna studie utgår ifrån samma begrepp för att mäta SDT men med en svensk 

översättning. Genom att översätta dessa begrepp ger studien ett teoretiskt bidrag i form 

av kunskap kring hur Tremblay et al. (2009) begrepp går att mäta i en svensk kontext. 

Hofstede (1983) beskriver att det finns maskulina respektive feminina kulturer. I 

maskulina kulturer värderas konkurrens och materiella ting medan livskvalitet och 

relationer värderas högre i feminina kulturer (Hofstede, 1983, s. 85). Sverige tillhör en av 

världens mest feminina kulturer (Hofstede, 1983, s. 86) vilket kan medföra att resultaten 

skiljer sig åt jämfört med andra länder. 

 

1.4.2 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidrag som denna studie ämnar bidra med handlar om hur 

revisionsföretagen ska kunna dra nytta av den information som presenteras i 

undersökningen. För företagsledningen är det centralt att veta vad deras anställda 

revisorer motiveras av för att kunna anpassa arbetsmiljön för att uppnå en högre 

arbetstillfredsställelse. Med grund i detta blir det praktiska bidraget att företag får 

värdefull information om vad deras anställda drivs av och hur de ska kunna få personalen 

att stanna inom bolaget. Med en grundläggande kunskap om vad som motiverar de 

anställda att jobba inom revisionsbranschen kan företagen lägga in extra resurser kring 

dessa faktorer för att få personal att stanna kvar. 
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Att företag inom kunskapsbaserade branscher får en större förståelse i hur de ska få sina 

medarbetare att stanna kvar i deras företag leder till att kunskapen i en större utsträckning 

kan hållas kvar inom bolaget. Att revisionsföretag kan behålla sin kunskap inom företaget 

innebär som tidigare diskuterat att revisionskvaliteten ökar. Att behålla kunskapen är 

något som företagen inom kunskapsbaserade branscher ser som otroligt viktigt då 

kunskap är en stor konkurrensfördel på marknaden. I och med att studien kan ge ett bidrag 

till en ökad revisionskvalitet är det praktiska bidraget inte endast begränsat till 

revisionsbranschen. Ökad revisionskvalitet ger ett praktiskt bidrag för företagets kunder. 

Företag är idag under ständig press från sina intressenter att leverera korrekt finansiell 

information (Steen et al., 2011; Bullen et al., 2002, s. 947). Kan revisionsföretag behålla 

sin kompetens inom sina bolag leder det således till ökad nytta för kundernas intressenter 

samt samhället i stort då kvaliteten på den finansiella informationen ökar. 

 

Utöver de praktiska bidrag som redogjorts ovan ser vi även ett bidrag som studien kan ge 

till de studenter som ser en framtid inom revisionsbranschen. Uppsatsen kan ge ett 

praktiskt bidrag till de förväntningar som studenterna har på revisionsbranschen. Att ha 

felaktiga förväntningar på vad som ett framtida yrke innebär kan i vissa fall vara en faktor 

till att den anställda väljer att byta bransch (Phillips & Crain, 1996, s. 21). 

  

1.5 Syfte 

Det teoretiska syftet med denna studie är ta reda på hur SDT och McClellands behovsteori 

är anpassade för att kunna appliceras inom en kunskapsbaserad bransch, såsom 

revisionsbranschen, eller huruvida teorierna kan komma att behöva utvecklas. Det 

praktiska syftet med den här studien är att undersöka vad som motiverar revisorer och att 

revisionsföretag ska kunna dra nytta av informationen för att få medarbetarna att stanna 

kvar inom branschen. Förhoppningen är att resultatet av studien kan bidra till en större 

förståelse av de bakomliggande drivkrafterna hos de anställda hos revisionsföretag utifrån 

SDT och McClellands behovsteori. Resultaten bör även bidra till att företagen i större 

utsträckning vet hur de ska behandla sin personal för att få medarbetarna att stanna kvar 

inom sin organisation. Ytterligare en dimension av syftet är att undersöka eventuella 

motivationsskillnader kring kön, ålder, erfarenhet samt intention att lämna arbetet. 

 

1.6 Avgränsningar och begränsningar 

Johansson Lindfors (1993, s. 61) menar att forskningsproblem som regel måste avgränsas 

då problemens omfattning bedöms som alltför stora, ett exempel är att 

enkätundersökningar kan få en betydligt lägre svarsfrekvens om dessa innehåller ett stort 

antal frågor. Vid genomförandet av denna studie krävs således att en del avgränsningar 

bör göras, för att få fram resultat som i en större utsträckning går att generalisera till den 

målpopulation som studeras. Studien är inriktad till att bara omfatta revisorer. Våra 

främsta kontakter finns hos Big-4 (de fyra största revisionsbolagen på marknaden; 

Deloitte, PwC, EY och KPMG) och därav görs en avgränsning mot övriga mindre 

revisionsbolag på marknaden. Det görs även en avgränsning mot övriga anställda inom 

bolagen som inte är revisorer. 

 

Organisationsstrukturen inom revision är liknande mellan samtliga bolag i Big-4 och är 

uppbyggda som en pyramid där den anställde ska jobba sig uppåt i pyramiden för att 

förhoppningsvis till slut bli partner. Strukturen ser ut som följer (PwC, 2014):  
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Figur 1: Organisationsstruktur inom revisionsbranschen 

En avgränsning i denna studie kommer att göras utifrån vilken organisationsnivå inom 

företaget som respondenten befinner sig på. Vi har valt att göra en avgränsning och inte 

ha med respondenter som är partners. Det finns tidigare forskning som visar  att partners 

upplever en större arbetsglädje än exempelvis senior managers eller managers inom 

revisionsbolag (Bamber & Iyer, 2009, s. 145). Detta kan bero på att deras intresse och 

motivation till sitt arbete i bolaget kan styras av andra faktorer eftersom att de är delägare 

i bolaget. För att göra studien så sanningsenlig som möjligt har vi därför avgränsat oss till 

endast anställda utan delägarskap i bolaget för att utesluta anställda med ett egenintresse 

som kan påverka motivationen. 

 

Vid genomförandet av studier av denna typ finns det alltid omständigheter som inte är 

helt optimala och som begränsar undersökningens omfattning. Begränsningarna i detta 

arbete omfattas av att trots att det är en kurs som pågår över en hel termin så finns det en 

tidsbegränsning i hur mycket tid som kan läggas på studien. Det finns ytterligare 

begränsningar i den access som finns till målpopulationen som eftersöks i den här studien, 

vilket kommer att diskuteras närmare i ett senare avsnitt. 

  



8 

 

2. Teoretisk metod 

I det här kapitlet kommer de vetenskapliga utgångspunkterna som ligger till grund för 

studien att presenteras. Det kommer att redogöras för ämnesval, förförståelse, perspektiv, 

angreppssätt samt metodval. Det kommer att redogöras för den verklighetssyn och 

kunskapssyn som genomsyrar arbetet. Kapitlet kommer sedan att avslutas med 

litteratursökning samt källkritik. 

 

2.1 Ämnesval 

När valet av ämne arbetades fram var vårt fokus riktat mot motivation direkt från starten 

av arbetet. Grundläggande kunskap om ämnet har skaffats under tidigare kurser och 

väckte ett intresse för en djupare kunskap och förståelse i ämnet motivation hos båda 

författarna. Huvudfokuset är motivation på arbetsplatser med en inriktning på 

revisionsbranschen. Denna inriktning på vad som motiverar revisorer kommer av ett 

gemensamt intresse för den branschen. Båda författarna har under sin utbildning valt att 

tydligt inrikta sin utbildning mot redovisning och revision och kommer att jobba inom 

den branschen i framtiden, därav finns ett naturligt intresse för revisionsbranschen. 

 

2.2 Förförståelse 

Enligt Bjereld (2002, s. 14) har forskaren som genomför en studie alltid en förförståelse 

som både medvetet och omedvetet påverkar dennes syn på en situation och ett problem. 

Det är viktigt att upplysa läsaren om författarens förförståelse och det gynnar en studie 

med en grundlig redogörelse för förförståelsen, detta styrks återigen av Bjereld (2002, s. 

14). En individs olika steg genom sitt liv härleder vilka erfarenheter och vilken 

förförståelse som individen tar med sig och senare kan ge en avbild i det ämne som ska 

studeras (Ohlsson & Sörensen, 2011, s. 101). 

 

Det är viktigt att vara medveten och redogöra för vilken förförståelse som finns då studien 

genomförs. Däremot kan det anses som en aning viktigare vid kvalitativ studie då 

förförståelse mer kan komma att påverka analys och tolkningen av resultaten i studien 

(Ohlsson & Sörensen, 2011, s. 101). Vi som har genomfört och skrivit studien har under 

hela studietiden varit nära vänner, därav går det inte att utesluta att de uppfattningar och 

värderingar vi som individer har till viss del inte har påverkats av varandra. För studien 

kan det ha både en positiv men även en negativ inverkan. Det positiva är att vi känner 

varandra väl, vi kan kritisera varandra och vi vågar alltid ta upp allting till diskussion. Det 

som kan te sig negativt är ett möjligen för likt tankesätt, att värderingar och åsikter 

formats av varandra. Detta kan göra att synen och infallsvinkeln på studien kan bli 

aningen smal. 

 

De värderingar vi har speglar de känslor eller personliga åsikter vi har. I det optimala 

fallet inom samhällsforskning är forskaren helt fördomsfri och därav är studien helt 

objektiv och fri från personliga åsikter. Enligt Bryman (2008, s. 43) är det sällan troligt 

att en studie är det idag. Samhället och allmänheten har idag blivit alltmer medveten om 

att det är en omöjlighet att helt och hållet vara objektiv och hålla sina egna värderingar 

helt utanför arbetet (Bryman, 2008, s. 43-44). Situationer under forskningsprocessen där 

det ofta förekommer någon form av personlig värdering är bland andra under valet av 

forskningsområde, valet av metod, analys av data mm (Bryman, 2008, s. 43-44). 
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Johansson Lindfors (1993 s. 76) skriver om att det finns två typer av förförståelse, vilka 

är förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse. Vidare beskriver Johansson 

Lindfors (1992, s. 76) att förstahandsförförståelse är den förståelse som kommer av 

självupplevda händelser och personliga erfarenheter medan andrahandsförförståelse 

beskrivs som de erfarenheter som är sammankopplade med information från litteratur, 

föreläsningar och forskningsrapporter. 

 

Den förförståelse vi besitter kan komma att påverka bland annat valet av de teorier som 

används i arbetet då dessa väljs dels utifrån tidigare kunskap. Teoridelen kommer därefter 

att byggas på då kunskapen utökas med övriga teorier och djupare kunskap inom det 

området som undersöks. För att det inte ska finnas möjlighet att feltolka en studie belyser 

Paulsson (1999, s. 48) värdet av att eftersträva en så objektiv syn som möjligt när en 

studie genomförs. En av författarna har tidigare praktiserat på PwC, utifrån det har 

författaren en annan förförståelse och en annan inställning till det företaget. Vi upplever 

att detta inte har påverkat författarens värdering i arbetet eller tolkningen av resultatet. 

Den andrahandsförförståelse som vi besatt vid studiens början är först och främst en 

grundläggande kunskap om flera av de motivationsteorier som presenterats i arbetet. 

Även kunskap från tidigare akademiska kurser inom statistik och vetenskaplig metod har 

format och påverkat valet av tillvägagångssätt i studien. 

 

2.3 Perspektiv 

Att göra det tydligt för läsaren ur vilket perspektiv som en studie utgår ifrån är viktigt. 

Detta är viktigt för att göra det tydligt för läsaren från vilket perspektiv studien är skriven 

dels för att veta åt vilket håll studien är riktad samt för att läsaren inte ska kunna bilda sig 

ett eget perspektiv (Bjereld et al., 2002, s. 17). Enligt Thurén (2013, s. 85) är det också 

viktigt för att kunna sätta studien i en kontext, den fakta som undersöks anses endast vara 

intressant om den kan relateras till det perspektiv som är valt. Är den fakta som tas fram 

inte intressant ur det perspektivet leder det endast till en röra av osammanhängande fakta 

utan en huvudsaklig poäng (Thurén, 2013, s. 85-86). 

 

Denna studie ämnar undersöka motivation hos revisorer och därav kommer resultaten att 

spegla revisorernas åsikter, revisorer betraktas som studieobjektet i denna studie. 

Resultatet och den förhoppningsvisa nyttan som resultatet frambringar är dock riktad till 

ledningen inom företagen. Detta kommer sig eftersom att det är för dem det är viktigt att 

veta vad deras anställda drivs av och inte för de anställda själva. Studiens resultat blir då 

i viss utsträckning intressanta även för företagets intressenter. Företagets intressenter är 

inte endast de anställda utan det kan även vara kreditgivare, kunder, leverantörer och 

staten. Sett till företagens intressenter är de slutsatser som kan dras av studien främst av 

intresse för företaget själv. Ur ett samhällsperspektiv är det av intresse att veta vad de 

anställda motiveras av för att kunna veta hur arbetsmiljön ska kunna anpassas för att skapa 

högre trivsel och därmed öka de anställdas motivation. 
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2.4 Kunskapssyn 

När det pratas om kunskapssyn i generella och allmänna situationer syftas det på den 

verklighetsuppfattning som den som genomfört studien har (Johansson Lindfors, 1993, s. 

10). Bryman (2008, s. 29-30) beskriver att en frågeställning ur ett kunskapsteoretiskt 

perspektiv handlar om vad som inom ett visst ämne borde betraktas som eller vad som är 

kunskap. Den centrala och särskilt viktiga frågan i denna situation grundas i om det 

naturvetenskapliga synsättet att granska den sociala verklighet som finns bör appliceras i 

samtliga sammanhang. Den kunskapssyn som hävdar att detta bör studeras i 

naturvetenskapens synsätt kallas för positivism (Bryman, 2008, s. 29-30). I motsatts till 

den naturvetenskapliga positivismen så finns det även en kunskapssyn som bygger på 

tolkning och förståelse, denna kunskapssyn kallas hermeneutik. I Bryman (2008, s. 32) 

beskrivs att den kunskapssynen ”grundar sig på uppfattningen att det behövs en strategi 

som tar hänsyn till skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens studieobjekt 

och som därför kräver att samhällsforskaren ska lyckas fånga den subjektiva innebörden 

av social handling”. 

 

Kunskapssynen i denna studie grundas i en positivistisk kunskapssyn. Inom positivismen 

är syftet med en forsknings teori att utveckla hypoteser för att sedan kunna pröva dessa, 

detta är synonymt med deduktivism och appliceras bäst på denna studie då studien 

genomförs med ett deduktivt angreppssätt (Bryman, 2008, s. 30). Det är med grund i detta 

som studien antar ett positivistiskt synsätt, då studien ämnar utveckla och testa hypoteser 

samt anta ett deduktivt angreppssätt. I positivismen beskrivs det som att hypoteser leder 

mot ett kvantifierat inhämtat material för att sedan testa de utvecklade hypoteserna. 

Positivismen har sin grund i att den som genomför studien på ett objektivt sätt vill 

förutsäga händelser som i sin tur har sin grund i en analys genomförd med ett logiskt 

tankesätt av insamlad data (Patel & Tabelius, 1987, s. 31). Sett till vad denna uppsats 

ämnar undersöka genom en enkätstudie faller det sig naturligt att ett positivistiskt synsätt 

kommer att genomsyra arbetet.  

 

Efter genomförandet av undersökningen i denna uppsats är en förhoppning att bidra med 

en kunskap kring vad som motiverar och driver anställda revisorer, detta kommer att 

göras utifrån kvantifierad data. Genom den frågeställning som är formulerad och som 

ämnas besvaras i studien kommer målpopulationens motivation att förklaras. Med detta 

syfte och denna frågeställning är den positivistiska kunskapssynen att föredra. Hade syftet 

istället varit ämnat för att skapa en djupare förståelse för de anställda som individer hade 

en hermeneutisk kunskapssyn varit bättre lämpad. Detta eftersom att forskaren då tolkar 

och skapar en djupare förståelse för individen och inte populationen. 

 

Som tidigare diskuterat finns skillnaden i den hermeneutiska och den positivistiska 

kunskapssynen i att hermeneutiken bygger på förklaring och tolkning medan positivismen 

grundar sig ett naturvetenskapligt synsätt för att förstå sammanhang (Bryman, 2008, s. 

32). Då den här studien ämnar undersöka hur enskilda motivationsfaktorer påverkar de 

anställda anses återigen den positivistiska kunskapssynen passa bättre för denna studie då 

olika delar undersöks för att förutsäga ett framtida utfall. 
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2.5 Verklighetssyn 

Ett annat ord för verklighetssyn är ontologi. Ontologi beskrivs i Bryman (2008, s. 35) 

som ”vad som finns”. De frågeställningar som är relaterade till ontologi bottnar i de 

sociala entiteternas art eller natur. De två centrala grenarna inom ontologin kallas ofta för 

objektivism och konstruktionism (Bryman, 2008, s. 35). Objektivismen bottnar i en 

ståndpunkt som säger att sociala händelser samt deras innebörd är oberoende av de sociala 

aktörerna. Motsatsen till objektivismen hittar vi i konstruktionism. Denna ontologiska 

ståndpunkt ifrågasätter det som säger att kategorier som organisation och kultur är 

förutbestämda. Den ifrågasätter också den objektivistiska synen på att de sociala 

aktörerna uppfattar dessa kategorier som en oberoende yttre verklighet som de inte har 

möjlighet att påverka (Bryman, 2008, s. 35-36). 

 

De ontologiska antaganden som görs inom samhällsvetenskaplig forskning kommer 

komma att påverka genomförandet av forskningen och formuleringen av de frågor som 

ska besvaras. I denna uppsats antas en objektivistisk verklighetssyn om att sociala 

företeelser är oberoende sociala aktörer, detta är förgrenat med genomförandet av 

kvantitativ forskning (Bryman, 2008, s. 40). Denna studie ämnar undersöka vad som 

motiverar revisorer i deras arbete utifrån SDT och McClellands behovsteori, detta medför 

att objektivismen lämpar sig bättre. Uppfattningen vi har i detta är att det finns en verklig 

verklighet och att det är den som ligger till grund för hur världen runt oss uppfattas. Vi 

ser det som att det endast är det som vi kan se som vetenskapligt som går att observera, 

mäta och undersöka. 

 

2.6 Metodval 

När det talas om samhällsvetenskaplig forskning finns det två huvudsakliga typer av 

forskning; kvalitativ och kvantitativ forskning. Metoderna är olika strategier för hur 

forskning kan genomföras. Det allmänna och mest uppenbara som karaktäriserar de två 

sätten är att kvalitativ forskning mer fokuserar på ord än siffror och kvantitativ mer på 

siffror än ord (Bryman, 2008, s. 340). Det är dock viktigt att notera att kvantitativ och 

kvalitativ inte endast innehåller skillnader utan det är viktigt att vara observant på de 

likheter som finns. Några centrala likheter som bör uppmärksammas är att de båda 

metoderna är inriktade på att samla in stora mängder data, båda vill besvara sin centrala 

frågeställning samt att bådas analyser av deras insamlade data grundas i 

forskningslitteratur (Bryman, 2008, s. 373). 

 

Trots de likheter som finns mellan metoderna föll valet på att tillämpa en kvantitativ 

forskningsmetod i denna uppsats. Syftet i denna studie är att undersöka vad som motiverar 

de anställda som helhet och inte vad som motiverar den enskilde individen eller utveckla 

en ny teori, därav är det mer lämpligt att utgå ifrån en kvantitativ metod. Valet styrks av 

ett flertal vetenskapliga källor. En kvantitativ metod är den lämpligaste att välja då det 

handlar om att jämföra större mängder numerisk data (Saunders et al., 2012, s. 547). 

Denna studie ämnar även urskilja skillnader och samband mellan olika faktorer och 

bakgrundsvariabler, detta görs bäst genom användandet av en kvantitativ metod (Shiu et 

al., 2009, s. 172). Denna kan även styrkas av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 

124) där det på ett liknande sätt beskrivs att metoden är mest lämplig för att analysera 

stora datamängder. 
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Med utgångspunkt i den positivistiska kunskapssynen med en objektivistisk 

verklighetsuppfattning i arbetet förstärks att en kvantitativ metod är det som kommer att 

göra att studiens praktiska och teoretiska bidrag blir högst. En stor fördel med den 

kvantitativa metoden är att den data som samlas in kan användas för att förhoppningsvis 

kunna generaliseras till en större population. Argumenten kring valet stryks ytterligare av 

Lundahl & Skärvad (1999, s. 48) där de redogör för en kvantitativ metods tillämpning vid 

förklarande hypotesundersökningar. 

 

2.6.1 Metodkritik 

I valet mellan kvantitativ eller kvalitativ metod är det viktigt att diskutera både fördelar 

och nackdelar med de olika metoderna. Genom att välja bort det kvalitativa sättet fås inte 

den djupare förståelsen kring den enskilde anställdas motivation. Trots att studien inte 

påvisar en djupare kunskap i den enskildes motivation så tros även informationen från 

enkätundersökningen besvara den problemformulering som finns. Valet att använda en 

enkätundersökning kommer förhoppningsvis att kunna bidra med tillräckligt mycket data 

för att kunna generalisera till hela populationen. 

 

En begränsning i användandet av en kvantitativ metod kan återfinnas i den data som 

samlas in. Ifall en variabel som anses central för undersökningen missas under 

insamlingen så är det i stort sett omöjligt att i efterhand samla in den saknade 

informationen. Det måste ses som en stor fördel med den kvalitativa metoden, att 

kompletterande information kan samlas in i efterhand kan göra få forskningen fullständig 

i det anseendet. 

 

2.7 Angreppssätt 

Vad som avgör forskningens angreppssätt i en studie är relaterat till den perception som 

gjorts gällande förhållandet mellan teori och empiri. Bryman (2008, s. 28) beskriver att 

det inom forskning finns två etablerade angreppssätt, dessa är induktivt angreppssätt och 

deduktivt angreppssätt. Kärnan i det deduktiva angreppssättet beskrivs som att studien är 

uppbyggd på att gå från teori till observationer/resultat medan det induktiva 

angreppssättet är det motsatta (Bryman, 2008, s. 28).  

 

Denna studie grundar sig i etablerade och välkända motivationsteorier, vilket innebär att 

denna studie har en grund i tidigare forskning på ämnet och redan befintlig forskning. 

Med utgångspunkt i tidigare forskning är ett deduktivt angreppssätt att föredra (Bryman, 

2008, s. 28) samtidigt som en positivistisk kunskapssyn där ett tydligt fokus på teorin 

förstärker valet av en deduktiv ansats tydligt. Genom det förklarande syfte som finns 

beskrivet i första kapitlet söks ett förklarande samband som bottnar i de teorier som 

används.  

 

Det kan här diskuteras i det fall vår studie även antar ett delvis induktivt angreppssätt. Vi 

ställer i början av vår enkät en öppen fråga i syfte att samla in information om revisorernas 

främsta motivationsfaktorer. Eftersom att denna fråga speglar och påvisar en öppenhet 

för en djupare förståelse är insamlingen av den datan insamlad genom ett induktivt 

angreppssätt. Detta eftersom att syftet med insamlingen är att se huruvida den teoretiska 

modellen med utgångspunkt i SDT samt McClellands behovsteori behöver 

utvecklas och skapa en mer utvecklad modell. Detta tillvägagångssätt är förknippat med 

ett induktivt angreppssätt där studien går från resultat till teori. 
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2.8 Litteratursökning 

En väl genomförd litteratursökning krävs för att ta reda på vilken information och vilka 

utarbetade redan befintliga teorier som finns på det aktuella ämnet. Genom en grundlig 

litteraturgenomgång visar forskaren att den har en förståelse och kunskap om att på ett 

vetenskapligt korrekt sätt välja ut relevanta källor till undersökningen. Det är viktigt att 

vid litteratursökningen vara medveten om målet med studien för att på så sätt kunna 

bedöma vilken källa som är mest relevant (Bryman, 2008, s. 97). 

 

Syftet med att göra en litteratursökning var vid studiens början att hitta teorier på det 

valda ämnesområdet motivation. Detta för att få en grundförståelse och en bakgrund till 

motivationsteorierna. Den informationen som tillhandahölls vid de första sökningarna 

indikerade att detta är ett väl undersökt område med många aktuella och utarbetade 

teorier. Utöver det syftet görs även genomgången för att se ifall det finns viktiga 

motsättningar som forskaren bör ta i beaktande, ifall det finns frågor som ej blivit 

besvarade i den befintliga forskningen samt ifall det finns motsägande resultat (Bryman, 

2008, s. 98). 

 

För att ge den här studien hög reliabilitet och relevans har det krävts en väl genomförd 

litteratursökning. Under den genomförda litteratursökningen har det funnits tillgång till 

ett antal olika databaser. Via Umeå Universitetsbibliotek har databasen Business Source 

Premier (Ebsco) använts för att söka efter vetenskapliga artiklar med sökordet motivation. 

Vid sökning efter artiklar i Ebsco har främst sökfunktionerna ”peer reviewed” och 

”reviewed” använts, detta innebär att artikeln tidigare blivit vetenskapligt granskad. Då 

tillgång till att använda dessa sökfunktioner inte har funnits har en avvägning och 

gemensam bedömning gjorts av artikelns kvalitet. Genom Umeå Universitetsbibliotek har 

det även givits möjlighet att använda databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva). 

Diva tillhandahåller tidigare studentuppsatser och forskningspublikationer. Utöver de 

databaser som tillhandhållits via Umeå Universitetsbibliotek så har även Google Scholar 

använts vid sökning av vetenskapliga artiklar.  

 

I inledningskapitlet och framförallt inom problembakgrunden har det vid ett visst antal 

tillfällen använts icke vetenskapliga källor. Dessa har använts för att läsaren ska få en 

större förståelse för den bakomliggande problematiken. Däremot har ingen av de icke 

vetenskapliga källorna använts som grund i vår teoretiska referensram. 

 

2.9 Källkritik 

Källkritik har till syfte att granska och värdera de källor som är använda i arbetet och 

därefter bedöma dess trovärdighet. Syftet med detta avsnitt är att beskriva hur vi utifrån 

de förutsättningar och resurser vi har på bästa möjliga sätt granskat de källor vi har använt 

oss av. Thurén (2013, s. 4) menar att källkritik bedöms bäst utifrån fyra olika kriterier. 

Det första kriteriet beskriver att källan skall vara äkta och sanningsenlig och det andra 

kriteriet att det ska finnas ett tidssamband, att desto längre tid det går mellan händelse och 

källa, desto mer sjunker trovärdigheten (Thurén, 2013, s. 7). Den tredje principen syftar 

till att det skall en oberoende källa, inte en avskrift eller ett referat och den fjärde principen 

handlar om att källan inte ska misstänkas vara påverkad av forskarens personliga åsikter 

och värderingar (Thurén, 2013, s. 8). 
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Vetenskapligt publicerade artiklar är den främsta källan till information i den här studien. 

Igenom hela arbetet har dock även annan tryckt litteratur använts. Den tryckta litteraturen 

har främst innefattat studentlitteratur och har i störst utsträckning använts under den 

teoretiska samt praktiska metodens kapitel. Inom källkritik bör primär- och 

sekundärkällor skiljas åt. Primärkällor är den ursprungliga källan från vilken 

informationen grundas. Sekundärkällor är källor där den ursprungliga informationen har 

återgetts. Som regel är primärkällor mer tillförlitliga än sekundärkällor (Thurén, 2013, s. 

45). I den mån det varit möjligt har i första hand primärkällor använts i studien, då detta 

inte funnits tillgängligt har sekundärkällor använts. 

 

Vid valet av de vetenskapliga artiklarna samt den tryckta litteraturen har i största möjliga 

mål de fyra kriterierna som Thurén (2013) beskriver försökt uppnås. Vid valet av artiklar 

har författaren samt vilken tidskrift den publicerats i haft stor betydelse. Senare har en 

bedömning av huruvida artiklarnas resultat anses som rimliga och pålitliga gjorts. De 

artiklarna som återfinns i denna studie anses vara trovärdiga då resultaten och 

kopplingarna som gjorts återfunnits i flera artiklar med olika författare. Det är viktigt att 

påvisa att liknande resultat framkommit i flera artiklar, då det ökar trovärdigheten för att 

resultaten är pålitliga. 

 

När det gäller tidssamband har några artiklar som publicerats för en längre tid sen används 

trots att de kan anses gamla. De har använts trots detta då det är utarbetade teorier som 

många andra studier grundas på. Därav har vi använt den ursprungliga artikeln för att 

förhindra andra att författares åsikter och värderingar påverkat deras tolkning av den 

ursprungliga teorin. Ett exempel är McClellands behovsteori där först och främst 

forskarens grundteori lästes för att sedan byggas på med nyare artiklar för att följa 

kunskapsutvecklingen för det området. Detta tillvägagångssätt styrks av Thurén (2013 s. 

75) där han beskriver att äldre forskningar inte alltid är sanningsenliga idag, att 

vetenskaplig utveckling innebär att gamla vetenskapliga teorier kan ersättas av nya 

teorier. 
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3. Teoretisk referensram 

Den här delen av studien kommer att presentera de teorier och tidigare forskning 

uppsatsen är baserad på för att undersöka revisorers motivation. Först presenteras ett 

antal motivationsteorier vilka kommer att presenteras var för sig. Sedan presenteras 

bakgrundsvariabler och slutligen en sammanfattande diskussion av tillämpad teori. 

 

3.1 Inledande beskrivning av arbetsmotivation 

Arbetsmotivation beskrivs som de handlingsstarka krafter som triggar igång en individs 

arbetsrelaterade beteende och bestämmer dess form, riktning, intensitet och varaktighet 

(Pinder, 1998, s. 11). En stor utmaning och framgångsfaktor för företagsledare är att 

lyckas motivera sina anställda till att utföra ett bra arbete. Som nämnt tidigare i arbetet är 

insatsen från de anställda revisorerna hos revisionsbyråerna en mycket viktig 

framgångsfaktor för dessa företag. Motivationen hos de anställda påverkar deras bidrag 

av insatser, dvs hur mycket ansträngning, tid och kunskap de lägger på organisationen, 

och dessa insatser påverkar i sin tur kvaliteten på arbetet (George & Jones, 2011, s. 186). 

Nedan kommer vi presentera ett antal motivationteorier samt redogöra för vilka teorier 

som undersöks i vår uppsats. Syftet med motivationsteorierna som inte undersöks i denna 

studie är att få en djupare förståelse kring motivation då teorierna delar många likheter. 

 

3.2 Inre och yttre motivation 

Motivation kan delas upp i inre och yttre motivation. Inre motivation förklaras som ett 

beteende eller en handling som utförs för sin egen skull för en tillfredsställelse inombords 

(Deci & Ryan, 2000, s. 56). Ytterligare en definition av inre motivation är att en aktivitet 

utförs för att en individ finner den intressant och rolig (Deci & Ryan, 2000, s. 55). Vid 

inre motivation härleds intresset och tillfredsställelsen till själva aktiviteten (Gagné & 

Deci, 2005, s. 331). Anställda som drivs av inre motivation vill ha utvecklande uppdrag, 

möjligheten att göra viktiga insatser för organisationer och strävar efter att uppnå sin fulla 

potential i arbetet (George & Jones, 2011, s. 186). 

 

Yttre motivation beskrivs som ett beteende som utförs för materiella belöningar såsom 

lön och förmåner, sociala belöningar som exempelvis beröm och status, eller för att 

undvika bestraffningar (George & Jones, 2011, s. 185). Till skillnad gentemot inre 

motivation utförs handlingar vid yttre motivation inte för en individs egen skull utan 

snarare på grund av konsekvenserna de medför (Deci & Ryan, 2000, s. 60). Vid yttre 

motivation krävs någon form av instrumentella belöningar, materiella eller verbala, och 

tillfredsställelsen härleds således inte till aktiviteten i sig utan de yttre konsekvenser den 

leder till (Gagné & Deci, 2005, s. 331). Anställda som har en yttre motivation drivs av 

konsekvenserna av att arbeta, som att tjäna pengar, ha hög status, sociala kontakter och 

möjligheten till en värdefull fritid (George & Jones, 2011, s. 186). 

 

Vallerand & Ratelle (2002, s. 38) ger ett exempel på inre och yttre motivation. De 

beskriver Amanda 16 år, en person som träffar vänner, tränar och går till skolan för att 

hon finner ett inre nöje av det. Piano spelar hon däremot för att hon känner sig tvingad 

till det, hon förväntas göra det eftersom hennes pappa är en framgångsrik pianospelare. 

Detta resulterar i att hon känner sig stressad och pianospelandet blir aldrig glädjande för 

henne. Amandas pianolärare ger henne sparsamt med feedback och låter henne bara spela 
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musikalverk som Amanda inte gillar. Det gör att Amanda förknippar pianospelandet med 

bristande självbestämmande och kompetens. När Amanda dock får en ny pianolärare 

förändras allt, han ger henne mer frihet att välja låtar hon själv gillar och plötsligt går hon 

till pianolektionerna med glädje. Bytet av lärare gjorde att Amandas motivation gick från 

yttre till mer inre. 

 

Ovanstående exempel visar att även om inre motivation är ett viktigt begrepp så är det få 

aktiviteter som helt och hållet styrs av en inre motivation till något. Detta påverkas tidigt 

i barndomen då kreativitet och viljan att leva ut inre motivation begränsas av sociala krav 

på människors beteende (Deci & Ryan, 2000, s. 60). På grund av att yttre motiverade 

handlingar inte kommer från ett inre intresse är det osannolikt att personer utför dem utan 

någon form av önskat utfall, som exempelvis belöning eller tillhörighet (Deci & Ryan, 

2002, s. 19). 

 

3.3 Herzbergs tvåfaktorteori 

Frederick Irving Herzberg (1923-2000) är grundaren av tvåfaktorteorin, en mycket 

välkänd motivationsteori (Hein, 2012, s. 121). Grundstenen i Herzbergs tvåfaktorteori är 

att skilja på två olika motivationsfaktorer, vilka är hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorer omfattar villkor angående arbetets utförande och 

leder sällan till väsentlig motivation eller arbetstillfredsställelse, men är dock en vanlig 

källa till missnöje på ett arbete (Herzberg, 1974, s. 18). Motivationsfaktorer är det som 

leder till motivation och arbetstillfredsställelse (Stello, 2011, s. 6). Motivationsfaktorer är 

de inre faktorerna till jobbet medan hygienfaktorer är yttre faktorer (Herzberg, 2008, s. 

9). 

 

Herzberg identifierade 14 faktorer som påverkar medarbetares arbetstillfredsställelse och 

motivation. Nio av dessa faktorer relaterar till hygienfaktorer och är; företagspolitik, 

ledning, lön, interpersonella relationer, arbetsförhållanden, utvecklingsmöjligheter, 

privata faktorer, status och anställningstrygghet (Hein, 2012, s. 138). De andra fem 

faktorerna skildrar motivationsfaktorer. Dessa fem faktorer är prestation, bekräftelse, 

själva arbetet, ansvar och befordran (Stello, 2011, s. 6). 

 

 
Figur 2: Herzbergs hygienfaktorer och motivationsfaktorer 
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Hein (2012, s. 129-133) beskriver alla 14 faktorer djupare: Företagspolitik handlar till 

exempel om hur organisationsstrukturen ger anställda möjligheten att utföra 

arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och om kommunikationsvägar. Det innefattar 

även i vilken utsträckning medarbetare delar företagets mål och status. Ledning avser 

främst förhållandet till den närmaste chefen. Lön innefattar bland annat förväntade 

löneförhöjningar och lönens storlek. Interpersonella relationer avser alla relationer inom 

företaget, med överordnade, underordnade och kollegor. Arbetsförhållanden rör främst 

den fysiska miljön på företaget, såsom belysning, ventilation och andra faciliteter. 

Utvecklingsmöjligheter handlar kort och gott om vilka möjligheter medarbetarna har att 

mogna och utvecklas inom företaget. Privata faktorer kan påverka om exempelvis en 

medarbetare tvingas byta arbetsort långt ifrån sin familj. Status innefattar till exempel en 

medarbetares tillgång till sekreterare eller företagsbil. Anställningstrygghet handlar om 

huruvida medarbetare känner sig trygg i sin anställning i form av fast anställning eller 

stabilitet på företaget.  

 

Prestation omfattar bra idéer, problemlösning och att bidra till företagets resultat. 

Bekräftelse avser handlingar när en medarbetares insats uppmärksammas och får beröm. 

Själva arbetet handlar om varierande uppgifter, kreativitet, svårighetsgrad osv. Ansvar 

innebär friheten att få arbeta självständigt utan övervakning och tillfredsställelsen i att få 

förtroende i utförandet av en uppgift. Befordran avser förändringar av en medarbetares 

status eller position i företaget. 

 

3.3.1 Kritik och stöd till Herzberg 

Den teori som Herzberg utvecklade har fått en del stöd i annan litteratur och forskning 

där teorin har testats. Smerek & Peterson (2007) ger stöd åt Herzbergs teori trots viss 

kritik som riktas mot teorins enkelhet. Basset-Jones & Lloyd (2005) ger även de stöd åt 

den teori som Herzberg utvecklade. Trots flera omfattande förändringar som skett inom 

arbetsmarknaden sedan Herzbergs teori utvecklades håller ännu teorin och går att 

applicera på dagens arbetsmarknad (Basset-Jones & Lloyd, 2005). Herzbergs teori har 

även inom forskning testats specifikt för management inom rese- och turismbranschen 

och där finns empiriskt stöd för att teorin fortfarande går att använda idag (Lundberg et 

al,. 2009 s. 897). 

 

Även om Herzbergs tvåfaktorteori får en del stöd kan det hittas ett flertal kritiska åsikter 

kring teorin som bör has med i åtanke vid valet av teorier vidare i undersökningen. Teorin 

som är utarbetad av Herzberg har fått kritik i att den anses oförenlig med den tidigare 

forskning som finns kring tillfredställelse och motivation, detta anser House & Wigdor 

(1967, s. 371). Det är möjligt att teorin har sin grund i information som framkommit från 

enskilda respondenter och därför innehåller vissa skillnader (House & Wigdor, 1967, s. 

371-372). 

 

Vidare belyser House & Wigdor (1967, s. 371-373) att enskilda individer är mer benägna 

att tilldela sitt missnöje till andra utomstående faktorer. Den enskilda individen tycks 

däremot tillskriva sig äran då saker går bra och höjer därmed sin egen tillfredsställelse. 

Med andra ord, när det går sämre för en individ väljer denna att skylla på omgivningen 

och yttre faktorer för att skydda sin självkänsla. Detta leder vidare till att kritiker menar 

att Herzbergs teori har svårt att fånga de egentliga orsakerna till vad som motiverar och 

tillfredsställer anställda (House & Wigdor, 1967, s. 371-373). I och med den kritik som 

lyfts mot Herzbergs teori gör vi valet att inte använda teorin vid genomförandet av vår 
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undersökning. De faktorer och delar som Herzberg lyfter i sin teori anses trots visst stöd 

som alltför enkla och inte tillräckligt utformade för att kunna uttala sig om människors 

motivation. 

 

3.4 Hackman & Oldhams arbetsdesignteori 

En något nyare motivationsteori utvecklades av J. Richard Hackman och Greg R. Oldham 

1980, vilken beskrivs som den senaste av klassiska motivationsteorier (Hein, 2012, s. 

148). De presenterade en modell för hur ett arbete ska designas för att vara så motiverande 

som möjligt. Vad det innebär är att motivation hos medarbetare påverkas av i vilken 

utsträckning medarbetaren och arbetet matchar varandra. En bra samstämmighet leder till 

hög inre motivation hos medarbetare vilket skapar bra resultat för organisationen och 

välmående för personen, medan en dålig samstämmighet leder till omotivation och dåliga 

resultat för organisationen (Hackman & Oldham, 1980, s. 260). En bra överensstämmelse 

innebär även att ledningen inte behöver lägga lika mycket tid på att motivera sina 

anställda (Hein, 2012, s. 148).  

 

Hackman och Oldhams teori har många likheter med Herzbergs modell. Hackman och 

Oldham menar att det finns ett antal egenskaper hos arbetet som påverkar medarbetares 

motivation. I Hackman och Oldhams modell är det den inre motivationen som står i fokus, 

eftersom de menar att inre motivation har störst inverkan på företags goda resultat 

(George & Jones, 2011, s. 212). Enligt denna teori är det inte nödvändigt med externa 

belöningar, då matchningen mellan medarbetare och arbetet leder till inre motivation 

vilket medför flest positiva konsekvenser för ett företag (Hein, 2012, s. 154). 

 

3.4.1 Kritik och stöd till Hackman & Oldham 

Hackman och Oldhams modell kring arbetskaraktärer är väl testad igenom annan 

forskning. I mitten av 1980-talet kunde det visas att teorin i sig eller delar av den har 

undersökts empiriskt vid flera olika tillfällen (Fried & Ferris, 1987). Teorin är välanvänd 

och den används i ett flertal olika läroböcker vid universitet. Hackman och Oldham 

(2005) diskuterar själva kring de övriga undersökningar som gjorts på området varav de 

flesta gett positiva resultat och stödjer teorin. 

 

Det framfördes viss kritik från förespråkare av Herzbergs teori som grundades i att denna 

nya modell var ett ifrågasättande av den renläriga arbetsberikningsteorin (Oldham & 

Hackman, 2005). Hackman och Oldhams teori är inte en av de mest diskuterade teorierna 

kunde det konstateras efter vår litteratursökning. Det hittades däremot ett antal artiklar 

där teorin har testats (Kiggundu, 1983; Lee & Klein, 1982; Pokorney, Gilmore & Beehr, 

1980; Garg & Rastogi, 2005). Kiggundu (1983) ger ett visst stöd till Hackman och 

Oldhams teori men menar dock att det krävs en viss vidareutveckling av teorin för att 

göra den komplett (Kiggundu, 1983, s. 171). Hackman och Oldhams teori anses således 

inte vara tillräckligt utvecklad för att på ett heltäckande sätt kunna förklara motivation på 

en arbetsplats. Faturochman (1997, s. 10) menar att det finns problematik kring att 

applicera Hackman och Oldhams teori på en arbetsplats i praktiken. I och med den 

problematik som lyfts kring Hackman och Oldhams teori samt det faktum att de 

väsentligaste delarna av teorin täcks av SDT bidrar till att vi valt att inte använda denna 

teori i vår undersökning. 
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3.5 Self-Determination Theory 

Self-Determination Theory (SDT) bygger på inre och yttre motivation men utvecklar 

begreppen samt tillägger amotivation. SDT skiljer på inre motivation, som innebär att 

göra en aktivitet för sin egen skull på grund av intresse, och yttre motivation som innebär 

att en aktivitet görs för någon form av instrumentella skäl (Tremblay et al., 2009, s. 214). 

Det mest grundläggande i SDT är skillnaden mellan inre motivation och yttre motivation 

(Deci & Ryan, 2000, s. 55). Vad som utgör SDT till en utveckling av inre och yttre 

motivation är att det enligt SDT finns olika grader av yttre motivation, samt att 

amotivation adderas.  

 

SDT delar som sagt upp motivation i inre motivation och yttre motivation, men även 

amotivation (Sandage et al., 2005, s. 412). Inre motivation innebär att aktiviteter utförs 

på grund av intresse och inre tillfredsställelse (Ryan, 1995, s. 407). Yttre motivation delas 

i SDT upp i fyra olika grader vilka är extern reglering, introjicerad reglering, identifierad 

reglering och integrerad reglering (Ryan & Deci, 2000, s. 61). Extern reglering är när en 

person utför en uppgift endast för att han eller hon är tvingad till det eller blir belönad för 

det (Ryan, 1995, s. 406). Introjicerad reglering drivs av godkännande från sig själv och 

från andra, att uppgifter utförs för att undvika skuld och oro och grundar sig i individens 

självkänsla (Tremblay et al., 2009, s. 214). Identifierad reglering innebär acceptans och 

personligt värde i en uppgift som upplevs spegla ens personliga värderingar och identitet 

(Ryan & Deci, 2000, s. 62). Integrerad reglering hänvisar till att identifiera sig med en 

aktivitet till den grad att det blir en del av individens självkänsla (Deci & Ryan, 2008, s. 

16). Amotivation innebär att individer saknar avsikt att handla eller agerar passivt (Ryan 

& Deci, 2000, s. 61). Individer som inte kan se vad en viss aktivitet ska bidra med för 

utfall blir omotiverade. Vallerand & Ratelle (2002, s. 43) beskriver studenter som inte 

kan se vad studierna kommer ge för fördelar i framtiden vilket gör att de bestämmer sig 

för att hoppa av som ett exempel på amotivation. 

 

En viktig utgångspunkt i SDT är huruvida en aktivitet utförs av självbestämmande eller 

icke självbestämmande beteende. Inre motivation är prototypen för självbestämmande 

beteende, vilket innebär att personer engagerar sig i aktiviteter frivilligt på grund av 

upplevelsen av nöje och intresse (Deci & Ryan, 2002, s. 11). De fyra stegen av yttre 

motivation i SDT har fallande grad av självbestämmande beteende. Extern reglering är 

den minst självbestämmande formen av yttre motivation, då handlingar utförs endast för 

att tillfredsställa en extern efterfrågan eller för att erhålla externa belöningar (Deci & 

Ryan, 2000, s. 61). Introjicerad reglering är en yttre motivation som har internaliserats, 

men inte djupare accepterats som ens egen (Deci & Ryan, 2002, s. 17). Introjicerad 

reglering är en relativt kontrollerande form av yttre motivation då handlingar utförs för 

att undvika skuldkänslor och oro, eller för att uppnå en förbättrad självkänsla (Deci & 

Ryan, 2000, s. 62). Identifierad reglering är en mer självbestämmande form av yttre 

motivation. Identifierad reglering är också ett viktigt steg i processen då det omformar 

extern reglering till självbestämmande beteende (Tremblay et al., 2009, s. 214). 

Integrerad reglering är den mest självbestämmande formen av yttre motivation och denna 

form av yttre motivation delar många likheter med inre motivation (Deci & Ryan, 2002, 

s. 17).  
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Figur 3: Sammanfattande figur av Self-Determination Theory 

SDT konstaterar att högre grad av självbestämmande beteende resulterar i mer positiva 

konsekvenser i form av exempelvis arbetstillfredsställelse och engagemang, samt att lägre 

grad av självbestämmande beteende resulterar i mer negativa konsekvenser såsom 

arbetsstress och personalomsättning (Tremblay et al., 2009, s. 221). Ju högre grad av 

självbestämmande desto mer benägna är individer att vara engagerade i sitt arbete och att 

vara lojala mot organisationen (Tremblay et al., 2009, s. 222). Forskning visar även att 

högre grad av självbestämmande motivation jämfört med kontrollerad bidrar till bättre 

relationer i sociala grupper, mer effektivt arbete samt bättre hälsa och välmående (Deci 

& Ryan, 2002, s. 19). Inre motivation är således det som leder till flest positiva 

konsevenser, följt av integrerad reglering och identifierad reglering. Introjicerad reglering 

och extern reglering leder till negativa konsekvenser och amotivation resulterar i flest 

negativa konsekvenser (Vallerand & Ratelle, 2002, refererad i Tremblay et al., 2009, s. 

214). 

 

3.5.1 Kritik och stöd till SDT 

Det finns en viss kritik riktad mot SDT i annan forskning. Den kritiken grundar sig främst 

i det antagandet som görs i SDT att alla människor eftersträvar en personlig utveckling. 

Enligt Sheldon et al. (2003, s. 358) riktas det kritik mot det faktumet och där framlyfts att 

det inte alls är säkert att alla individer eftersträvar personlig utveckling. I samma artikel 

förklaras att det kan vara så att det finns människor som är nöjda i ett arbete med tydliga 

riktlinjer där de kan följa arbetet utan ansträngning eller i strävan efter en personlig 

utveckling. Kritik riktas även mot att använda SDT som modell i arbetsmiljöer där 

arbetsuppgifter är standardiserade (Sheldon et al., 2003, s. 384). 

 

SDT har trots viss kritik ändå främst testats med positiva resultat i övrig litteratur och 

övriga studier. SDT har dock inte testats inom revisionsbranschen men har däremot i flera 

framgångsrika fall testats inom utbildning (Reeve, 2002; Niemiec & Ryan, 2009; Black 

& Deci, 2000). Det finns även ytterligare studier där SDT har testats inom utbildning och 

på studenter vilket tydligt visar att teorin går att använda inom den branschen. SDT har 

även i tidigare studier applicerats inom sjukvård (Ng et al., 2012). Att SDT har testats 

framgångsrikt i flera olika kontexter och inom olika branscher ger ett stöd till teorins 

användbarhet och en större tillförlitlighet att den går att applicera på fler branscher. 

Sheldon et al. (2003) applicerar SDT på en undersökning om hur det går att applicera på 

organisatorisk forskning. De menar att SDT är en bra utveckling på tidigare 

motivationsteorier och därav är väl utarbetad och lämpar sig bra för att mäta motivation 

(Sheldon et al., 2003, s. 357). De fördelar som lyfts med SDT samt det faktum att teorin 

täcker in de väsentligaste delarna av de tidigare teorierna som lyfts i detta kapitel utgör 

argument för varför SDT är den lämpligaste att använda inom just denna bransch. 
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3.5.2 Tillämpad teori: SDT 

Ovan i teorikapitlet har vi nu redogjort för fyra tidigare teorier inom motivation; inre och 

yttre motivation, Herzbergs tvåfaktorteori, Hackman & Oldhams arbetsdesignteori samt 

SDT. Figur 4 visar vad vi tar med oss från denna del av teorikapitlet. Figur 4 är 

konstruerad för att visa att inre och yttre motivation, Herzbergs tvåfaktorteori samt 

Hackman & Oldhams arbetsdesignteori samtliga täcks in under Self-Determination 

Theory. Tidigare teorier ger dock en kunskap och en förståelse för hur grunderna i 

motivationsteorier ser ut. Inre och yttre motivation är det mest grundläggande inom 

motivation och SDT täcker in båda delarna med en vidareutveckling för att vara mer 

förklarande. Denna studie ämnar undersöka motivation inom revisionsbranschen vilken 

är en kunskapsbaserad bransch. För att mäta motivation i en kunskapsbaserad bransch är 

SDT en särskilt lämplig teori att tillämpa då den tydligt visar skillnader mellan inre och 

yttre motivation. I kunskapsbaserade branscher är kunskapen hos personalen det 

viktigaste och att de anställda drivs av inre motivation innebär att personalen är mer 

benägna att dela med sig av sin kunskap till medarbetare (Galia, 2007). 

 

 
Figur 4: Sammanfattande teori Self-Determination Theory skapad av författarna 

 

3.6 Maslows behovshierarki 

Psykologen Abraham Harold Maslow (1908-1970) utvecklade behovshierarkimodellen, 

vilken beskrivs som den mest välkända motivationsteorin (Hein, 2012, s. 64). Modellen 

består av fem olika behov vilka är; 1. Fysiologiska behov; 2. Trygghetsbehov; 3. Behov 

av gemenskap; 4. Behov av uppskattning; och 5. Behov av självförverkligande (Poston, 

2009, s. 348). Enligt Maslow är behoven rangordnad hierarkiskt, vilket innebär att ett 

behov högre upp i hierarkin inte kan tillfredsställas förrän de grundläggande behoven är 

uppfyllda (Hein, 2012, s. 69). 
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Figur 5: Maslows behovshierarki 

De fysiologiska behoven, såsom mättad hunger och törst, sömn, värme och tak över 

huvudet, är de mest grundläggande behoven för människans överlevnad (Hein, 2012, s. 

70). Maslow (1987, s. 37) menar att de fysiologiska behoven är de mest dominerande, 

vilket betyder att det är det starkaste behovet om alla behov är ouppfyllda. Individer med 

otillfredsställda fysiologiska behov kan tro att bara de får mat resten av sitt liv kommer 

de inte ha behov av något annat och vara lyckliga, men så är inte fallet. När det 

fysiologiska behovet är uppfyllt och en person exempelvis inte längre är hungrig strävar 

människan efter andra behov (Hein, 2012, s. 71). 

 

Steg två i behovshierarkin är trygghetsbehov. Trygghetsbehov avser stabilitet, skydd, att 

vara fri från oro och ångest, existens av lag och ordning, struktur osv och på samma sätt 

som det fysiologiska behovet kan en individ helt styras av trygghetsbehov om det inte är 

uppfyllt (Maslow, 1987, s. 39). Så kan vara fallet vid exempelvis naturkatastrofer, krig 

och sjukdom (Maslow, 1987, s. 42). Trygghetsbehov kan också tillämpas i mindre skala, 

såsom en fast anställning eller att ha ett sparkapital (Hein, 2012, s. 72). 

 

När fysiologiska behov och behov av trygghet är uppfyllda börjar människor sträva efter 

behovet av gemenskap och kärlek. Behovet av gemenskap och kärlek handlar om längtan 

att tillhöra en grupp eller familj (Hein, 2012, s. 72). En individ kan längta efter vänner, 

en partner eller barn och om detta behov inte är uppfyllt är det lätt att glömma att 

fysiologiska behov och trygghetsbehov tidigare kanske har varit otillfredsställda 

(Maslow, 1987, s. 43). 

 

Behov av uppskattning omfattar hög värdering av sig själv, behov av självrespekt och att 

respektera andra (Hein, 2012, s. 73). Maslow delar upp behov av uppskattning kan i två 

delar; inre och yttre. Den inre aspekten avser en önskan om styrka, prestation, kompetens, 

självsäkerhet och frihet medan den yttre aspekten av behov av uppskattning innefattar 

önskan om beröm, status, berömmelse och bekräftelse (Maslow, 1987, s. 45). Vidare 

beskriver Maslow att ett tillfredsställt behov av uppskattning ger individer känslan av att 

vara viktig och skapar självförtroende.  

 

Det femte, och sista, steget i Maslows behovshierarki är behov av självförverkligande. 

För att jaga det behovet krävs att alla de andra fyra behoven är tillfredsställda. Behov av 

självförverkligande kan förklaras som behovet att leva ut sina drömmar. Till exempel en 

musiker som får spela eller komponera musik, en målare som får måla, eller en författare 

som får skriva, och uppnå sin fulla kapacitet (Maslow, 1987, s. 46).  
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3.6.1 Kritik och stöd till Maslow 

Det som i vissa fall lyfts gällande Maslows teori är att den är ålderstigen. Genom att den 

är av relativt hög ålder har den hunnit bli omdiskuterad genom att både få stöd och kritik 

i många vetenskapliga publikationer. En relativt ny forskning genomförd är den av 

Başlevent och Kirmanoǧlu som i sin artikel stödjer Maslows behovshierarki. I deras 

studie visas att en människa lägger mest fokus på att försöka uppfylla de mest 

grundläggande behoven, underst i hierarkin, före de behoven som är högre upp (Başlevent 

& Kirmanoǧlu, 2013, s. 558). Att väletablerade teorier från långt tillbaka i tiden styrks av 

nyare forskning är ett tecken på teorins reliabilitet och att det efter många har gjorts 

upprepade studier på teorin så styrks den fortfarande. I en artikel av Fey (2005) utfördes 

en studie med syfte att jämföra chefer på mellannivå i Sverige och Ryssland. Jämförelsen 

gjordes för att se eventuella skillnader i om deras position i behovshierarkin och vad de 

som chefer strävade efter och hade som mål. Studiens resultat gav stöd till den hierarki 

som Maslows teori grundas på då den visade att svenska chefer på mellannivå befann sig 

högt upp i behovshierarkin då deras grundläggande behov redan var tillfredsställda (Fey, 

2005, s. 363). 

 

Maslow har fått utstå en del kritik riktad mot sin teori. Mycket av kritiken baseras på det 

faktum att hans teorier inte är vetenskapligt prövade med empiriskt stöd då Maslows teori 

är en blandning av teoretiska och filosofiska tankar (Hein, 2012, s. 96). Trots detta har 

han betytt mycket för både psykologi- och motivationsteorier. Många senare 

motivationsteorier bygger på ett eller annat sätt på Maslows behovsteori. Att Maslows 

teori ses som en grund till senare teorier gör att den ger en bra grund för förståelse för 

McClellands behovsteori. Enligt Pardee (1990) är McClellands behovsteori att betrakta 

som en utveckling av Maslows teori. I och med den problematik som lyfts kring att teorin 

är ålderstigen, inte är vetenskapligt prövad samt att det är att betrakta som en grund för 

McClellands behovsteori har vi valt att inte inkludera denna teori i vår teorimodell. 

Maslows behovshierarki får ligga till grund för McClellands behovsteori och bidra med 

en förståelse för hur behovsteorier är utformade. 

 

3.7 McClellands behovsteori 

David McClelland (1917-1998) är grundare till ännu en behovsteori vilken består av tre 

behov han menar att alla människor har i varierande grad: Prestationsbehov, behov av 

gemenskap samt maktbehov (George & Jones, 2011, s. 78). Enligt McClellands 

behovsteori dominerar alltid ett av de tre behoven och till skillnad från Maslow utgick 

McClelland inte från en hierarkisk rangordning av behoven, att ett visst behov måste vara 

uppfyllt innan ett nytt behov kan tillfredsställas (Hein, 2012, s. 115). McClelland (1965) 

beskriver att personer med en hög grad av prestationsbehov gillar utmanande uppgifter 

och vill prestera. Personer med stort prestationsbehov har gärna stort personligt ansvar 

för utfall och vill ha feedback (McClelland, 1965, s. 390). Personer med en hög grad av 

behov av gemenskap har ett stort behov av att skapa och behålla goda relationer med 

andra personer (McClelland, 1961, s. 160). Det är även viktigt för  personer med stort 

behov av gemenskap att alla i deras omgivning kommer överens med varandra då de är 

känsliga för andra personers känslor och undviker konflikter i hög utsträckning (George 

& Jones, 2011, s. 78). De gillar att arbeta i grupp och trivs bra på arbeten som kräver 

mycket social samverkan (Hein, 2012, s. 117). Personer med en hög grad av maktbehov 

har en stark önskan att kontrollera och influera andras beteenden (McClelland, 1961, s. 

167). Personer med ett stort maktbehov är mycket effektiva ledare (George & Jones, 

2011, s. 78). 
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Figur 6: Behoven i McClellands behovsteori 

Personer med hög grad av prestationsbehov är vanligtvis högpresterande personer. Enligt 

Jha (2010, s. 390) presterar personer med hög grad av prestationsbehov bättre än personer 

med låg grad av prestationsbehov. Samma studie fann även en signifikant positiv relation 

mellan en hög grad av prestationsbehov och inre motivation. Detta förklaras av att en 

anställd som har hög grad av prestationsbehov känner personlig meningsfullhet genom 

att försöka prestera bättre på jobbet. Forskning visar att prestationsbehov är en avgörande 

faktor för en bättre arbetsinsats vid alla organisationsnivåer (Arnolds & Boshoff, 2003, s. 

78).  

 

Forskning visar även att behovet av tillhörighet och kärlek, dvs behov av gemenskap har 

en positiv inverkan på anställdas produktivitet. Vroom (1964, s. 181) menade att social 

närhet av medarbetare har positiv inverkan på jobbprestation och att sociala relationer 

ökar produktiviteten genom att tillfredsställa behoven hos de anställda. Även Smith & 

Tisak (1993, s. 302) fann en positiv relation mellan sociala behov och de anställdas 

prestation. Sociala behov visade sig ha signifikant påverkan på engagemang och inre 

motivation.  

 

Ledare med maktbehov är mest effektiva då de känner större ansvar, tydligare ser 

organisationens mål och uppvisar mer laganda (McClelland & Burnham, 2008, s. 117). 

Lawler & Hall (1970, s. 310) fann signifikant positiv korrelation mellan jobbengagemang 

och i vilken utsträckning ett jobb tillåter människor att påverka andra människor. Stahl 

(1986, s. 399) hittade ett samband mellan framgångsrika ledare och en hög grad av 

maktbehov. 

 

3.7.1 Kritik och stöd till McClelland 

Abrahamsson & Andersen presenterar den generella kritik som framförs mot 

behovsteorier vid att de endast lägger vikt vid inre faktorers påverkan på motivation och 

inte de yttre. McClelland behandlar heller inte faktum kring att prestationsbehoven är 

påverkade av i vilken kultur de existerar. Det framförs även kritik kring att McClelland 

endast har ett fåtal studier som behandlar kvinnliga prestationsbehov (Abrahamsson & 

Andersen, 2005, s. 147–148). 

 

Utöver den kritik vi lyfter har McClellands behovsteori även fått stöd i studier där den 

används som grund. McClellands teori har blivit upprepad och testad i ett flertal studier 

och inom flera olika branscher (Harrell & Stahl, 1981; Hofstede, 1980; Mazur & Rosa, 
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1977). McNeese-Smith (1999) utgår ifrån McClellands teori som grund i sin studie om 

motivationen hos managers inom sjukvården (McNeese-Smith, 1999, s. 243). Mazur och 

Rosa kom fram till att McClellands teori höll i en empirisk testning i deras studie från 

1977 (Mazur & Rosa, 1977). Ytterligare stöd för att McClellands teori går att applicera 

och håller i annan forskning ges av Harrell och Stahl (1981). I och med att McClellands 

teori testats inom ett flertal branscher, fått empiriskt stöd samt anses som en mer 

heltäckande teori än Maslow väljer vi att inkludera denna teori som grund för vår 

undersökning. 

 

3.7.2 Tillämpad teori: McClellands behovsteori 

Ovan i teorikapitlet har vi nu redogjort för två tidigare behovsteorier inom motivation, 

Maslows behovshierarki samt McClellands behovsteori. Figur 7 ämnar visa vad vi tar 

med oss från denna del av teorikapitlet. Figuren är konstruerad för att visa att Maslows 

behovshierarki täcks in under McClellands behovsteori. Vi väljer ändå att inkludera 

Maslows behovshierarki i vårt teorikapitel för att ge läsaren en kunskap om utveckling 

kring behovsteorier. Maslows teori är en av de tidigare inom området och det är således 

av intresse och se hur teorin vidareutvecklats för att kunna ge ett större bidrag. 

 

 
Figur 7: Sammanfattande teori McClellands behovsteori skapad av författarna 

 

3.8 Bakgrundvariabler 

Tidigare forskning har fastslagit att det finns ett antal bakgrundsvariabler som har en 

inverkan på motivation. Kön, ålder, erfarenhet och intention att lämna arbetet har på ett 

eller annat sätt visat sig påverka motivation i tidigare forskning. Ellemers et al. (2004) 

menar att det är viktigt att belysa att individer inom en organisation kan ha olika 

anledningar till varför de genomför sitt arbete. Det är viktigt att inom motivationsteorier 

både ha ett fokus på individen men samtidigt fokusera på hela gruppen (Ellemers et al., 

2004, s. 460). Utgångspunkten i den här uppsatsen är att granska motivation hos revisorer 

överlag med hjälp av SDT samt McClellands behovsteori. Utöver detta undersöks även 

eventuella skillnader kring motivation baserat på SDT och McClellands behovsteori och 

de nämnda bakgrundsvariablerna. Genom att granska dessa skillnader ämnar vi kunna ge 

ett större praktiskt bidrag till organisationerna för att identifiera motivation hos individer 

såväl som grupper. Samtliga bakgrundsvariabler beskrivs mer ingående nedan. 
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3.8.1 Kön 

Det finns många tidigare studier gjorda med grund i att titta på skillnader i vad som 

motiverar kvinnor respektive män (Chia, 2003, Herbohn, 2005, Chi et al., 2013). Chi et 

al. (2013) hänvisar till att kön är en faktor som har möjlighet att förklara skillnader i 

människors motivation. Beutell & Brenner (1986) kartlägger skillnader i kvinnors och 

mäns syn på olika värden förknippade med deras arbeten. Beutell & Brenner (1986 s. 38) 

menar i sin artikel att kvinnor värderar kunskapsutveckling och intellektuell stimulans i 

arbetet högre än män. Kovach (1987, s. 63) menar att kvinnor till en högre grad än män 

lägger vikt vid emotionella aspekter, exempelvis förhållandet till kollegor på 

arbetsplatsen, detta styrks även i Moyes et al. (2008 s. 79). Moyes et al. (2008, s. 79) 

menar också att män inom revisionsbranschen i större utsträckning än kvinnor lägger vikt 

vid externa faktorer såsom lön och position inom företaget. 

 

Herbohn (2005, s. 78) menar att det finns skillnader mellan manliga respektive kvinnliga 

revisorers motivation till karriärutveckling och belöningar. Vidare menar Herbohn att 

män i en högre grad än kvinnor lägger vikt vid status och position inom företaget, han 

menar även att lön anses vara en större motivationsfaktor för män än för kvinnor 

(Herbohn, 2005, s. 76). Enligt Law, (2010 s. 495) är den främsta orsaken till varför 

kvinnor lämnar revisionsyrken det faktum att de inte upplever en tillräcklig balans mellan 

privat- och arbetsliv. Kvinnor tenderar att sluta inom revisionsyrket just på grund av den 

upplevda obalansen som finns mellan privat- och arbetslivet (Gammie & Whiting, 2013, 

s. 90). Kvinnor söker sig därför till andra yrken med större flexibilitet än revision för att 

på så sätt uppnå en bättre balans (Gammie & Whiting, 2013, s. 90). 

 

Med utgångspunkt i SDT och McClellands behovsteori kan det konstateras att det enligt 

tidigare forskning finns en del skillnader mellan män och kvinnor gällande dessa två 

teorier. Kovach (1987, s. 63) beskriver att kvinnor värderar förhållandet till kollegor 

högre än män, vilket indikerar att kvinnor har ett högre behov av gemenskap än män. 

Vidare beskriver Moyes et al. (2008, s. 79) att män i högre grad motiveras av externa 

faktorer och således besitter en högre grad av yttre motivation än kvinnor. Att män lägger 

större vikt vid status och position inom företaget (Herbohn, 2005, s 76) tyder på att män 

har större behov av makt samt högre grad av introjicerad reglering än kvinnor. Slutligen 

kan det konstateras kvinnor enligt tidigare forskning i större utsträckning väljer att lämna 

revisionsbranschen än män (Gammie & Whiting, 2013, s. 90). Utifrån ovanstående 

skillnader mellan män och kvinnor som tidigare forskning indikerar ställer vi upp följande 

hypoteser: 

 



27 

 

Tabell 1: Hypoteser mot kön

 

 

3.8.2 Ålder 

Forskning visar att ålder influerar och påverkar en persons motivation. Kooij et al. (2011, 

s. 198) beskriver att behov och värderingar påverkas av personlig utveckling och 

jobberfarenhet och därmed ändras under en persons livslängd. Även Mundhra & Jacob 

(2011 s. 275) menar att motivationen hos olika individer inte är konstant utan varierar 

med exempelvis ålder. Kooij et al. (2011, s. 197) fann en signifikant positiv relation 

mellan ålder och inre motivation samt en signifikant negativ relation mellan ålder och 

yttre motvation. Mundhra & Jacob (2011, s. 279) kom fram till att inre motivation och 

även prestation och tillfredsställelse ökar med ålder för anställda inom tjänsteföretag. 

Resultat från forskning indikerar således att yngre anställda motiveras mer av yttre 

faktorer som exempelvis lön och förmåner medan äldre anställda i högre grad motiveras 

av inre faktorer såsom intresse och tillfredsställelse. Resultaten från tidigare forskning 

baserat på SDT indikerar att inre motivation ökar med åldern samt att yttre motivation är 

större hos yngre anställda vilket leder till följande hypoteser: 

 

Tabell 2: Hypoteser mot ålder

 

 

3.8.3 Erfarenhet 

Även erfarenhet, eller organisationsnivå, har enligt forskning inverkan på motivation. 

Enligt Sekhar (2013, s. 479) motiveras personer som är i ett tidigt stadie av karriären i 

högre grad av till exempel monetära incitament och utbildning medan personer som är i 

en senare del av karriären i högre grad motiveras av exempelvis prestation och sociala 

tillfällen. Även Kovach (1987, s. 62) menar att anställda i en lägre organisationsnivå 

främst motiveras av hög lön och jobbsäkerhet, medan anställda i en högre 

organisationsnivå i första hand motiveras av intressant arbete. Baserat på SDT visar 

tidigare forskning att längre erfarenhet leder till högre inre motivation samt att personer 

som är i början av sin karriär värderar yttre faktorer högre. Följande hypoteser baseras på 

tidigare forskning gällande erfarenhet och motivation: 
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Tabell 3: Hypoteser mot erfarenhet

 

 

3.8.4 Intention att lämna arbetet 

Hög personalomsättning är ett uppmärksammat problem inom revisionsbranschen och 

den höga personalomsättningen kan resultera i en försämrad revisionskvalitet (Chi et al., 

2013, s. 100). Hälften av studenterna som väljer inriktning mot revision byter bransch 

inom loppet av tre år från att de har börjat arbeta (Hiltebeitel & Leauby, 2001, s. 54). Att 

ersätta anställda är kostsamt för företag då det medför kostnader för exempelvis 

rekrytering och utbildning (Dysvik & Kuvaas, 2010, s. 622). Vidare fann Dysvik & 

Kuvaas (2010, s. 630) ett negativt samband mellan inre motivation och avsikt att lämna 

arbetsplatsen. Inre motivation är således en faktor varför anställda väljer att stanna kvar 

inom sitt företag och baserat på den informationen skapades den sista hypotesen: 

 

Tabell 4: Hypotes mot intention att lämna arbetet

 
 

3.9 Tillämpad teori 

Efter en genomgång av de motivationsteorier som redogjorts för ovan kan det konstateras 

att många av motivationsteorierna innehåller många likheter men även vissa skillnader. I 

detta avsnitt kommer vi att ytterligare argumentera kring valet av att använda SDT samt 

McClellands behovsteori i vår undersökning. 

 

Den första teorin vi valt att basera denna studie på är SDT. Denna teori har många likheter 

med andra teorier vilket gör att den sammanfattar den information vi har på ett bra sätt. 

SDT bygger på inre och yttre motivation och därav blir det ett naturligt val att inte 

använda oss av inre och yttre motivation utan använda den vidareutveckling som SDT 

bidrar med. Att välja bort inre och yttre motivation är ett val som görs då dessa faktorer 

helt täcks inom SDT. Vidare kan det även ses likheter mellan Herzbergs tvåfaktorteori 

och Hackman och Oldhams arbetsdesignteori och att dessa har likheter med inre och yttre 

motivation och överlappar varandra till viss del. Med grund i att dessa överlappar och har 

sådana likheter har vi valt att inte använda oss av Herzbergs samt Hackman och Oldhams 

teorier utan vi anser att SDT på ett bättre sätt sammanfattar faktorerna från samtliga av 

de nämnda teorierna. 

 

Vi har hittat flertalet studier med empiriskt stöd för att SDT påverkar mycket i en 

organisation eller företag, därav är det en bra modell att utgå ifrån. Resultat visar att ju 

närmare inre motivation de anställda befinner sig, desto bättre resultat leder det till för 

organisationen. Tongo (2015) menar att inom kunskapsbaserade företag är det viktigt att 

de anställda motiveras av liknande faktorer. Vidare menar han att det inom 

kunskapsbaserade företag är en nackdel att de anställda drivs av yttre faktorer då det kan 
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vara svårt att upprätthålla i längden (Tongo, 2015, s. 397). SDT har också en utarbetad 

metod för att mäta de olika stegen i modellen vilket gör den lätt och trovärdig att mäta. 

Eftersom att SDT är en så väl utarbetad teori som täcker in alla de väsentliga delarna inom 

motivation (Sheldon et al., 2003, s. 357) som vi ämnar undersöka utifrån vår 

forskningsfråga har vi valt att använda den. Hennessay (2000, s. 293) anser SDT vara det 

största bidraget till studier inom motivationsforskning och menar att SDT bidrar med ett 

bredare ramverk än tidigare teorier vilket gör den mer lämplig att undersöka motivation 

med i dagens forskning. Sheldon et al. (2003, s. 358) säger dock att trots att SDT är så 

framgångsrik har den inte applicerats inom många branscher. Att SDT är så framgångsrik 

men däremot inte testats inom många branscher är ett ytterligare argument för att vi väljer 

denna teori som en av två utgångspunkter i tidigare litteratur i denna studie tillsammans 

med McClellands behovsteori. 

 

Maslows teori samt McClellands teori är liknande då de båda är teorier som mäter behov 

i olika utsträckning. Maslows teori är en av de äldsta motivationsteorier och det finns 

därför utvecklade versioner av Maslows teori som är mer anpassade efter dagens samhälle 

än grundteorin. Maslows teori lägger ett stort fokus på grundläggande behov i botten av 

sin pyramid. Genom att ställa frågor utifrån denna teori blir inte forskningsfrågan på bästa 

sätt besvarad. Vi finner att genom att använda Maslows teori samlas mycket överflödig 

information in som inte besvarar ändamålet med den här studien. Därför har vi valt att 

inte använda Maslows teori för att besvara vår frågeställning. Maslows teori bidrar 

däremot med en bra grundkunskap och förståelse för andra teorier varav den ändå gett ett 

bidrag i vår teoridel. McClellands teori kan beaktas som en vidareutveckling av Maslows 

teori (Pardee, 1990) varav den förutsätter att de första två stegen, trygghetsbehov samt 

fysiologiska behov i Maslows teori, är uppfyllda. Vi anser att McClelland är en lämpligare 

modell än Maslow att utgå ifrån vid vår enkätkonstruktion. Detta anser vi då de 

grundläggande stegen i Maslows modell inte tillför något för vår studie. Som grund för 

vår studie väljer vi därav McClelland som utgångspunkt. Det är intressant och bidragande 

för företag att se om det finns skillnader i deras anställdas behov gällande prestation, 

gemenskap och makt. Vi har sett att alla tre behoven har en positiv inverkan på en 

arbetsplats och att en arbetsplats mår bra av olikheter. 

 

Sammanfattningsvis har vi valt att undersöka McClellands behovsteori samt SDT. Dessa 

teorier tror vi är bäst lämpade till att använda utifrån den frågeställning vi har. Vi tror 

även att dessa två teorier är lättast att dra konkreta slutsatser kring, då vi har hittat mycket 

fakta angående vad olika resultat leder till samt att de går att mäta på ett bra och tydligt 

sätt. Dessa två teorier bygger även mycket på andra teorier vilket ger ytterligare stöd och 

argumentation till varför dessa två väljs framför övriga teorier. 
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Figur 8: Sammanfattande teorimodell skapad av författarna 

Figur 8 är illustrerad för att visa hur teorierna från detta kapitel är sammanlänkade med 

varandra samt bakgrundsvariablerna och den öppna frågan för att presentera en 

heltäckande teorimodell. Herzbergs tvåfaktorteori, inre och yttre motivation samt 

Hackman och Oldhams arbetsdesignteori täcks samtliga in i SDT, då de alla på ett eller 

annat sätt avhandlar inre och yttre motivation vilket är grunden i SDT. Det faktum att 

SDT täcker in de övriga modellerna gör att denna är bäst lämpad för att på bästa sätt ha 

möjlighet att fånga alla faktorer som påverkar revisorers motivation. Figuren visar även 

hur Maslows behovshierarki täcks av McClellands behovsteori då båda teorierna avser 

behov, även här är det lämpligast att använda McClellands teori då denna är en mer 

övergripande och heltäckande teori som även innefattar faktorerna som Maslows bidrar 

med. Ytterligare ett argument till varför vi väljer att använda SDT och McClellands 

behovsteori är tidsaspekten, de är nyare och bör därför vara mer välutvecklade samtidigt 

som tidigare forskning ger stöd till dem. Viktigt att poängtera i detta avsnitt är att även 

de teorier som valts bort har en viktig roll i teorikapitlet. Alla motivationsteorier 

överlappar varandra på olika sätt och teorierna bidrar med en  förståelse och en vidare 

kunskap för övriga teorier. 

 

Vidare i modellen ser vi hur både McClelland samt SDT mynnar ut i deras respektive 

underkategorier. Underkategorierna är inre reglering, integrerad reglering, identifierad 

reglering, introjicerad reglering, extern reglering, ingen reglering, prestationsbehov, 

behov av gemenskap samt maktbehov. Dessa underkategorier är de begrepp som vi tar 

med oss från teorikapitlet och som ligger som grund för de frågor vi ställer i enkäten. 

Underkategorierna från teorierna finns till grund för att kunna besvara den frågeställning 

vi har i arbetet gällande revisorers motivation. Det finns även två andra pilar som kan ha 

en förklaring till revisorernas motivation. Först och främst handlar det om de 

bakgrundsvariabler som vi undersöker, här vill vi se ifall det finns skillnader i vad som 

motiverar revisorer utifrån bakgrundsvariablerna kön, ålder, erfarenhet och intention att 

lämna arbetet. Utöver det undersöker vi även om SDT och McClellands underkategorier 

är heltäckande och går att applicera på revisionsbranschen. I och med detta finns även 

rutan med pilen “Faktorer som inte täcks av teorierna” för att påvisa att det kan finnas 

faktorer som inte täcks inom SDT och McClellands behovsteori men som är en 

påverkande faktor till revisorernas motivation. 
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4. Praktisk metod 

Det här kapitlet är avsett för en genomgång av den insamling av det empiriska material 

som gjorts i studien och hur den har gått till och även en redogörelse för 

enkätkonstruktionen. Kapitlet kommer att inledas med en förklaring av studiens urval och 

population, vilket följs av beskrivningar av forskningsdesign, operationalisering, 

datainsamlingsprocessen samt bearbetning av data. Avslutningsvis kommer access och 

bortfall att redogöras för. 

 

4.1 Urval och population 

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att definiera vilken population som önskas 

undersökas i studien (Dahmström, 2005, s. 55). Population definieras som samtliga 

enheter, exempelvis människor eller städer, som urvalet görs ifrån (Bryman, 2008, s. 

179). Denna studie ämnar undersöka vad det är som motiverar revisorer och populationen 

i denna studie är därav revisorer. Uppsatsen vill även fokusera på bakomliggande 

motivationsfaktorer för att ge en kunskap kring vad som motiverar revisorer. Att studera 

populationen revisorer är speciellt intressant utifrån branschens viktiga roll i samhället 

(Volcker, 2002, s. 4). 

 

Att utföra en totalundersökning på den valda populationen för en studie är en stor fördel 

vid genomförandet av en kvantitativ studie. Dock är det sällan en möjlighet att genomföra 

en totalundersökning då studien ofta anses vara alltför komplex och tidskrävande 

(Johansson-Lindfors, 1993 s. 92; Svenning, 2003, s. 101). Det är ovanligt att forskare har 

tillräckliga medel till sitt förfogande för att kunna undersöka en hel population (Healey, 

2012, s. 8). Då en totalundersökning inte kan genomföras kan istället forskaren göra ett 

stickprov som tas ur hela populationen (Eliasson, 2006, s. 45). När ett stickprov tas av en 

större grupp är ambitionen att kunna nå en högre generalisering för den större 

populationen (Bryman & Bell, 2003, s. 100).  

 

Något som alltid anses som svårt att bestämma är hur stort ett urval bör vara för att 

bedömas som tillräckligt stort. Bryman (2008, s. 191) förklarar att storleken på det urval 

som görs ofta är en kompromiss mellan tid, pengar och andra utomstående faktorer. Att 

utgå ifrån ett obundet slumpmässigt urval (OSU) är det bäst lämpade vid genomförandet 

att större populationer. Genom användandet av ett OSU har samtliga respondenter samma 

möjlighet att bli med i urvalet (Bryman, 2008, s. 183). Genom att genomföra denna studie 

har vi dock behövt använt oss av ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär 

att studien begränsas till de undersökningselement som är tillgängliga (Bryman, 2008, s. 

194). Genom att genomföra ett bekvämlighetsurval tillåts vi genomföra en kostnads- samt 

tidseffektiv undersökning. Bryman (2008, s. 195) beskriver att det är acceptabelt att 

använda ett bekvämlighetsurval i det fall forskaren får tillgång till en särskilt grupp av 

respondenter. Genom att vi via våra kontaktpersoner fått access till revisorer på tre olika 

kontor ansåg vi detta vara ännu en anledning till varför studien kan utgå ifrån ett 

bekvämlighetsurval. 
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4.1.1 Kritik mot urval 

Något som är viktigt att belysa när det gäller det urval som gjorts i studien är att det inte 

har utgått utifrån ett obundet slumpmässigt urval (OSU). Enligt Dahmström (2005, s. 242) 

är ett OSU överlägset mot övriga urval. Däremot går det, som i detta fall, inte att 

genomföra ett OSU då kraven för detta inte är uppfyllda. Denna studie utgår som tidigare 

sagt ifrån ett bekvämlighetsurval. Genom att använda ett bekvämlighetsurval blir inte 

resultaten generaliserbara till hela populationen som vid ett OSU. Vi anser trots de brister 

som lyfts ovan som är förknippade med ett bekvämlighetsurval att det är det bäst lämpade 

för denna studie med grund i den tidsaspekt som finns. Vi anser att den information vi 

kan samla igenom detta bekvämlighetsurval, trots brister, ändå kommer att bidra med 

användbar och trovärdig data. 

 

4.2 Forskningsdesign 

Lantz (2014, s. 25) menar att det finns två motsatta typer av studier som är huvudfokus 

inom forskning, dessa två är observationsstudie och experimentell studie. Vilken 

forskningsdesign som bör användas är beroende av vilket syfte som studien har (Lantz, 

2014, s. 25). I och med att vår studie utgår ifrån ett objektivt sätt och ämnar studera 

verkligheten så som den är väljs en observationsstudie i detta arbete. En 

observationsstudie har flera underkategorier som är beroende av vilken tidsaspekt som 

finns. I och med den tidsaspekt som finns inom denna studie baseras studien på 

tvärsnittsdata. Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2003) beskriver detta som tillfälliga 

förhållanden för en specifik population. Det vill säga förhållanden som gäller för en viss 

population men som är begränsade till ett specifikt tillfälle (Dahmström, 2005, s. 40). Vi 

har inte tagit hänsyn till en eventuell förändring i hur motivation inom revisionsyrket 

förändras över tid utan i denna studie fångar vi endast det förhållandet som är aktuellt 

idag, i och med detta har vår studie en tvärsnittsdesign. 

 

4.3 Datainsamling och enkät 

Det finns två olika metoder för hur data kan samlas in; antingen primärdata eller 

sekundärdata (Lantz, 2014, s. 47-52). Lantz (2014, s. 47-52) beskriver exempel på 

sekundärdata som officiell statistik, information hämtad från databaser mm. 

Datainsamlingen i denna uppsats utgår inte från någon officiell statistik eller databas. Vår 

studie ämnar samla in material som inte tidigare finns tillgängligt. Då vi samlar in 

materialet för första gången använder vi oss därav inte av sekundärdata utan denna studie 

utgår ifrån primärdata (Dahmström, 2005, s. 75). Dahmström (2005, s. 14) beskriver 

metoden som används som en primärdataundersökning, detta innebär att forskarna samlar 

in den data som ligger till grund för empirin via enkäter. 

 

Vidare beskriver Dahmström (2005, s. 76) att det finns ett flertal olika typer av enkäter 

som en forskning kan grundas på, det kan exempelvis vara postenkäter, webbenkäter eller 

gruppenkäter. Postenkäter distribueras till respondenterna via mail eller post, 

webbenkäter är utformade frågeformulär som respondenten får tillgång till via en 

webbsida och en gruppenkät är ett frågeformulär till en samlad grupp (Dahmström, 2005, 

s. 80). För att få tillgång till så många respondenter som möjligt valde vi att använda oss 

av en webbaserad enkät. Vi har varit medvetna om att det kan vara svårt att få 

respondenter att delta i webbundersökningar då möjligheten att undvika att svara är stor. 

I Bryman (2008 s. 598) beskrivs att det finns två typer av online-enkäter, e-postsurvey 
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och webbsurvey. I denna studie kommer en webbsurvey att användas. Enkäten har 

skapats i Google Docs och därefter har länken till webbsidan där enkäten finns skickats 

till respondenterna. I och med valet av en webbsurvey ges fler möjligheter att utforma 

enkäten på olika sätt i jämförelse med om en e-postsurvey hade använts. 

 

Genom att använda en enkät som är konstruerad via nätet begränsas såväl kostnaderna 

som tidsåtgången i undersökningen. Att skicka en enkät via post innebär att kostnader för 

utskrift samt porto blir höga. Genom att skicka ett mejl sparas även tid i och med att 

respondenten tillhandahålls enkäten på en gång, även svaren kommer tillbaka fortare vid 

en webbsurvey. Genom valet att använda Google Docs sparas även tid då 

sammanställandet av informationen görs då svaren enkelt går att föra över till ett separat 

exceldokument innan databearbetningen. Detta sker tillskillnad från en postenkät väldigt 

smidigt då all information manuellt måste föras in i ett dokument. Med bakgrund i 

fördelarna gällande tidsåtgång och låga kostnader för en onlineenkät i jämförelse med en 

postenkät fann vi att en onlineenkät är bäst lämpad. 

 

4.3.1 Kritik mot primärkällor 

Det huvudsakliga syftet med källkritik är att bedöma hur tillförlitlig källan är (Thurén, 

2005, s. 4). Vår studie utgår ifrån en kvantitativ metod och detta innebär att det är 

respondenternas svar som är studiens primärkälla. Primärkällor är den bästa formen av 

källa att använda sig av i en studie, däremot är det viktigt att notera att även primärkällor 

behöver genomgå källgranskning. Eftersom att respondenterna i denna studie är vår 

primärkälla är det av vikt att vi granskar tillförlitligheten även kring denna källa. Vi bör 

granska huruvida respondenternas svar och deltagande bör ifrågasättas. För att kunna 

granska tillförlitligheten hos primärkällan bör vi utvärdera huruvida respondenterna har 

tillräcklig kunskap för att leva upp till syftet med vår studie. Ifall respondenterna i studien 

inte besitter tillräcklig kunskap blir resultaten i vår studie inte tillförlitliga. Då vi skickade 

ut våra enkäter har vi endast kontaktat personer som är anställda som revisorer, detta bör 

i hög grad minska risken för att en person som inte är anställd som revisor har besvarat 

enkäten. Dock finns det en risk att enkäten har besvarats av någon som inte är revisor 

vilket vi inte har möjlighet att kontrollera då enkäten inte delgavs fysiskt till 

respondenterna. Detta är en negativ del till följd av användandet av en enkätundersökning 

som tillhandahålls via internet. 

 

Som diskuterat ovan är det viktigt att förhålla sig på ett kritiskt sätt mot primärkällor trots 

att de är en förstahandskälla till den information som studien bygger på. Vi skickade ut 

den här enkäten under en period inom revisionsbranschen som är otroligt påfrestande. Det 

är under våren som revisorer har väldigt långa arbetsdagar och är under hög press att 

leverera. Det är viktigt att vi som författare är medvetna om det då vi granskar resultaten. 

Att revisorerna i vår studie besvarar studien om motivation under sin mest hektiska 

arbetsperiod är något som kan ha en inverkan på deras motivation. Det är viktigt att vi 

därför tar detta i beaktande i analysen av arbetets primärdata. 

 

4.4 Enkätkonstruktion 

För att samla in datamaterial i denna undersökning har en webbaserad enkät använts. Vi 

har använt oss av Google Enkät och detta har underlättat konstruktion av enkäten och 

även databearbetningen. Trost (2012, s 16) menar att det mest centrala inför en 

enkätundersökning är att se till att säkerställa att den data som fås in är relevant för 
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studiens frågeställning. Detta har vi säkerställt igenom att teorikapitlet och de teorier vi 

valt att undersöka ligger till grund för de frågor som vi har konstruerat. Våra frågor är 

därför utarbetade ifrån SDT samt McClellands behovsteori för att besvara studiens 

frågeställning gällande revisorers motivation. 

 

Att en enkät innehåller ett introduktionsbrev är centralt vid en enkätundersökning. I 

introduktionsbrevet bör syftet med att delta i undersökningen tydliggöras (Saunders et al., 

2009, s. 389). Genom att bifoga ett introduktionsbrev inges förstående för 

undersökningen samt ett ökat intresse för den aktuella undersökningen (Dahmström, 

2005, s. 144). I introduktionsbrevet informerade vi även respondenterna om att samtliga 

svar kommer att behandlas konfidentiellt och att de har en fullständig anonymitet i sina 

svar. Vidare klargjorde vi för respondenterna att deltagandet är helt frivilligt och att det 

närsomhelst under enkätens gång går att avbryta sitt deltagande. Det är viktigt vid 

enkätundersökningar att introduktionsbrevet innehåller information om att anonymitet 

utlovas (Svenning, 2003, s. 121-122, Dahmström, 2005, s. 145). Det är även viktigt vid 

konstrueringen av en enkät ha en hög grad strukturering samt standardisering (Patel & 

Davidson, 2011, s. 76). Att hålla sig till en hög grad av strukturering innebär att hålla sig 

till fasta svarsalternativ (Patel & Davidson, 2011, s. 76). Detta har i hög grad gjorts i 

denna enkät utöver den första frågan i enkäten där respondenten själv får fylla i ett öppet 

svar. Standardisering innebär att alla respondenter svarar på samma frågor. Detta uppfylls 

helt i vår undersökning då samtliga respondenter tagit del av identiska enkäter. 

 

Enkäter kan vara uppbyggda med hjälp av öppna frågor eller frågor med fasta 

svarsalternativ. Vi valde att inleda vår enkät med en öppen fråga gällande revisorers 

anledningar till att de valde att jobba inom revisionsyrket. Vi valde detta för att ge 

respondenterna en möjlighet till utförligare och mer ingående svar. Genom att ställa den 

öppna frågan får vi utrymme till att upptäcka eventuella svarsalternativ som inte finns 

inom den teoretiska modell vi utgått ifrån. I vår undersökning har vi dock främst valt att 

använda oss av fasta svarsalternativ. Patel & Davidsson (2011, s. 79) belyser att fördelen 

med fasta svarsalterativ är att all information blir enhetlig och kan standardiseras, detta 

gör att informationen blir lättare att analysera. Vi har ställt våra frågor med fasta 

svarsalternativ utifrån en likertskala, vilket enligt Johansson Lindfors (1993, s. 109) är 

vanligast förekommande. Utifrån denna skala ska respondenterna välja att instämma eller 

ta avstånd ifrån de påståenden som presenteras för dem. Våra svarsalternativ utgår ifrån 

en 7-gradig likertskala där 1 innebär ”Instämmer inte alls” och 7 innebär ”Instämmer 

helt”. Vårt val att använda en sjugradig skala grundas i att vi vill ge respondenterna ett 

större utrymme till att i en större utsträckning kunna gradera sin åsikt än med hjälp av 

exempelvis en femgradig skala. 

 

Likertsskala används ofta för att mäta intensitet i en känsla eller upplevelse med hjälp av 

påståenden som respondenterna får ange i vilken utsträckning de instämmer med 

(Bryman, 2011, s. 157). Trost (2012, s. 167) menar även att likertskalan möjliggör för 

respondenten att själv besvara frågan utifrån egna preferenser genom den gradering som 

görs. Vid utformningen av enkäter bör även forskare undvika att be respondenten att 

rangordna alternativ mot varandra. Respondenter upplever ofta att de inte kan eller vill 

rangordna alternativ, de kan även uppleva flera alternativ som likvärdiga (Trost, 2012, s. 

88). Vi valde med grund i detta att basera våra frågor utifrån teorier endast med hjälp av 

en likertskala och inte av någon rangordning, detta är även det bäst lämpade sättet för att 

besvara vår forskningsfråga. 
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Patel & Davidson (2011, s. 77) menar att en enkät bör vara uppbyggd med att inledande 

frågor berör bakgrund, för att sedan innehålla frågor rörande frågeställningen i studien. 

Vår studie stämmer överens med denna uppbyggnad. Inledningsvis ställs fråga 1 som en 

öppen fråga med syfte att få information om vad som motiverar revisorer utifrån deras 

egna ord, på så vis kan vi se ifall de teorier vi använder oss av innehåller alla de begrepp 

som behövs för att förklara revisorers motivation. Efter den inledande frågan ställer vi de 

frågor vi har utifrån bakgrundsvariabler, vilka utgör fråga 2-4, de frågorna är även de 

grundade i litteratur (se operationalisering 4.5). Efter bakgrundsvariablerna, fråga 5-22, 

kommer 18 påståenden där respondenten får använda sig av en 7-gradig likertskala för att 

svara, dessa frågor är alla baserade på begrepp utifrån SDT. Efter detta kommer likt SDT 

9 frågor på McClellands behovsteori där respondenten får svara utifrån en 7-gradig 

likertskala. Frågorna som rör McClellands teori är frågorna 23-31. Den sista frågan, fråga 

32, mäter huruvida de revisorer som deltar har en intention till att lämna 

revisionsbranschen inom 5 år. 

4.5 Operationalisering 

Samtliga frågor i enkäten är ställda utifrån att besvara frågeställningen ”Hur väl anpassad 

är McClellands behovsteori samt SDT för att mäta revisorers motivation? med undantag 

för de inledande frågorna samt den allra sista frågan som är baserade på 

bakgrundsvariablerna i studien. Bakgrundsvariablerna är kön, ålder, erfarenhet samt 

intention att lämna arbetet. Dessa används som en del av den analys som görs för att skapa 

en mer breddad förståelse kring eventuella övrigt påverkande faktorer gällande de svar 

som respondenterna angivit. De frågor som inte är ställda som bakgrundsfrågor är ställda 

med grund i SDT samt McClellands behovsteori. Dessa frågor är utformade som 

påståenden och med hjälp av en 7-gradig likertskala får respondenterna ta ställning till i 

vilken utsträckning de instämmer med respektive påstående. Tabell 5-7 visar en 

sammanfattning av samtlig litteratur som används för att beskriva bakgrundsvariabler, 

SDT samt McClellands behovsteori. 

4.5.1 Bakgrundvariabler 

Studiens bakgrundsvariabler mäts med hjälp av enkätens inledande tre frågor efter den 

öppna frågan samt enkätens sista fråga. Kön mäts med en alternativfråga bestående av tre 

alternativ; man, kvinna och vill inte ange. Ålder är en öppen fråga där respondenterna får 

ange sin exakta ålder. Svaren har i efterhand grupperats. Erfarenhet mäts på samma sätt 

genom en öppen fråga som respondenterna fyller i. Intention att lämna arbetet är den sista 

frågan av bakgrundsvariabler och mäts med hjälp av en alternativfråga där 

respondenterna får ange om de tror att de kommer arbeta som revisor om fem år, 

alternativen är ja, nej och vet inte. 

 

Tabell 5: Sammanställning av litteratur bakgrundsvariabler
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4.5.2 Self-Determination Theory 

Frågan “Varför arbetar du som revisor?” används för att mäta revisorernas motivation 

utifrån motivationsteorin SDT. SDT mäts av en WIEMS-skala baserad på Tremblay et al. 

(2009) studie och är översatt till svenska. Samtliga sex begrepp i SDT mäts med hjälp av 

en likertsskala där respondenterna får ta ställning till i vilken utsträckning var och en av 

påståendena stämmer överens med varför de arbetar som revisor. Tre påståenden är 

baserade på varje begrepp i SDT, det är således totalt 18 påståenden som mäter SDT 

(Tremblay et al., 2009, s. 226). Nedan följer en beskrivning av påståenden till varje 

begrepp i SDT:  

 

 Inre motivation mäts genom “För att jag finner stort nöje i att lära mig nya 

saker”, “För den tillfredsställelse jag känner när jag tar mig an intressanta 

utmaningar” och “För den tillfredsställelse jag känner när jag klarar av svåra 

uppgifter”. 

 Integrerad reglering mäts genom “För att det har blivit en grundläggande del 

av vem jag är”, “För att det är en del av det sätt jag valt att leva mitt liv på” och 

“För att detta arbete är en del av mitt liv”. 

 Identifierad reglering mäts genom “För att uppnå en viss livsstil”, “För att 

kunna uppnå mina karriärsmål” och “För att uppnå vissa viktiga mål i livet”.  

 Introjicerad reglering mäts genom “För att jag vill lyckas med detta arbete, 

annars skulle jag skämmas mycket över mig själv”, “För att jag vill bli väldigt 

bra på det här arbetet, annars skulle jag bli väldigt besviken” och “För att detta 

arbete gör mig till en “vinnare” i livet”.  

 Extern reglering mäts genom “Inkomsten det ger mig”, “För att det ger mig 

möjlighet att tjäna pengar” och “För att detta arbete ger mig säkerhet”. 

 Amotivation mäts genom “Jag ställer mig själv samma fråga, jag verkar inte 

kunna hantera de viktiga arbetsuppgifterna jag ställs inför”, “Jag vet inte varför, 

mina arbetsvillkor är orealistiska” och “Jag vet inte, det krävs alldeles för mycket 

av mig”. 

 

Tabell 6: Sammanställning av litteratur Self-Determination Theory 
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4.5.3 McClellands behovsteori 

På samma sätt som SDT mäts begreppen i McClellands behovsteori med hjälp av en 

sjugradig likertsskala där respondenterna får ta ställning till tre påståenden till varje 

begrepp av teorin. Samtliga påståenden baserade på McClellands behovsteori är 

utformade av oss själva med stöd i teorin. Det finns totalt nio påståenden baserade på 

McClellands behovsteori.  

 

 Prestationsbehov mäts genom “Jag gillar utmanande arbetsuppgifter, “Jag 

gillar att ha personligt ansvar för utfall i arbetet” och “Det är viktigt för mig att 

prestera i mitt arbete”. 

 Behov av gemenskap mäts genom “Jag har svårt att ge negativ kritik till mina 

kollegor”, “Jag tycker mycket om att arbeta i grupp” och “Det är viktigt för mig 

att skapa och behålla goda relationer med mina kollegor”.  

 Maktbehov mäts genom “Jag tycker om att påverka andra människor”, “Jag tar 

ofta en ledarroll i grupper” och “Jag gillar att tala inför många människor”. 

 

Tabell 7: Sammanställning av litteraur till McClellands behovsteori 

 

 

4.6 Databearbetning 

Efter att vi fått in samtliga respondenters svar på enkäten i Google Docs exporterades 

samtliga svar till ett Excel-ark. Denna databearbetning görs för att få en bättre överblick 

över den mängden data som samlats in. Efter exporten till Excel har ytterligare 

databearbetning utförts med hjälp av statistikprogrammet Minitab. I Minitab 

genomfördes lämpliga statistiska test på vår insamlade data. Vid bearbetningen av vår 

data i Excel kodade vi även våra bakgrundsfrågor och sammanställde dessa så att det i 

Minitab skulle vara smidigare att genomföra de statistiska testerna. Den bakgrundsfråga 

vi ställde kring hur länge de arbetat som revisor bearbetades också om där vi gjorde om 

respondenternas svar till helår. De respondenter som svarat att de endast arbetat ett halvår 

kodades om till siffran ett som innebär att de är inne på sitt första år som revisor, de som 

svarat att de arbetat ett och ett halvt år kodades om till siffran två då de är inne på sitt 

andra år som revisor osv. Vi delade upp bakgrundsvariabeln gällande ålder i två 

åldersspann.  
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Vår studie innehöll även en öppen fråga där revisorerna själva fick ange den främsta 

anledningen eller de främsta anledningarna till att de arbetar som revisor. Trost (2012, s. 

147) menar att det inom kvalitativ forskning inte finns direkta riktlinjer angående hur 

analysen av forskningen ska utföras. Det är viktigt att inte analysera informationen från 

den öppna frågan direkt utan att ge det distans. Vi sammanställde därför alla svar vi fått 

från den öppna frågan för att få en överblick över samtliga svar, då vi ville undersöka 

revisorer som helhet och inte enskilda individer.   

 

I Minitab gjordes först deskriptiva analyser för att vi tydligt skulle kunna se de resultat 

som enkäten bidragit med. När dessa resultat sedan presenteras har vi främst använt oss 

av tabeller, diagram, medelvärde samt median för att ge en tydlig bild av 

svarsfördelningen inom varje begrepp. Vid bearbetningen av data genomfördes chitvå-

tester utifrån de hypoteser som vi ställt upp i teorikapitlet. För att genomföra chitvå-

testerna delades samtliga påståenden ställda utifrån en 7-gradig likertskala inom SDT och 

McClelland in i tre olika spann. Svaren 1-2 tillgavs “Instämmer inte alls” 3-5 gavs 

“Neutral” och 6-7 gavs “Instämmer helst”. Vid genomförandet av chitvå-testerna testades 

de kodade resultaten mot bakgrundsvariabler utifrån de ställda hypoteserna. För att mäta 

reliabiliteten på de tre påståenden till respektive begrepp av SDT och McClellands 

behovsteori utfördes test av Cronbach’s alpha, dvs hur konsekvent respondenterna varit i 

sina svar. Resultatet av Cronbach’s alpha är bättre ju högre värde som nås, ofta används 

0,7 som en acceptabel gräns (Olsson & Sörensen, 2011, s. 124). Utöver en 

sammanställning av varje begrepp har en analys av SDT gjorts med hjälp av en formel 

presenterad av Tremblay et al. (2009, s. 216) som används för att kartlägga 

respondenternas självbestämmandegrad: 

 

W-SDI = (+3 X IM) + (+2 X INTEG) + (+1 X IDEN) + (-1 X INTRO) + (-2 X EXT) + 

(-3 X AMO) 

 

W-SDI står för självbestämmandegrad och ju högre grad av självbestämmande desto 

högre tal multipliceras med respektive steg av modellen. Formeln är utformad så att de 

tre självbestämmande stegen av SDT (inre motivation, integrerad reglering och 

identifierad reglering) multipliceras med positiva tal medan de icke självbestämmande 

stegen av SDT (introjicerad reglering, extern reglering och amotivation) multipliceras 

med negativa tal. Med tre påståenden till varje begrepp är maximal poäng 21 (7 per 

påstående) för varje begrepp i SDT. Den lägsta möjliga poäng för samtliga begrepp är 3 

(1 per påstående). Med en 7-gradig likertskala är således maximal total poäng +36 enligt 

följande exempel: 

 

(+3 X 21) + (+2 X 21) + (+1 X 21) + (-1 X 3) + (-2 X 3) + (-3 X 3) = +108 

+108/3 = +36 

 

Lägst total poäng enligt formeln är -36. Den totala poängen från indexet indikerar vilken 

nivå av självbestämmande beteende respondenterna har, där en positiv poäng innebär 

självbestämmande beteende och en negativ poäng betyder icke självbestämmande 

beteende (Tremblay et al., 2009, s. 216). 
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4.7 Access 

Denna studie utgår ifrån en kvantitativ metod och i och med detta är det mest kritiska i 

att få kontakt med ett tillräckligt stort antal respondenter inom revisionsbranschen. Efter 

att ha kontaktat en anställd på PwCs kontor i Täby fick vi därifrån access till revisorerna 

på Täbykontoret då kontaktpersonen skickade ut enkäten till de anställda i Täby. Vi 

kontaktade även en anställd hos PwC i Umeå som skickade vidare enkäten till 

revisionsavdelningen i Umeå. Vidare kontaktade vi en anställd revisor hos EY i Umeå 

och genom detta fick vi access till revisorerna på EYs Umeåkontor. Utöver att vi kontaktat 

anställda hos PwC och EY som har vidarebefordrat enkäten till sina medarbetare har vi 

även kontaktat enskilda anställda hos någon av firmorna inom Big-4. Genom den enskilda 

kontakten med dessa respondenter har vi fått positiva besked då ingen avböjt att delta i 

enkäten utan alla har deltagit. Fem av respondenterna vi kontaktade meddelade även att 

de skulle skicka enkäten vidare till ett fåtal av deras närmaste kollegor. 

 

4.8 Bortfall 

Vid genomförandet av kvantitativa studier är det viktigt att ta felkällan bortfall i 

beaktandet, då de flesta surveyundersökningar innehåller detta (Bryman, 2008, s. 192). 

Bortfall delas ofta upp i internt bortfall samt externt bortfall. Internt bortfall innebär 

bortfall kring enstaka frågor som respondenterna valt att inte svara på och externt bortfall 

innebär respondenter som helt avstod ifrån att delta i undersökningen (Dahmström, 2005, 

s. 321). 

 

Det finns många olika anledningar till att individer väljer att inte delta i undersökningar. 

En vanlig orsak till bortfall kan ligga i hur respondenter uppfattar undersökningen samt 

ifall respondenten upplever den alltför personlig (Sheehan & McMillan, 1999, s. 52). Ett 

stort bortfall av personer som väljer att inte delta i undersökningen kan leda till att urvalet 

blir skevt (Bryman, 2008, s. 193; Johansson Lindfors, 1993, s. 140). Då vi delgav våra 

respondenter enkäten var det ingen som belyste att de inte tänkt svara på undersökningen, 

vilket ger en uppfattning om att de som fått enkäten valt att delta. Enkäten skickades till 

15 personer personligen via sociala medier och sedan till ytterligare tre kontaktpersoner 

på olika avdelningar som sedan skickat enkäten vidare. Vi såg inget mönster i att de som 

delgavs enkäten valt att inte svara varav urvalet inte bör kunna ses som skevt på grund av 

ett externt bortfall. Det är ändå rimligt att anta att vi har ett litet externt bortfall i denna 

undersökning, här är det troligt att detta beror på att det för tillfället är högtryck på jobbet 

inom revisionsbranschen. Vi har fått belyst för oss från vissa respondenter att det 

eventuellt kan vara svårt att erhålla svar från kollegor då det är högsäsong som gör att det 

inte finns tillräckligt med tid till att besvara enkäten. I och med informationen om 

högsäsongen som revisionsbyråer har på våren antar vi att vi delvis har ett externt bortfall. 

 

Johansson Lindfors (1993, s. 140) beskriver likt Dahmström (2005) ett internt bortfall 

men benämner det variabelbortfall. Variabelbortfall innebär att vissa frågor inte har 

besvarats av samtliga deltagande respondenter. Det är i dessa fall lämpligt att undersöka 

huruvida en specifik fråga har ett stort bortfall i jämförelse med övriga (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 140; Dahmström, 2005, s. 322). De enkätsvar vi tillhandahållit via 

enkäten har alla varit fullständiga, med undantag för endast en respondent som valde att 

inte besvara den öppna frågan. Vi har således fått ett mycket litet variabelbortfall.  
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5. Empiri 

I detta kapitel kommer de empiriska resultaten att redovisas. Inledande i kapitlet kommer 

det att redogöras för den beskrivande statistik som enkätundersökningen resulterat i. 

Avslutningsvis redogörs för de genomförda chitvå-testerna utifrån studiens hypoteser.  

 

5.1 Deskriptiv statistik bakgrundvariabler 

Enkätundersökningen resulterade i 84 svar varav 43 kvinnor och 41 män vilket kan ses i 

tabell 8. Fördelningen av kön på respondenterna är önskvärd då denna fördelning liknar 

hur spridningen mellan könen ser ut inom bolagen i Big-4. Då könsfördelningen i vår 

studie speglar den faktiska fördelningen som finns i de företag vi undersöker indikerar 

det att vårt urval representerar populationen. 

 

Tabell 8: Fördelning av kön                       

 

Tabell 9 visar hur män respektive kvinnor har rankat de olika påståendena utifrån deras 

medelvärden. I tabellen kan ses att inre motivation är överst hos båda könen. Hos kvinnor 

är behov av gemenskap viktigare än prestationsbehov och för män är det tvärtemot. Vi 

kan även se i tabellen att män har rankat sitt upplevda maktbehov högre än integrerad 

reglering och hos kvinnor är detta tvärtemot där integrerad reglering är viktigare än deras 

upplevda behov av makt. 

 

Tabell 9: Medelvärde för kvinnor och män

 

Bakgrundsvariabeln ålder delades in i två åldersspann efter att tester i Minitab visade att 

median och medelvärde av ålder var 28 respektive 30. Därav gjordes en uppdelning vid 

29 år; under 29 år samt 29 år och över när tester utfördes med ålder som 

bakgrundsvariabel, se tabell 10. Anledningen till att brytpunkten delades vid 29 år var 

således för att få så jämna urvalsgrupper som möjligt vid uttalande om eventuella 

skillnader mellan äldre och yngre åldersgrupper. De respondenter som deltagit i vår studie 

har haft en relativt ung ålder relaterat till hur åldersfördelningen ser ut inom företagen i 

Big-4. Att de respondenter som är med i vår undersökning har en ung ålder hör troligtvis 

ihop med erfarenhet och en majoritet av de respondenter som deltagit i undersökningen 

är i början av sin karriär inom revisionsbranschen. 
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Tabell 10: Fördelning av ålder                                   

 

År av erfarenhet visade en median på 3 och ett medelvärde på 4,476. Uppdelning av 

erfarenhet gjordes vid 3 år; upp till 3 års erfarenhet samt 3 år eller längre erfarenhet, se 

tabell 11. Uppdelning av åldersspann och erfarenhet gjordes för att få möjligheten att 

kunna dra fler intressanta slutsatser. Tester baserat på hypoteser genomfördes för att 

undersöka eventuella skillnader mellan kön, ålder och erfarenhet i huruvida 

respondenterna besvarat olika delar av enkäten. Resultaten från hypoteserna redovisas 

senare i kapitlet. 

 

Tabell 11: Fördelning av erfarenhet i helår      

 

Den sista frågan i enkäten gällde respondenternas intention att lämna arbetet som revisor 

inom en 5-årsperiod. Denna fråga ställdes med bakgrund i att det är en stor 

personalomsättning inom revisionsbranschen. De svar vi erhöll visade att ungefär lika 

många svarat “Ja” som “Nej” på frågan och att en något lägre andel valde att svara “Vet 

inte”, se tabell 12. 

 

Tabell 12: Svar till "Tror du att du kommer att arbeta som revisor om 5 år?"  

 

 

5.2 Deskriptiv statistik öppen fråga 

För att få svar på vad som motiverar revisorer med hjälp av respondenternas egna ord 

ställdes den första frågan i vår enkät som en öppen fråga varpå respondenterna angav den 

eller de främsta anledningarna till att de arbetar som revisor. Denna fråga ställdes först 

för att få respondenternas svar opåverkade av begreppen som senare mäts i enkäten. Syftet 

med detta var att se huruvida SDT och McClellands teorier täcker in samtliga delar av det 

som revisorer anger vara motiverande. 

 

Vid sammanställningen av respondenternas svar från den öppna frågan kunde det 

konstateras att endast en utav de 84 respondenterna som deltog i undersökningen valde 

att inte besvara frågan. Svaren vi fått in från den öppna frågan tolkades genom att 

kategoriseras till olika begrepp som sedan kopplades till teori. Genom detta 

tillvägagångssätt kan vi se huruvida den teoretiska modell vi använt utifrån McClellands 

behovsteori samt SDT går att applicera på revisionsbranschen. I tabell 13 redovisas en 

sammanfattande tabell över de svar som erhållits via den öppna frågan. I denna tabell kan 



42 

 

vi se att 50 % av respondenterna har svarat utvecklingsmöjligheter som en av de främsta 

anledningarna till att de arbetar som revisor. 42 % har valt att svara att karriärmöjligheter 

är en av de främsta anledningarna. För att se samtliga svar på denna fråga samt all 

kategorisering och teorikoppling se bilaga 3. Vid kategoriseringen av svaren vi erhållit 

från den öppna frågan var det tydligt vilka begrepp som skulle kopplas till vilken teori. 

Vid kategoriseringen diskuterades huruvida vissa begrepp kunde anses höra ihop, det 

konstaterades därefter att så inte var fallet. 

 

Tabell 13: Sammanfattning av svar till öppen fråga

 

Efter kategoriseringen av de begrepp som respondenterna angett som deras främsta 

anledning till att välja att arbeta som revisor slog vi ihop begreppen inom varje teori för 

att på så sätt få en ranking av vad som respondenterna angav som den främsta 

anledningen, se tabell 14. 

 

Tabell 14: Rangordning svar öppen fråga                  

 

Vi har sedan valt att ställa upp dessa begrepp och rangordningen av begreppen enligt den 

öppna frågan utifrån rangordningen av påståendena utifrån SDT och McClelland, se tabell 

15. Rangordningen visar att såväl den öppna frågan som påståendena indikerar att 

revisorer främst anger att de drivs av inre motivation. Behov av gemenskap har utifrån 

både den öppna frågan samt påståendena rankats som det tredje viktigaste enligt 

respondenterna. Den skillnad vi kan se i respondenternas svar utifrån den öppna frågan 

och påståendena hänför sig till behov av prestation. Behov av prestation har angetts som 

viktigare enligt de påståenden vi ställt jämfört med svaren i den öppna frågan där 

prestationsbehov inte visade sig vara en av de främsta anledningarna till varför 

respondenterna arbetar som revisor.  
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Tabell 15: Rangordning samtliga begrepp                          

 

 

5.3 Deskriptiv statistik Self-Determination Theory 

Resultaten från frågorna som rör SDT visar att revisorerna i undersökningen identifierar 

sig högst med de tre självbestämmande stegen av modellen, vilka är inre motivation, 

integrerad reglering och identifierad reglering. Tabell 16 visar att medelvärdet bland 

begreppen i SDT är lägst för amotivation och högst för inre motivation. Vidare går att 

utläsa att medelvärdet ökar för varje steg inom SDT utifrån självbestämmandemodellen, 

dock med undantag för identifierad reglering som har värderats högre än integrerad 

reglering. En djupare beskrivning av samtliga steg inom SDT presenteras var för sig 

nedan. 

 

Tabell 16: Medelvärden av påståenden utifrån SDT            
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5.3.1 Amotivation 

Figur 9 är en sammanfattning av samtliga 84 svar vi erhållit på begreppet amotivation 

som ställdes utifrån Deci och Ryans SDT. Samtliga figurer som visar fördelning av 

respondenternas svar till SDT och McClellands behovsteori är utformade på identiska sätt 

med procent på y-axeln och likertskala på x-axeln. Tre påståenden till respektive begrepp 

har varsin färg för möjligheten att urskilja fördelningen på olika påståenden. På figurens 

x-axel ställs följaktligen den likertskala som respondenterna rankat sina svar utifrån och 

Y-axeln visar hur stor procentuell andel varje siffra på likertskalan har fått utifrån 

respondenternas svar. Exempelvis ser vi i figur 7 att ungefär 67 % av respondenterna har 

angett en etta på samtliga tre påståenden som mäter amotivation. Amotivation har således 

rankats så lågt det går av majoriteten av respondenterna. 

 

De påståenden som ställdes för att mäta respondenternas amotivation var ”Jag vet inte, 

det krävs alldeles för mycket av mig”, ”Jag vet inte varför, mina arbetsvillkor är 

orealistiska” samt ”Jag ställer mig själv samma fråga, jag verkar inte kunna hantera de 

viktiga arbetsuppgifterna jag ställs inför”. 

 
Figur 9: Fördelning av amotivation 

Efter insamlingen av data kunde det tydligt ses att respondenterna inte upplever 

amotivation i en större utsträckning. Majoriteten av alla respondenter i undersökningen 

valde att svara 1 på samtliga av dessa tre påståenden utifrån amotivation. Cronbach’s 

alpha blev 0,8463 vilket är ett högt värde och förklaras av att respondenterna valt låga 

siffror på samtliga begrepp gällande amotivation, se tabell 17. 

 

Tabell 17: Information om amotivation från Minitab
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5.3.2 Extern reglering 

Även extern reglering visade sig vara lågt bland respondenterna vilket kan utläsas från 

figur 10. De påståenden som var avsedda att mäta extern reglering utifrån frågan “Varför 

arbetar du som revisor?” var “För att detta arbete ger mig säkerhet”, “För att det ger 

mig möjlighet att tjäna pengar” och “För inkomsten det ger mig”. Trots att resultaten av 

extern reglering visar något högre instämmande än amotivation kan det konstateras att 

extern reglering inte är någon huvudsaklig källa till revisorers motivation. 

 
Figur 10: Fördelning av extern reglering 

Tabell 18 visar att det totala medelvärdet utifrån samtliga påståenden avsedda att mäta 

extern reglering var 3,03 av 7 och medianen 3 av 7. Cronbach’s alpha blev 0,6936 vilket 

indikerar att respondenterna varit relativt konsekventa i sina svar baserade på extern 

reglering.  

 

Tabell 18: Information om extern reglering från Minitab 
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5.3.3 Introjicerad reglering 

Det tredje begreppet i SDT, introjicerad reglering, visade en mer blandad grad av 

instämmande hos respondenterna (se figur 11). De tre påståenden som användes för att 

mäta introjicerad reglering var “För att detta arbete gör mig till en “vinnare” i livet”, 

“För att jag vill bli väldigt bra på det här arbetet, annars skulle jag bli väldigt besviken” 

och “För att jag vill lyckas med detta arbete, annars skulle jag skämmas mycket över mig 

själv”. Av dessa tre påståenden kan det utläsas att respondenterna i högre grad instämmer 

med att de arbetar som revisor för att bli en “vinnare” i livet än för att de skulle skämmas 

eller bli mycket besviken om de inte blir väldigt bra eller lyckas med arbetet. 

 

 
Figur 11: Fördelning av introjicerad reglering 

Medelvärdet av påståendet “För att detta arbete gör mig till en “vinnare” i livet” var 

4,429 jämfört med “För att jag vill bli väldigt bra på det här arbetet, annars skulle jag 

bli väldigt besviken” och “För att jag vill lyckas med detta arbete, annars skulle jag 

skämmas mycket över mig själv” som hade medelvärdet 3,405 respektive 2,905 (se tabell 

19). Medianen av “För att detta arbete gör mig till en “vinnare” i livet” är 5 och högre 

än resterande påståenden som har medianen 3. Det totala medelvärdet av introjicerad 

reglering blev 3,58 vilket är något högre än både amotivation och extern reglering. 

Cronbach’s alpha blev för introjicerad reglering låg; 0,3619 och därmed uppnåddes inte 

gränsen på 0,7. 

 

Tabell 19: Information om introjicerad reglering från Minitab
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5.3.4 Identifierad reglering 

Identifierad reglering, vilket är det första steget i SDT som anses vara en 

självbestämmande reglering, visar betydligt högre grad av instämmande bland 

respondenterna än tidigare delar av modellen, vilket kan ses i figur 12. De påståenden 

som ämnar mäta identifierad reglering är “För att kunna uppnå vissa viktiga mål i livet”, 

“För att kunna uppnå mina karriärmål” och “För att kunna uppnå en viss livsstil”. 

 

 
Figur 12: Fördelning av indentifierad reglering 

Många av respondenterna angav att de instämde helt med att de arbetar som revisor för 

att kunna uppnå sina karriärmål vilket går att utläsa från tabell 20, och medelvärdet av 

“För att kunna uppnå mina karriärmål” blev 5,821. Det sammanslagna medelvärdet av 

identifierad reglering visade 4,83. Identifierad reglering visade således högre grad av 

instämmande bland respondenterna än de tidigare stegen i SDT. 

 

Tabell 20: Information om identifierad reglering från Minitab
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5.3.5 Integrerad reglering 

Integrerad reglering visade en något mer blandad grad av instämmande hos 

respondenterna än identifierad reglering, som är steget före i SDT. De påståenden som är 

avsedda att mäta integrerad reglering är “För att det här arbetet är en del av mitt liv”, 

“För att det är en del av det sätt jag valt att leva mitt liv på” och “För att det har blivit 

en grundläggande del av vem jag är”. Samtliga tre påståenden som mäter integrerad 

reglering visar en relativt utbredd grad av instämmande bland respondenterna, vilket kan 

avläsas i figur 13. 

 

 
Figur 13: Fördelning av integrerad reglering 

Det sammanslagna medelvärdet av integrerad reglering blev 4,143 vilket är något lägre 

än medelvärdet för identifierad  reglering. Cronbach’s alpha visar för integrerad reglering 

ett högt värde, 0,8245, vilket tyder på att respondenterna har varit konsekventa i sina svar, 

se tabell 21. 

 

Tabell 21: Information om integrerad reglering från Minitab
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5.3.6 Inre motivation 

Inre motivation, det sista av begreppen i SDT och prototypen av självbestämmande 

beteende, visade allra högst grad av instämmande bland respondenterna i studien. Figur 

14 visar tydligt att majoriteten av respontenterna har angett mellan 5 till 7 på alla tre 

påståenden vilka är: “För den tillfredsställelse jag känner när jag klarar av svåra 

uppgifter”, “För den tillfredsställelse jag känner när jag tar mig an intressanta 

utmaningar” och “För att jag finner stort nöje i att lära mig nya saker”.  

 
Figur 14: Fördelning av inre motivation 

Tabell 22 visar att det sammanslagna medelvärdet av inre motivation är 5,95 vilket är 

högre än samtliga av de övriga begreppen i SDT. Den totala medianen för inre motivation 

bland revisorer är 6 vilket även det är högre än resterande begrepp i SDT. Cronbach’s 

alpha visar värdet 0,6965 vilket indikerar att den enskilde respondenten har svarat relativt 

konsekvent på samtliga påståenden rörande inre motivation.  

 

Tabell 22: Information om inre motivation från Minitab

 

 

5.3.7 Självbestämmandegrad 

Slutligen gjordes ett test av respondenternas sammanslagna självbestämmandegrad 

utifrån formeln: W-SDI = (+3 X IM) + (+2 X INTEG) + (+1 X IDEN) + (-1 X INTRO) 

+ (-2 X EXT) + (-3 X AMO). Som tidigare nämnt är räckvidden av poäng högst +36 och 

lägst -36 med en 7-gradig likertsskala, där en positiv poäng indikerar självbestämmande 

beteende medan en negativ poäng indikerar icke självbestämmande beteende. För att få 

fram självbestämmandegraden slogs samtliga påståenden till respektive begrepp i SDT 

ihop varefter antal svar i varje graderingssteg summerades. Resultatet visar att 

respondenterna i denna studie hamnar på 16,3 poäng och således ett självbestämmande 

beteende.  
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5.4 Deskriptiv statistik McClellands behovsteori 

Efter att en ihopslagning gjordes av samtliga påståenden till respektive begrepp i 

McClellands behovsteori konstaterades att revisorer visar högre behov av prestation och 

gemenskap än behov av makt. Medelvärdet av prestationsbehov blev 5,71, behov av 

gemenskap hade ett medelvärde på 5,54 och maktbehov visade medelvärdet 4,20 vilket 

är betydligt lägre än medelvärde för både prestationsbehov och behov av gemenskap. 

Tabell 23 nedan visar hur medelvärdena står i förhållande till varandra vilka behov som 

respondenterna upplever som viktigast. Nedan följer en närmare beskrivning av resultatet 

av prestationsbehov, behov av gemenskap och maktbehov. 

 

Tabell 23: Rangordning av begrepp utifrån McClellands behovsteori

 

 

5.4.1 Prestationsbehov 

Figur 15 visar fördelningen av prestationsbehov bland respondenterna i studien utifrån 

tre påståenden: “Det är viktigt för mig att prestera i mitt arbete”, “Jag gillar att ha 

personligt ansvar för utfall i arbetet” och “Jag gillar utmanande arbetsuppgifter”. 

Utifrån diagrammet kan det konstateras att revisorer har ett högt prestationsbehov då 

resultatet tydligt indikerar att respondenterna har angett en hög grad av instämmande.  

 
Figur 15: Fördelning av prestationsbehov 

“Det är viktigt för mig att prestera i mitt arbete” är det påstående som fick allra högst 

grav av överensstämmelse bland de svarande, då medianen är 7 vilket är högsta möjliga, 

se tabell 24. Även “Jag gillar utmanande arbetsuppgifter” fick så hög median som 6 av 

7. Det kan fastställas att “Jag gillar att ha personligt ansvar för utfall i arbetet” har fått 

mer varierade svar bland respondenterna och att Cronbach’s alpha hade blivit betydligt 

högre om detta påstående hade uteslutits ur studien.  
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Tabell 24: Information om prestationsbehov från Minitab

 

 

5.4.2 Behov av gemenskap 

Även behov av gemenskap visade sig vara högt bland respontenterna vilket mättes med 

hjälp av påståendena “Det är viktig för mig att skapa och behålla goda relationer med 

mina kollegor”, “Jag tycker mycket om att arbeta i grupp” och “Jag har svårt att ge 

negativ kritik till mina kollegor”. Figur 16 visar att “Det är viktigt för mig att skapa och 

behålla goda relationer med mina kollegor” och “Jag tycker mycket om att arbeta i 

grupp” har fått höga poäng från majoriteten av respondenterna.  

 
Figur 16: Fördelning av behov av gemenskap 

Tabell 25 förstärker detta då medianen för “Jag tycker mycket om att arbeta i grupp” och 

“Det är viktigt för mig att skapa och behålla goda relationer med mina kollegor” är 6 

respektive 7. Däremot kan det utifrån figur 16 konstateras att “Jag har svårt att ge negativ 

kritik till mina kollegor” har fått ett avsevärt mycket mer utspritt resultat. Vidare är det 

noterbart att Cronbach’s alpha hade ökat med över 100 % till 0,7241  om “Jag har svårt 

att ge negativ kritik till mina kollegor” hade uteslutits ur studien.  

 

Tabell 25: Information om behov av gemenskap från Minitab
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5.4.3 Maktbehov 

Till skillnad mot prestationsbehov och behov av gemenskap visar maktbehov en mer 

varierad grad bland respondenterna i denna studie. De tre påståenden som mäter 

maktbehov är “Jag gillar att tala inför många människor”, “Jag tar ofta en ledarroll i 

grupper” och “Jag tycker om att påverka andra människor”. Som visas av figur 17 är 

samtliga påståenden tillhörande maktbehov utspridda över diagrammet. 

 

 
Figur 17: Fördelning av maktbehov 

Däremot visar Cronbach’s alpha ett högre värde på maktbehov, 0,8016, än både 

prestationsbehov och behov av gemenskap. Det förklaras av att varje enskild respondent 

har varit mer konsekvent i sitt svarande på maktbehov än de andra två begreppen i 

McClellands behovsteori, se tabell 26. 

 

Tabell 26: Information om maktbehov från Minitab 

 

 

5.5 Hypotestestning 

Chitvå-tester genomfördes för samtliga tio hypoteser. För resultat av samtliga chitvå-test 

se bilaga 8. Den första hypotesen är ställd i syfte att mäta huruvida det finns en skillnad 

mellan män och kvinnors upplevda behov av gemenskap. “Jag har svårt att ge negativ 

kritik till mina kollegor” fick p-värdet 0,000 vid en jämförelse av kön. Resultaten visar 

att kvinnor upplever att de har svårare att ge negativ kritik jämfört med män. Endast 3 

kvinnor jämfört med 20 män angav “Instämmer inte alls” medan 16 kvinnor och 7 män 

tog “Instämmer helt” på påståendet om de har svårt att ge negativ kritik till kollegor. 

Medianen för kvinnor som har svårt att ge negativ kritik till kollegor är 4 medan medianen 
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för män endast är 2, se tabell 27. Tabellen visar att kvinnor i genomsnitt har graderat 

påståendet till 4,744 och att män har graderat påståendet till 3,195. Tabellen indikerar på 

att kvinnor i en högre utsträckning än män har angett att de har svårt att ge negativ kritik 

till kollegor. 

 

Tabell 27: Könsskillnad gällande "Jag har svårt att ge negativ kritik till mina kollegor"

 

Även “Det är viktigt för mig att skapa och behålla goda relationer med mina kollegor” 

visade att det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor, då p-värdet blev 

0,005. Chitvå-testet visar att kvinnor i högre utsträckning än män har angett att det är 

viktigt för dem att skapa och behålla goda relationer med kollegor. Samtliga 43 kvinnor 

svarade “Instämmer helt” medan 7 av männen var neutrala och resterande angav 

“Instämmer helt”. Det tredje påståendet gällande behov av gemenskap, “Jag tycker 

mycket om att arbeta i grupp” visade ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor. 

 

Resultaten från chitvå-testen av hypotes 2 gällande eventuella skillnader mellan kön och 

extern reglering visar att det finns en signifikant skillnad i hur män och kvinnor har 

värderat “För inkomsten det ger mig” med p-värdet 0,000. Män har till högre grad än 

kvinnor angett att de arbetar som revisor för inkomsten det ger dem. Majoriteten av 

männen har angett ett neutralt svar medan majoriteten av kvinnorna har angett 

“Instämmer inte alls”. “För att det ger mig möjlighet att tjäna pengar” uppvisade en 

nästan signifikant skillnad mellan män och kvinnor då p-värdet blev 0,056. Även 

möjlighet att tjäna pengar har värderats neutralt av många män och kvinnor har svarat 

“Instämmer inte alls” i större utsträckning. Resultaten indikerar att män tenderar att 

värdera möjligheten att tjäna pengar högre än kvinnor även om hypotesen inte kunde 

bekräftas. Chitvå-testet visade ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor 

gällande påståendet “För att detta arbete ger mig säkerhet”. 

 

Den tredje hypotesen ställdes i syfte att mäta skillnader mellan kön och maktbehov. Två 

av tre påståenden rörande maktbehov visade signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor. Det första påståendet som visade en signifikant skillnad mellan män och kvinnor 

var “Jag tycker om att påverka andra människor” vilket fick p-värdet 0,009. Resultatet 

från chitvå-testet visar att män har angett att de tycker om att påverka andra människor i 

större utsträckning än kvinnor. Fler män har angett “Instämmer helt” och fler kvinnor har 

angett “Instämmer inte alls”. Det andra påståendet med signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor var “Jag tar ofta en ledarroll i grupper” med ett p-värde på 0,028. Även här 

är det män som i högre utsträckning än kvinnor har angett att de ofta tar en ledarroll i 

grupper då fler män än kvinnor har angett “Instämmer helt” och tvärtom att kvinnor angett 

“Instämmer inte alls”. Det tredje påståendet för att mäta maktbehov, “Jag gillar att tala 

inför många människor”, fick p-värdet 0,322 och uppvisade således inga signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor. 

 

Tabell 28 illustrerar att det finns skillnader mellan kvinnor och män gällande maktbehov, 

där K står för kvinna och M för man. Tabellen indikerar att män uppvisar ett något högre 

maktbehov än kvinnor. Medelvärdet av “Jag tycker om att påverka andra människor” 

och “Jag tar ofta en ledarroll i grupper” är rankat ungefär ett steg högre för män än för 

kvinnor. Medelvärdet av “Jag gillar att tala inför många människor” skiljer inte lika 

mycket mellan könen, även om män har en något högre ranking. Något som också kan 
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tydas av tabell 28 är att medianen är minst ett steg högre hos män jämfört med kvinnor, 

samt två steg högre hos män än kvinnor gällande “Jag tycker om att påverka andra 

människor”. 

 

Tabell 28: Könsskillnad gällande maktbehov

 

Hypotes 4 gällande eventuella skillnader mellan kön och introjicerad reglering visade en 

signifikant skillnad kring “För att jag vill lyckas med detta arbete, annars skulle jag 

skämmas mycket över mig själv” som fick ett p-värde på 0,033. Resultatet från chitvå-

testet anger att män har värderat att de skulle skämmas om de inte lyckas med arbetet 

högre än vad kvinnor har gjort. Endast 4 kvinnor och 2 män har svarat “Instämmer helt” 

men olikheten finns i att män i högre utsträckning än kvinnor har värderat påståendet 

neutralt medan de flesta kvinnor angett “Instämmer inte alls”. Även “För att jag vill bli 

väldigt bra på det här arbetet, annars skulle jag bli väldigt besviken” har värderats högre 

av män än kvinnor och visar en signifikant skillnad med p-värdet 0,007. Här har 11 män 

jämfört med 2 kvinnor angett att de instämmer helt. “För att detta arbete gör mig till en 

“vinnare” i livet” uppvisade ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor. 

 

Den femte, och sista, hypotesen rörande eventuella skillnader mellan män och kvinnor 

handlade om intention att lämna arbetet. Resultaten från chitvå-testet visar att det finns 

en signifikant skillnad mellan män och kvinnors intention att lämna arbetet då p-värdet 

blev 0,000. Kvinnor angav i betydligt större utsträckning än män att de inte tror att de 

kommer arbeta som revisor om fem år. Av de 43 kvinnor som deltagit i undersökningen 

valde endast 19 % att svara “Ja”, medan hela 81 % valde att svara “Nej” eller “Vet inte”. 

60 % av de 41 män som deltog i undersökningen svarade “Ja” på frågan, 40 % svarade 

“Nej” eller “Vet inte”. Resultaten visar att det finns en tydlig skillnad mellan hur män och 

kvinnor har valt att besvara frågan huruvida de tror sig arbeta som revisor om 5 år. 

 

Tabell 29: Kön ställt mot "Tror du att du kommer att arbeta som revisor om 5 år?" 
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Tabell 30 visar en sammanställning av samtliga hypoteser med syfte att mäta eventuella 

skillnader mellan män och kvinnor. 

 

Tabell 30: Sammanfattande tabell av hypoteser för kön

 

Hypotes 6 och 7 syftade till att undersöka skillnader mellan de två åldersgrupperna upp 

till 29 år samt 29 år och äldre. Efter att chitvå-tester utförts kunde det konstateras att 

varken hypotes 6 eller 7 gav signifikanta resultat. Inget påstående till varken inre 

motivation eller extern reglering visade några signifikanta skillnader mellan de två 

åldersgrupperna. Tabell 31 visar en sammanställning av hypoteser med syfte att mäta 

eventuella skillnader mellan ålder. 

 

Tabell 31: Sammanfattande tabell av hypoteser för ålder

 

Hypotes 8 och 9 omfattade eventuella skillnader i erfarenhet och inre motivation samt 

extern reglering. Inte heller någon av dessa två hypoteser kunde accepteras då inga 

signifikanta skillnader uppvisades. I tabell 32 presenteras en sammanfattning av 

resultaten från samtliga hypoteser avsedda att mäta eventuella skillnader mellan 

erfarenhet. 

 

Tabell 32: Sammanfattande tabell av hypoteser för erfarenhet
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Slutligen testades hypotes 10 gällande inre motivation och intention att lämna arbetet. 

Ingen signifikant skillnad mellan inre motivation och intention att lämna arbetet kunde 

utläsas. Tabell 33 visar en sammanställning av sista hypotesen. 

 

Tabell 33: Sammanfattande tabell för hypoteser mot intention att lämna arbetet

 
 

5.6 Sammanfattande empiri 

Efter att ha bearbetat den data vi erhållit i studien utifrån SDT och McClellands 

behovsteori kan vi konstatera att SDT samt McClellands behovsteori behöver appliceras 

tillsammans för att heltäckande kunna uttala sig om revisorers motivation. För 

att  presentera hur revisorers motivation ser ut efter empirikapitlet konstruerades figur 18. 

Figuren är en sammanfattande teorimodell som detta empirikapitel har resulterat i. 

Figuren visar att inre motivation, prestationsbehov, identifierad reglering samt behov av 

gemenskap är de främsta delarna som motiverar revisorer. Vidare visar modellen att 

integrerad reglering, maktbehov samt introjicerad reglering även det till viss del förklarar 

revisorers motivation men inte i lika hög utsträckning. Extern reglering samt amotivation 

är enligt revisorerna det minst viktiga och inga betydande motivationsfaktorer. I den 

utvecklade teorimodellen har vi även inkluderat kön som enligt våra resultat visat sig ha 

en påverkan på motivationen hos revisorer.  Vi har även inkluderat intention att lämna 

arbetet då det fanns en signifikant skillnad i hur män och kvinnor besvarat det påståendet. 

Våra resultat har inte indikerat att erfarenhet eller ålder har en påverkan på revisorers 

motivation och dessa bakgrundsvariabler är därför inte inkluderade i vår teorimodell. En 

diskussion kring eventuella orsaker som kan förklara att bakgrundsvariablerna ålder och 

erfarenhet inte bidragit med signifikanta resultat kan läsas senare i avsnitt 6.4 Analys av 

hypoteser. 

 

 
Figur 18: Reviderad teorimodell skapad av författarna 
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6. Analys och diskussion 

I det här kapitlet kommer studiens resultat att analyseras. Inledningsvis kommer 

resultaten från den öppna frågan att analyseras. Sedan följer en analys av SDT och 

McClellands behovsteori. Avslutningsvis kommer hypoteserna att analyseras. Kapitlet 

kommer att koppla resultaten till tidigare forskning samt innehålla egna reflektioner. 

 

6.1 Öppen fråga 

Efter att vi sammanställt våra svar av den inledande öppna frågan i enkäten gällande de 

främsta anledningarna varför respondenterna arbetar som revisor kunde vi konstatera att 

“Utvecklingsmöjligheter” var det som flest respondenter svarat. Vidare i 

sammanställningen kunde ses att “Lärorikt arbete”, “Roligt arbete”, “Karriärmöjligheter” 

samt “Socialt arbete” var respondenternas vanligaste svar. Att ett flertal respondenter 

svarat just utvecklingsmöjligheter är ett förväntat svar då revisionsbranschen enligt FAR 

(2016), revisorernas branschorganisation, är en yrkesinriktning som erbjuder unika 

utvecklingsmöjligheter. Karriärmöjligheter anses även det enligt FAR (2016) vara en stor 

anledning till att välja revisionsbranschen, detta stämmer överens med våra resultat då 

karriärmöjligheter är något som ett flertal revisorer svarat. 

 

Dessa svar kunde under empirikapitlet kategoriseras och kopplas till inre motivation och 

identifierad reglering baserat på SDT samt behov av gemenskap baserat på McClellands 

behovsteori. Samtliga 83 svar som vi erhållit på den öppna frågan har kunnat härledas till 

antingen SDT eller McClellands behovsteori. Genom att analysera den öppna frågan i vår 

studie kunde vi således konstatera att våra resultat indikerar att SDT samt McClellands 

behovsteori ser ut att vara applicerbara för att förklara revisorers motivation. Som tidigare 

diskuterat krävs det dock att dessa teorier appliceras i en gemensam modell för att vara 

heltäckande. För att koppla resultaten från denna fråga till vårt teoretiska bidrag i studien 

kan konstateras att för att kunna förklara motivationen hos revisorer är SDT eller 

McClellands behovsteori självständigt inte tillräckligt utvecklade. En kombination och 

en sammanfattande modell av dessa teorier bör därför täcka de begrepp som både 

McClelland och SDT innefattar. 

 

Vi valde att göra en jämförelse mellan svaren från den öppna frågan där respondenterna 

själva angett vad deras främsta anledning till att jobba som revisor är med de påståenden 

vi ställt utifrån SDT och McClellands behovsteori. Genom att ställa rangordningen av den 

öppna frågans svar mot rangordningen av påståendena kunde vi se att resultaten vi erhöll 

till viss del överensstämmer. Både den öppna frågan samt påståendena visade tydligt och 

samstämmigt att inre motivation är revisorernas främsta drivkraft. Däremot fanns det en 

viss skillnad i att revisorerna enligt påståendena angett att prestationsbehov var en stark 

drivkraft. I den öppna frågan kunde vi utläsa att revisorerna inte svarat just 

prestationsbehov i samma utsträckning som de gjort i påståendena.  

 

Genom att jämföra påståendenas rangordning utifrån deras medelvärden med den öppna 

frågan kunde det konstateras att de tre främsta motivationsfaktorerna utifrån påståendena 

är inre motivation, identifierad reglering samt behov av gemenskap. Det faktum att det 

finns en viss skillnad i rangordningen kan indikera att revisorerna varit något 

inkonsekventa i sitt svarande. Anledningen till att rangordningen skiljer sig åt kan då vara 

att det finns eventuella brister i hur respondenterna har uppfattat frågorna och i de fall 
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respondenterna inte har uppfattat frågorna på liknande sätt. Det är möjligt att revisorerna 

har ett högt prestationsbehov men att det inte är någon primär motivationskälla och att 

resultatet därav skiljer sig mellan den öppna frågan och påståendena. Att det förekommer 

en viss skillnad i den öppna frågans rangordning i jämförelse med påståendenas kan dock 

även vara en indikation på att den öppna frågan är fristående från svaren vi erhållit från 

påståenden. Att rangordningen skiljer sig åt kan då bero på att respondenterna inte 

påverkats av de påståendena vi ställt i enkäten utan helt besvarat den öppna frågan utifrån 

sina egna preferenser. 

 

Vi kan ändå konstatera att de svar vi fått från den öppna frågan överensstämmer med 

svaren utifrån påståendena i stor utsträckning trots en liten skillnad i rangordning. Att 

svaren till stor del överensstämmer indikerar att SDT och McClellands behovsteori 

tillsammans är användbara vid undersökning av motivation hos revisorer. Vi uppskattar 

att genom att endast använda antingen SDT eller McClellands behovsteori för att mäta 

revisorers motivation hade svaren inte kunnat ge en rättvisande bild av revisorernas 

motivation. Detta menar vi eftersom att inget av begreppen inom SDT täcker in begreppet 

“Socialt arbete” som ett flertal respondenter svarat i studiens öppna fråga, detta begrepp 

täcks däremot av McClellands behov av gemenskap. På liknande vis täcker inte 

McClellands behovsteori in “Roligt arbete”, vilket däremot täcks av begreppet inre 

motivation inom SDT. Sett till svaren från den öppna frågan samt våra påståenden kan en 

teorimodell kring motivation utformas som är applicerbar för revisionsbranschen, 

modellen bör vara en sammanställning av SDT samt McClellands behovsteori. Eftersom 

att våra svar från den öppna frågan endast bidragit med begrepp som kunnat kopplas till 

teorierna bör vi med säkerhet kunna lita på de svar som vi erhåller från påståendena. Vi 

anser därför att de resultat som påståendena bidrar med ger en rättvisande och heltäckande 

bild för att förklara revisorers motivation. 

 

6.2 Self-Determination Theory 

De påståenden som användes för att i vår enkät mäta begreppen inom SDT ställdes utifrån 

Tremblay et al. (2009). Dessa begrepp översattes till vår enkät från engelska påståenden 

till svenska påståenden. Det finns en risk vid översättning av påståenden att vissa 

betydande delar försvinner i översättningen av påståendet. Skulle det vara så att eventuellt 

betydande delar av ett påstående försvinner i översättningen så finns det en risk att 

respondenterna inte uppfattar påståendena på det sätt som är avsett. I och med det så finns 

det en eventuell risk att vår studies resultat blivit annorlunda på grund av fel som uppstått 

till följd av översättningen. Vi har igenom arbetet varit medvetna om att eventuella fel 

kan uppstå vid översättning kan uppstå och har därför låtit vår handledare och andra 

personer insatta i revisionsbranschen läsa igenom påståendena ett flertal gånger innan 

enkäten skickats ut till respondenterna. Detta bör således innebära att sannolikheten för 

att begreppen felaktigt översatts minskar. 

 

Efter insamling av data kunde vi konstatera att revisorerna i undersökningen identifierade 

sig mest med de tre självbestämmande stegen i SDT. Det är ett önskvärt utfall då tidigare 

forskning har fastställt att ju högre grad av självbestämmande beteende bland anställda 

desto bättre resultat för företag (Deci & Ryan, 2002, s. 19). Amotivation var det 

revisorerna identifierade sig minst med, trots att undersökningen gjordes under 

branschens högsäsong med hög arbetsbelastning. Vi diskuterade det faktum att dagsform 

kan påverka motivationen, att motivationen exempelvis kan vara lägre en väldigt stressig 

dag. Med stöd i tidigare forskning torde revisionsbranschens höga personalomsättning ha 
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ett samband med amotivation då det visat sig att amotivation leder till ökad 

personalomsättning (Tremblay et al., 2009, s. 221). Dock rankades amotivation lägst av 

respondenterna vilket ändå anses relativt väntat, då det bör finnas någon form av 

motivation för att söka sig till revisorsyrket eftersom det kräver flera års utbildning med 

särskild behörighet. 

 

Inte heller extern reglering i form av yttre belöningar såsom lön visade sig vara någon 

större motivationsfaktor bland revisorerna. En rimlig förklaring till detta skulle kunna 

vara att revisionsyrket inte är känt som något särskilt välbetalt och därav inte någon 

primär motivationskälla för de anställda. Eventuellt har det faktum att vi i denna 

undersökning endast har inkluderat revisorsassistenter och revisorer och således inte 

partners påverkat det resultatet. Det är möjligt att resultaten hade sett annorlunda ut om 

vi även hade undersökt extern reglering hos partners vilka tjänar bättre än 

revisorsassistenter och revisorer. Introjicerad reglering fick ett utspritt resultat och 

Cronbach’s alpha visade låga värden. Det som kunde konstateras är att medelvärdet av 

“För att detta arbete gör mig till en “vinnare” i livet” är högre än medelvärdet och 

medianen för “För att jag vill lyckas med detta arbete, annars skulle jag skämmas mycket 

över mig själv” och “För att jag vill bli väldigt bra på det här arbetet, annars skulle jag 

skämmas mycket över mig själv”. Att revisorerna inte i någon stor utsträckning har angett 

att de skulle skämmas eller bli besviken om de inte lyckas med sitt arbete, då medianen 

är 3 för båda, tyder på att respondenterna generellt har en god självkänsla och inte utför 

arbetet för att undvika skuldkänslor och oro. 

 

Det första steget i SDT som räknas som självbestämmande, identifierad reglering, var det 

steg som fick näst högst ranking bland respondenterna. “För att kunna uppnå mina 

karriärmål” var det påstående som rankades högst och fick en median på 6. Samtliga 

respondenter har värderat karriärmål högt vilket tyder på att både de som vill  stanna kvar 

inom revisionsbranschen och de som uppskattar att de kommer lämna arbetet som revisor 

inom 5 år i dagsläget arbetar som revisor för att uppnå senare karriärmål. Karriärmål kan 

således innebära en fortsatt karriär som revisor och eventuellt så småningom partner 

likväl som en ny karriär inom ett annat företag såsom ekonomichef eller liknande. Även 

resultatet för integrerad reglering rankades högt hos respondenterna i denna studie, vilket 

innebär att de anser att revisionsyrket är en del av det sätt de valt att leva sitt liv på. Då 

integrerad reglering har många likheter med inre motivation, som rankades allra högst 

bland respondenterna, är resultatet rimligt. Att revisionsbranschen kräver en viss 

utbildning indikerat att det bör finnas ett intresse för att söka sig dit och därav görs ett 

aktivt val att revisionsyrket ska vara en del av livsstilen.  

 

Inre motivation rankades allra högst av respondenterna vilket är mycket positivt för 

revisionsbranschen. Det har visat sig i tidigare forskning att inre motivation hos 

medarbetare är det som medför flest positiva konsekvenser i form av exempelvis 

arbetstillfredsställelse, engagemang, bättre hälsa och välmående (Tremblay et al., 2009, 

s. 221; Deci & Ryan, 2002, s. 19). Som nämnt tidigare i studien bör det finnas ett intresse 

för att söka sig till revisorsyrket vilket kan förklara respondenternas höga inre motivation. 

Kunskap har ofta ett starkt samband med intresse och därav är det rimligt att anta att det 

råder en hög inre motivation även i andra kunskapsbaserade branscher. 

Revisionsföretagens främsta tillgång är medarbetarnas kompetens och det är således 

mycket viktigt att personalen är motiverad. Det är svårare att ersätta personal i 

kunskapsbaserade branscher än många andra branscher då en persons kunskap och 

kompentens försvinner från företaget om personen lämnar. Slutligen konstaterades i den 
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här studien att respondenterna erhöll en självbestämmandegrad på 16,3 poäng vilket är 

ansett högt värde då ett positivt värde indikerar självbestämmande beteende. Tidigare 

studier har fastställt att icke självbestämmande beteende resulterar i fler negativa 

konsekvenser såsom arbetsstress och personalomsättning (Tremblay et al., 2009, s. 221). 

Däremot kunde vi i denna studie inte utläsa att högre självbestämmandegrad resulterar i 

lägre personalomsättning då resultaten visade att även respondenterna med intention att 

lämna revisorsbranschen inom fem år har angett höga värden på de självbestämmande 

stegen i SDT. Se 6.4 Hypoteser för vidare diskussion kring detta. 

 

6.3 McClellands behovsteori 

Resultaten vår studie bidrar med visar att revisorer i högst grad anger att de har ett högt 

behov av prestation. Efter prestationsbehov upplever respondenterna att behov av 

gemenskap är viktigast och tillsist maktbehov. Tidigare forskning säger att 

prestationsbehov och behov av gemenskap har ett samband med inre motivaion (Jha, 

2010, s. 390; Smith & Tisak, 1993, s. 302) vilket även vår studie indikerar då inre 

motivation, prestationsbehov och behov av gemenskap alla har rankats högt av 

respondenterna. Resultaten vi erhållit utifrån påståendena som mätt McClellands 

behovsteori visar således att revisorerna i vår undersökning har ett högt prestationsbehov. 

Tidigare forskning visar att högt prestationsbehov är en avgörande faktor för en bättre 

arbetsinsats (Arnolds & Boshoff, 2003, s. 78) och därför är det till revisionsbolagens 

fördel att deras revisionspersonal besitter ett högt prestationsbehov. En tänkbar förklaring 

till revisorernas höga prestationsbehov är de individuella utvecklingsplanerna revisorerna 

jobbar utifrån (EY, 2016). Organisationskulturen som presenterades i avsnitt 1.6 

Avgränsningar och begränsningar visar att det finns många och tydliga steg att klättra till 

som revisor vilket kan påverka prestationsbehovet. Personer med högt prestationsbehov 

gillar utmanande arbetsuppgifter och det faktum att det finns många 

avanceringsmöjligheter kan vara en förklaring till att revisionsyrket lockar just dessa 

personer. 

 

Resultaten visade även att revisorerna upplevde sig ha ett stort behov av gemenskap, då 

de flesta respondenter rankat påståendena utifrån en femma eller högre. Detta tyder på att 

revisorerna i vår studie har ett högt behov av gemenskap, vilket är ett väntat resultat 

eftersom revisorsyrket kräver mycket social interaktion med både kunder och kollegor. 

Att respondenterna i studien visar ett högt behov av gemenskap är önskvärt då forskning 

visar att relationen mellan kund och revisor har en positiv inverkan på revisionskvaliteten 

(Svanström & Sundgren, 2012, s. 54). En bidragande orsak till att behov av gemenskap 

rankades något lägre än prestationsbehov är det spridda resultatet av påståendet “Jag har 

svårt att ge negativ kritik till mina kollegor”. Skillnaden i påståendet återspeglas i en 

tydlig skillnad mellan hur män och kvinnor besvarat påståendet. Vårt resultat visar att 

kvinnor i vår enkät graderat att de har svårare att ge negativ kritik till kollegor än vad män 

har. Detta är i enlighet med tidigare forskning och vidare analys kring denna skillnad 

finns under avsnitt 6.4 Hypoteser. 

 

De resultat vi fick för att uppskatta revisorers upplevda maktbehov visade ett medelvärde 

på 4,2 på en 7-gradig skala. Medelvärdet från maktbehov visar att revisorer inte upplever 

sig ha ett speciellt stort behov av makt. En tänkbar förklaring till att respondenterna har 

rankat maktbehov lägre än prestationsbehov och behov av gemenskap är att vi i den här 

studien endast har frågat revisorsassistenter och revisorer och således inga partners vilka 

möjligtvis besitter ett högre maktbehov. Det intressanta vi kunde se efter att ha analyserat 
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dessa resultat var att män rankat samtliga tre påståenden ställda för att mäta makt högre 

än kvinnor, vilket indikerar att män i vår enkät upplever sig ha ett högre maktbehov 

relativt de kvinnor som deltagit. Detta stämmer överens med tidigare litteratur på ämnet 

som visar att män i jobbsituationer ofta upplever sig själva ha ett större behov av makt än 

kvinnor. Skillnader mellan män och kvinnors maktbehov diskuteras vidare i 6.4 

Hypoteser. 

 

6.4 Hypoteser 

Den första hypotesen i undersökningen gällde eventuella skillnader i män och kvinnors 

behov av gemenskap. Det visade sig att två av tre påståenden med syfte att mäta behov 

av gemenskap visade signifikanta skillnader vid jämförelse av kön. Det kunde konstateras 

att kvinnor upplever att de har svårare än män att ge negativ kritik till sina kollegor samt 

att det är viktigare för kvinnorna än männen i undersökningen att skapa och behålla goda 

relationer med kollegor. Resultaten är i linje med tidigare forskning som fastslagit att 

kvinnor i högre utsträckning än män värderar förhållandet till kollegor (Kovach, 1987, s. 

63).  

 

En tänkbar förklaring till att kvinnorna i undersökningen visar ett högre behov av 

gemenskap än männen är skillnader i uppfostran och normer för hur en man respektive 

kvinna ska vara. Toivanen et al. (2012, s. 7) menar att en pojke som gråter ofta uppfattas 

som arg medan en flicka som gråter ofta tolkas som ledsen. Flickor uppmuntras redan 

från tidig ålder att vara tysta, lyhörda och hjälpsamma (Toivanen et al., 2012, s. 20). 

Kvinnor uppmanas att visa mer känslor än män vilket kan vara en bidragande orsak till 

att de upplever det svårare att ge negativ kritik och lägger större vikt vid goda relationer 

än män. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att män överlag har lättare att skilja 

på person och prestation och av den anledningen har lättare att ge kritik då det gäller 

arbetet och inte är något personligt. Huruvida respondenterna gillar att arbeta i grupp 

visade ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor, då samtliga respondenter har 

angett att de gillar att arbeta i grupp. Med tanke på att revisionsbranschen präglas av 

mycket teamarbete med både kollegor och kunder är det både ett önskvärt och väntat 

resultat. 

 

Även test av andra hypotesen om maktbehov visade att två av tre påståenden hade 

signifikanta skillnader mellan könen. Det visade sig att män i större utsträckning än 

kvinnor tycker om att påverka andra människor och oftare tar en ledarroll i grupper. 

Tidigare forskning säger att män värderar status och position inom företaget högre än 

kvinnor (Herbohn, 2005, s. 76) vilket resultaten i denna studie förstärker. I dagens 

samhälle kan det konstateras att män har fler chefspositioner och därför är utfallet 

möjligen inte så oväntat. 2008 rapporterade Dambrin & Lambert att endast 15 % av alla 

partners inom Big-4 är kvinnor. Vidare beskriver de att befordran till chefspositioner 

vanligtvis sker i 30-årsåldern och således ofta sammanfaller med en ålder då många väljer 

att skaffa barn, vilket bidrar till att kvinnor väljer att sluta istället för att ta ett steg upp i 

hierarkin i högre utsträckning än män (Dambrin & Lambert, 2008). 

 

Ett av tre påståenden gällande den tredje hypotesen som testade eventuella skillnader 

mellan kön och extern reglering visade signifikant skillnad mellan män och kvinnor. I 

enlighet med tidigare forskning hade männen rankat inkomsten som en högre 

motivationsfaktor än vad kvinnorna i undersökningen gjort (Moyes et al., 2008, s. 79). 

Dock har inkomst värderas lågt av både män och kvinnor jämfört med andra 
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motivationsfaktorer i studien, men något högre av män än kvinnor. Möjlighet att tjäna 

pengar uppvisade nästan signifikant skillnad då männen rankat även det högre än kvinnor. 

Att män upplever lön som en större källa till motivation än vad kvinnor gör kan ha ett 

samband med att män inte visar lika stort behov av gemenskap som kvinnor samt att de 

besitter ett högre maktbehov. Om största fokus är att klättra på karriärstegen och således 

även lönemässigt är det möjligt att goda relationer inte värderas lika högt och som 

nämndes tidigare att kritik inte tas personligt. Maktbehov kan tolkas ha ett samband med 

att motiveras av högre lön, då löneökning ofta är sammankopplat med chefspositioner. 

 

Den fjärde hypotesen ställdes för att mäta ifall det fanns en signifikant skillnad mellan 

hur män och kvinnor rankat introjicerad reglering. Resultaten visade att det finns en 

signifikant skillnad gällande kön för två av tre påståenden baserade på introjicerad 

reglering. Männen i undersökningen angav i högre grad än kvinnorna att de skulle 

skämmas samt bli mycket besvikna om de inte skulle lyckas eller bli väldigt bra på sitt 

arbete. Tidigare studier har som sagt visat att män värderar status och position inom 

företaget högre än kvinnor (Herbohn, 2005, s. 76). Eventuellt kan männens högre grad av 

introjicerad reglering förklaras just av att status och position är viktigare för män än för 

kvinnor. Med grund i forskning kring SDT tyder resultaten på att män överlag har sämre 

självkänsla än kvinnor då de i större utsträckning angett att de skulle skämmas om de inte 

lyckas med arbetet vilket tyder på att motivationen drivs av godkännande från sig själv 

och andra (Tremblay et al., 2009, s. 214). Det är även möjligt att männens högre grad av 

introjicerad reglering hänger samman med att kvinnor värderar andra värden högre, 

såsom relationer och balans i privatliv. Att kvinnor prioriterar privatliv kan vara en 

bidragande orsak till varför de inte har angett att de skulle skämmas om de misslyckades 

med arbetet i lika hög utsträckning som män.  

 

Den sista hypotesen rörande eventuella könsskillnader gällde intention att lämna arbetet. 

Tidigare forskning har konstaterat att kvinnor i större utsträckning än män väljer att lämna 

revisionsbranschen för att få en bättre balans mellan privatliv och arbete (Gammie & 

Whiting, 2013, s. 90). Den här undersökningen indikerar i enlighet med tidigare forskning 

det faktum att fler kvinnor än män uppskattar att de kommer sluta som revisor inom fem 

år. Det finns en rådande samhällsnorm som säger att kvinnor tar större ansvar för 

hemarbete än män. Statistik visar att kvinnor tar ut cirka 80 % av föräldraledigheten samt 

att 60 % av män inte tar ut någon föräldraledighet alls under barnens första år (Jämo, 

2016). Den informationen kombinerat med att revisionsbranschen är präglad av mycket 

övertid kan vara en förklaring till varför kvinnor lämnar revisorsyrket i större utsträckning 

än män.  

 

Resterande hypoteser rörande eventuella skillnader mellan ålder, erfarenhet och intention 

att lämna arbetet visade inga signifikanta skillnader. En möjlig förklaring till att ålder inte 

fick signifikanta skillnader är att vi fick en relativt liten fördelning av ålder då de flesta 

av respondenterna hamnade inom åldersspannet 25-40 år. Ålder är också nära korrelerat 

med erfarenhet, att högre ålder innebär längre erfarenhet, och det är således rimligt att 

inte heller erfarenhet visade några signifikanta skillnader. En möjlig förklaring till den 

ringa ålders- och erfarenhetsskillnaden är att revisionsbranschen för många är en 

plattform för insamlande av erfarenhet samt fortsatt utbildning inför vidare karriärer och 

därav präglas av unga medarbetare. Om vi hade uppnått ett större åldersspann är det 

möjligt att resultaten hade gått mer i linje med tidigare forskning som visar att inre 

motivation ökar med ålder och erfarenhet. Hypotesen gällande intention att lämna arbetet 

testades mot inre motivation.  
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Resultaten visar att det inte finns något samband och mellan inre motivation och 

personalomsättning. Tidigare forskning har fastställt att inre motivation leder till lägre 

personalomsättning (Tremblay et al., 2009, s. 221). Vår studie indikerar till skillnad mot 

tidigare forskning att inre motivation inte leder till minskad personalomsättning. Samtliga 

respondenter visade sig inneha en hög inre motivation vilket kan vara en förklaring varför 

resultaten inte visar något samband mellan inre motivation och lägre personalomsättning. 

Resultaten indikerar att revisionsbranschens höga personalomsättning inte beror på 

saknad motivation bland revisorer utan på andra faktorer. Varför revisorer väljer att lämna 

branschen måste således ha andra anledningar då denna studie visar att samtliga 

respondenter, oavsett om de har en intention att lämna arbetet eller inte, visar en hög inre 

motivation. Dock menar vi att revisionsbranschens höga personalomsättning inte enbart 

är negativt. Varje år rekryteras flera hundra nya revisionsmedarbetare till 

revisionsbyråerna (PwC, 2016). Utan en hög personalomsättning hade detta inte varit 

möjligt då inte lika många nyanställda skulle behövas. Många nyutexaminerade 

civilekonomer börjar sin karriär som revisor vilket är mycket värdefullt för framtida 

karriärer. Ytterligare ett argument till att revisionsbranschen behöver viss 

personalomsättning är att revisionen skulle bli för dyr för kunder om det inte rekryterades 

nya revisorsassistenter. Att revisionsbranschen präglas av en hög personalomsättning 

bidrar således till att många kommer in på arbetsmarknaden vilket även är betydelsefullt 

för samhället i stort.   
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7. Slutsatser 

I det här kapitlet kommer studiens slutsatser att redogöras för. Kapitlet ämnar också 

presentera de praktiska och teoretiska bidrag som resultatet ger. Avslutningsvis kommer 

förslag för framtida forskning och studiens begränsningar att diskuteras. 

 

7.1 Slutsatser 

Vår studies forskningsfråga lyder:  

 

Hur väl anpassad är McClellands behovsteori samt SDT för att mäta revisorers 

motivation? 

 

Igenom hela arbetet har vår forskningsfråga varit studiens huvudsakliga fokus och för att 

besvara vår forskningsfråga genomfördes en empirisk studie. Genom den enkätstudie vi 

genomförde, datainsamlingen samt statistiska tester ämnade vi kunna svara på vad 

revisorer främst motiveras av utifrån SDT och McClellands behovsteori. Våra resultat 

indikerar att revisorer till största del drivs av inre motivation, detta styrks både av 

påståendena i vår enkät samt svaren från den öppna frågan i enkäten. Resultaten av 

undersökningen visar vissa signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. Enligt vår 

studie upplever kvinnor ett högre behov av gemenskap och män upplever sig ha ett högre 

maktbehov samt högre grad av introjicerad reglering och extern reglering. Kvinnor 

uppskattar även att de kommer lämna revisionsbranschen inom en femårsperiod i större 

utsträckning än män. 

 

Studiens syftade till att se hur SDT samt McClellands behovsteori är anpassade och 

utvecklade för att passa inom en kunskapsbaserad bransch vilken revisionsbranschen är 

ett tydligt exempel på. Vi har för att uppfylla det teoretiska syftet låtit respondenterna 

själva besvara frågan om vad som motiverar dem med deras egna ord. Genom en analys 

och sammanställning av svaren på den öppna frågan gällande motivation fick vi resultat 

som indikerar till att SDT och McClellands behovsteori är applicerbara tillsammans inom 

revisionsbranschen. De resultat denna studie bidrar med visar dock att varken SDT eller 

McClellands teori är tillräckligt utvecklade för att enskilt kunna förklara revisorers 

motivation. Teorierna behöver appliceras tillsammans i en sammanfattande teorimodell 

för att kunna omfatta samtliga delar av revisorers motivation. 

 

7.2 Teoretiskt bidrag 

Det primära teoretiska bidraget denna studie var ämnad att tillföra var huruvida SDT 

tillsammans med McClellands behovsteori är applicerbar på den kunskapsbaserade 

revisionsbranschen och om dessa teorier ger en rättvisande kartläggning av revisorers 

motivation. Detta kunde vi se genom den litteraturgenomgång vi gjorde där vi kunde 

konstatera att varken McClellands behovsteori eller SDT har applicerats i en 

kunskapsbaserad bransch liknande revisionsbranschen. Att applicera SDT inom en 

bransch där den tidigare inte testats har efterfrågats av Sheldon et al. (2003) samt 

Hennessay (2000). Även McNeese-Smith (1999) efterfrågar framtida forskning där 

McClellands behovsteori testas i en kontext och inom en bransch där den inte tidigare 

applicerats. 
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Vi valde därför att ställa en öppen fråga som första fråga i enkäten för att nå 

respondenternas “top-of-mind”-tankar varför de arbetar som revisor utan att vara 

påverkade av resterande del av enkäten. Efter sammanställning av samtliga respondenters 

svar på frågan kunde vi konstatera att svaren täcks av begreppen i SDT och McClellands 

behovsteori. Vårt teoretiska bidrag med den här studien blir således att SDT och 

McClellands behovsteori tillsammans är applicerbara vid undersökning av revisorers 

motivation. 

 

Vi anser att SDT och McClellands behovsteori tillsammans ger en bra förutsättning för 

att förklara motivation hos revisorer så sanningsenligt som möjligt. Svaren vi erhöll på 

vår öppna fråga indikerar att endast SDT eller McClellands behovsteori inte ensam fångar 

upp de viktigaste motivationsfaktorerna bland revisorer. Vi konstaterade således att 

McClellands behovsteori samt SDT behöver appliceras tillsammans inom 

revisionsbranschen för att kunna förklara revisorers motivation på ett heltäckande sätt. 

Vår studie kompletterar genom detta tidigare litteratur som efterfrågat att testa dessa 

modeller i en ny miljö (Sheldon et al., 2003; Hennessay, 2000; McNeese Smith, 1999). 

Något som dock bör tas i beaktning vid användning av SDT för att studera revisorers 

motivation, till skillnad från tidigare forskning, är att inre motivation inte indikerar lägre 

personalomsättning då vi inte kunde utläsa någon skillnad kring intention att lämna 

revisionsbranschen och inre motivation. Med tanke på att revisionsbranschen är en 

kunskapsbaserad bransch är det troligt att inre motivation inte har något samband med 

personalomsättning även i andra kunskapsbaserade branscher.  

 

Tidigare forskning på området har även efterfrågat att utveckla en motivationsmodell som 

kan fokusera både på individer samt hela gruppen (Ellemers et al., 2004; Sussman & 

Vecchio, 1982). Vi ser här att vi ger ett teoretiskt bidrag då vi ger bidrag både till att 

förklara hela gruppen revisorers motivation samt en möjlighet till att urskilja skillnader 

mellan olika bakgrundsvariabler. Behov av gemenskap rankades högt bland revisorerna, 

detta står i enlighet med Hofstedes (1983, s. 85) som menar att Sverige har en feminin 

kultur där människor i högre grad uppskattar privatliv och sociala relationer. I enlighet 

med tidigare forskning kunde vi även visa att kvinnor lägger en större vikt vid sociala 

aspekter i arbetet och således har ett större behov av gemenskap än män. 

 

Som diskuterats tidigare i studien översattes 18 påståenden som Tremblay et al. (2009) 

använt sig av sin studie för att mäta SDT till svenska i denna studie. Genom att göra en 

översättning av orden bidrar vi med en kunskap kring hur Tremblay et al. (2009) 

påståenden går att applicera i en svensk kontext. Vår studie ger ett teoretiskt bidrag då 

Tremblay et al. (2009) studie genom en teoriutveckling och översättning appliceras i en 

svensk miljö, se 4.5 Operationalisering. Dock bör det poängteras att vi uppnådde låga 

värden av Cronbach’s alpha till vissa begrepp i SDT. Eftersom Tremblay et al. (2009) 

uppnådde en acceptabel grad av Cronbach’s alpha kan översättningen från engelska till 

svenska till viss grad ha påverkat förståelsen av påståendena. 

 

7.3 Praktiskt bidrag 

Denna studie ger ett praktiskt bidrag i form av en ökad insikt och kunskap om vad som 

motiverar revisorer. Studien visar att revisorer främst drivs av inre motivation och att 

utvecklingsmöjligheter är en av de främst drivande faktorerna för revisorer. Studien 

bidrar även med kunskap kring skillnader i motivation hos män och kvinnor, studien kan 

visa att kvinnor rankar behov av gemenskap högre än män samt att män har ett större 
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maktbehov än kvinnor. Studien kan även visa i enlighet med tidigare forskning att män 

värderar inkomsten högre än kvinnor. 

 

Studiens resultat ger ett praktiskt bidrag till revisionsbyråerna i form av att de kan se vad 

som i störst utsträckning motiverar deras personal. Genom detta kan revisionsbyråerna 

anpassa sina arbetsplatser och lägga extra resurser för de faktorer som anses viktigast 

utifrån revisorernas åsikter. Studien visar att revisorer i en större utsträckning motiveras 

av kunskap och utvecklingsmöjligheter än av lön, detta kan ge revisionsbyråerna 

vägledning i hur de ska kunna hålla sin personal motiverad. Studien ger även ett tydligt 

praktiskt bidrag där vi kan påvisa och inte påvisa eventuella skillnader mellan olika 

grupper såsom ålder, kön, erfarenhet. Genom informationen om vad som motiverar en 

specifik grupp ges ytterligare information om hur arbetsplatsen kan anpassas beroende på 

bakgrundsvariabler. 

 

7.4 Studiens begränsningar och förslag till framtida forskning 

Motivation är ett brett begrepp och det finns mycket tidigare forskning kring ämnet och 

därmed finns det många ingångar för ytterligare forskning. Vår studie utgår från en 

kvantitativ metod, där vi kartlägger vilka faktorer det är som påverkar revisorernas 

motivation i arbetet. Ett förslag för framtida studier på ämnet skulle kunna vara att istället 

för en kvantitativ metod genomföra en kvalitativ studie. På så vis skulle en studie kunna 

genomföras där det söks en djupare förståelse till varför motivationen hos revisorerna ser 

ut på det sätt den gör. De enskilda faktorerna skulle på så sätt kunna undersökas djupare 

för en mer detaljerad syn. På så sätt skulle en förklaring och förståelse till varför 

motivationen ser ut som den gör fås istället för att som i den här studien, få reda på vad 

som motiverar anställda. Trots det faktum att vi ställer en öppen fråga för att identifiera 

eventuella faktorer som inte täcks av de modeller vi utgått ifrån kan vi eventuellt ha missat 

påverkande faktorer. Dessa hade eventuellt kunnat upptäckas vid en kvalitativ 

undersökning. 

 

Det finns en risk att vår förförståelse kan ha påverkat tolkningen av resultaten. Eftersom 

vi båda har en framtid inom revisionsbranschen och ett intresse för revision är det möjligt 

att vi omedvetet har tolkat resultaten annorlunda, exempelvis mer positivt. Vi har dock 

varit medvetna om detta och försökt vara så objektiva som möjligt genom hela arbetet. 

Genom vår litteratursökning fann vi ingen motivationsteori som var specifikt anpassad 

och inriktad mot revisionsbranschen. I och med bristen på tidigare motivationsforskning 

mot revision ger vår studie ett bidrag till forskningen inom detta område. Vår studie 

öppnar för ytterligare forskning gjord inom revisionsbranschen, ett större antal 

respondenter är självklart att föredra då för att lättare göra generaliseringar. Det faktum 

att vår studie använt sig av ett bekvämlighetsurval kan således ses som en brist i vår studie 

då resultatet i vår studie inte kunnat generaliseras. Dock menar Bryman (2008, s. 195) att 

studier som utgått ifrån bekvämlighetsurval kan fungera som en språngbräda till framtida 

studier.  Ett ytterligare förslag till framtida forskning då är att identifiera de olika byråerna 

och på så sätt se på eventuella skillnader däremellan. Genom att identifiera vilken byrå 

som revisorerna tillhör ges de olika företagen ett ännu tydligare bidrag till sin organisation 

då de ser motivationen hos just deras anställda. Det är möjligt att motivationen skiljer sig 

bland revisorer på exempelvis olika orter samt storlek på kontoret.  
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De främsta signifikanta skillnaderna i vår studie visade sig handla om skillnader mellan 

män och kvinnor. Kvinnorna i undersökningen angav till högre grad än männen att de har 

svårt att ge negativ kritik till sina kollegor. En intressant frågeställning för framtida 

forskning skulle vara att undersöka dessa könsskillnader djupare för att få en förklaring 

till varför kvinnor upplever att de har svårare att ge negativ kritik än män. En annan 

intressant aspekt i denna studie är att så många kvinnor anger att de inte tror att de kommer 

att stanna kvar inom revisionsbranschen under en 5-årsperiod. Förslag till framtida 

forskning kan där vara att undersöka varför kvinnor väljer att sluta som revisor i högre 

utsträckning än män och ifall stöd till tidigare forskning ges att detta beror på att kvinnor 

i högre utsträckning än män uppskattar en tydlig balans mellan privat- och arbetsliv. 

Ytterligare en intressant aspekt till framtida forskning är att undersöka varför revisorer 

väljer att lämna branschen, då vi i denna studie inte kunde utläsa någon skillnad kring 

intention att lämna och inre motivation.  

 

Saunders et al. (2003, s. 84) menar att forskare inom ekonomi bör beakta att marknaderna 

är ständigt föränderliga. Vi bör därför acceptera att vår undersökning således bör beaktas 

med en relativt kort aktualitet då resultaten kan ändras inom en relativt snar framtid. 

Samhället blir mer och mer jämställt idag vilket exempelvis tyder på att andelen kvinnliga 

partners sannolikt kommer att öka i framtiden då alltfler delar på föräldraledigheten. Detta 

leder dock vidare till ett förslag på framtida forskning då det kan vara intressant att 

replikera denna studie i framtiden för att sedan jämföra resultaten med de resultat vår 

studie bidragit med.  

  



68 

 

8. Etiska och Samhälleliga aspekter 

I detta kapitel kommer det att redogöras för de etiska och de samhälleliga aspekter som 

har tagits i beaktande vid genomförandet av studien. Kapitlet kommer att behandla 

forskningsetiska aspekter utifrån studien och avslutningsvis kommer samhälleliga 

aspekter att diskuteras. 

 

8.1 Etiska aspekter 

När det gäller forskningsetiska frågor berör Bryman (2008, s. 131) till största del frågor 

som är kopplade till de personer som på ett eller annat sätt är involverade i studien. Den 

främsta frågan som etiken behandlar inom samhällsvetenskaplig forskning handlar om 

hur de individer som studeras i den genomförda forskningen behandlas (Bryman, 2008, 

s. 127). Dahmström (2011, s. 148) menar att deltagande vid enkätundersökningar brukar 

öka då respondenternas anonymitet kan säkras. Bryman (2008, s. 127) belyser sedan att 

det finns särskilda aspekter som är viktiga att ta hänsyn till då genomförandet av 

forskningsstudier. Några av de viktigaste principerna som Bryman berör är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2008, s. 127-128). 

 

Bryman (2008, s. 131) menar att informationskravet syftar till att respondenterna tydligt 

ska informeras om vilket syfte som finns med studien samt att samtyckeskravet hänvisar 

till att göra deltagarna medvetna om att deltagandet i studien är helt frivillig och att inget 

tvång förekommer. Konfidentialitetskravet har som syfte att göra respondenterna 

medvetna om att alla uppgifter och all information som delges via studien behandlas 

endast för forskningsändamålet och nyttjandekravet påvisar den etiska ståndpunkten 

gällande att den information som fås i undersökningen endast får användas till 

forskningen (Bryman, 2008, s. 132). 

 

Då enkäten i denna studie skickas via internet kan inte informationen kring enkäten 

förmedlas direkt till respondenterna. För att säkerställa att deltagarna ändå får ta del av 

informationen har ett följebrev till enkäten skrivits där dessa krav garanteras.  Utöver 

detta har även konfidentialiteten garanterats genom att all data blir sammanställd i ett 

Excelark där vi endast ser svaren på de ställda frågeställningarna. Konfidentialiteten 

garanteras då det är omöjligt att urskilja enskilda respondenter. Bryman belyser även 

svårigheten i att avgöra vart den faktiska gränsen för vad som är etiskt och vad som är 

oetiskt går. Detta framställs som aningen mer komplicerat inom kvalitativ forskning då 

forskaren fysiskt intervjuar deltagarna i undersökningen (Bryman, 2008, s. 140). Samma 

problematik uppstår inte inom kvantitativ forskning i samma utsträckning och därför inte 

lika centralt för denna studie. 

 

Den teoretiska samt praktiska metod som studien innehåller avser att bidra med kunskap 

och insikt i att vår studie genomförts på ett etiskt försvarbart sätt. För att kunna säkerställa 

de etiska aspekterna i arbetet har vi med noggrannhet genomfört en litteratursökning som 

innebär att denna studie bygger på ett flertal vetenskapliga källor vid viktiga resonemang. 

Detta har gjorts för att vi på så vis ska kunna belysa teorier ifrån olika infallsvinklar och 

på så sätt säkerställa att inte en skev bild av verkligheten presenteras. Denscombe (2004, 

s. 213) menar att etik bör beaktas som koder och att det är upp till forskarna själva att ta 

dessa i beaktande för att genomföra en etiskt korrekt studie. 
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8.2 Samhälleliga aspekter 

Under 1980-talet utvecklades revisorns roll till att inte endast finnas till för företags 

aktieägare utan även tjäna samhället i stort och granska den finansiella information som 

företagen producerar (Eilifsen, 1990; Larsson, 2005b). Som lyfts under en tidigare del i 

arbetet är revisionsbranschen en särskilt viktig bransch att undersöka med grund i dess 

viktiga roll i samhället (Volcker, 2002, s. 4). Att revisionsföretag som granskar den 

finansiella information som företagen i samhället producerar håller en hög kvalité är 

viktigt. Eftersom att revisionsföretag är kunskapsbaserade företag håller således 

granskningen högre kvalitet ifall kunskapen som medarbetarna besitter stannar inom 

företaget. Att kartlägga motivation hos revisorerna för att företagen ska kunna bidra till 

en bättre arbetsmiljö ger förhoppningsvis resultat i att den stora personalomsättningen 

inom branschen minskar. 

 

Revisorns roll i samhället är således att kvalitetssäkra och ge en försäkring om att den 

finansiella information som cirkulerar håller en hög kvalitet. Detta är viktigt såväl för 

privatpersoner som stora och små företag. Genom att säkra revisionskvaliteten i högre 

grad kan allmänheten i större utsträckning helt förlita sig på att den finansiella information 

som presenteras är korrekt. Att informationen är tillförlitlig leder till färre egna kostnader 

för kontroller av informationen för både privatpersoner och företag. 

 

Vår uppsats har även beaktat samhälleliga aspekter utifrån ett hållbarhetsperspektiv i 

miljöavseende, detta har vi som författare påverkat både internt och externt. Vi har valt 

att använda oss av elektroniska dokument genom att söka artiklar via internet och vi har 

även distribuerat vår uppsats via en webbenkät. Således har förbrukningen av papper 

begränsats kraftigt under vår uppsatsperiod. Vi har även inför ”work-in-progress”-

seminarierna enbart använt oss av digitala dokument. Våra resultat har även betydelse för 

den sociala hållbarheten. Genom att se vad som motiverar revisorer kan 

revisionsföretagen utforma en mer attraktiv arbetsmiljö. 
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9. Sanningskriterier 

För att bedöma tillförlitligheten i en studie används olika sanningskriterier, i detta 

avslutande kapitel kommer vi att redogöra för dessa. Det kommer därför att presenteras 

för sanningskriterierna som är förknippade med en kvantitativ studie. Dessa 

sanningskriterier innefattar validitet, reliabilitet och generalisering. 

 

9.1 Validitet 

Validitet är i flera avseenden sett som det viktigaste sanningskriteriet inom forskning 

(Bryman, 2008 s. 50). Validitet beskrivs av Bryman (2008 s. 163), Dahmström (2011, s. 

73-74) och Eliasson (2006, s. 16) som ett kriterium som mäter huruvida en forskning 

verkligen mäter det som den är avsedd till att mäta. Vidare menar Dahmström (2011, s. 

73-74) att en studie bör ha en hög validitet för att kunna vara relevant och trovärdig. Det 

finns två olika typer av validitet enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006, s. 60-61), 

yttre samt inre validitet. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006, s. 60-61) lägger även fokus 

vid att en studie bör behandla och diskutera båda delarna av validitet för att kunna uttala 

sig om huruvida studien har en hög validitet eller inte. 

 

Eriksson & Wiedersheim (2006, s. 6) menar att yttre validitet syftar till att mäta den yttre 

verkligheten som finns, vilket gör det centralt att de enkäter som används förmedlats till 

rätt personer. Vi har i vår studie varit noggranna med att endast distribuera våra enkäter 

till revisorer inom Big-4. I våra enkätfrågor får respondenterna besvara frågor utifrån 

varför de valt att arbeta som revisor, det framgår även tydligt i enkäten att den är avsedd 

för revisorer, vilket borde minska risken för att enkäten besvarats av någon som inte är 

revisor. Däremot kan vi med säkerhet inte kontrollera att vi endast fått in svar från 

revisorer i och med att enkäten distribuerats ut till respondenterna via internet. Trots 

bristen gällande att det är en webbenkät bör vår studie ändå anses ha en relativt hög nivå 

av yttre validitet då det gjorts tydligt även för våra kontaktpersoner att studien endast är 

avsedd för revisorer. 

 

Inre validitet syftar till hur väl de begrepp som studien avser att mäta stämmer överens 

med frågorna i enkäten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 60). De 

bakgrundsvariabler vi ställde för att mäta respondenternas kön, ålder, erfarenhet samt 

intention att lämna arbetet anses enkla att utforma för att mäta det som frågorna avser att 

mäta. De övriga påståenden som inkluderats i enkäten är alla ställda utifrån tidigare 

teorier och studier, detta för att ge studien en högre trovärdighet. De påståenden som ställs 

för att mäta begreppen inom SDT kommer från tidigare litteratur där SDT använts och 

endast översatts till svenska. Detta ökar den inre validiteten för arbetet att våra påståenden 

verkligen mäter de begrepp som studien avser. 
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9.2 Reliabilitet 

Inom forskning beskrivs ibland reliabilitet som synonymt med tillförlitlighet. Reliabilitet 

avser frågeställningen om ifall de resultat en studie genererar skulle bli detsamma ifall 

undersökningen skulle genomföras på nytt. Det vill säga att reliabilitet dels handlar om 

att fastställa huruvida resultaten beror på slump eller engångsföreteelser eller har en grund 

i verkligheten (Bryman, 2008, s. 49). Svenning (2003, s. 63) beskriver att reliabiliteten 

finns för att förklara pålitligheten i studiens resultat. Han beskriver också att till skillnad 

från validiteten beror kriteriet reliabilitet på ifall undersökningsmetoden i studien är av 

kvantitativ eller kvalitativ art (Svenning, 2003, s. 63). 

 

För att visa att en studie har en hög reliabilitet ska två undersökningar med samma syfte, 

frågeställning och bakgrund genomföras generera ett resultat som blir detsamma i de två 

undersökningarna (Svenning, 2003, s. 67). Det är det svårt att uttala sig om ifall en 

liknande studie i framtiden hade uppnått samma resultat. I denna studie tar vi inte hänsyn 

till den eventuella förändring som sker kring medarbetarnas motivation i ett långsiktigt 

perspektiv. Hade en annan studie genomförts inom samma tidsperiod hade 

förhoppningsvis resultaten generat samma slutsatser. 

 

Det finns även en risk kring just enkätundersökningar som handlar om att respondenten 

eventuellt kan tröttna på att besvara frågorna under tiden och därmed inte generera svar 

som ger en rättvisande bild. Detta har tagits i beaktande innan enkätundersökningens gång 

och tidsaspekten har testats under ett flertal tillfällen. I det följebrev som tillhandahölls 

vid enkäten informerades även respondenterna om hur lång tid enkäten tar att besvara. 

Detta indikerar att respondenterna varit medvetna om tidsaspekten och att risken för att 

respondenterna tröttnat på att svara bör därmed ha minskat. Eriksson & Wiedersheim-

Paul (2006, s. 61) menar att för att uppnå en hög reliabilitet kan författarna till en studie 

vara obundna. En obunden studie syftar till att den inte påverkats av oss som författare. 

Eftersom att våra påståenden helt har ställts utifrån de teorier som ligger till grund för vår 

teoretiska referensram så bör vår studie anses ha hög reliabilitet. 

 

9.3 Generalisering 

Målet med vår studie var att förklara vad som motiverar revisorer i sitt arbete. Enligt 

Ohlsson och Sörensen (2011, s. 257) bör de data som samlas in kunna reflekteras utifrån 

ett bredare perspektiv. Dock menar Ohlsson och Sörensen (2011, s. 257) att det är svårare 

än förväntat att kunna dra större slutsatser kring den undersökta populationen. Detta då 

generaliseringen begränsas av ett antal olika delar, bland andra syftet med studien 

(Ohlsson & Sörensen, 2011, s. 257). Patel & Davidsson (2003, s. 54) menar att det för att 

en studie ska ha hög generaliserbarhet bör urvalet vara representativt för hela 

populationen. Eftersom att vår studie har utgått ifrån ett bekvämlighetsurval kommer 

detta att innebära att vår generaliserbarhet blir något lägre. Detta eftersom att samtliga 

revisorer inte har haft samma möjlighet att delta i undersökningen utan endast de som 

kontaktats av oss personligen eller fått studien skickad till sig via våra kontaktpersoner. 

 

Något som indikerar att vårt urval är representativt för populationen är att den fördelning 

vi fått mellan män och kvinnor till stor del speglar den könsfördelning som finns mellan 

de anställda inom de fyra stora revisionsbyråerna. Samtliga revisionsbyråer inom Big-4 

har väldigt liknande struktur såväl nationellt som internationellt. Det är därav rimligt att 

anta att våra resultat speglar hur motivationen hos revisorer generellt ser ut. Våra resultat 
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bör även till hög grad vara användbara för andra kunskapsbaserade branscher utöver 

revisionsbranschen. Ejlertsson (2005, s. 19) framhåller att en studie behöver ha utgått 

ifrån ett sannolikhetsurval för att kunna generalisera de resultat som studien kommer fram 

till, detta kriterium uppfyller inte vår studie. Eftersom att denna studie inte uppfyller 

samtliga delar för att kunna göra en generalisering av resultatet kommer detta således inte 

att göras. Vår studies resultat innehåller information om revisorers motivation och 

bakomliggande faktorer som kan anses påverka motivationen. Studien ger ett teoretiskt 

och praktiskt bidrag till framtida forskning och arbetsplatser inom revisionsbranschen 

trots det faktum att resultaten inte kan generaliseras. Studien ger trots bristen på 

generaliserbarhet ett tydligt bidrag till motivationsforskning där SDT samt McClellands 

behovsteori kombineras för att passa inom en bransch där teorierna tidigare inte använts.  
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Bilaga 1: Enkät 

Vi är två studenter från Umeå universitet som studerar vår sista termin på 

Civilekonomprogrammet. Vi håller för närvarande på med vårt examensarbete rörande 

revisorers motivation. Syftet med vår uppsats är att undersöka vad som motiverar 

revisorer till att göra en bra arbete. Vi vill med hjälp av denna enkät få svar på ett antal 

frågor kopplade till motivation. Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas innan inlämning. Vi kan garantera anonymitet då vi behandlar samtliga svar 

konfidentiellt så att enskilda respondenter ej går att utläsa. Enkäten tar cirka 5 minuter att 

besvara och vi hoppas att Du vill besvara frågorna så ärligt som möjligt då Dina svar är 

viktiga för oss. 

 

Vi är väldigt tacksamma för just Ditt deltagande, som hjälper oss att göra vår studie 

möjlig! 

Kön: Man □ Kvinna □ 

 

Ålder: ____________ 

 

Hur länge har du arbetat som revisor? ____________ 
Tror du att du kommer att arbeta som revisor om 5 år? Ja□Nej□Vet inte□ 

 

Varför arbetar du som revisor? 
Ange i vilken utsträckning var och en av följande påståenden stämmer överens med varför 

du arbetar som revisor. Skalan är 1-7 där 1 är ”instämmer inte alls” och 7 är ”instämmer 

helt”. 

 

För att det här är den typen av arbete jag har valt för att uppnå en viss livsstil 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

För inkomsten det ger mig 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Jag ställer mig själv samma fråga, jag verkar inte kunna hantera de viktiga 

arbetsuppgifterna jag ställs inför 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

För att jag finner stort nöje i att lära mig nya saker 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

För att det har blivit en grundläggande del av vem jag är 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

För att jag vill lyckas med detta arbete, annars skulle jag skämmas mycket över mig själv 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Jag valde den här typen av arbete för att kunna uppnå mina karriärsmål 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

För den tillfredsställelse jag känner när jag tar mig an intressanta utmaningar 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 
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För att det ger mig möjlighet att tjäna pengar 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

För att det är en del av det sätt jag valt att leva mitt liv på 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

För att jag vill bli väldigt bra på det här arbetet, annars skulle jag bli väldigt besviken 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Jag vet inte varför, våra arbetsvillkor är orealistiska 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

För att jag vill vara en ”vinnare” i livet 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Jag har valt den här typen av arbete för att uppnå vissa viktiga mål i livet 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

För den tillfredsställelse jag känner när jag klarar av svåra uppgifter 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

För att denna typ av arbete ger mig säkerhet 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Jag vet inte, det krävs alldeles för mycket av oss 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

För att det här arbetet är en del av mitt liv 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Ange i vilken utsträckning var och en av följande påståenden stämmer in på dig 

Ange hur väl du känner igen dig i följande påståenden med hjälp av skalan 1-7, där 1 är 

”instämmer inte alls” och 7 är ”instämmer helt”. 

 

Jag motiveras av utmanande arbetsuppgifter 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Jag har svårt att ge negativ kritik till mina kollegor 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Jag tycker om att påverka andra människor 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Jag tycker mycket om att arbeta i grupp 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Jag tar ofta en ledarroll i grupper 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 
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Jag gillar att ha personligt ansvar för utfall i arbetet 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Det är viktigt för mig att prestera i mitt arbete 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Det är viktigt för mig att skapa och behålla goda relationer med andra människor 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 

 

Jag gillar att tala inför många människor 

Instämmer inte alls    1    2    3    4    5    6    7    Instämmer helt 
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Bilaga 2: Deskriptiv statistik 
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Bilaga 3: Cronbach’s alpha 

 



87 

 

Bilaga 4: Samtliga svar öppen fråga 
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Bilaga 5: Kön mot samtliga påståenden 
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Bilaga 6: Chitvå-tester 
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