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Sammanfattning  

Det finns ett flertal studier som utgår från Hofstedes (1984) kulturella dimensioner. Dock ytterst 
få som fokuserar på hur den kulturella dimensionen maskulinitet och femininitet, 
revisionsprofessionen samt organisationskultur kan influera revisors preferenser för monetära och 
icke-monetära belöningssystem inom en organisation. Därför är denna studies syfte att skapa en 
ökad förståelse för hur den kulturella dimensionen maskulinitet och femininitet, 
revisionsprofessionen och organisationskultur influerar revisorers preferenser av monetära och 
icke-monetära belöningssystem, vid en internationell revisionsbyrå belägen både i Sverige och i 
Storbritannien. Studien har valt att utgå från Sverige och Storbritannien på grund av deras olika 
nationella kulturer.  De studier som påträffats inom detta område påpekar att preferensen för vissa 
belöningar är lika inom olika nationella kulturer samtidigt som vissa aspekter tyder på skillnader. 
Dessa studier har varit kvantitativa och därför valde denna studie att utgå från en kvalitativ 
forskningsansats för att försöka förstå dessa likheter och skillnader. Då människor mer än 
någonsin rör sig över nationsgränserna kan kunskapen om vad som influerar revisorers 
preferenser för monetära och icke-monetära belöningssystem vara relevant. 

För att kunna besvara studiens syfte har tjugotre frågor utformats och intervjuer har genomförts 
på revisorer i ett internationellt företag belägen i både Sverige och Storbritannien, där sex 
intervjupersoner varit delaktiga i studien. Intervjupersoner har i enskilda samtal tagit ställning 
och resonerat till olika händelser kopplade till kultur och dess preferenser. Studien har även 
inkluderat revisionsprofessionen och organisationskultur då tidigare studier som påträffats menat 
att det inte enbart är faktorer som nationell kultur som influerar. 

Denna studie har funnit likheter och skillnader inom och utanför den nationella kulturen. Den 
första slutsatsen är att revisorerna i Sveriges preferenser av monetära och icke-monetära 
belöningar tenderar att influeras i högre utsträckning av revisionsprofessionen och därefter 
nationell kultur. Den aspekt som influerar minst är organisationskulturen. Dessa influerar de 
Svenska revisorernas preferenser genom de värdegrunder, normer, förhållanden och värderingar 
som finns inom dessa tre aspekter. Den andra slutsatsen är att revisionsprofessionen är den 
dominanta influensen för  revisorerna i Storbritannien. Därefter influerar nationell kultur och 
organisationskultur i ungefär lika stor utsträckning. Även här influerar de tre aspekterna 
Storbritanniens revisorer genom de värdegrunder, normer, förhållanden och värderingar som 
finns. En tredje slutsats är att organisationskulturen uppfattas som icke-dominant när det gäller 
hur revisorers preferenser influeras, detta tolkas bero på att nationell kultur och 
revisionsprofessionen formar organisationskulturen.  
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Abstract  
 
Hofstede's (1984) cultural dimensions are frequently used in studies. However, very few focus on 
how the cultural dimension masculinity and femininity, auditing profession and organization 
culture can influence auditors’ preferences for monetary and non-monetary rewards system 
within an organization. Therefore, this study aimed at creating a better understanding of how the 
cultural dimension of masculinity and femininity, auditing profession and organization culture 
influence audit employees’ preferences of monetary and non-monetary rewards system at an 
international accounting firm, located in both Sweden and the Great Britain. The study has 
chosen to work with countries such as Sweden and the Great Britain due to their different 
national cultures. The studies that have been encountered in this field point out that preference for 
certain rewards are equal in the different national cultures while some aspects suggesting 
differences. These studies choose a quantitative approach and therefore this study choose to work 
with a qualitative research approach to try to understand these similarities and differences. Since 
people more than ever move across national borders the knowledge of what influences an audit 
employee preference for monetary and non-monetary reward system can be relevant. 
 
In order to answer the study's purpose, twenty-three interview questions where created and 
interviews have been conducted on auditors in an international company located in both Sweden 
and the Great Britain, where six audit employees were involved in the study. The audit 
employees in the study have during private interviews taking side and discussed various events 
related to culture and their preferences. The study also included the audit profession and 
organizational culture as these aspects were considered to be important. 

This study has found similarities and differences within and outside the national cultures. The 
first conclusion is that the Swedish auditors’ preferences of monetary and non-monetary rewards 
tend to be influenced to a greater extent of the audit profession and then the national culture. The 
aspect that influences the least is the organizational culture. The three aspects influence the 
Swedish auditors’ preferences by the common principles, norms, conditions and values that exist 
within each aspect. The second conclusion is that the auditing profession is the dominant 
influence of the auditors in the Great Britain. National culture and organizational cultures 
influence are quite equal. The three aspects also influence Britain's auditors by the values, norms, 
conditions and values that exist within each aspect. A third conclusion is that organizational 
culture is perceived as non-dominant in terms of how auditors’ preferences are influenced, the 
explanation seem to be that national culture and the audit profession influence the organizational 
culture. 
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1. INLEDNING  
I detta kapitel behandlas bakgrunden till studien där tidigare forskning ligger till grund. Vidare 
kan läsaren ta del av problemdiskussionen som lyfter de inriktningar och avgränsningar inom det 
valda ämnet. För att ge uppsatsen dess relevans beskrivs syftet som kandidatuppsatsen avser 
uppfylla.    

1.1!Introduktion  
 
Ett styrsystem kan vara lämpligt i en nationell kultur1 men mindre lämpligt i en annan (Hofstede, 
1984; Laitinen och Suvas, 2016; Jansen et al, 2009; Newman och Nollen, 1996). I den nuvarande 
eran av globalisering är organisationer i allt större utsträckning intresserade av kunskap om 
huruvida styrmetoder som är effektiva i en miljö kan användas effektivt i en annan (Bartlett och 
Ghoshal, 1989). Detta kan revisionsbyråer anse vara av intresse då Cooper et al. (1998) menar att 
de stora revisionsbyråerna bidrar till utvecklingen av globalisering. Att tillämpa lika styrsystem 
över olika nationella kulturer är riskfyllt eftersom kostsamma belöningar kan gå förlorade om de 
inte värderas av de anställda och inte tillför en förbättrad prestation. Internationella organisationer 
bör ta hänsyn till frågor om hur styrningsmetoder som används i deras miljöer bör modifieras för 
användning i andra nationella kulturer (Chaw et al, 1993; Chiang och Birtch, 2006) och i så fall, 
hur. 
 
Hofstede (1984) fastslår att "[…], inget styrsystem kan vara kulturfritt" (Originalspråk engelska, 
s.81). Individer i olika nationella kulturer är inte formade på samma sätt och Hofstedes 
anmärkning tyder på att individer i en organisation bidrar till olika nationella kulturer. Utifrån 
den anmärkningen skapade Hofstede sina kulturella dimensioner vars syfte var att främja 
tvärkulturella organisatoriska studier. Grundtanken i studien utgår från att ett land som benämns 
som maskulint karaktäriseras av hög monetär mentalitet, där monetära belöningar representerar 
välstånd och beundran (Hofstede, 1984; Gomez-Mejia och Welbourne, 1991; Chiang och Birtch, 
2006), medan ett land som benämns som feminint värderar icke-monetära belöningar som 
relationer, välmående och livsbalans som exempelvis barnomsorg (Hofstedes, 1984; Schuler och 
Rugovsky, 1998).  
 
Organisationer vill skapa en målöverensstämmelse mellan organisationen och dess anställda och 
använder styrsystem för att uppnå detta. Ett av de mest omtalade styrsystemen är 
belöningssystem vilkets syfte är att influera organisationens anställda att prestera mot önskade 
resultat. (Svensson, 2001; Chiang och Birtch, 2006) Det som influerar en individ till ökad 
prestation kan ha en motsatt effekt på en annan (Bonner et al, 2000; Chiu et al, 2002) och därför 
kan det vara till fördel att individorienterade belöningar inleds med en förståelse för individuella 
behov, värderingar och förväntningar. Huruvida ett belöningssystem är effektivt eller inte beror 
på om belöningssystemet är meningsfullt och värderas av mottagaren. Kunskap om kulturella 
likheter och skillnader kan öka förmågan att anpassa styrningsmetoder mellan olika nationella 
kulturer (Chiang och Birtch, 2006).  

                                                
1 ”Den kollektiva programmeringen av sinnet som skiljer medlemmarna i en grupp” (Hofstede, 
1980) 
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Generellt brukar belöningssystem delas in i två kategorier, monetära och icke-monetära. 
Monetära belöningssystem karaktäriseras av ekonomisk ersättning som exempelvis bonus och 
prestationsbaserad lön, medan icke-monetära belöningssystem karaktäriseras av belöningar som 
befordran och ledighet (Ax et al, 2001). Monetära belöningar ökar bland organisationer (Bonner 
och Sprinkle, 2002) och det var en tid där monetära belöningssystem medförde en konstant 
prestationsökning (Fessler, 2003). Inom organisationsledning har mycket tid lagts på forskning 
angående relationer mellan monetära belöningssystem och motivation (Bonner et al, 2000). 
Individer som erbjuds belöningar av ekonomisk natur lägger vanligtvis ner mer tid för att 
uppfylla målen än de som inte erbjuds sådana belöningar (Sprinkle, 2000). 
 
Ur en annan aspekt poängterar Hebda et al. (2007) att när monetära mål är uppfyllda blir de icke-
monetära målen viktigare. Mål som befordran, erkännanden och möjligheter till nya 
betydelsefulla uppgifter (Jordan et al., 2012) får större betydelse när monetära materialistiska 
behov är uppfyllda. Sorauren (2000) argumenterar för att icke-monetära incitament utvecklar inre 
förmågor hos individer samt ökar samhörigheten med organisationen. Belöningar av icke-
monetär karaktär kan även i vissa sammanhang vara mer lämpliga och eftersträvande då dessa är 
mer synliga2 i jämförelse med monetära belöningar (Hammermann och Mohnen, 2014). 
 
Huruvida revisorer föredrar ett monetärt eller icke-monetärt styrsystem baseras enligt Hofstede 
(1984) på dess nationella kultur. Detta innebär att kulturskillnader tillför variation i 
kompensationsstruktur mellan olika länder (Bryan et al, 2015). Forskning har bekräftat att det 
finns en nationell skillnad mellan länder av maskulin natur och länder av feminin natur 
(Hofstede, 1984). Dock menar Chiang och Birtch (2006) att kultur enbart är en av många möjliga 
aspekter som kan influera anställdas preferens för monetära och icke-monetära belöningssystem. 
Därför kommer denna studie även ta hänsyn till revisionsprofessionen och organisationskultur då 
de har starka normer och värderingar (Grey, 1988). Kunskap om hur nationell kultur, 
revisionsprofessionen och organisationskultur influerar revisorers preferenser av belöningssystem 
är viktig att besitta för att öka förståelsen om hur ett belöningssystem kan fungera i ett land i 
jämförelse med ett annat.  

1.2 Problemdiskussion  
 
För att en organisation ska lyckas influera anställda att agera utifrån organisationens 
övergripande mål (Smitt et al, 2002), är det viktigt med en ökad förståelse för hur den nationella 
kulturen femininitet och maskulinitet, revisionsprofession och organisationskultur kan influera 
revisorers preferenser för icke-monetära och monetära belöningar. En organisation bör utforma 
ett belöningssystem som de anställda i organisationen kan influeras av. En organisation som är 
baserad i exempelvis Storbritannien kan använda ett belöningssystem som fungerar där. Väljer 
denna organisation att etablera sig i exempelvis Sverige, måste de ta ställning till om de kan välja 
att använda samma belöningssystem som de tillämpar i Storbritannien (McKinnon, 2007), eller 
om preferensen för belöningssystemet kan vara annorlunda i Sverige.  

Ett styrsystem som appliceras i en nationell kultur kan vara till nackdel när den appliceras i en 
annan. En sådan nackdel kan uppstå när kostnader av att locka till sig nya och behålla nuvarande 
                                                
2 Mer synliga i den aspekten att icke monetära belöningar ofta är konkreta och kan uttalas och uttryckas medan 
monetära oftast bara syns på bankkontot. 
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anställda ökar. Detta på grund av att organisationen blivit en mindre attraktiv arbetsplats för de 
individer som inte föredrar en annan nationell kulturs styrsystem. (Chaw, Merchant och Wu, 
1995) Laitinen och Suvas (2016) påpekar att modeller som utformas i olika länder kan få 
oönskad effekt när de appliceras i andra länder utanför det estimerade urvalet. Individer med 
ursprung från olika kulturer influeras olika av samma styrmetoder (Birnberg och Snodgrass, 
1988), därför påpekar Chiu et al. (2002) att det är viktigt att identifiera vilka de viktiga 
komponenterna är som influerar anställda.  

En ökad förståelse för hur den nationella kulturen maskulinitet och femininitet bidrar till 
preferensen av belöningssystem är viktig eftersom att människor mer än någonsin rör sig över 
nationsgränserna för att arbeta i olika länder (Chow et al, 1999). Andersson och Ericsson (2008) 
påpekar att arbetsrelaterade faktorer som uppskattas av vissa kan vara mindre värda hos andra. 
Då individuella preferenser diversifieras mellan nationella kulturer går det inte att utesluta att 
andra aspekter, som belöningssystem kan variera. Individer som implementerar belöningssystem 
måste ha kunskap om anställdas preferenser för att belöningssystem ska fungera i de olika 
länderna och organisationerna (Chow et al, 1999, Harrison och McKinnon, 2007, Harrisson et al, 
1999; Harrison, McKinnon, 1999; Harrison et al, 1994; Chiang och Birtch, 2005; Chiang och 
Birtch, 2006). Vissa studier menar att en organisations styrsystem bör anpassas efter den 
anställdes preferenser, det vill säga ta hänsyn till den nationella kulturen, medan andra menar att 
det inte enbart är aspekter som nationell kultur som influerar (Chiang och Birtch, 2006; Soeters 
och Schreuder, 1988; Chow et al, 1999). Detta innebär att en organisations styrsystem behöver 
anpassas efter fler aspekter än enbart den nationella kulturen. (Chiang och Birtch, 2006; Sparrow 
och Hiltrop, 1995). Därför inkluderas revisionsprofessionen och organisationskultur i denna 
studie. 

Då få studier samtidigt diskuterar hur kulturell maskulinitet och femininitet, 
revisionsprofessionen och organisationskultur influerar revisorers preferenser av belöningssystem 
undersöks en internationell revisionsbyrå, det vill säga att organisationen är belägen i fler än ett 
land. Detta på grund av revisionsbyråers liknande strukturer, jobb och karriärvägar (Chatman, 
1991). Studiens huvudfokus ligger på hur den kulturella dimensionen maskulinitet och 
femininitet (se Hofstedes, 1984) influerar anställdas preferenser av monetära och icke-monetära 
belöningssystem, eftersom de studier som påträffats visat blandade resultat om kulturens influens 
på preferenser (se Chiang och Birtch, 2006; Chiang och Birtch 2007) eller föreslår att nationella 
skillnader inte enbart ska tas i åtanke inom vissa styrningsområden (Carr och Pudelko, 2006) Det 
innebär att hänsyn även rimligtvis bör tas till organisationskultur samt revisionsprofession, då 
individer inom yrket inte enbart behöver lära sig vilka tekniker som krävs utan även vilka 
värderingar som speglar yrket (Schein, 2010). Förutom Sveriges feminina kultur och 
Storbritanniens maskulina kultur, kommer även revisionsprofessionen och organisationskultur att 
jämföras och identifieras för att öka förståelsen för hur dessa tre aspekter kan fungera som en 
influens för revisorers preferens av monetära och icke-monetära belöningssystem. Det vill säga, 
hur kan kulturell maskulinitet och femininitet, revisionsprofessionen och organisationskultur 
influera revisorers preferenser för monetära och icke-monetära belöningar? 
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1.3! Syfte 
 

Studien syfte är att skapa en ökad förståelse för hur revisorers preferenser för monetära och icke-
monetära belöningssystem influeras av den kulturella dimensionen maskulinitet och femininitet, 
revisionsprofessionen och organisationskultur. Detta genom att identifiera likheter och skillnader 
i preferenser för monetära och icke-monetära belöningar mellan revisionsbyråer inom en 
organisation belägen i Sverige och Storbritannien, samt jämföra hur de tre aspekterna influerar 
revisorernas preferenser.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel introduceras relevant teori och olika definitioner som används för att uppfylla 
studiens syfte. Kapitlet startar med att definiera kulturella skillnader, revisionsprofessionen, 
styrsystem och organisationskultur samt preferenser (belöningsdimensioner - belöningssystem, 
belöningskriterium, belöningstyp). Litteraturen ligger till grund för att ge en bild av ämnets 
innebörd. 

2.1 Kulturella skillnader 
 
Kultur definieras olika av olika individer, Geert Hofstede (2011) menar att "Kultur är den 
kollektiva programmering av sinnet som skiljer medlemmarna i en grupp eller en kategori av 
människor från andra" (Originalspråk engelska, s.3). Då innebörden av kultur skiljs åt mellan 
olika individer finns det inte en definition för vad kultur innebär. Detta kan bli problematiskt när 
det talas om hur kultur influerar anställda, dock är inte detta den enda svårigheten som finns. I 
vissa sammanhang brukar nationer jämställas med samhällen. Samhällen är utvecklade former av 
organiskt sociala organisationer där individer i ett samhälle har en gemensam kultur, i nationer är 
detta inte fallet. På senare år har grupper som vanligtvis skiljs åt funnit likheter som exempelvis 
politiksystem, nationella skydd och nationella språk. Därför bör "nationalitet" användas med 
hänsyn inom tvärkulturella studier. Dock är nationalitet ofta det enda kriteriet för klassificering 
och det är praktiskt eftersom det är mycket lättare att få tag på information från länder än från 
organiskt homogena samhällen. (Andersson och Ericsson, 2008) Därför, när kultur nämns 
kommer studien hädanefter referera till den nationella kulturen maskulinitet och femininitet, om 
inte annat anges. 
 
Schuler och Rogovsky (1998) definierar nationell kultur som de gemensamma värden individer 
som tillhör samma kultur har. Ett antal studier har kommit till slutsatsen att tvärkulturella 
skillnader i värden existerar och de nationella dimensionerna förklara varför dessa skillnader 
finns. Hofstede (2005), Schuler och Rogovsky (1998), Chiang och Birtch (2005, 2006, 2007) och 
Edwards och Reeds (2006) är några av de som studerat hur kultur kan influera preferenser av 
belöningssystem. Enligt Styhre et al. (2006) ska individer inte underskatta kulturens inflytande då 
den kommer med dominanta normer och värderingar. Stora internationella revisionsbyråer som 
deltar i den globala expansionen genom att investera i nya marknader (Cooper et al, 1998) bör 
därför ta hänsyn till detta. Gray (1988) instämmer och menar att det är viktigt att undersöka hur 
kultur influerar de anställda i revisionsbyråerna. I revisionsbranschens ökade internationalisering 
sker sammanslagningar av lokala och internationella organisationer. Vilket leder till att olika 
organisatoriska kulturer och nationella kulturer slås samman. (Soeters och Schreuder, 1988). 

Tidigare studier (Schuler och Rogovsky, 1998; Chiang och Birtch, 2005) har informerat att det 
råder skillnader i nationella kulturer, därför kommer belöningssystem mellan olika kulturer att 
skilja sig åt beroende på dess preferenser och värderingar. En studie av Sanchez-Runde och 
Steers (2002) har bidragit till mer kunskap om hur kultur influerar anställda. Deras resultat tyder 
på att kulturella skillnader influerar anställdas inställningar för ekonomiska belöningar, t.ex. lön, 
och icke-finansiella incitament, såsom extra ledighet. Ett flertal studier har försökt att förklara 
kultur (se Kluckhohn och Strodbeck, 1961; Hampden-Turner och Trompenaars, 1993). 
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2.1.1 Geert Hofstedes kulturella dimension  
 
Organisatoriska styrmedel är kulturspecifika, vilket innebär att en styrteknik som är applicerbar i 
en kultur inte alltid är lämplig i en annan (Hofstede, 1984). Geert Hofstedes kulturella 
dimensioner är en av de två världsledande studier som gjorts inom tvärkulturella studier, där 
116,000 svar från sextiosex olika länder mellan år 1967 och 1973 insamlats (Chiang, 2005). 
Dimensionerna bygger på att människor runt om i världen styrs av olika seder, institutioner, 
moraler, attityder, etiska standarder och föreställningar (Hofstede, 1984). Varje land tilldelades 
ett index mellan 1-100 för att underlätta jämförelsen mellan de olika ländernas grad av 
maskulinitet och femininitet. Ett värde närmre 100 indikerar på en högre grad av maskulinitet och 
ett värde närmre 1 indikerar på det motsatta. (Hofstede et al, 2011) 
 
Generaliseringar angående individer kan inte göras och därför är det av vikt att internationella 
organisationer och ledningsteoretiker har den kulturella faktorn i åtanke när de överför en 
organisation från en kultur till en annan (Hofstede, 1984). Newman och Nollen (1996) drar 
slutsatsen att när anställda styrs i enlighet med deras nationella kultur presterar de bättre. De antar 
även att prestationen kan minska om de anställda styrs utifrån normer och värdegrunder som inte 
går hand i hand med deras nationella kultur (Newman och Nollen, 1996). 
 
Den här studien har valt att fokusera på en av Hofstedes (1984) kulturella dimensioner, 
maskulinitet kontra femininitet. Grunden i maskulinitet ligger i måluppfyllelse, materialistisk 
framgång, bestämdhet och hjältemod. Femininitet däremot innebär preferens för förhållanden, 
anspråkslöshet, ta hand om de svaga och livskvalité. (Hofstede, 1984; Chiang och Birtch, 2005) 
Faktorer som rättvisa kontra jämställdhet, konkurrens kontra samhörighet, sympati för de starka 
kontra de svaga, vikten av prestation kontra vikten av arbetsrelationer, förväntningar på karriären 
och kvaliteten på arbetslivet påverkar dimensionen och avgör åt vilket håll (maskulin eller 
feminin) ett land lutar mot (Hofstede, 1984). 
 
Vid granskning av maskulinitet kontra femininitet dimensionen har Sverige ett indexvärde på fem 
och Storbritannien ett indexvärde på sextiosex, detta innebär att Storbritannien är mer maskulina. 
Storbritannien strävar följaktligen efter ett samhälle som fokuserar på prestation, medan Sverige 
är mer feminina och strävar efter ett socialt jämställt samhälle där välfärd står i fokus (c.f. 
Hofstede, 1984). Skandinaviska länder, som Sverige, har en lägre maskulinitet än Storbritannien. 
Det vill säga att även om dessa länder befinner sig i samma del av världen existerar en stor 
variation av graden av maskulinitet (Andersson och Ericsson, 2008). 

Hofstedes kulturella dimensioner har använts i många studier (Birnberg och Snodgrass, 1998; 
Chiang och Birtch, 2005; Chiang och Birtch, 2006; Schuler och Rogovsky, 1998; Chow et al, 
1999; Harrison och McKinnon, 2007; Harrisson et al, 1999; Harrison och McKinnon, 1999; 
Harrison et al, 1994) vilket både är positivt i aspekten att den testas intensivt, men också negativt 
då det finns fler aspekter om kultur (Smith et al, 1996; Schwartz, 1992) som hamnar i skym 
undan.  
 
Även om många författare argumenterar för att det är viktigt att ta hänsyn till nationell kultur 
(Jansen et al, 2009) har det varit en generell tanke hos forskare att styrningsmetoder är oberoende 
från nationell kultur (Carr och Pudelko, 2006). Tidigare forskning inom ämnet har redovisat 
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blandade resultat där resultaten visat på både skillnader mellan nationella kulturer och preferenser 
(Chiang och Birtch, 2006; Chiang och Birtch, 2007) samt att i vissa fall kan samma styrning 
appliceras oberoende av nationell kultur (Carr och Pudelko, 2006). I Chiang och Birtchs (2007) 
studie där de undersöker den multidimensionella naturen av belöningspreferenser och om 
nationella skillnader i preferenser existerar, bekräftar deras analys att det finns skillnader. Den 
påvisar dock även att det finns likheter i preferenser mellan nationerna. Chiang och Birtch (2007) 
kom fram till att preferenserna för belöningstyp varierade mer mellan länder i studien, medan 
preferenserna för belöningssystem och belöningskriterium var mer lika.  

2.1.1.1 Maskulinitet 
 
Den kulturella dimensionen maskulinitet jämfört med femininitet i nationella sammanhang 
innebär skillnader i styrning av organisationer. Maskulinitet förknippas med kulturer som 
fokuserar på prestation (Hofstede, 1984) eller som Newman och Nollen (1996) uttrycker det 
"Maskulina kulturer kännetecknas av handlingar istället för att tänka och observera" 
(Originalspråk engelska, s.758). Maskulina länder prioriterar rättvisa i aspekten att individer ska 
belönas efter sin prestation. (Hofstede, 1984) Individer fokuserar på prestation istället för att 
skapa relationer och arbetsförhållanden är mindre viktiga då karriär prioriteras (Hofstede, 1984; 
Laitinen och Suvas, 2016).   
 
I Newman och Nollens (1996) studie där de analyserat finansiella resultat för enheter inom 
organisationer i arton länder och hur nationell kultur påverkar resultatet, drar de slutsatsen att 
prestationerna och resultaten var högre när enheterna styrs i enlighet med nationell kultur. 
Maskulina kulturer influeras av monetära belöningar (Chiang och Birtch, 2005; Edwards och 
Reeds, 2006) där den maskulina dimensionen representeras i en organisationskontext som 
möjlighet till större bonusar, befordran, erkännanden, och belöningar (Newman och Nollen, 
1996). Det stödjer även Andersson och Ericsson (2008) när de påstår att individer inom 
maskulina kulturer föredrar belöningar som pengar och andra finansiella belöningar. 
Fortsättningsvis stödjer Newman och Nollens (1996) studie antagandet att monetära belöningar 
leder till högre prestationer inom maskulina kulter, vilket även leder till antagandet att individer 
inom maskulina kulturer föredrar monetära belöningar.  

2.1.1.2 Femininitet  
 
Femininitet förknippas med välfärdssamhällen (Hofstede, 1984). Monetära belöningar är inte lika 
värderade i feminina kulturer och mycket vikt läggs på andras välmående (Van de Stede, 2003). 
Hofstede (1984) menar att i feminina länder är jämställdhet viktigt och belöning bör fås utifrån 
behov, de starka skall hjälpa de svaga. Inre belöningar som är associerade till de anställdas jobb, 
såsom personalutveckling, ökat ansvar, självförtroende och den glädje som fås av sitt arbete anses 
vara viktigare än de monetära belöningarna, vilka är direkt relaterade till individens uppnådda 
prestation (Kominis och Emmanuel, 2005). Individuella relationer mellan kollegor samt 
relationen till organisationen är av stor vikt samt att arbetsförhållanden bedöms vara vitala. 
Vidare påpekar Birnberg och Snodgrass (1988) att individer i feminina kulturer influeras mer av 
feminina belöningar, det vill säga att de i mindre utsträckning influeras av individuella 
belöningssystem (Edwards och Reeds, 2006). 
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Organisationsmässigt representeras den feminina dimensionen genom kvalité av relationer. 
Problem inom arbetslivet och misslyckanden döms inte lika hårt jämfört med organisationer som 
influeras av en maskulin kultur. (Newman och Nollen, 1996) Prestationsbaserade 
belöningssystem som skiljer anställda från varandra (beroende på hur mycket bonus de får) skulle 
därför påverkar relationer mellan kollegor, troligtvis leder det till att harmonin i organisationen 
störs och inte uppskattas i feminina kulturer (Chiang, 2005). Schuler och Rogovsky (1998) tillför 
till diskussionen genom att påstå att länder med en lägre grad av maskulinitet ofta har mer 
flexibla förmåner som semester, föräldraledighet och system för barnomsorg.  Då Newman och 
Nollen (1996) påpekar att enheter inom en organisation i feminina kulturer hade förbättrad 
prestation när belöningar inte var baserade på prestation, borde det vara möjligt att värdegrunder 
ligger till grund för vilka preferenser för belöningssystem som skiljer sig åt mellan dessa.  

2.2 Revisionsprofessionen 
 
Revisionsprofessionen består till viss del av en intern värld vilket innebär de förhållanden, krav 
och villkor som är vitala för hur revisorerna utför sina uppdrag (Johansson, 2005). Revisionsyrket 
är format av professionalismens normer och förhållningssätt vilket revisorerna kan identifiera sig 
med i sin yrkesroll. Alla inom professionen förväntas agera liknande där värderingar inom 
professionen är starkt förankrade. (Andersson och Popovska, 2013) Westerdahl (2005) 
uppmärksammar i sitt besök på en revisionsbyrå att revisionsarbetet sker i olika projekt. I dessa 
projekt samlas olika medarbetare av olika tjänstgöringstid, de försöker på så sätt använda sig av 
specifika kunskaper hos revisorerna.  
 
För att nå framgång är en viktig del av yrket att jobba övertid, det visar även att revisorerna är 
beredd på att offra fritid för att nå framgång (Andersson och Popovska, 2013). Westerdahls 
(2005) observationer visar även att revisorer är beredd att offra fritid, vilket indikerar på att det 
förväntas och är en del av professionen. Detta utifrån att han uppmärksammar när en nyanställd 
får en uppgift under sen eftermiddag och en anvisning om att uppgiften ska vara färdig morgonen 
nästa dag. Övertidsarbete bekräftar att revisorerna är pålitliga och hängivna till sitt arbete och sin 
byrå (Andersson och Popovska, 2013). I revisionsprofessionen arbetar de anställda efter att uppnå 
olika steg i karriären, där varje steg - assistent, senior, manager, senior manager och partner 
definieras utifrån vilka uppgifter revisorerna haft tidigare, vilka kurser de genomgått, om de är 
auktoriserad eller inte och hur länge de arbetat (Westerdahl, 2005). 

2.3 Styrsystem och organisationskultur 
 
Med hjälp av ett styrsystem kan organisationen influera hur de anställda arbetar (Smitt et al, 
2002) och minimera deras handlingsutrymme (Schuler och Rogovsky, 1998) för att få dem att 
arbeta mot organisationens övergripande mål (Smitt et al, 2002). Styrsystem designas olika 
beroende på det syfte som vill uppnås, det styrsystem som implementeras ska dock ha positiva 
effekter för organisationen som implementerar styrsystemet. Schein (2010) menar att på samma 
sätt som personlighet och karaktär vägleder och begränsar vårt handlingssätt, vägleder 
organisationskultur och begränsar handlingssättet hos medlemmana genom de normer som finns i 
den gruppen.  
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Styrsystem kan rimligtvis kopplas till organisationskulturen då Schein (2010) försöker definiera 
organisationskultur och menar att den genomsyrar och influerar hur en organisation hanterar sina 
huvudsakliga uppgifter, varierande miljö och verksamhet. Schein anser även att 
organisationskultur medför en viss grad av strukturell stabilitet till grupper inom organisationen. 
Organisationskultur kan vara ett starkt styrsystem då det tillför gruppidentitet vilket är en kraftigt 
stabiliserande aspekt. Kulturen ur ett organisatoriskt perspektiv är något som inte ges upp lätt och 
något som överlever fast medlemmar avviker. Den är även svår att ändra på då dess medlemmar 
värderar förutsägbarheten och meningen i stabiliteten vilken organisationskultur ger. (Schein, 
2010) 
 
Styrsystem kan som ovan nämnt ha olika former, en organisation bör ta hänsyn till faktorer som 
nationell kultur (Newman och Nollens, 1996), revisionsprofessionen (Schein, 2010) och 
organisationskultur (Chiang och Birtch, 2006). Det råder ingen entydighet i vad en organisation 
bör ta hänsyn till vid implementering av ett styrsystem, dock finns tre dimensioner, 
belöningssystem, belöningskriterium och belöningstyp, som enligt Chiang och Birtch (2006) 
måste samspela för att ett styrsystem ska fungera effektivt.  

2.4 Belöningsdimensioner  
 
Chiang och Birtchs (2006) tre dimensioner anses ligga till grund för individers preferenser i 
denna studie. Beroende på de värdegrunder som finns inom revisorernas nationella kultur, 
revisionsprofession och organisationskultur, kommer preferensen inom dessa 
belöningsdimensioner att skiljas åt eftersom att dimensionerna innehåller faktorer av både 
monetär och icke-monetär karaktär (c.f. Hofstede, 1984). 

2.4.1 Belöningssystem 
 
Belöningssystem handlar om hur en organisation väljer att belöna de anställda, belöningarna kan 
vara både prestationsbaserade och icke prestationsbaserade (Chiang och Birtch, 2006). 
Prestationsbaserade belöningar är kopplade till en organisations övergripande mål och strategier 
och utgår från hur väl de anställda presterar för att uppnå dessa (Svensson, 2001). Icke 
prestationsbaserade belöningar utgår från en rad andra kriterier, exempelvis tjänstgöringstid, 
vilket innebär att ersättningen baseras på den tid arbetstagaren arbetat för organisationen och 
ligger till grund för ersättningen (Porter et al, 2003; Chiang och Birtch, 2006). Kompetensgrad 
kan också ligga till grund för ersättning inom icke prestationsbaserade belöningar (Chiang och 
Birtch, 2006). 
 
Vad som anses vara en belöning, förmån eller rättighet varierar som tidigare nämnt från individ 
till individ. Rättigheter och förmåner kan bli så självklara att de inte längre uppfattas som en 
belöning. (Svensson, 2001) Vid användning av belöningssystem måste även belöningskriteriet 
beslutas och förmedlas till de anställda. (Chiang och Birtch, 2006) 

2.4.2 Belöningskriterium  
 
Belöningskriterium är en viktig beståndsdel i de anställdas preferenser. För att förstå hur 
revisorers preferenser av belöningssystem influeras måste faktorer inom belöningskriteriet även 
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identifieras och analyseras. (Chiang och Birtch, 2005) Prestationerna inom en organisation kan 
mätas utifrån en individ, grupp eller hela organisationens prestationer (Svensson, 2001).  
 
Om de anställda mäts utifrån deras individuella prestationer, finns det en risk för att de prioriterar 
sitt eget arbete på bekostnad av organisationen. Det kan med andra ord leda till kortsiktigt 
beteende. Individuella prestationer ökar även konkurrensen mellan de anställda. (Jackobsen och 
Thorsvik, 2002) Dock är individuella belöningar starkare och på ett tydligare sätt direkt 
relaterade till den anställde än de prestationer som mäts utifrån en hel grupp, eftersom vissa 
individer undviker eller arbetar ineffektivt men ändå erhåller belöningar (Merchant och Van der 
Stede, 2007). 
 
Beroende på om den anställde mäts utifrån gruppens eller organisationens prestationer kan 
belöningen fördelas olika mellan de anställda, detta kan innebära att ett fåtal personer får 
belöning och att andra blir utan. VD eller andra högt uppsatta individer kan exempelvis enbart 
vara de som belönas med högre bonusar för hela organisationens prestationer. (Arvidsson, 2004) 
Motsatt kan effekterna av en dåligt presterande arbetskraft beröra hela organisationen (Chiang 
och Birch, 2005). För att ett styrsystem ska fungera är det även viktigt med kunskap om 
belöningstyp, vilken kan kategoriseras in i monetära och icke-monetära belöningar (Svensson, 
2001). 

2.4.3 Belöningstyp  
 
En ökad förståelse för hur revisorers preferenser för en viss belöning influeras är av vikt för att 
kunna tillfredsställa den anställdas behov och kulturvärden (Chiang och Birtch, 2005). Hofstede 
(1980) beskriver hur behov varierar mellan olika nationella kulturer. Här påstår Hofstede (1980) 
som tidigare nämnt att länder med feminin natur har starka sociala behov för kvalitén av liv och 
relationer medan länder med maskulin natur prioritera framgång och prestationsbaserade 
belöningar.  

Faktorer inom olika belöningstyper måste analyseras för att se hur kultur influerar de anställdas 
preferenser av belöningar.  Ett sätt att öka förståelsen för belöningar är att dela upp dem i två 
kategorier, monetära och icke-monetära. 

Monetära belöningar  
  
Monetära belöningar består av yttre belöningar av finansiell karaktär som en enskild anställd 
erhåller vid olika prestationer. Individuell ersättning som baseras på prestation nyttjas i ett flertal 
länder som exempelvis Storbritannien (Bozionelos och Wang, 2007). Här kan belöningen bestå 
av bonusar, målrelaterad bonusar och optioner (Bonner och Sprinkle, 2002; Ford 1961). 
Beroende på vilken tidsram som mäter de anställdas prestationer, kan monetära belöningar delas 
in i både kortsiktiga och långsiktiga belöningar. 
 
Kortsiktiga belöningar som bonusar är väldigt vanliga och betalas antingen ut som en 
klumpsumma eller under en förutbestämd tidsperiod på maximalt ett år. Vanligtvis fördelas 
bonusar över en längre tidsperiod för att eliminera kortsiktigt beteende. (Merchant och Van der 
Stede, 2007; Locke, 2004) Långsiktiga belöningar består oftast av optioner och aktier där de 
anställdas prestationer mäts under en tidsperiod på över ett år för att belöna de anställda då de 
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uppfyllt organisationens långsiktiga mål. Detta ger ett starkt motiv för att använda belöningar 
som innefattar ägande, såsom aktier och vissa typer av optionsprogram, istället för att använda 
belöningar som enbart resulterar i direkt ekonomisk kompensation. Nackdelar finns även med 
långsiktiga belöningar, opinioner kan exempelvis motivera de anställda till att göra riskfyllda 
affärer. (Smitt et al. 2004)  
 
Icke-monetära belöningar  
 
Belöningar behöver inte enbart bestå av materiella slag utan de kan även bestå av immateriella 
ting. De är dock inte bundna till individers individuella prestationer i samma grad som monetära 
belöningar (Porter et al, 2003). Att bli uppskattad i sin arbetsmiljö, trivas på sin arbetsplats, se en 
mening med sina arbetsuppgifter och se att det leder till ett resultat, är även faktorer som är 
viktiga för de anställdas motivation (Svensson, 2001). Belöningar som befordran kan vara både 
monetära och icke-monetära då de inte bara innebär en högre ersättning utan även mer status och 
ansvar (Jackobsen och Thorsvik, 2002). 

Icke monetära belöningarna delas oftast in i två kategorier, de sociala respektive de införlivade. 
Det förstnämnda behandlar de drivkrafterna som handlar om involvering, vara omtyckt, få 
förtroende, identifikation, ansvar och s.k. "recognition programs" där ett foto av månadens 
anställd sätts upp i organisationens lokaler. De införlivade drivkrafterna däremot härrör från 
individernas egna grundläggande normer, ideal och värderingar. En uppgift eller en aktivitet kan 
såldes vara belönande i sig, till exempel att spela gitarr eller lyssna på en gitarrist, denna form av 
drivkraft kallas inneboende eftersom att de är inneboende i själva aktiviteterna. (Svensson, 2001) 

2.5 Sammanfattning och konceptuell modell   
 
Hofstede (1984) och Schuler och Rogovsky (1998) har visat att individers preferenser skiljs åt 
mellan olika nationella kulturer. Dock har Chiang och Birtch (2005, 2006, 2007) funnit både 
likheter och skillnader hos anställda inom olika nationella kulturer. Likheterna mellan individerna 
kan enligt Chiang och Birtch (2005) bero på speciell typ av organisation, industri och 
miljöfaktorer. En ökad förståelse för revisorers preferenser av Chiang och Birtchs (2006) tre 
dimensioner; belöningstyp, belöningssystem och belöningskriterium kan ske med hjälp av 
Hofstedes (1984) kulturella dimension maskulinitet och femininitet, revisionsprofessionen och 
organisationskultur. 
 
Enligt Hofstede (1984) är monetära belöningar viktiga för vissa individer medan icke-monetära 
belöningar är viktigare för andra, preferensen av dessa bör skilja sig åt mellan länder beroende på 
de värdegrunder som finns inom deras nationella kultur (Hofstede, 1984). På grund av de 
värdegrunder som finns inom den maskulina kulturen bör preferensen för prestationsbaserade 
belöningssystem finnas. Samtidigt som individer i den kulturen föredrar att få belöningar utifrån 
deras individuella prestationer. Den belöningstyp som associeras med de preferenserna är 
monetära belöningar. Med andra ord antas maskulina kulturer att preferera yttre belöningar med 
en finansiell karaktär som bonusar och opinioner. (Chiang och Birtch, 2005; Hofstede, 1984; 
Schuler och Rogovsky, 1998) Alltså antas revisorer i Storbritannien att föredra monetära 
belöningar på grund av de värdegrunder som finns inom den maskulina kulturen.  
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De värdegrunder som finns inom den feminina kulturen antas influera de anställdas preferenser 
av belöningssystem, belöningskriterium och belöningstyp. De individer som tillhör den feminina 
kulturen bör preferera icke-prestationsbaserade belöningssystem, samt föredra att få belöningar 
utifrån gruppen eller organisationens prestationer. Med andra ord kommer värdegrunderna som 
finns i den feminina kulturen bidra till att individer i feminina kulturer prefererar icke-monetära 
belöningar (Hofstede, 1984) som att få fler semesterdagar, värdera relationer och föräldraledighet 
(Schuler och Rogovsky, 1998). Alltså kommer revisorer i Sverige att föredra icke-monetära 
belöningar på grund av de värdegrunder som finns i den feminina kulturen (Hofstede, 1984). 
Chiang och Birtch (2006) menar att detta inte alltid är fallet, då preferenser influeras av andra 
faktorer. Enligt Soeters och Schreuders (1988) är det svårt att veta om det är nationell kultur eller 
organisationskulturen som är dominerande, de hittade med andra ord inget dominant svar. 
 
Då denna studie valt att fokusera på hur revisorers preferenser influeras har revisionsprofessionen 
tagits i beaktning men även organisationskultur eftersom att tidigare forskning visat att det inte 
enbart är nationell kultur som kan influera anställdas preferenser. Revisionsprofessionen är 
väldigt unik i det sättet att den kräver långa arbetstimmar, anställda arbetar efter att uppnå olika 
steg i karriären för att utvecklas samt att arbetet oftast sker i projekt. (Andersson och Popovska, 
2013; Westerdahl, 2005) 
 
För att sammanfatta den teoretiska referensramen har en modell framställts (Figur 1) som lyfter 
fram de mest centrala delarna i teori avsnittet. Modellen kommer vidare att fungera som ett 
verktyg för att analysera empirin. Utifrån teorierna har tolkningar gjorts för att kunna förklara hur 
dessa kan ge svar om influensen och preferensen för monetära och icke-monetära 
belöningssystem. Den nationella kulturen (maskulinitet och femininitet), revisionsprofessionen 
och organisationskultur influerar individers preferenser av  belöningsdimensionerna vilka nämns 
som belöningssystem, belöningskriterium och belöningstyp. Dessa preferenser kan i sin tur delas 
in i monetära och icke-monetära belöningssystem.  
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Nationell kultur: 
Maskulina värdegrunder  
- Prestation 
- Rättvisa 
- Relationer mindre viktiga 
- Konkurrens 
 
Feminina värdegrunder  
- Välfärdssamhälle 
- Välmående  
- Jämställdhet 
- Relationer viktiga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Konceptuell modell. 
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prestationer 

- Belöningar bestående av 
immateriella ting 

 

Revisionsprofessionen: 
- Normer 
- Värderingar 
- Krav 

Organisationskultur: 
- Normer 
- Miljö 
- Struktur 
- Värderingar 

Influens Influens Influens 

Preferens 

Monetära belöningar: 
- Prestationsbaserade 

belöningar 
- Mäts utifrån individuella 

prestationer 
- Belöningar bestående av 

materiella ting 
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3. METOD !
I detta kapitel behandlas den typ av metod som använts i denna uppsats. Kapitlet tar upp 
forskningens syfte och forskningsdesign, litteratur- och artikelsökning, den tillämpade 
forskningsansatsen, undersökningsansatsen, hur empirin insamlats, hur empiri analyserats, etc. 
Slutligen beskriver kapitlet vilka metodproblem som är relaterade till forskningsansatsen och den 
metod som används. 

3.1 Forskningens syfte och forskningsdesign 
 
Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för hur revisorers preferenser för 
monetära och icke-monetära belöningssystem influeras av den kulturella dimensionen 
maskulinitet och femininitet, revisionsprofessionen och organisationskultur. Detta genom att 
identifiera likheter och skillnader i preferenser för monetära och icke-monetära belöningar mellan 
revisionsbyråer inom en organisation belägen i Sverige och Storbritannien, samt jämföra hur de 
tre aspekterna influerar revisorernas preferenser. Bryman och Bell (2011) skriver att tonvikten 
vid insamling och analys av data vid kvalitativa studier ligger på ord än på kvantifiering. Den 
kvalitativa forskningsmetoden skapar med andra ord en djupare förståelse för det specifika ämnet 
och de händelser eller situationer som på något sätt kan påverka utfallet i undersökningen 
(Björklund och Paulsson, 2003), vilket gör en kvalitativ metod mest lämplig. 
 
Tidigare studier (se Chiang och Birtch, 2005, 2006; Schuler och Rogovsky, 1998)  inom området 
har valt att utgå från en kvantitativ metod då de undersökt om och hur många individer som 
influeras av nationell kultur och hur många som influeras av andra faktorer. I denna studie var 
avsikten att förstå hur revisorer influeras av nationell kultur, revisionsprofessionen och 
organisationskultur, därför valde författarna att utgå från en kvalitativ forskningsdesign. 

3.2 Litteratur- och artikelsökning 
 
En litteraturstudie och artikelundersökning påbörjades tidigt för att få en grundförståelse och för 
att finna ett problem samt eventuella luckor. Då få studier samtidigt diskuterade hur kulturell 
maskulinitet och femininitet, revisionsprofessionen och organisationskultur influerar revisorers 
preferenser av belöningssystem lades vikten på att öka förståelsen för hur dessa aspekter kan 
influera revisorers preferenser för monetära och icke-monetära belöningssystem. Utifrån denna 
metod samlades relevant teori för det valda forskningsområdet in med hjälp av Luleå tekniska 
universitets bibliotek. Databaserna ”Google Scholar", "Emerald Insight" och "Libris" tillämpades 
för att finna relevanta vetenskapliga artiklar och böcker.  

Exempel på de sökord som använts i studien är: monetary incentives, non-monetary incentives, 
reward system, motivation at work, styrning, belöningssystem, monetary incentives at work, 
culture, cultural dimensions, management, femininity, masculinity, Great Britain, Sweden, cross-
culture studies, tvärkulturella studier, employee preferences, international reward management, 
audit, auditing profession, organization culture, international preferences, revisionsprofession, 
organisationskultur.  

Antalet träffar på de ovan nämnda sökorden låg mellan ungefär 3 587 – 1000 000 beroende på 
sökord och kombinationer. Ett exempel på en kombination som hade lägre antal träffar var 
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"reward systems and cultural dimensions" med 3 587 träffar. Kombinationerna med det högre 
antalet träffar var "monetary incentives" och "cross-cultural studies" som hade 795 586. 

Utifrån de artiklar som sökmotorerna presenterade, användes referenslistor från artiklarna för att 
finna ytterligare artiklar och ämnesområden som kunde vara av intresse för uppsatsen.  

3.3 Forskningsansats 
  
Denna studie har sin utgångspunkt i tidigare studier och teorier om nationell kultur, 
revisionsprofessionen och organisationskultur. Dessa studier lade grunden för den empiriska 
metoden. Den empiriska undersökningen bidrog till en ökad förståelse för revisorernas 
preferenser som undersökts i denna studie, vilket enligt Bryman och Bell (2011) innebär att 
studien har en deduktiv forskningsansats.  

3.4 Undersökningsansats 
 
Yin (2007) skriver att fallstudier är lämpliga för att besvara frågor om hur. Fallstudie valdes 
eftersom frågor om hur stämmer överens med studiens syfte. Bryman och Bell (2011) menar att 
fallstudier innebär att en undersökning görs på en mindre grupp. Ett fall kan exempelvis bestå av 
en organisation, en viss plats, en grupp individer eller en situation. Då studien undersöker en 
internationell revisionsbyrå var detta en lämplig undersökningsansats att använda. Vid fallstudier 
ligger utgångspunkten i ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt 
(Bryman och Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) menar att valet av fall huvudsakligen ska 
grunda sig på vad man vill lära sig av studien. Yin (2007) skiljer mellan fem olika typer av fall, 
det kritiska eller avgörande fallet, det unika fallet, det informatoriska eller avslöjande fallet, det 
representativa eller typiska fallet och det longitudinella fallet. Det typiska fallet blir applicerbart i 
denna studie då den strävar efter att förstå två olika fall, Storbritannien och Sverige. 
 
Bryman och Bell (2011) menar att en komparativ design innebär en analys av två eller fler olika 
fall med mer eller mindre identiska metoder, denna typ av design används ofta inom 
tvärkulturella studier. För att undersöka hur kultur, revisionsprofessionen och organisationskultur 
influerar revisorers preferenser av belöningssystem måste två eller fler olikartade fall eller 
situationer jämföras, därför har denna studie valt att försöka förstå likheterna och skillnaderna i 
preferenser mellan revisorer i Sverige och Storbritannien. Avsikten är att jämföra hur dessa 
värdegrunder, normer och förhållningssätt kommer till uttryck i olika sociokulturella miljöer 
genom insamling av empirisk data. Bryman och Bell (2011) menar att tvärkulturella studier inte 
är helt problemfria, det största problemet rör hur likvärdighet ska uppnås bland intervjuguider. I 
vissa avseenden används nation som en synonym för kultur, detta blir problematiskt då skillnader 
tillskrivs kulturen och inte nationen. Det är därför viktigt att ha detta problem i åtanke vid 
utformning av intervjuguide.  

3.5 Val av fall 
 
För att besvara studiens syfte valdes ett fall ut, det vill säga en organisation som uppfyllde 
författarnas kriterier. Detta innebar att varje enhet i populationen inte hade lika stor chans att 
väljas ut. Vid val av bransch utgick studien från två kriterier, att organisationerna fanns 
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etablerade i både Sverige och Storbritannien och att de använde sig av belöningssystem. Med 
hjälp av denna information skedde en avgränsning till revisionsbranschen då det ansågs vara en 
bransch med tydliga strukturer. Utifrån denna avgränsning, är studiens resultat enbart 
applicerbara i revisionsbranschen. Författarna valde att utgå från en av de största internationella 
revisionsbyråerna. I bolaget som kontaktades valdes tre intervjupersoner ut från Sverige och tre 
intervjupersoner från Storbritannien. Totalt intervjuades sex individer. Dessa revisorer valdes ut 
genom vilka som fanns tillgängliga och hade tid för intervju och intervjuguide skickades till 
dessa. 

3.6 Insamling av empiri  
 
Insamling av primär data kan ske på olika sätt (Bryman och Bell, 2011), för att uppnå denna 
studies syfte samlades primärdata in med hjälp av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Detta 
har inneburit att intervjuguiden fastställdes i förväg och att varje intervjuperson har mött samma 
teman. Fråga 9 -17 i intervjuguiderna (bilaga 1 och bilaga 2) representerar preferenser, det vill 
säga belöningsdimensionerna. Fråga 9-10 utformades efter belöningssystem, fråga 11 – 12 
utformades efter belöningskriterium och 13 –17 utformades efter belöningstyp. Fråga 18 – 22 
representerar de maskulina och feminina värdegrunderna där aspekter som relationer mellan 
kollegor, livskvalité, rättvisa och konkurrens. De svarande hade stor frihet att utforma svaren på 
eget sätt, frågorna behövde inte alltid komma i samma ordning som i intervjuguiden. Frågor som 
inte heller fanns i intervjuguiden kunde också ställas om intervjuaren anknöt det till något som 
intervjupersonen sagt.  
 
Innan intervjutillfället fick respektive intervjuperson ett e-postmeddelande två dagar innan med 
relevant information och intervjuguide skickade till deras arbetsmail. Detta gjordes då de 
svarande skulle ges möjligheten att läsa sig in på frågorna. En annan fördel med detta var enligt 
Bryman och Bell (2011) att intervjupersonerna innan tillfället ägde rum skulle få möjlighet att 
fundera kring frågans innebörd och få kännedom om vad som skulle besvaras, detta för att 
underlätta missförstånd under intervjun då intervjupersonerna hade hög arbetsbelastning och 
kunde ge oss begränsad tid för intervjuer. En nackdel med denna metod kan dock vara att det 
leder till inövade och fabricerade svar.  
 
Intervjupersonerna kontaktades via telefon istället för direkt eftersom att telefonintervjuer ansågs 
vara mer lämpliga med tanke på att intervjupersonerna befann sig i olika länder. Detta medförde 
även att intervjuerna hölls på samma grunder. Bryman och Bell (2011) menar att 
telefonintervjuer är betydligt billigare och har lägre transaktionskostnader. Intervjuerna spelades 
in på två olika enheter samtidigt som anteckningar fördes, detta för att säkerställa att det fanns en 
extra inspelning om den andra inte fungerade. Vid intervjuerna höll en av studiens författare i 
intervjun medan den andra antecknade, sen varierade de vem som intervjuade. Författarna ansåg 
att det var att föredra då det kunde bli en förvirring om båda intervjuade samtidigt.  

För att underlätta insamling av empiri, definierades begrepp som varje intervjuperson kunde tolka 
olika. Begrepp såsom monetära belöningar definierades för att säkerhetsställa att 
intervjupersonerna hade samma tolkning av begreppet. Intervjuerna som hölls på engelska var 
mer utmanande, då följdfrågor var svårare att ställa och det var svårare att få intervjupersonerna 
att utveckla sina svar. 



 
 
 

17 
 

3.7 Etiskt förhållningssätt 
 
Inom styrning och företagsekonomiskforskning läggs en stor vikt på hur de individer som 
studerats ska behandlas (Bryman och Bell, 2011). Stor vikt lades därför på Bryman och Bells 
(2011) fem etiska förhållningssätt. Det första var informationskravet som innebar att de berörda 
personerna fick information om studiens syfte och allmän information om alla de moment som 
ingick i studien. Det andra etiska förhållningssättet var samtyckeskravet, vilket innebar att de 
svarande från organisationen fick information om att deras deltagande var frivilligt och att de vid 
vilken stund som helst hade rätt att avbryta intervjun om de önskade. Konfidentialitetskravet 
innebar att alla intervjupersoners uppgifter behandlades med största möjliga konfidentialitet, 
bolaget fick möjligheten att ta del av studien efter att den blivit publicerad. Det fjärde var 
nyttjandekravet vilket innebar att den insamlade empirin från enskilda personer endast användes 
vid forskningsändamålet och inte av någon tredje part. Det sista förhållningssättet benämns som 
falska förespeglingar, vilket innebar att intervjupersonerna inte fick falsk eller på något sätt 
vilseledande information om undersökningen. Intervjupersonerna informerades om dessa fem 
etiska förhållningssätt för att öka deras trygghet så att de kunde vara ärliga utan att behöva oroa 
sig för att de skulle bli satta i personliga svårigheter. Intervjupersonerna fick även en möjlighet 
att välja om de ville bli inspelade eller inte, om de inte ville det hade insamlingsmaterialet bestått 
av förda anteckningar. 
 
Vissa intervjupersoner i studien uttryckte en ytterst stark önskan om att det inte skulle gå att 
koppla något som sägs i studien tillbaka till dem eller till ett område på något sätt. Detta eftersom 
vissa hade höga positioner eller var välkända. Författarna valde därför att inte presentera och 
benämna intervjupersonerna som intervjuperson X eller dylikt. Författarna valde även att inte 
presentera och benämna intervjupersonerna då studien inte undersöker individuella perspektiv. 
Aspekter som kön och ålder anses irrelevant och att de kan ta fokus från andra viktiga aspekter 
som kulturell maskulinitet och femininitet.    

3.8 Analysens genomförande 
 
Den insamlade empirin granskades där intervjupersonernas preferenser sammanställdes och sattes 
in i en tabell för jämförelse och tydlig överblick mellan de olika fallen. Detta benämns enligt Yin 
(1989) för en analytisk generalisering och kan åberopas om två eller fler fall stödjer samma teori. 
Detta är anledningen till valet av redovisningsbyrå i Sverige och i Storbritannien då enligt Yin 
(1989) en slutsats kan dras om resultaten stödjer samma teori. Syftet var att öka förståelsen av 
hur kultur, revisionsprofessionen och organisationskultur influerade de anställdas preferenser 
med utgångspunkt i från den konceptuella modellen (figur 1). Modellens avsikt var att ge en 
tydlig bild av hur den teoretiska referensramen sammanfattades och användes för att undersöka 
likheter och skillnader mellan empirin och teorin i analysen. Analysen låg sedan till grund för de 
slutsatser som dragits i denna studie. Resultaten i studien bör inte tas som någon självklar sanning 
som gäller i alla internationella revisionsorganisationer, utan kommer att visa hur det ser ut i en 
faktisk organisation. 
 
I analysen låg inte den enskilda individen i fokus, utan det var influensen från de tre aspekterna 
samt skillnader och likheter mellan revisorerna i Sverige och Storbritannien som blev intressant 
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att analysera. För att uppfylla studiens syfte drogs slutsatser som baserades på jämförelser av 
likartade fall och dess koppling samt influens på preferensen av belöningssystem.  

3.9 Metodproblem 
 
Enligt Bryman och Bell (2011) bör forskare kolla på andra aspekter när det gäller reliabilitet och 
validitet då dessa begrepp är mer lämpliga för kvantitativ forskning. Gällande kvalitativ forskning 
tar de upp äkthet och trovärdighet som ska lämpa sig mer för kvalitativa studier som undersöker 
om det finns mer än en beskrivning av verkligheten som studeras.  
 
Svårigheten i denna studie är den begränsade tidsperioden vilket medför att intervjuer endast kan 
göras under en begränsad period. Varje intervjufråga utformades för att reflektera den teoretiska 
referensramen och mycket tid har lagts ner på att översätta till korrekt engelska så jämförbarheten 
mellan den svenska och den engelska guiden ökar. Den största svårigheten var att hitta 
intervjupersoner då arbetsbelastningen för revisorer är hög denna tid på året. Intervjupersoner i 
Storbritannien var de intervjupersoner som var mest problematiska att boka intervjuer med då de 
befann sig i ett annat land och endast fokuserade på sina kunder. Sen avböjde många från att bli 
intervjuade då de var oroliga över konfidentialitet.  

3.9.1 Trovärdighet 
 
Om studien ska ses som trovärdig bör fyra delkriterier uppfyllas. Dessa är tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och bekräfta (Bryman och Bell, 2011).   
För att öka studiens tillförlitlighet har Bryman och Bells (2011) råd om respondentvalidering 
följts. Författarna har efter utförda intervjuer sammanställt resultaten och återkopplat till 
intervjupersonerna där de fått möjligheten att återkomma med åsikter om något hade uppfattats 
annorlunda än vad de menat. Detta ansågs vara viktigt då intervjuerna utfördes på två olika språk, 
engelska och svenska. Gällande överförbarheten har det eftersträvats i största möjliga mån att 
vara så detaljerade som möjligt då Bryman och Bell (2011) menar att det kan hjälpa andra 
individer att bedöma om hur mycket resultaten kan överföras till en annan miljö. 
 
För att öka pålitligheten har författarna strävat efter att vara så objektiva som möjligt under tidens 
gång. Varje process i studien har i största möjliga grad redogjorts för och sedan kritiskt granskats 
på hur väl de tillämpats. Andra individer har under studiens gång granskat och utvärderat arbetet. 
Vanligt förekommande problem är att kvalitativa studier ofta frambringar större mängder 
empirisk data, vilket medför att det är en mödosam process att arbeta igenom allt material 
(Bryman och Bell, 2011). Detta har även varit ett problem i denna studie. Gällande möjligheten 
att styrka och konfirmera har författarna försökt agera i god tro och inte medvetet tillåtit att 
personliga värderingar påverka utförandet eller slutsatserna.    

3.9.2 Äkthet 
 
Bryman och Bell (2011) menar att studiens äkthet är viktig att bedöma, inkluderande aspekter 
som en rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt 
taktisk autenticitet. Granskningen av huruvida åsikter och uppfattningar från intervjupersoner har 
tagits i akt, om intervjupersonerna fått en bättre förståelse för sin sociala miljö och situation samt 
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andra faktorer är problematiska att utföra då en del av intervjupersonerna befinner sig i andra 
länder. 
 
För att öka äktheten har studien och intervjuguiden utformats så intervjupersonerna skall känna 
bekvämhet och trygghet under intervjuer och de fick möjligheten att ta den tid de behöver för att 
svara på frågor. Författarna av studien analyserade först svaren enskilt för att sedan tillsammans 
jämföra och analysera svaren tillsammans. Detta för att inte undgå viktiga detaljer och för att 
försäkra att allt tas med i sammanställningen.   
  



 
 
 

20 
 

4. EMPIRI 
I detta kapitel presenteras insamlad empiri som framkommit från de intervjuer som utförts. Detta 
kapitel är utformat efter de intervjufrågor som ställdes (se bilaga 1 och 2). Kapitlet avslutas med 
en tabell över de sex intervjupersonernas preferenser som utlästs från intervjuerna. Då 
intervjupersonerna erbjöds konfidentialitet kommer citat som följer i kapitlet att refereras som 
“intervjupersonen” istället för personernas namn. I empirin presenteras respektive del genom att  
först introduceras revisorerna i Sveriges resonemang, därefter revisorernas i Storbritanniens 
resonemang och varje del avslutas med en jämförelse mellan länderna.  

4.1 Kultur  
 
Inom denna aspekt fick intervjupersonerna besvara sex scenariofrågor som baserades på 
Hofstedes (1984) kulturella dimension maskulinitet och femininitet. Frågorna formades utifrån de 
värdegrunder som finns inom respektive nationell kultur. Scenarierna som ställdes till respektive 
intervjuperson kopplades till rättvisa, prestationer, arbetsförhållanden i och utanför arbetsmiljön,  
belöningsfördelning, livskvalité och konkurrens mellan kollegor.  
 
I Sverige värderar alla intervjupersoner vikten av relationer mellan kollegor både inom och 
utanför arbetet. En av intervjupersonerna menar att relationen mellan hen och hens kollegor är en 
av de viktigaste faktorerna med att trivas på sin arbetsplats. Relationer utanför arbetsmiljön 
prefereras även då samma intervjuperson anser att det är viktigt att ha relationer med medarbetare 
utanför arbetet. Detta eftersom att det finns en annan förståelse för varandra och en större 
möjlighet att lära känna sina medarbetare på ett annat plan. En annan intervjuperson i Sverige 
menar att det är väldigt vanligt att hen och hens kollegor ofta går ut och äter middag efter jobbet. 
Dessa relationer menar intervjupersonen utgör en lagkänsla, oavsett om medarbetarna har arbetat 
i tio, tjugo eller trettio år.  

Intervjupersonerna i Storbritannien menar även att det är viktigt med starka interna relationer 
mellan kollegor på arbetsplatsen eftersom revisorer spenderar mycket tid med deras kollegor. En 
intervjuperson i Storbritannien menar att hen tidigare arbetat på en arbetsplats där hen aldrig haft 
fasta kollegor, utan att de hela tiden roterade mellan olika team. Detta resulterade i en ohälsosam 
miljö då hen inte kunde bygga en långvarig arbetsrelation med sina team medlemmar, med andra 
ord lärde hen sig aldrig ens medarbetare styrkor och svagheter. Därför menar de brittiska 
revisorerna att det är viktigt att bygga starka professionella relationer. Intervjupersonerna i 
Storbritannien finner dock inte att det är lika viktigt att bygga starka relationer med kollegor 
utanför arbetsplatsen, en brittisk intervjuperson svarade på frågan med följande citat: "[…] 
förutom att gå ut och ta en drink, tenderar jag att hålla mitt personliga liv skilt från mitt 
arbetsliv" (Originalspråk engelska). En annan intervjuperson från Storbritannien svarade på 
samma fråga med följande citat: "Det kan skapa vissa problem, för att vara helt ärlig är det inget 
som jag gör ofta, mitt arbetsliv är väldigt separerat från mina privata förhållanden" 
(Originalspråk engelska).  

Intervjupersonerna i Sverige och Storbritannien är alltså eniga om att relationer inom arbetet är 
en viktig faktor som leder till trivsel på arbetsplatsen eftersom att mycket tid spenderas med 
kollegorna. Vidare anser intervjupersonerna i Sverige att relationer med kollegor utanför arbetet 
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är av lika värde, intervjupersonerna i Storbritannien menar dock att de gärna inte blandar ihop 
affärsmässiga och privata relationer.  

De flesta intervjupersonerna i Sverige anser att pengar inte är den avgörande faktorn för 
livskvalité. Att ha ett arbete som de trivs med, som ger utveckling och att få arbeta med sådant 
som de är bra på är av större värde. Revisorerna i Storbritannien menar även att pengar i detta 
avseende inte skulle vara en avgörande faktor. En av intervjupersonerna i Storbritannien menar 
exempelvis att om sämre livskvalité var problemet skulle inte pengar fixa det utan andra faktorer 
skulle då behöva ses över. En annan intervjuperson i Storbritannien menar att livskvalitén är så 
pass viktig att hen bytte till en annan revisionsbyrå med lägre lön för att få tillbaka sin livskvalité. 
Resonemangen mellan de olika länderna är väldigt lika, intervjupersonerna i de bägge länderna 
menar med andra ord att pengar inte kan förbättra livskvaliteten utan att deras chefer bör se över 
deras arbetsuppgift och försöka förstå varför livskvaliteten påverkats negativt. Dessa två citat 
summerar ihop Sveriges och Storbritanniens resonemang: 
 
En intervjuperson i Sverige uttrycker angående livskvalité: 

”Jag undrar om det verkligen skulle räcka, för jag har faktiskt varit i den situationen 
och det var ingen pengafråga och de slängde en massa pengar på mig för att få mig 
att stanna kvar. Ja pengar kan vara en faktor, men i mitt fall räckte inte det. Det var 
alltså inte en kompensationsfråga, det handlade inte om de icke monetära faktorerna, 
det handlade inte om en veckas extra semester eller aktier i bolaget utan det är viktigt 
för mig att få jobba med sådant som jag tycker är intressant".  

 
En intervjuperson i Storbritannien uttrycker: 

"Det skulle inte vara en avgörande faktor vid den tidpunkten, utan jag skulle lämnat 
organisationen på grund av andra faktorer än pengar. Om en försämrad livskvalité 
utgör problemet, skulle inte pengar fixa det problemet utan min chef skulle möjligtvis 
behöva se över mina arbetsuppgifter och se över varför min livskvalité påverkats 
negativt och försöka lösa det problemet, kanske kan problemet vara att jag reser för 
mycket? Att jag arbetar för många timmar?" (Originalspråk engelska). 
 

Belöningsfördelningen i ett scenario där intervjupersonen är en av de högpresterande i gruppen 
anser en intervjuperson från Sverige att denna är berättigad till en högre andel av belöningen om 
det finns en tydlig koppling mellan intervjupersonen från Sveriges prestation, kundnöjdheten och 
det kunden betalar för. Vidare uttryckte intervjupersonen att "Zlatan får mer betalt än killarna 
som passar honom bollen", med andra ord menar hen att någon måste vara mer uppskattad än 
någon annan och fördelningen måste därför vara rättvis. En annan svensk intervjuperson menar 
att denne prefererar att bli högre ersatt om denne är en av de högpresterande i gruppen, dock 
menar denna intervjuperson även att det behövs flera personligheter för att en grupp skall 
fungera. Även om hen skulle vara den högpresterande i gruppen kanske inte hen är värd högre 
ersättning. En intervjuperson i Storbritannien menar att de inom deras organisation fick olika 
personliga betyg inom gruppen, de betygen är sedan associerat till deras slutgiltiga belöning. 
Alltså får högre presterade individer inom gruppen en högre belöning. Här är intentionen att 
uppmuntra individer att prestera bättre med hjälp av både individuella och gruppbaserade 
belöningar, där högre presterande grupper får en högre belöning samtidigt som de högre 
presterade individerna inom gruppen får en högre belöning än de resterande i gruppen. Samma 
intervjuperson i Storbritannien föredrar en blandning av att fördela belöningen individuellt och 
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via grupp. En annan intervjuperson i Storbritannien menar att om hen är ansvarig för 
fördelningen i gruppen skulle hen ge belöning efter prestation, med andra ord: "Jag tror att jag 
skulle vilja dela belöningen proportionellt och belönas individuellt efter det värde jag tillfört till 
gruppen"(Originalspråk engelska). Intervjupersonerna i Sverige föredrar att belöningen fördelas 
efter den som presterar bäst medan intervjupersonerna i Storbritannien generellt föredrar att 
belöningen i gruppen bör ges efter prestation. Skillnaden här är att de intervjupersonerna från 
Sverige resonerar mer kring rättvisa medan de intervjupersonerna från Storbritanniens 
resonemang utgår från hur organisationen fungerar. 

Konkurrensen mellan kollegor anses vara hälsosam bland intervjupersonerna i Sverige, samtidigt 
menar en intervjuperson från Sverige att det inte får gå till överdrift, hen anser att det är viktigare 
att arbeta med varandra än mot varandra. En annan intervjuperson från Sverige menar att 
konkurrens mellan kollegor kan öka preferensen för en viss typ av position på arbetsplatsen men 
samtidigt kan för höga krav leda till att intervjupersonen känner att hen inte kommer att räcka till, 
alltså ge motsatt effekt. En intervjuperson i Storbritannien menar att konkurrens mellan kollegor 
är viktig: "Människor försöker göra sitt bästa för att förbättra organisationen och när de 
försöker vara ett bidrag till organisationen"(Originalspråk engelska). En annan intervjuperson i 
Storbritannien menar att konkurrens inte alltid är hälsosamt om alla försöker förbättra sina 
inkomster genom att offra andra i processen "Det är därför jag tycker att en mix av 
gruppbelöningar och individbelöningar är väldigt viktiga, om du kombinerar dessa kommer 
individer att arbeta med deras kollegor får att få deras prestationer att förbättras" (Originalspråk 
engelska). Generellt anser intervjupersonerna i Storbritannien att lite konkurrens är hälsosamt. 
Här går det att utläsa att både intervjupersoner i Sverige och att intervjupersoner i Storbritannien 
anser att konkurrens är viktigt samtidigt som konkurrensen mellan kollegor inte får gå till 
överdrift. 

4.2 Belöningsdimensioner 
 
För att se hur den kulturella dimensionen maskulinitet och femininitet, revisionsprofessionen och 
organisationskultur influerar revisorers preferenser av monetära och icke-monetära 
belöningssystem används som tidigare nämnt Chiang och Birtchs (2006) tre dimensioner; 
belöningssystem, belöningskriterium och belöningstyp.  

4.2.1 Belöningssystem 
 
På den här frågan fick intervjupersonerna ta ställning till huruvida de prefererar att bli belönade 
utifrån prestationsbaserade och icke prestationsbaserade aspekter. En scenariofråga ställdes inom 
respektive område.  
 
Prestationsbaserad ersättning prefereras av de svenska intervjupersonerna då det skulle innebära 
att de får vara med och påverka sin lön, men samtidigt menar de att organisationen är en stor byrå 
där mycket bestämt centralt. Deras chefer har inte mycket egna mandat för att kunna ge deras 
anställda extra ersättning eller sätta en helt individuell lön. I Storbritannien föredrar 
intervjupersonerna att varje individ ska bli belönad utifrån sin individuella prestation och vad 
individen tillför till organisationen. En intervjuperson i Storbritannien menar att det är viktigt att 
prestationen är en del av belöningen samt att det även är viktigt då det är motiverande och ger 
återkoppling. Storbritanniens intervjupersoner resonerar liknande som Sveriges intervjupersoner 
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och anser att det är bra att bli belönad utifrån prestationsbaserade aspekter och utifrån vad varje 
individ presterar.  
 
En intervjuperson från Sverige valde att svara på frågan om prestationsbaserad belöning genom 
följande citat:  

"Jag skulle ljuga om jag inte tyckte att det är kul att få uppskattning. När man gör 
något bra och gör man det över tiden bör man få kompensation för det" 

 
En annan intervjuperson från Sverige menar:  

"Jo, men det är jätteviktigt. Det är en morot. Om det finns någonting jag kan göra 
som jag får en extra peng för är det klart att det motiverar mig." 

 
En intervjuperson från Storbritannien uttryckte angående prestationsbaserad ersättning: 

"Du bör bli belönad baserat på vad du tillför till organisationen" (Originalspråk 
engelska) 

 
En annan intervjuperson från Storbritannien angående varför prestationsbaserad ersättning är bra: 

"Jag tror att människor presterar bättre på incitament än bestraffningar. När du 
undersöker hur du ska uppmuntra individer att prestera bra tror jag att det presterar 
bättre om de har ett incitament" (Originalspråk engelska). 

 
Icke prestationsbaserade belöningar som kompetensgrad föredras av svenska intervjupersoner 
eftersom att individer som är duktiga på det de gör ska få mer betalt oavsett vilken 
tjänstgöringstid de har. En svensk intervjupersonen är mer positiv till belöning efter 
kompetensgrad men menar att det ska vara mer individuellt än generellt, det vill säga att det ska 
krävas mer än tjänstgöringstid eller att följa en utbildning stegvis. Intervjupersoner i 
Storbritannien anser att om någon har jobbat i ett flertal år ska det inte ha betydelse 
belöningsmässigt då detta inte är rättvist. De tryckte på att vad en individ tillförde till 
organisationen är viktigare än hur lång tjänstgöringstid individen har. En intervjuperson från 
Storbritannien menar dock på att det kan frambringa en god företagskultur, att bli belönad utifrån 
lojalitet. Samma intervjuperson uttrycker även att tjänstgöringstid indirekt belönades genom de 
befordringar du får under tidens gång. En brittisk intervjuperson menar även att prestationen ska 
reflektera den kompetens en anställd har. Med andra ord föredrar intervjupersonerna i 
Storbritannien att belönas utifrån kompetens före tjänstgöringstid. Intervjupersoner från både 
Sverige och Storbritannien anser alltså att när det gäller icke prestationsbaserade belöningar är 
kompetens framför tjänstgöringstid att föredra. Dessa citat sammanfattar intervjupersonernas 
resonemang: 
 
En intervjuperson i Sverige resonerar: 

"Om man skulle utvärderas på kompetens är det hur duktig man är på revision, då 
skulle jag fortfarande få massa pengar. Jag tycker att den belöningstypen är väldigt 
bra dock får många äldre personer mer än vad de förtjänar bara för att de arbetat 
länge. De yngre personerna som jobbar hårdare borde få mer betalt då de arbetar 
hårdare och utför mycket av det arbete som den som kanske är senior partner drar 
in". 
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En intervjuperson från Storbritannien har följande resonemang kring att bli belönad utifrån 
kompetens: 

"Din grundbelöning bör reflektera din grad av kompetens och din årliga ökning 
baserad på hur bra du presterar utifrån din baskompetens, det vill säga en högre 
baskompetens medför att en högre nivå av prestation förväntas än vid en lägre 
baskompetens" (Originalspråk engelska). 

4.2.2 Belöningskriterium  
 
För denna fråga fick intervjupersonerna anta två scenariofrågor där de fick ta ställning till 
huruvida de prefererar att belönas utifrån individuella eller arbetsenhetens prestationer.  
 
I Sverige menar en intervjuperson att det inte enbart handlar om pengar, utan att det är kul att 
någon faktiskt uppmärksammat dennes individuella prestationer. En annan intervjuperson i 
Sverige menar "Alla blir väl glad om man blir uppskattad på ett eller annat sätt, så är det ju". 
Med andra ord föredras det att bli belönad utifrån sina individuella prestationer eftersom att 
intervjupersonerna enbart behöver stå till svars för sig själv. Om denna revisor dock skulle 
belönas utifrån enhetens prestationer är det acceptabelt om den informationen framgår innan. En 
annan intervjuperson i Sverige menar att det är svårt att belönas utifrån individuella prestationer 
eftersom "Alla förväntas att göra någonting extra bra hela tiden", men föredrar ändå att belönas 
individuellt om hen anser att hen presterat bättre än resterande medlemmar i gruppen. I 
Storbritannien är några intervjupersoner tydliga med att "man borde bli belönad utifrån sina 
individuella prestationer" (Originalspråk engelska). En annan intervjuperson i Storbritannien 
menar att hen föredrar att belönas individuellt då det är som en symbol på uppskattning "Jag 
värderar det du gjort och för det ska du belönas" (Originalspråk engelska). Revisorerna i 
Storbritannien menar vidare att belöningar inte enbart ska baseras på individuella prestationer, 
utan även på arbetsenhetens prestation men dock enbart om det finns en positiv samarbetskultur i 
organisationen. Sammanfattningsvis går det att se att intervjupersoner i Sverige och i 
Storbritannien i stora drag föredrar individbaserade belöningar, dock skiljer sig deras resonemang 
till varför åt. 

4.2.3 Belöningstyp   
 
För denna fråga skulle intervjupersonen anta fem scenarios där hen ges möjlighet till att resonera 
kring en veckas extra semester och att erhålla 20 000 SEK (1 702, 33 GBP) extra eller aktier i 
organisationen för motsvarande belopp som en bonus varje år. Även deras tankar kring en 
befordran samt deras åsikter om monetära och icke-monetära belöningar. 

Revisorerna som befann sig i Sverige, anser att en veckas semester inte är mycket i deras bransch 
eftersom att de jobbar så pass många timmar i övertid som de sedan tar ut i semesterdagar. Om 
intervjupersonerna fick välja mellan en veckas extra semester och 20 000 SEK (1 702,33 GBP) i 
pengar eller aktier hade de valt en veckas extra semester. I Storbritannien är intervjupersonerna 
även inne på samma spår och menar att de skulle välja semester framför 20 000 SEK (1 702,33 
GBP). Intervjupersonerna i Sverige och intervjupersonerna i Storbritannien menar dock att 
oavsett om de föredrar semestern framför summan pengar skulle de inte hinna ta ut en extra 
veckas semester på grund av de omständigheter som finns inom revisionsbranschen. En 
intervjuperson i Storbritannien menar även att hen är tvungen att arbeta under sin semester då de 
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har mycket ansvar. En intervjuperson i Sverige och en intervjuperson i Storbritannien summerade 
ihop Sveriges och Storbritanniens resonemang väldigt bra:  

Intervjuperson i Sverige: 
"Vi jobbar rätt mycket och är ledig länge på sommaren, vi har så mycket 
semesterdagar kvar och väldigt mycket komp. Risken är snarare att jag inte hinner ta 
ut all min semester på ett år och det i alla fall i slutet trillar ut i pengar".  
 

Intervjuperson i Storbritannien: 
"Det finns en problematik med att få en veckas extra semester som belöning eftersom 
att det sätter mer press på individen, eftersom att det är svårt för en revisor att ta ut 
en veckas extra semester" (Originalspråk engelska). 
 

För vissa av intervjupersonerna är en befordran attraktiv när den innebär något, en intervjuperson 
i Sverige resonerar kring befordran i följande citat: "Om en befordran faktiskt betyder något, då 
blir en befordran attraktiv. När jag blev befordrad till partner, blev det en dörröppnare. Om jag 
ringer och säger ”Hej jag är partner på X”, får jag en annan respekt, jag får ett annat 
bemötande. Så när en befordran faktiskt bär med sig något". Andra revisorer i Sverige menar att 
en befordran blir attraktiv då det är en bekräftelse på att de gjort ett bra jobb och blir 
uppmärksammade. Intervjupersoner i Storbritannien är även positiva till befordringar. En 
intervjuperson i Storbritannien menar att det ger bekräftelse på framsteg och uppskattning, hen 
uttrycker vidare att "Du känner att det du gör faktiskt gör en skillnad" (Originalspråk engelska). 
En annan intervjuperson i Storbritannien menar att det inom revisionsprofessionen är väldigt 
viktigt, "Det är viktigt i vår bransch eftersom att många människor, speciellt inom revision 
kommer att tillbringa större delen av sin karriär till att nå dessa milstolpar. Genom att arbeta sig 
upp och befordras efter sin kompetens" (Originalspråk engelska). Sverige och Storbritannien 
resonerar väldigt lika kring de icke-monetära faktorerna av en befordran och är eniga i det 
avseendet att de icke-monetära faktorerna av en befordran väger tyngre än de monetära 
faktorerna.  

Alla intervjupersoner i Sverige påpekar att deras preferens för monetära belöningar går före 
preferensen för de icke-monetära belöningarna. En intervjuperson i Sverige menar att de 
monetära faktorerna är viktiga eftersom "[…] det är lite därför man jobbar för att tjäna pengar 
och sträva efter att tjäna mer pengar". Samma intervjuperson menar "Det är lönen som 
motiverar mig att växa, jobba mycket, länge och bra". En annan intervjuperson i Sverige menar 
att om det inte går att påverka de monetära belöningarna är även de icke-monetära belöningarna 
viktiga eftersom att de kan vara avgörande till att hen inte söker sig till en ny arbetsplats. En 
annan intervjuperson i Sverige menar att det skulle vara fel av en organisation att erbjuda de icke-
monetära faktorerna som belöningar, eftersom hen anser att en arbetstagare ska få allt det ändå 
som exempelvis friskvård och större kontor. Hen menar helt enkelt att "det inte finns några gratis 
luncher i livet". Samma intervjuperson menar att de icke-monetära faktorerna inte enbart kan 
fungera som en drivkraft. I Storbritannien säger majoriteten av revisorerna att de föredrar de icke-
monetära faktorerna som exempelvis pensionssparande och större kontor eftersom det inte är 
vanligt att det ges av organisationen. Här framgår det att intervjupersoner i Sverige föredrar de 
monetära belöningarna framför de icke-monetära belöningarna medan intervjupersoner i 
Storbritannien föredrar det motsatta.  
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Tabell 1 visar en överblick av intervjupersonerna i Sverige och Storbritanniens preferenser till de 
intervjufrågor som ställdes (se bilaga 1 och 2). Preferens innebär att alla eller majoriteten av de 
intervjuade revisorerna i landet har preferens för den diskuterade frågan. Ingen preferens innebär 
att alla eller majoriteten av de intervjuade revisorerna i det landet inte har preferens för frågan. 
Viss preferens innebär att de intervjuade revisorerna i landet prefererade den ena aspekten mer 
men att de ändå hade en viss preferens för frågan. Dessa preferenser analyseras vidare i kapitel 
fem för att ge läsaren en tydlig koppling till olika faktorer som kan ha influerat revisorernas 
preferenser för monetära och icke-monetära belöningssystem. 
 

TABELL 1: Sammanställning ar revisorers preferenser utifrån empirin 
 
 Empiri 
 Storbritannien Sverige 
Kultur (#fråga i intervjuguide)   
Relationer till kollegor inom arbetet (18) Preferens Preferens 
Relationer till kollegor utanför arbetet (19) Ingen preferens Preferens 
Välmående (livskvalité) (20) Preferens Preferens 
Rättvisa (21)  Preferens Preferens 
Konkurrens (22) Preferens Preferens 
Preferenser   
Prestationsbaserat (9) Preferens Preferens 
Icke-prestationsbaserat (10) Viss preferens Viss preferens 
Individuella prestationer (11) Preferens Preferens 
Grupp prestationer (12) Viss preferens Ingen preferens  
Icke-monetär belöning (semester) (13) Preferens Preferens 
Monetär belöning (pengar eller aktier) (14) Viss preferens Viss preferens 
Befordran (15) Preferens Preferens 
Monetär belöning (16) Ingen preferens Preferens 
Icke-monetär belöning (17) Preferens Viss preferens  
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5. ANALYS  
I detta kapitel behandlas empiridelarna från kapitel fyra tillsammans med den teoretiska 
referensramen som tidigare lyfts i kapitel två. Empirin har analyserats mot teorierna samt att de 
svar som inte gått att härleda från teorier har analyserats vidare i den mån det går. 

5.1 Kultur  
 
Genom en analys av både den framtagna modellen (figur 1) och de resonemang som framträtt 
från intervjuerna har revisorernas preferenser identifieras där nationell kultur, 
revisionsprofessionen och organisationskultur har influerat i olika utsträckningar. 

Resultaten visar att revisorerna i Sverige anser att relationer mellan kollegor inom och utanför 
arbetet är av stor vikt eftersom att det är en stark faktor till att de trivs på sin arbetsplats och 
bidrar till en utökad lagkänsla. Detta ligger i linje med Hofstedes (1984) och Gomez-Mejia och 
Welbourne (1991) studier där de menar att feminina samhällen värdesätter starka relationer. De 
svenska revisorerna menar även att det är lättare att stötta varandra på arbetet och att ha förståelse 
för en kollega som exempelvis behöver vara frånvarande, detta resonemang styrks av Van de 
Stede (2003) som påstår att mycket vikt läggs på andras välmående i feminina kulturer. 
Resultaten visar att välmående kan ses som en viktig faktor för revisorerna i Sverige och att detta 
fås genom bra relationer med kollegor.  

Resultaten indikerar att revisorerna i Storbritannien anser att starka professionella relationer är av 
större vikt eftersom att de anställda värdesätter relationen mellan varandra. Hofstede (1984) och 
Laitinen och Suvas (2016) anser dock att länder av maskulin kultur inte värdesätter relationer och 
arbetsförhållanden då karriär prioriteras. Denna skillnad kan bero på skillnader i 
organisationskultur mellan den organisation Hofstede studerade och den organisation som 
analyseras i denna studie. Dock anser revisorerna i Storbritannien att arbetsrelationer utanför 
arbetsplatsen strikt ska separeras. Detta ligger i linje med Hofstedes (1984) resonemang, då han 
anser att prestation värderas högre än arbetsrelationer. En ytterligare tolkning är att revisorerna i 
Storbritannien är rädda att prestera sämre av att prioritera arbetsrelationer, då de strävar efter 
professionalism vilket även Jönsson (2005) påpekar.  

Likheterna mellan Sverige och Storbritanniens revisorer angående relationer till kollegor inom 
arbetet kan bero på de normer som finns inom organisationen och viljan att skapa en god 
arbetsmiljö. Detta resonemang går även att koppla till Schein (2010) eftersom han uttrycker att 
organisationskulturen vägleder medlemmarna genom de normer som finns.    

Gällande livskvalité är det tydligt utifrån intervjuerna med svenska revisorer att monetär bonus 
eller dylikt inte är lika betydande för att förbättra livskvalitén. Detta kan tolkas som att 
revisorerna i Sverige menar att arbetarnas trivsel och att få arbeta med saker som de tycker de är 
bra på är av större vikt. Revisorerna i Sverige anser att det är viktigt att chefer lyssnar på sina 
anställda samt att de försöker hjälpa och hitta vägar till att förbättra välmående om det är möjligt. 
Detta resonemang ligger i linje med Hofstedes (1984), Gomez-Mejia och Welbournes (1991) och 
Chiang och Birtchs (2005) studier då de menar att livskvalitén är betydande i feminina kulturer. 
Revisorer i Storbritannien är även tydliga med att pengar inte kan förbättra livskvalitén utan det 
krävs andra åtgärder. Resonemangen från revisorerna i Storbritannien går emot Hofstedes (1984) 
maskulina värdegrunder då han menar att karriärförväntningar borde väga över livskvalitén i 
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maskulina kulturer. En anledning till att revisorerna i Storbritanniens preferenser går emot 
Hofstedes (1984) studie kan vara att studien är 32 år gammal. En tolkning är att sen studierna 
utfördes tills idag har mycket förändrats som påverkar revisorers syn på olika frågor. Inga 
ytterligare kopplingar har dragits angående de liknande resonemangen mellan revisorerna i 
Sverige och i Storbritannien angående livskvalité då författarna inte finner några rimliga 
kopplingar till undersökt litteratur. Detta indikerar på att det finns andra aspekter än de som är 
nämnda i studien som influerar revisorernas preferenser angående livskvalité.  
 
Resultaten visar att revisorerna i Sverige anser att högre belöningar bör ges till de högre 
presterande i gruppen om det finns en tydlig koppling mellan deras prestationer, kundnöjdhet och 
det kunden betalar för. Dock funderar revisorerna över begreppet rättvisa då revisorerna i Sverige 
menar att höga prestationer i grund och botten inte kan uppnås utan alla gruppmedlemmars unika 
bidrag. Trots detta finns indikation på att revisorerna i Sverige prefererar att belönas högst om de 
tror sig ha tillfört mer än resterande i gruppen. Detta resonemang går emot Hofstedes (1984) 
feminina värdegrunder, då belöningar i feminina kulturer i enighet med Hofstede, Van de Stede 
(2003) och Edwards och Reeds, (2006) ges efter behov och inte efter prestation. Revisorerna i 
Storbritanniens resonemang ligger i linje med de värdegrunder som finns inom den maskulina 
kulturen, där belöningar ska ges efter prestation, detta resonemang styrks av Hofstede (1984), 
Gomez-Mejia och Welbourne (1991) och Chiang och Birtch (2005, 2006). Likheterna mellan 
dessa nationella kulturer indikerar på att revisionsprofessionen kan influera revisorers preferenser 
av monetära och icke-monetära belöningssystem. Detta eftersom att revisorerna föredrar 
individuella erkännanden, med andra ord få en högre belöning för att känna att deras prestationer 
är uppskattade. En tolkning är att revisorer främst kan få individuell uppskattning och bekräftelse 
när de presterar högre än resterande individer i en grupp. Det kan även bero på att revisionsbolag 
i dagens samhälle i stor utsträckning handlar om att kunna arbeta i grupp, vilket styrks av 
Westerdahls (2005) observationer på en revisionsbyrå där han uppmärksammade detta beteende.  

När det gäller preferenser för konkurrens visar studiens resultat att revisorerna i Sverige 
prefererar konkurrens på arbetsplatsen, då det bland annat ökar attraktiviteten för en viss position 
inom organisationen. Detta går emot Hofstedes (1984) studie eftersom han påstår att feminina 
kulturer föredrar samhörighet framför konkurrens på arbetsplatsen, vilket studiens resultat inte 
visar. Detta kan bero på att antalet examinerade ekonomer år 1984, då Hofstede skrev sin studie, 
var 2 026 individer i Sverige medan det år 2015 var 9 203 individer som tog ut sin examen från 
högskolan (Harald Theorin, Mailkonversation, 24 Maj 2016). Detta indikerar på en ökad 
konkurrens mellan olika positioner inom organisationen då fler personer med rätt kompetens 
finns tillgängliga. Revisorerna i Storbritannien föredrar även kurrens på arbetsplatsen eftersom att 
det är nyttigt för organisationen i helhet då det är utvecklande, detta resonemang gå att koppla till 
Hofstedes (1984) teori eftersom att konkurrens är en maskulin värdegrund i hans studie. En 
tolkning till likheten mellan Sverige och Storbritannien är att revisionsprofessionen innehåller 
många olika karriärsteg. Då det endast är ett antal anställda som kan bli befordrande till nästa 
karriärsteg präglas rimligtvis revisionsprofessionen av konkurrens mellan kollegor. Andersson 
och Popovska (2013) menar att revisorer förväntas agera liknande där värderingar inom 
professionen är starkt förankrad. Vidare uttrycker de även att revisionsyrket är format av 
förhållningssätt och normer. Detta kan innebära att konkurrens ses som en norm och är en del av 
yrket och kan vara en rimlig anledning till revisorernas liknande preferenser.         
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5.2 Belöningsdimensioner 
 
Nedan presenteras en analys av revisorerna i Sverige och Storbritanniens preferenser för de tre 
belöningsdimensionerna och hur de influeras av den kulturella dimensionen maskulinitet och 
femininitet, revisionsprofessionen och organisationskultur. 

5.2.1 Belöningssystem 
 
Resultaten indikerar att svenska revisorer föredrar att belönas utifrån prestationsbaserade 
aspekter, vilket motstrider Hofstede (1984) och Chiang (2005) som menar att feminina kulturer 
bör föredra icke prestationsbaserat belöningssystem på grund av de värdegrunder som finns i den 
feminina kulturen. Detta kan tolkas på två sätt. Den första anledningen är att revisorer bedöms 
efter goda finansiella resultat, vilket även Jönsson (2005) påpekar, och en tolkning är att de 
föredrar prestationsbaserade belöningar för att det är en del av revisionsprofessionen. Den andra 
anledningen handlar om vad revisorerna får ut av prestationsbaserade belöningar. Detta då 
resonemangen från de svenska revisorerna skiljer sig från varandra i icke-monetära och monetära 
termer. Svenska revisorer med längre tjänstgöringstid är mer benägna att uttrycka sig i icke-
monetära termer, medan revisorer med kortare tjänstgöringstid uttrycker sig i monetära termer 
om ersättning. Chiang och Birtch (2006) och Porter et al. (2003) menar att tjänstgöringstid kan 
ligga till grund för ersättning. Ett perspektiv är att de svenska revisorerna med längre 
tjänstgöringstid har en högre ersättning, vilket skulle kunna förklara varför de värdesätter de icke-
monetära aspekterna av att bli belönad utifrån prestation mer, om de redan har en hög ersättning. 
Då de svenska revisorerna med kortare tjänstgöringstid troligt har en lägre ersättning, kan det 
rimligtvis förklara varför de värdesätter de monetära aspekterna som fås av prestationsbaserad 
belöning.  
 
Resultaten visar även att revisorerna i Storbritannien föredrar prestationsbaserade 
belöningssystem då det är motiverande och ger tydlig återkoppling. Resultaten indikerar på att de 
föredrar att belönas utefter vad de bidrar till organisationen, vilket går i linje med både Hofstedes 
(1984) studie om den maskulina kulturen och Chiang och Birtch (2006) studie om maskulina 
preferenser för belöningssystem eftersom individer i maskulina kulturer tenderar att belönas efter 
sina prestationer. Likheten i svar mellan revisorerna i Storbritannien och i Sverige kan rimligtvis 
kopplas till revisionsprofessionen just för att de, som ovan nämnt, bedöms efter finansiella 
resultat men även utifrån att värderingar inom professionen är starkt förankrade. Detta 
resonemang styrks även av Andersson och Popovska (2013) då de resonerar liknande.   
 
Angående icke prestationsbaserade belöningar där kompetensgrad och tjänstgöringstid är i fokus, 
indikerar resultaten på att revisorerna i Sverige och Storbritannien prefererar att få betalt efter hur 
duktiga de är på vad de gör, inte efter hur länge de jobbat inom organisationen. Detta trots 
positiva aspekter med att belönas med tjänstgöringstid diskuterades. En tolkning är att de 
upplever att belöning efter kompetens leder till utveckling och medan belöning utefter 
tjänstgöringstid gör det motsatta. Svaren från båda länderna tyder även på att det inte är rättvist 
att de som jobbat längre men inte är duktigare än de som jobbat en kortare period, ska få en högre 
belöning. Återigen dras kopplingar till Jönsson (2005) som menar att revisorer bedöms efter goda 
finansiella resultat och inte efter ett bra inlägg i professionens journal. Likheterna mellan 
revisorerna i Sverige och Storbritannien går emot Hofstedes (1984) och Andersson och Erikssons 



 
 
 

30 
 

(2008) resonemang eftersom att individer inom maskulina kulturer, som Storbritannien, bör 
föredra finansiella belöningar. Likheterna kan sannolikt bero på revisionsprofessionen och dess 
olika karriärsteg där det krävs kompetens för att nå utveckling och nästa nivå. Detta går i linje 
med Westerdahls (2005) resonemang där han menar att inom revisionsprofessionen arbetar de 
efter att nå olika steg i karriären. Sveriges preferens för kompetens går dock i linje med Hofstedes 
(1984) resonemang. Detta eftersom det stämmer överens med hans feminina värdegrunder och 
även att han påstår att monetära belöningar inte värderas i lika hög utsträckning i feminina 
kulturer.  

5.2.2 Belöningskriterium  
 
Resultaten visar att revisorerna i båda länderna generellt föredrar att belönas för individuella 
prestationer. Revisorerna i Sverige föredrar att belönas individuellt då de enbart behöver stå till 
svars för sig själva samtidigt som de anser att de presterar bättre med hjälp av individuella 
belöningar. Detta går emot Hofstedes (1984) och Edwards och Reeds (2006) resonemang 
eftersom de påstår att individer i feminina kulturer influeras mer av feminina belöningar, med 
andra ord influeras de i mindre utsträckning av individuella belöningar. De svenska revisorerna 
menar även att de föredrar individuell belöning på grund av att någon faktiskt uppmärksammar 
det som de gör, en rimlig tolkning är att preferensen för individuella belöningar ligger i aspekten 
av att bli uppmärksammad vilket förknippas med en feminin belöning. Alltså finns det anledning 
att anta att den kulturellt feminina aspektens influens är betydande även om de föredrar 
individuella belöningar. Denna aspekt går i linje med Birnberg och Snodgrass (1988) eftersom de 
uttrycker att feminina kulturer influeras mer av feminina belöningar.  

Resultaten indikerar att Sveriges revisorer inte prefererar belöningar som baseras på 
grupprestationer, dock anses det vara acceptabelt under vissa omständigheter. De svenska 
revisorernas resonemang går emot Hofstedes (1984) teori om feminina kulturer och Edwards och 
Reeds (2006) ovan nämnda påståenden. En rimlig tolkning till de svenska revisorernas 
resonemang är att belöningar baserade på grupprestationer gör det svårt att koppla belöningen till 
revisorns prestation, då den inte är direkt relaterad till den anställde. Svarsresonemangen 
indikerar på att belöningar baserade på grupprestation försvagar revisorns individuella 
uppskattning vilket de svenska revisorerna menar inte motiverar dem. Detta resonemang går att 
koppla till Merchant och Van der Stedes (2007) studie där de menar att individuell belöning 
relateras direkt till den anställde och dess motivation.  

Revisorerna i Storbritannien är tydliga med deras preferens för individuella belöningar, vilket går 
i hand med Hofstedes (1984) teori då det överensstämmer med de maskulina värdegrunderna. 
Resultaten indikerar även att revisorerna från Storbritannien menar att individuella belöningar 
representerar erkännanden, vilket kan motivera revisorerna till förbättrad prestation. Det finns 
även preferens för belöning utifrån grupprestationer hos Storbritanniens revisorer då detta medför 
att prestationer för gruppen och hela organisationen ökar. Här går det att dra kopplingar till 
Chiang och Birtch (2005) som menar att en dåligt presterande arbetskraft kan påverka hela 
organisationen, vilket kan vara en bakomliggande orsak till att de i Storbritannien även 
diskuterade att blir belönad utifrån gruppens prestationer.  
 
Likheterna i Sverige och Storbritanniens preferenser för individuella belöningar kan bero på de 
nivåer i karriärstegen som de vill uppnå. Dessa nivåer nås individuellt och resultaten indikerar på 
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att revisorerna föredrar att uppskattas för sina individuella prestationer. Då en viktig del av 
revisionsprofessionen är att uppnå olika steg i karriären och detta innebär individuell 
uppskattning kan det rimligtvis bidra till förståelse för varför revisorerna i respektive land 
prefererar individuella belöningar. Detta resonemang kan även kopplas till Westerdahl (2005) 
som menar att anställda inom revisionsprofessionen arbetar efter att uppnå olika steg i karriären.     

5.2.3 Belöningstyp  
  
När revisorerna resonerar kring att ta ut en veckas extra semester som en belöning anser 
revisorerna i Sverige och revisorerna i Storbritannien att de skulle välja en veckas extra semester. 
Dock menar revisorerna att, i deras yrke, är det svårt att ta ut en veckas extra semester på grund 
av hög arbetsbelastning. De svenska revisorernas preferens kan styrkas av Hofstedes (1984) 
resonemang kring den feminina kulturen eftersom värdegrunderna innebär en preferens för icke-
monetära belöningar. De brittiska revisorernas preferenser går emot tidigare presenterade teorier 
av Hofstedes (1984) och Van de Stedes (2003) då maskulina kulturer ska preferera monetära 
belöningar enligt deras resonemang. Likheten i preferens för semester mellan revisorerna i 
Sverige och revisorerna i Storbritannien kan rimligtvis kopplas till revisionsprofessionen då 
resultaten indikerar att revisorernas resonemang avspeglar den höga arbetsbelastningen inom 
yrket. Semesterveckan prefererades framför den monetära belöningen på 20 000 SEK (1 702,33 
GBP) eftersom revisorerna fann ett högre värde i den icke-monetära belöningen än vad de gjorde 
i den monetära belöningen. Dock anser de att det finns ett hinder med att ta ut denna belöning, då 
revisorer inte hinner ta ut den semestern som de får och om de gör det kan det sätta press på 
individen. Med andra ord är den monetära ersättningen på 20 000 SEK (1 702,33 GBP) en 
enklare belöning att ta ut för revisorer. Detta resonemang styrks av Andersson och Popovska 
(2013) då de menar att revisorernas höga arbetsbelastning tvingar revisorer att arbeta övertid för 
att kunna hålla deras deadlines och då Westerdahls (2005) menar helt enkelt att det är en del av 
professionen. 

Resultaten indikerar att det finns en preferens för befordran bland revisorerna i både Sverige och 
Storbritannien. Revisorerna i Sverige anser att en befordran uppfattas som ett kvitto på framgång, 
en dörröppnare eftersom att de får en annan sorts respekt av kunder samtidigt som de menar att 
det visar att organisationen i helhet uppskattar den anställde. Därför finns det en preferens av att 
belönas utifrån befordran. Detta resonemang styrks av Hofstedes (1984) feminina värdegrunder 
då revisorerna i Sverige resonerar kring den icke-monetära aspekten av denna belöning. I 
Storbritannien är resonemanget densamma, där menar revisorerna att en befordran är attraktiv 
eftersom att det är en symbol för att det du gör inom organisation verkligen gör skillnad. Detta 
styrks inte av Hofstedes (1984) resonemang eftersom han menar att revisorerna i Storbritannien 
bör preferera den monetära aspekten av en befordran baserat på värdegrunderna som finns inom 
den maskulina kulturen. Storbritannien och Sveriges likande preferenser kan kopplas till 
Westerdahls (2005) observationer av revisionsprofessionen och de olika karriärsteg revisorer kan 
nå, med andra ord kan en befordran ses som ett kvitto på framgång.  

Alla intervjupersoner i Sverige påpekar att deras preferenser för monetära belöningar gick före 
preferenserna för de icke-monetära belöningarna, detta går emot Hofstedes (1984) och Kominis 
och Emmanuels (2005) resonemang som menar att feminina kulturer prefererar icke-monetära 
belöningar framför monetära belöningar. Resultaten indikerar att revisorerna i Sverige anser att 
icke-monetära belöningar som större kontor, friskvård, pension och utvecklingssamtal bör ingå i 
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anställningen, med andra ord innebär det att de icke-monetära faktorerna inte ska klassas som 
belöningar utan mer som rättigheter eller förmåner i en tjänst. Detta resonemang ligger i linje 
med Svenssons (2001) då han påstår att rättigheter och förmåner kan bli så självklara att de inte 
längre uppfattas som en belöning. Resultaten visar att revisorerna i Storbritannien föredrar icke-
monetära belöningar vilket också går emot Hofstedes (1984) studie då de maskulina 
värdegrunderna innebär att de ska föredra monetära belöningar. Här kan också Svenssons (2001) 
resonemang kopplas till revisorerna i Storbritanniens preferens för icke-monetära belöningar. 
Detta eftersom att rättigheter och förmåner som är självklara i Sverige (exempelvis 
tjänstepension), inte är självklara i Storbritannien.  
 
En potentiell förklaring till motsägelsen mot litteraturen kan vara att nationell kultur influerar 
organisationens avtal och förmåner. Detta innebär att värdegrunder som finns inom den 
maskulina och feminina kulturen avspeglas på lokal nivå i organisationens avtal om lön, 
förmåner och rättigheter. Detta resonemang styrks av Schuler och Rogovsky (1998) som menar 
att länder med lägre grad av maskulinitet ofta har mer flexibla förmåner. Om revisorerna i 
Sverige får sänkt lön i utbyte mot fler förmåner som tjänstepension och friskvård, innebär det att 
de redan erhåller icke-monetära belöningar. Därför blir monetära belöningar attraktiva då de icke-
monetära belöningarna inte uppfattas som belöningar då de redan ingår i anställningsavtalet. 
Motsatt resonemang gäller för Storbritannien då resultaten indikerar på att revisorernas lön 
rimligtvis är högre men saknar avtal för exempelvis tjänstepension och friskvård. Svensson 
(2001) menar att arbetsgivare kan förhandla avtal med en sänkt kontantlön i utbyte mot annan 
förmån som exempelvis tjänstepension, vilket innebär att de kan förhandla avtal med högre lön 
utan sådana förmåner. Detta kan vara fallet på organisationen i Sverige och Storbritannien vilket 
influerar de anställdas preferenser.  
 
För att underlätta för läsaren har en sammanställning av analyskapitlet skapats. Tabell 2 nedan är 
en utökad version av tabell 1, denna tabell ger läsarna en överblick över de faktorer som kan ha 
influerat revisorers preferenser i Sverige och Storbritannien. Under litteratur fastslås revisorernas 
preferenser enligt litteraturen som utgår från Hofstedes (1984) studie om nationell kultur då vissa 
studier menar att det enbart är nationell kultur som influerar preferenserna (Soeters och 
Schreuder, 1988). Författarna till denna studie är medvetna om att det finns andra aspekter som 
influerar revisorernas preferenser då Chiang och Birtch (2006) påpekar detta. Under Empiri 
fastslås revisorernas preferenser efter vad empirin har visat och under Analys visas de dominanta 
influerande aspekterna som diskuterats i analyskapitlet. Under Kultur och Preferenser visas de 
frågor intervjuguiderna (bilaga 1, bilaga 2) tar upp. Preferens innebär att alla eller majoriteten av 
de intervjuade revisorerna i landet har preferens för den diskuterade frågan. Ingen preferens 
innebär att alla eller majoriteten av de intervjuade revisorerna i det landet inte har preferens för 
frågan. Viss preferens innebär att de intervjuade revisorerna i landet prefererade den ena aspekten 
mer de hade ändå hade en viss preferens för frågan. Andra aspekter innebär att det är andra 
faktorer utanför vår teoretiska referensram som influerar. Denna benämning används då inga 
relevanta kopplingar till undersökt litteratur funnits. Detta eftersom att det i vissa fall varit 
möjligt att härleda resonemangen utifrån särskilda begrepp från intervjuerna med revisorerna till 
aspekter utanför den teoretiska referensramen.  
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 TABELL 2: Sammanställning av revisorers preferenser enligt teoretisk referensram, empiri samt den dominanta influerande aspekten 

 Litteratur (enligt Hofstede, 
1984) 

Empiri Analys (influens) 

 Storbritannien Sverige Storbritannien Sverige Storbritannien Sverige 
Kultur (#fråga i intervjuguide)       
Relationer till kollegor inom arbetet (18) Ingen preferens Preferens Preferens Preferens Organisationskultur Nationell kultur 

Organisationskultur 
Relationer till kollegor utanför arbetet 
(19) 

Ingen preferens Preferens Ingen preferens Preferens Nationell kultur Nationell kultur 

Välmående (livskvalité) (20) Ingen preferens Preferens Preferens Preferens Andra aspekter Nationell kultur 
Rättvisa (21)  Preferens Ingen 

preferens 
Preferens Preferens Nationell kultur 

Organisationskultur 
Revisionsprofession 

Organisationskultur 
Revisionsprofession 

Konkurrens (22) Preferens Ingen 
preferens 

Preferens Preferens Nationell kultur 
Revisionsprofession 

Revisionsprofession 
Andra aspekter 

Preferenser       
Prestationsbaserat (9) Preferens Ingen 

preferens 
Preferens Preferens Nationell kultur 

Revisionsprofession 
Revisionsprofession 
Andra aspekter 

Icke-prestationsbaserat 
(10) 

Ingen preferens Preferens Viss preferens Viss preferens  Revisionsprofession Revisionsprofession 
Nationell kultur 

Individuella prestationer (11) Preferens Ingen 
preferens 

Preferens Preferens Nationell kultur 
Revisionsprofession 

Nationell kultur 
Revisionsprofession 

Grupp prestationer (12) Ingen preferens Preferens Viss preferens Ingen preferens Organisationskultur Andra aspekter 
Icke-monetär belöning (semester)(13)  Ingen preferens Preferens Preferens Preferens Revisionsprofession Nationell kultur 

Revisionsprofession 
Monetär belöning (pengar eller aktier) 
(14) 

Preferens Ingen 
preferens 

Viss preferens Viss preferens Revisionsprofession Revisionsprofession 

Befordran (15) Maskulin 
Preferens 

Feminin 
Preferens 

Preferens Preferens Revisionsprofession Nationell kultur 
Revisionsprofession 

Monetär belöning (16) Preferens Ingen 
preferens 

Prefererar inte Preferens Andra aspekter Andra aspekter 

Icke-monetär belöning (17) Ingen preferens Preferens Preferens Viss preferens Andra aspekter Andra aspekter 
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel behandlas de viktigaste slutsatserna som kommit fram ur analysen för att besvara 
studiens syfte. Kapitlet avslutas med diskussion, studiens praktiska och teoretiska bidrag samt 
tankar för framtida forskning. 

6.1 De tre aspekterna speglar värdegrunder som revisorerna identifierar sig 
med eller värdesätter 
 
I början av denna studie uttryckes det att det var viktigt att få en ökad förståelse för hur den 
kulturella dimensionen maskulinitet och femininitet, revisionsprofessionen och 
organisationskultur influerar preferensen av belöningssystem, detta eftersom att människor mer 
än någonsin rör sig över nationsgränserna för att arbeta i olika länder. Studien har två slutsatser:  
 
Den första slutsatsen är att revisorerna i Sveriges preferenser av monetära och icke-monetära 
belöningar tenderar att influeras i högre utsträckning av revisionsprofessionen och därefter 
nationell kultur. Den aspekt som verkar influerar minst är organisationskultur. 
Revisionsprofessionens dominanta influens antas bero på dess interna värld som innebär de 
förhållanden, krav och villkor som professionen speglas av och är vitala för hur revisorn utför sitt 
uppdrag. Detta genom att revisionsyrket är format av dess normer och förhållningssätt som 
revisorn kan identifiera sig med i sin yrkesroll, innebär det att dessa influenser tycks vara 
grunden till de svenska revisorernas preferenser. Den nationella kulturens ledande influens kan 
förklaras av de värdegrunder som finns inom den feminina kulturen. Detta genom att de feminina 
värdegrunderna speglar aspekter som revisorerna kan antas värdesätta, där relationer och 
livskvalité exempelvis är grundläggande värderingar. Organisationskultur är den aspekt som 
tolkas influera minst. Den influens som finns antas skapas genom organisationens normer, då den 
stundvis tycks skapa en strukturell stabilitet som uppskattas av de svenska revisorerna.     
 
Den andra slutsatsen är att i Storbritannien tenderar revisionsprofessionen att vara den dominanta 
influensen. Därefter influerar nationell kultur och organisationskultur ungefär i lika stor 
utsträckning. Revisorerna i Storbritannien antas även här influeras av revisionsprofessionen 
genom de normer och förhållningssätt som revisorn kan identifiera sig med i sin yrkesroll, vilket 
kan vara en anledning till de brittiska revisorernas preferenser. Den nationella kulturens mildare 
influens kan bero på att revisionsprofessionens förhållningssätt uppfattas som mer maskulina och 
de tycks spegla de brittiska revisorernas värdegrunder bättre, jämfört med Hofstedes (1984) 
maskulina värdegrunder. Revisionsprofessionens dominanta influens verkar inte gälla i de fall där 
värdegrunderna från den nationella kulturen och förhållningssätten från revisionsprofessionen 
överensstämmer. Detta kan förstås av att revisionsprofessionen bygger på prestation, vilket är en 
värdegrund som kan kopplas till många aspekter inom den maskulina kulturen. Revisorerna i 
Storbritannien tenderar att influeras av organisationskultur i ungefär samma utsträckning som 
Sveriges revisorer. Det innebär att samma strukturella stabilitet tycks finnas och uppskattas av de 
brittiska revisorerna som av de svenska revisorerna.  
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6.2 Avslutande reflektion 
 
Studiens utgångspunkt ar varit att skapa en ökad förståelse för hur revisorers preferenser för 
monetära och icke-monetära belöningssystem influeras av den kulturella dimensionen 
maskulinitet och femininitet, revisionsprofessionen och organisationskultur. Detta genom att 
identifiera likheter och skillnader i preferenser för monetära och icke-monetära belöningar mellan 
revisionsbyråer inom en organisation belägen i Sverige och Storbritannien, samt jämföra hur de 
tre aspekterna influerar revisorernas preferenser.  
 
En slutsats är att likheten mellan revisorerna i Sveriges och revisorerna i Storbritanniens 
preferenser är att revisionsprofessionen tolkas vara en dominant influens eftersom att revisorerna 
tycks identifiera sig med sin profession. Detta eftersom revisorernas yrkesvärderingar och 
personliga värderingar tycks gå hand i hand. Revisorerna tenderar att ha svårigheter med att skilja 
på sin yrkesroll och sin personliga identitet, med andra ord blir revisoryrket en del av deras 
identitet. Det innebär även att värderingar inom revisionsprofessionen blir en del av aspekterna 
som de identifierar sig med.  
 
Den största skillnaden mellan Sveriges och Storbritanniens preferenser är att nationell kultur 
tycks ha en större influens i Sverige än i Storbritannien. En tolkning är att revisionsprofessionens 
värderingar och maskulina värdegrunder till en viss del tycks ligga i linje med varandra för 
revisorerna i Storbritannien. Det innebär att nationell kultur inte uppmärksammas på samma sätt i 
Storbritannien. Sveriges feminina värdegrunder skiljer sig från revisionsprofessionens 
yrkesvärderingar, vilket antas vara anledningen till att nationell kultur influerar mer i Sverige. 
Influensen mellan maskulina kulturen och revisionsprofessionen illustreras nedan i figur 2 mellan 
de maskulina värdegrunderna och revisionsprofessionen. Dock är det svårt att urskilja hur 
dominant influensen är.  
 
Organisationskulturen uppfattas som icke dominant när det gäller hur revisorers preferenser 
influeras. En tolkning är att nationell kultur och revisionsprofessionens normer, värdegrunder och 
förhållningssätt tenderar att forma organisationskulturen, vilket rimligtvis innebär att 
organisationskulturen influens hamnar i skym undan och uppfattas som influens från nationell 
kultur och revisionsprofessionen. Det vill säga att utifrån dessa tendenser finns anledning att tro 
att nationell kultur och revisionsprofessionen influerar organisationskulturen. Dessa influenser 
illustreras i figur 2 där revisionsprofessionen och nationell kultur influerar organisationskulturen. 
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Nationell kultur: 
Maskulina värdegrunder  
- Prestation 
- Rättvisa 
- Relationer mindre viktiga 
- Konkurrens 
 
Feminina värdegrunder  
- Välfärdssamhälle 
- Välmående  
- Jämställdhet 
- Relationer viktiga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Uppdaterad modell  

Belöningsdimensioner 
• Belöningssystem: 

- Prestationsbaserade belöningar (MK)(RP)(AA) 
- Icke prestationsbaserade belöningar (FK)(RP) 

• Belöningskriterium: 
- Mätas utifrån individuella prestationer 

(MK)(FK)(RP) 
- Mätas utifrån arbetsenheten eller organisationens 

prestationer (OK)(AA) 
• Belöningstyp: 

- Belöningar bestående av yttre finansiella 
belöningar (RP)(AA) 

- Belöningar bestående av immateriella ting 
(FK)(RP)(AA) 

 

Icke-monetära belöningar: 
- Icke prestationsbaserade 

belöningar (FK)(RP) 
- Mäts utifrån arbetsenheten eller 

organisationens prestationer 
(OK)(AA) 

- Belöningar bestående av 
immateriella ting (FK)(RP)(AA) 

 

Revisionsprofessionen: 
- Normer 
- Värderingar 
- Krav 

Organisationskultur: 
- Normer 
- Värderingar 

Preferens 

Monetära belöningar:  
- Prestationsbaserade 

belöningar (MK)(RP)(AA) 
- Mäts utifrån individuella 

prestationer (MK)(FK)(RP) 
- Belöningar bestående av 

materiella ting (RP)(AA) 
 

Influens 

Influens Influens Influens 
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I den teoretiska referensramen introducerades en modell utifrån presenterad litteratur som 
användes för att förstå studiens empiri. Ovan (Figur 2) presenteras en uppdaterad modell utifrån 
de influenser och aspekter av revisorernas preferenser som uppmärksammats i analysen samt 
diskuterats i slutsatsen. Revisionsprofessionen har placerats i mitten av de tre aspekterna då den 
tolkas influera revisorers preferenser i höst utsträckning. Helt rak linje i modellen innebär en 
tydligare koppling än en streckad rak linje. Modellen visar att nationell kultur, 
revisionsprofessionen och organisationskultur och deras värdegrunder influerar preferenser av 
belöningssystem, belöningskriterium och belöningstyp som sedan mynnar ut i preferensen för 
monetära eller icke-monetära belöningar. Bakom de olika kategoriseringarna i 
belöningsdimensionerna nämns vilken som verkar vara den influerande aspekten utifrån 
analysen. MK står för maskulin kultur, FK står för feminin kultur, RP står för 
revisionsprofessionen, OK står för organisationskultur och AA står för andra aspekter. Därefter 
visas även vilka aspekter som verkar influera preferensen för monetära och icke-monetära 
belöningar utifrån analysen med samma benämningar som för belöningsdimensionerna (MK, FK, 
RP, OK, AA).  
 
Antagandet om att kultur är stabilt över tid inte går i linje med resultaten i denna studie, vilket 
styrks av Chiang och Birtch (2006). Med andra ord tolkas resultaten som att nationell kultur inte 
är den största influensen till revisors preferenser. 

6.3 Praktiskt- och teoretiskt bidrag 
 
Studien lämnar ett praktiskt bidrag för revisionsbyråer genom insikten i att revisorers preferenser 
i både Sverige och Storbritannien influeras i lika hög utsträckning av revisionsprofessionen. 
Även att revisorers preferenser influeras av normer och förhållningssätt som finns i nationell 
kultur men att det är olika beroende på land. Organisationskulturen verkar influera minst i 
länderna. Mer specifikt visar studien att revisionsbyråer kan ta hänsyn till revisonsprofessionen 
men även ha nationell kultur och delvis organisationskultur i åtanke vid utformning av monetära 
och icke-monetära belöningssystem. 
 
Studiens teoretiska bidrag är att den bekräftar att det finns fler aspekter än nationell kultur som 
influerar revisorers preferenser för monetära och icke-monetära belöningssystem och på så sätt 
hjälper till att försöka förstå komplexiteten av revisorers preferenser av belöningssystem. Studien 
visar att nationell kultur, revisionsprofessionen och organisationskultur influerar revisorer 
preferenser i olika stor utsträckning,  vilket bidrar teoretiskt genom att det är få studier som 
tidigare samtidigt diskuterat dessa tre aspekter och dess influens av revisorers preferenser för 
monetära och icke-monetära belöningar. Den bidrar även med en förståelse om att nationell 
kultur, revisionsprofessionen och organisationskultur influerar revisorers preferenser genom att 
värdegrunder inom dessa tre aspekter influerar revisorernas värderingar. Ett sista bidrag är att 
studien har uppmärksammat indikationer på att nationell kultur och revisionsprofessionen 
influerar organisationskultur.  

6.4 Framtidsrekommendationer  
 
Denna studie lyfter fram viktiga aspekter som kan influera revisorers preferenser för monetära 
och icke-monetära belöningssystem. De tidigare studier som gjorts inom detta område har i 
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största del enbart fokuserat på nationell kultur, denna studie har gett oss en ny inblick på 
förståelsen för belöningspreferenser då den fokuserat på fler aspekter än nationell kultur. En 
inblick är att organisationskulturen tycks influeras av revisionsprofessionen och nationell kultur, i 
denna studie framgår dock inte hur mycket den influeras. Därför skulle ett bidrag till 
utvecklingen av ämnet vara att undersöka i vilken utsträckning organisationskulturen influeras av 
nationell kultur och revisionsprofessionen. Det skulle även vara av intresse av att se i vilken 
utsträckning studiens tre aspekter influerar revisorers preferenser utifrån en kvantitativ studie. 
 
En ytterligare rekommendation är att utgå från länder som befinner sig i olika delar av världen för 
att se hur internationella preferenser influeras av nationell kultur, revisionsprofessionen och 
organisationskultur. Har revisorer i Europa samma preferenser som revisorer i mellanöstern eller 
influeras revisorer i mellanöstern av andra aspekter än de som tagits upp i denna studie? 
 
Då studien utgår från en av Hofstedes (1984) dimensioner, skulle det vara intressant uppdatera 
Hofstedes studie utifrån dagens samhälle då den kritiserats av ett antal författare (se Javidan et al, 
2006, Baskerville, 2013) samt utgå från andra teorier om nationell kultur. Slutligen uttryckte sig 
revisorer med längre tjänstgöringstid annorlunda från revisorer med kortare tjänstgöringstid.  
Revisorerna menade att de vid början på deras karriär enbart fokuserade på de monetära 
aspekterna men efter att de arbetat en längre period fokuserade på de icke-monetära faktorerna 
som att trivas på arbetsplatsen. Detta kan vara en intressant del att ta i beaktning vid framtida 
studier.  
 
Då författarna för denna studie inte kunnat förklara varför revisorernas svar gällande livskvalité 
avvek från litteraturen, kan det vara av intresse att studera vad revisorerna i Sverige och 
revisorerna i Storbritanniens preferenser för livskvalité influeras av. Slutligen uttryckte sig 
revisorer med längre tjänstgöringstid annorlunda från revisorer med kortare tjänstgöringstid. 
Revisorerna menade att de vid början på deras karriär enbart fokuserade på de monetära 
aspekterna men efter att de arbetat en längre period fokuserade på de icke-monetära faktorerna 
som att trivas på arbetsplatsen. Detta kan vara en intressant del att ta i beaktning vid framtida 
studier. 

  



 
 
 

39 
 

Referenslista 
  
Andersson, K., Eriksson, K. (2008). Cultures Impact on Incentive Programs. Kandidatuppsats., 

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 
(https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/17951/1/gupea_2077_17951_1.pdf)  

Andersson, M., Popovska, M. (2013). Revisorns position och identitet. Examensarbete, 
Linnéuniversitetet. Från: http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:632894/FULLTEXT01.pdf  

Arvidsson, P. (2004) Styrning och belöningssystem. In Samuelsson, Lars A. 
Controllerhandboken. Uppsala: Nya Almqvist & Wiksell Tryckeri AB, pp. 135-1  

Ax, C. Johansson, C. Kullvén, H. (2001). Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi, Malmö.   
Baskerville, R. F. (2003). Hofstede never studied culture. Accounting, Organizations And 

Society, 281-14. doi:10.1016/S0361-3682(01)00048-4  
Björklund, M., & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken -att skriva, presentera och opponera. 

Lund: Studentlitteratur.  
Bonner, S. E., Sprinkle, G. B. (2002). The effects of monetary incentives on Effort and task 

performance: Theories, evidence and a framework for research. Accounting, 
Organization and Society, 27, 303-345.   

Bonner, S.E., Hastie, R., Sprinkle, G.B., and Young, S. M. (2000) A Review of the Effects of 
Financial Incentives on Performance in Laboratory Tasks: Implications for Management 
Accounting. Journal of Management Accounting Research: December 2000, Vol. 12, 
No. 1, pp. 19-64.  

Bozionelos, N., & Wang, L. (2007). An investigation on the attitudes of Chinese workers towards 
individually based performance-related reward systems. The International Journal of 
Human Resource Management, 18(2), 284-302.  

Bryan, S., Nash, R., & Patel, A. (2015). The effect of cultural distance on contracting decisions: 
The case of executive compensation. Journal of Corporate Finance, 33, 180-195.  

Carr, C. & Pudelko, M. (2006) ‘Convergence of Management Practices in Strategy, Finance and 
HRM between the USA, Japan and Germany. International Journal of Cross-Cultural 
Management, 6, 1, 75-100    

Chatman, J. A. (1991). Matching People and Organizations: Selection and Socialization in Public 
Accounting Firms. Administrative Science Quarterly, 36(3), 459-484.  

Chiang, F. (2005). A critical examination of Hofstede's thesis and its application to international 
reward management. International Journal Of Human Resource Management, 16(9), 
1545-1563. doi:10.1080/09585190500239044  

Chiang, F. F., & Birtch, T. A. (2005). A taxonomy of reward preference: Examining country 
differences. Journal of International Management, 11(3), 357-375.  

Chiang, F. F., & Birtch, T. A. (2006). An empirical examination of reward preferences within 
and across national settings. Management International Review, 46(5), 573-596.  

Chiang, F., & Birtch, T. (2007). The transferability of management practices: examining cross-
national differences in reward preferences. Human Relations, 60(9), 1293-1330 38p.  

Chiu, R., Luk, V., & Tang, T. (2002). Retaining and motivating employees - Compensation 
preferences in Hong Kong and China. Personnel Review, 31(4), 402-431  

Chow, C. W., Shields, M. D., &Wu, A. (1999). The importance of national culture in the design 
of and preference for management controls for multi-national operations. Accounting, 
Organizations and Society, 24, 441–461.   



 
 
 

40 
 

Cooper, D. J., Greenwood, R., Hinings, B., & Brown, J. L. (1998). Globalization and nationalism 
in a multinational accounting firm: The case of opening new markets in Eastern Europe. 
Accounting, Organizations and Society, 23(5), 531-548.  

Fessler, N. J. (2003), Experimental Evidence on the Links among Monetary Incentives, Task 
Attractiveness, and Task Performance. Journal of Management Accounting Research: 
December 2003, Vol. 15, No. 1, pp. 161-176.    

Ford II, H. (1961). Stock Options Are in the Public Interest. Harvard Business Review, 39(4), 45-
51  

Gomez-Mejia, R.L., Welbourne, T.M. (1991) Compensation and Strategies in a Global Contexts, 
Human Resource Planning, 14, (1), pp. 29-42.  

Gray, S. J. (1988). Towards a theory of cultural influence on the development of accounting 
systems internationally. Abacus, 24(1), 1-15.  

Hammermann, A., Mohnen, A., (2014), "The pric(z)e of hard work: Different incentive effects of 
non-monetary and monetary prizes". Journal of Economic Psychology, 43, p. 1-15.   

Hampden-Turner, C., Trompenaars, F., (1993). The Seven Cultures of Capitalism, Garden City, 
New york: Doubleday.  

Harrison, G. L., & McKinnon, J. L. (1999). Cross-cultural research in management control 
systems design: a review of the current state. Accounting, Organizations and Society, 24, 
483–506.  

Harrison, G. L., McKinnon, J. L., Panchapakesan, S. and Leung, M. (1994), The Influence of 
Culture on Organizational Design and Planning and Control in Australia and the United 
States Compared with Singapore and Hong Kong. Journal of International Financial 
Management & Accounting, 5: 242–261.  

Harrison, G.L., & McKinnon. (2007) National Culture and Management control. In Hopper, T., 
Northcott, D. & Scapens, R.W. (red.), Issues in management accounting [Elektronisk 
resurs]. (3. ed.) London: Prentice Hall.  

Harrison, P. D., Chow, C. W., Wu, A., & Harrell, A. M. (1999). A cross-cultural investigation of 
managers’ project evaluation decisions. Behavioral Research in Accounting, 11, 143–
160.  

Hiltrop J., Despres, C. & Sparrow, P. (1995). The changing role of HR managers in Europe. The 
European Management Journal, 13 (1): 91-98.  

Hofstede, G. (1980). Culture and organizations. International Studies of Management & 
Organization, 10(4), 15-41.  

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online 
Readings in Psychology and Culture, (1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1014  

Hofstede, G., Hofstede, G.J. & Minkov, M. (2011a). Organisationer och kulturer, New York: 
McGraw-Hill.  

Hofstede, Gert, (1984), Cultural dimensions in management and planning, Journal 
of Management, 81-99.   

Jackobsen, D-I., & Thorsvik, J. (1998). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 
Studentlitteratur.     

Jansen, E. P., Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2009). National differences in incentive 
compensation practices: The differing roles of financial performance measurement in the 
United States and the Netherlands. Accounting, Organizations And Society, 3458-84. 
doi:10.1016/j.aos.2008.05.002  



 
 
 

41 
 

Javidan, M., House, R.J., Dorfman, P.W., Hanges, P.J. & Sully de Luque, M. (2006). 
Conceptualizing and Measuring Cultures and Their Consequences: A Comparative 
Review of GLOBE's and Hofstede's Approaches, Journal of International Business 
Studies, Vol. 37:6, ss. 897-914.   

Johansson, S-E. (2005). Varför har vi revisorer och vad ska de uträtta?. I B. S-E. Johansson 
(Red.), E. Häckner, E. Wallerstedt, Uppdrag revision. (s. 9 - 23). Finland: SNS Förlag.  

Jordan, M. H., Lindsay, D. R., & Schraeder, M., (2012), An Examination of Salient, Non-
Monetary, Factors Influencing Performance in Public Sector Organizations: A 
Conceptual Model. Public Personnel Management, 41(4), 661-684 24p.   

Jönsson, S. (2005). Revisionsrollens nedgång - och fall?. I B. S-E. Johansson (Red.), E. Häckner, 
E. Wallerstedt, Uppdrag revision. (s. 147 - 171). Finland: SNS Förlag.  

Kluckhohn, F.R., Strodbeck, F.L,(1961). Variation in Value Orientations, Evanson, Illinois: Row, 
Pederson and Company.  

Kominis, G., Emmanuel, C. R, (2005),"Exploring the reward preferences for middle level 
managers". Qualitative Research in Accounting & Management, Vol. 2 Iss 1 pp. 54 – 
76. 

Laitinen, E. K., & Suvas, A. (2016). Full length article: Financial distress prediction in an 
international context: Moderating effects of Hofstede’s original cultural dimensions. 
Journal Of Behavioral And Experimental Finance, 998-118. 
doi:10.1016/j.jbef.2015.11.003   

Locke, E. A. (2004). Linking Goals to Monetary Incentives. The Academy of Management 
Executive (1993-2005), (4). 130.  

Lowe, K. B., Milliman, J., De Cieri, H. and Dowling, P. J. (2002), International Compensation 
Practices: A Ten-Country Comparative Analysis. Asia Pacific Journal of Human 
Resources, 40: 55–80. doi: 10.1177/1038411102401005  

Merchant, K. A., Chow, C. W., & Wu, A. (1995). Measurement, evaluation and reward of profit 
center managers: A cross-cultural field study. Accounting, Organizations And Society, 
(7-8), 619.  

Merchant, K.A. & Van der Stede, W.A. (2007) Management Control Systems. Harlow, England: 
Prentice Hall.   

Newman K, L., & Nollen S, D. (1996). Culture and Congruence: The Fit Between Management 
Practices and national Culture. Journal Of International Business Studies, (4), 753-779.  

Porter, L. & Bigley, G. & Steers, R. (2003) Motivation and work behavior. New York: McGraw-
Hill Companies  

Sanchez-Runde, C. & Steers, R.M. (2002) Culture, motivation and work behaviour. In Gannon, 
M.J. & Newman, K.L. Handbook of cross-cultural management. London: Basil 
Blackwell, pp. 190-216.   

Schein, E.H. (2010). Organizational culture and leadership [Elektronisk resurs]. (4th ed.) San 
Francisco: Jossey-Bass.  

Schuler, R. S., & Rogovsky, N. (1998). Understanding Compensation Practice Variations across 
Firms: The Impact of National Culture. Journal of International Business Studies, (1). 
159. 

Schwartz, S. (1992). The universal content and structure of values: theoretical advances and 
empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 550-
562. 



 
 
 

42 
 

Smith, P., Dugan, S., &Tropenaars, F. (1996). National culture and the values of organizational 
employees: a dimensional analysis cross 43 nations. Journal of Cross-Cultural 
Psychology, 27, 231 – 264.  

Smitt, R., Wiberg, L., Olwig, B., Riegnell, G. & Sjöstrand, M. (2002). Belöningssystem - nyckeln 
till framgång. Stockholm: Nordstedts Juridik AB  

Soeters, J., & Schreuder, H. (1988). The interaction between national and organizational cultures 
in accounting firms. Accounting, Organizations and Society, 13(1), 75-85.  

Sorauren, I. F., (2000), Non-monetary incentives: Do people work only for money?. Business 
Ethics Quarterly, 10(4), 925-944.   

Styhre, A., Börjesson, S. & Wickenberg, J. (2006) Managed by the other: cultural anxieties in 
two Anglo-Americanized Swedish firms. International Journal of Human Resource 
Management, vol 17, no. 7, pp. 1293-1306  

Svensson, A. (2001) Belöningssystem. Stockholm: KFS Företagsservice.    
Van der Stede, W,. (2003). The effect of national culture on management control and incentive 

system design in multi-business firms: evidence of intracorporate isomorphism. 
European Accounting Review, (2), 263.    

Westerdahl, S. (2005). Vad har de för sig?: Om revisorers vardag och vad den betyder för etik 
och lärande. I B. S-E. Johansson (Red.), E. Häckner, E. Wallerstedt, Uppdrag revision. 
(ss. 45 - 60). Finland: SNS Förlag.  

Yin R-K. (2007) Fallstudier: Design och genomförande, Liber AB, Malmö  
Yin, R-K. (1989). Case study research: Design and Methods. Thousands Oaks: Sage Publications  
  



 
 
 

43 
 

Bilagor  
 
Bilaga 1 – Intervjuguide (Svenska) 
 
Information gällande vår studie 
Vi är två studenter som läser vårt tredje år på Civilekonomprogrammet på Luleå tekniska 
universitet med en inriktning mot redovisning och styrning. Vi har inriktat vårt examensarbete 
mot ekonomistyrning med fokus på hur nationella kulturer såsom maskulinitet och femininitet 
kan influera den anställdes preferens för monetära och icke-monetära belöningssystem bland 
organisationer inom redovisningsbranschen. Vi kommer därför att ställa dig frågor som berör 
detta område. Fråga oss gärna om det är något som du inte förstår eller har svårt att tolka. 
Intervjun har inget tidsspann, känn dig därför inte stressad när du besvarar frågorna. Är det okej 
med dig om vi spelar in intervjun för att inte missa viktiga detaljer?   
 
Personlighetsfrågor: 

1.! Vilken är din högsta avklarade utbildning? 
2.! Hur många år har du arbetat inom företaget? 
3.! Vilken roll har du inom företaget? 
4.! Hur många år har du jobbat som revisor? 
5.! Vilka arbetsuppgifter har du? 
6.! Hur ser belöningen ut för dig i din anställning i dagsläget, utöver din lön? 
7.! Finns det någon belöning som du uppskattar utöver din lön? (arbetsplatsrelationer, trivas 

på jobbet, bonus) 
8.! Beskriv en arbetsrelaterad situation där du fått en belöning?  

-! Vilken belöning fick du då? 
 

Preferenser: 
9.! Tänk dig att du ska bli belönad utifrån din prestation, det vill säga belönas utifrån de mål 

du uppnått. Hur tänker du kring detta? Förklara ditt resonemang. 
 

10.!Föreställ dig att du blir belönad utifrån aspekter som inte är prestationsbaserade, som 
exempelvis tjänstgöringstid eller kompetensgrad. Vad tänker du kring detta? Förklara ditt 
resonemang.  

 
11.!Tänk dig att du under ett halvår presterat väldigt bra och din chef sagt att du ska belönas 

för dina individuella prestationer. Vad är dina tankar kring detta? Förklara ditt 
resonemang. 

 
12.!Tänk dig nu att din chef säger att du i ditt arbete ska belönas utifrån din arbetsenhets 

prestationer, hur resonerar du kring det? 
 

13.!Hur ser du på en veckas extra semester varje år? Vad är dina tankar kring detta? 
(Exempel? Varför?) 
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14.!Hur ser du på att erhålla en 20 000 SEK (1702,33 GBP) extra eller aktier i organisationen 
för motsvarande belopp som en bonus varje år? (Exempel? Varför?) 

 
15.!Tänk dig att din organisation väljer att ge dig en befordran efter bra arbetsprestationer, 

vad är dina tankar kring denna belöning?  
-! Hur blir en befordran attraktiv för dig? 
-! Finns det några nackdelar med att belönas utifrån detta? 

 
16.!Låt oss säga att du får informationen om att din dagliga arbetsinsats belönas med en 

bonus av monetär karaktär (materiella ting, såsom pengar, bonusar, etc.). Vad är dina 
tankar kring detta? Förklara.   
 

17.!Låt oss säga att du får informationen om att din dagliga arbetsinsats belönas med en 
bonus av icke-monetär karaktär (icke materiella ting, såsom lediga dagar, större kontor, 
friskvård, utvecklingssamtal, etc.). Vad är dina tankar kring detta? Förklara. 

 
Kultur: 

18.!Hur värderar du relationen mellan dig och dina kollegor i din arbetsmiljö?  
-! Varför skulle det vara viktigt med starka relationer till dina kollegor?  
-! Varför skulle det inte vara viktigt? 
 

19.!Hur ser du på att skapa relationer med kollegor utanför arbetet (vänskap etc.)? Förklara.  
 

20.! Tänk dig ett scenario där du upplever att din livskvalité försämrats under en given period 
och du är nära att säga upp dig. Din chef lägger märke till detta och anser att du är en bra 
tillgång för organisationen och väljer att erbjuda dig en bonus för att stanna, hur ser du på 
detta?  

-! Kan du utveckla? 
 

21.!Tänk dig att du är i en arbetsgrupp med tre andra kollegor, du inser snabbt att du är en av 
de högpresterande i gruppen. Hur ska belöningen i gruppen fördelas? Förklara ditt 
resonemang.  

 
22.!Vad är dina spontana tankar kring konkurrens mellan kollegor?  

-! Hur påverkar er företagskultur detta? 
Avslutningsvis: 
Finns möjligheten att kontakta dig efter intervjun vid behov av komplettering? 
 
En sammanställning av intervjun skickas ut efter så du kan gå igenom och återkomma om 
något har uppfattats fel.  
 

 
Tack för att du medverkat i vår studie!  
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Bilaga 2 – Intervjuguide (Engelska) 
 
Information regarding our study: 
We are two third year undergraduate business students studying for a degree in accounting and 
management at Luleå University of technology. We have focused our bachelor thesis on 
management control and are conducting a study on how culture can influence the employee’s 
preference for monetary and non-monetary incentives. We will therefore ask you questions 
related to this area. Please ask us if there is anything you do not understand or find difficult to 
interpret. This interview has no time limit, and therefore you should not worry about time when 
answering the questions. Lastly, in order to ensure that all information is correctly documented 
we would like to record the interview if you agree to it? 
 
Individual Questions: 

1.! What is your highest level of education? 
2.! How many years have you been working for your organisation?  
3.! What is your formal role in the organisation? 
4.! How many years have you been working with audit? 
5.! What type of tasks do you have within the organisation? 
6.! What type of rewards do you have in your work position today, in excess of your salary? 
7.! Is there any reward that you appreciate in excess of your salary? 
8.! Describe a work situation where you received a reward?  

-!What type of reward did you receive?  
 
Preferences:  

9.! Let’s say that you will be rewarded based on your performance. In other words, you will 
be rewarded based upon your achievements in the workplace. What are your thoughts on 
this? Explain your reasoning. 

 
10.!Imagine that you will be rewarded based on aspects that’s not based on performance. 

These aspects can be years of service or degree of competence for example. What are 
your thoughts on this? Explain your reasoning.   
 

11.! Imagine that you performed extremely well for over a time frame of six months and your 
boss told you that you will be rewarded for your individual performance. What are your 
thoughts on this? Explain your reasoning. 

  
12.!Imagine that your boss tells you that your work will be rewarded based on your work unit 

performance, what are your thoughts on this? 
 

13.!What are your thoughts of getting a one-week extra vacation every year? Explain. 
(Examples? Why?) 
 

14.!What are your thoughts of getting 1702,33 GBP (20 000 SEK) extra or shares in the 
organization for the equal amount each year as a bonus? Explain. (Examples? Why?) 
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15.! Imagine that your organization decides to give you a promotion after performing well at 
work, what is your thoughts on this reward? 
- How does a promotion become attractive to you? 
-! Are there any downsides with this kind of reward? 
 

16.!Let’s say that you are informed that your daily work effort will be rewarded with a bonus 
of a monetary reward (materialistic things such as money, bonus, etc.) What are your 
thoughts on this? Explain your reasoning. 
 

17.!Imagine that you will be informed that your daily work effort will be rewarded with a 
bonus of a non-monetary reward (non-materialistic reward such as vacation, a bigger 
office, health care, performance review, etc.) What are your thoughts about this? Explain 
your reasoning. 

 
Culture: 

18.!How do you value the relationship between you and your colleagues at work?  
-! Why would it be important to have strong relationships with your colleagues? 
-! Why would it not be important? 
 

19.!What are your thoughts about establishing relationships with your colleagues outside of 
work (friendships etc.)? Explain.   

 
20.!Imagine a scenario where you feel that your quality of life has been negatively impacted 

during a given period of time, and you are close to resigning. Your boss notices this and 
thinks that you are a good asset for the organization and chooses to offer you a bonus to 
stay, what is your opinion about this?  
-! Can you elaborate your thoughts? 

 
21.!Imagine that you are in a working group with three other colleagues, you quickly realize 

that you are one of the high performers of the group. How would the reward of the group 
be divided? 
 

22.!What are your thoughts about the competition between colleagues? 
– How does your organisational culture affect this? 

In conclusion: 
If necessary, would it be possible to further contact you after this interview?"

 
A summary of this interview will be sent back to you so you can read it through and contact us if 
we misinterpreted any part. 

 
 

Thank you for participating in our study! 


