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1 Inledning 
I detta avsnitt följer en inledande redogörelse kring det valda ämnet samt 
en diskussion som leder fram till problemfrågor och syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
Det blir allt vanligare i dagens samhälle att individer byter arbetsplats 
oftare. Många fördjupar sig inom ett kunskapsområde för att sedan arbeta 
och utvecklas inom detta område. (Svensson, 2001a) Vad som driver 
människor att arbeta och sträva efter utveckling är individuellt men 
gemensamt är, enligt Jonsson (1992), att individerna styrs av sina behov 
och intressen. Dessa behov kan tillfredsställas med de belöningar och den 
arbetstillfredsställelse som organisationerna kan ge dem (Jonsson, 1992). 
 
Möjligheten att bli belönad är inget nytt utan har funnits i alla tider. Karl 
XIV Johan uttryckte i sitt valspråk ”Folkets kärlek min belöning” att 
belöningar är av stor betydelse (Svensson, 2001a). Belöningar av olika slag 
och i olika omfattningar finns medvetet eller omedvetet på alla 
arbetsplatser och med ett attraktivt belöningssystem kan organisationerna 
lyckas med att rekrytera och behålla sin personal (Smitt et al, 2002; 
Svensson, 2001a). Individernas motivation och engagemang kan påverkas 
av arbetsinnehållet, bra chefer, gott kamratskap, en god arbetsmiljö, 
möjlighet till utveckling med mera. Ett bra belöningssystem kan uppfylla 
flera av dessa motivationsfaktorer. (Lantz, 1995; Svensson, 2001a) 
Belöningarna kan vara både monetära och icke-monetära och med en bra 
mix av belöningar kan ett framgångsrikt koncept skapas medan ett dåligt 
utformat belöningssystem kan göra betydligt mer skada än nytta (Lawler, 
1990; Svensson, 2001a). 
 
Användandet av ett belöningssystem kan vara av strategisk betydelse och 
vara ett effektivt styrmedel för organisationen att uppfylla dess mål (Smitt 
et al, 2002). Lönens betydelse är central och rätt utnyttjad kan den bidra till 
verksamhetens utveckling (Lantz, 1995). Enligt Persson (1994) är 
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lönepolitiken avgörande för om individen i fråga motiveras till arbete 
genom framtida förväntningar om löneutveckling.  
 
Svensson (2001a) tar upp att även förmåner kan bidra till att individen 
motiveras till att arbeta. Belöningar värderas dock olika beroende på vilken 
individ det handlar om vilket gör att dess nytta varierar. Förmåner kan 
därför skapa missnöje, avundsjuka och känslor av orättvisa, vilket 
naturligtvis inte är positivt för organisationens utveckling (Svensson, 
2001a). 
 
På grund av ovanstående är det därför, enligt Wise & Sjöström (1997) 
viktigt att få acceptans för systemet hos medarbetarna. Chefskapet är 
därmed av stor betydelse och påverkar i hög utsträckning hur väl 
belöningssystemet fungerar. Chefen måste på ett tydligt sätt klargöra 
meningen med systemet och på vilka grunder medarbetarna bedöms samt 
ha en ständig dialog med sina medarbetare för att tillförskaffa sig den 
information som krävs vid lönesättningen. (SAF, 1995) 
 

1.2 Problemdiskussion 

Inom det privata näringslivet har det gjorts relativt många empiriska studier 
när det gäller motivation och engagemang hos medarbetarna (Jonsson, 
1992). Emellertid, hävdar Jonsson (1992) att problematiken gällande 
medarbetares motivation och engagemang inte är empiriskt undersökt i lika 
stor utsträckning inom den kommunala verksamheten. Går de studier som 
gjorts inom det privata näringslivet att applicera på den kommunala sektorn 
eller skiljer sig det privata från det kommunala i väsentlig utsträckning? Att 
kommunerna är skattefinansierade och politiskt styrda är något som 
Gustafsson & Olsson (1997) för fram som betydande skillnader mellan 
dessa två sektorer. Det finns även andra faktorer som är specifika för den 
kommunala sektorn, nämligen att den är utsatt för offentlig insyn och att 
den i större grad är reglerad av lagar och regler. Det finns även svårighet att 
bedöma organisationens resultat i den meningen att det är svårt att mäta 
vilken nytta för kommuninvånarna en enskild prestation medför. (Sjölund 
& Wise, 1997) Ytterligare en skillnad som Sjölund & Wise (1997) tar upp 
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är att den privata sektorn strävar efter hög produktivitet medan den 
kommunala sektorn strävar efter att sörja för samhällets gemensamma 
bästa, genom att exempelvis uppnå hög välfärd, hälsa, utbildning och 
infrastruktur. Påverkar dessa skillnader hur motivation och engagemang 
kan skapas hos individerna? 
 
Att lön och andra sorters belöningar kan användas som ett motiverande 
styrmedel råder det uppenbarligen inget tvivel om. Men på vilket sätt 
påverkar den kommunala särarten möjligheten att styra via belöningar inom 
den kommunala verksamheten? I framtiden kommer det att vara av ännu 
större vikt för kommunerna att rekrytera och bibehålla personal. Detta då 
stora pensionsavgångar väntar inom de närmaste åren vilket medför att 
styrning via belöningar kan vara en konkurrensfaktor (Ramberg & 
Rennstam, 2001). Under den senaste 20-årsperioden har lönerna inom den 
kommunala sektorn förändrats mot att bli mer individuella och 
marknadsanpassade (Carlsson & Wallenberg, 1999). Eftersom det är svårt 
att mäta resultaten i verksamheten blir det också svårt att se skillnader i de 
individuella prestationer som utförs (Rombach, 1991). Kan svårigheten att 
mäta prestationer leda till att den individuella lönesättningen uppfattas som 
orättvis?  
 
Att belöna inom den kommunala sektorn kan även leda till problem hos 
allmänheten då allmänheten har stor insyn i den kommunala verksamheten, 
vilket leder till att allt för vidlyftiga belöningar skulle orsaka missnöje 
(Mabon, 1992). Eftersom kommunen är politiskt styrd och ledningen 
strävar efter att bli omvald frågar vi oss om denna insyn kan leda till att 
ledningen drar sig för att använda belöningar. Ytterligare en fråga vi ställer 
oss är om kommunernas ekonomi tillåter ett användande av pengakrävande 
belöningar. Detta då många kommuner brottas med dålig ekonomi och har 
varit tvungna att göra kraftiga besparingar de senaste åren (Brorström & 
Siverbo, 2002). 
 
Belöningar behöver inte bara vara av monetär art. Vissa individer 
prioriterar istället upplevelser av olika slag, exempelvis ansvar, makt, 
självförverkligande och uppmuntran. (Jonsson, 1992) Vi frågar oss om 
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dessa typer av icke-monetära belöningar begränsas av den kommunala 
särarten. 
 
Så här långt har vi berört skillnader mellan det privata och det kommunala 
men skiljer sig inte arbetet inom kommunerna åt? Enligt Mabon (1992) 
finns det relativt lite kunskap om vad som motiverar offentligt anställda 
tjänstemän. Eftersom kommunala tjänstemän på central nivå inte har någon 
direkt kontakt med kommunens ”kunder” vill vi undersöka vad det är som 
motiverar dem att arbeta inom kommunal verksamhet samt i vilken grad de 
motiveras av belöningar. Detta för att se på vilket sätt belöningar kan 
fungera som ett effektivt styrmedel.  
 
Dessa funderingar har lett oss fram till följande problemfrågor: 

•  Vilka möjligheter finns inom kommunal verksamhet att använda 
belöningssystem som ett effektivt styrmedel? 

•  På vilket sätt påverkar den kommunala särarten möjligheten att styra 
via belöningssystem? 

•  Bidrar dagens belöningssystem till att motivera och engagera 
medarbetarna?  

 

1.3 Syfte 
Vi ämnar undersöka vilka möjligheter belöningssystemet ger för styrningen 
av tjänstemän på central nivå i kommunal verksamhet, med speciellt fokus 
på de anställdas engagemang och motivation. 
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2 Metod 
Vi har valt att i metodavsnittet följa en modell för tillvägagångssätt vid 
undersökningar som Jacobsen (2002) ställer upp. I avsnittet har vi valt att 
utgå från de faser som undersökningen genomgår och ta upp vårt 
tillvägagångssätt, vilka avgränsningar som gjorts samt belysa den kritik 
som kan riktas mot den valda metoden. Fördelarna som vi ser med denna 
modell är att den ger en bra överblick över de faser som undersökningen 
genomgår. Dessutom tycker vi att det finns en poäng med att ta upp 
avgränsningar och metodkritik löpande eftersom de hamnar i sitt rätta 
sammanhang.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1: Modell över de faser som en undersökning genomgår (Jacobsen, 2002). 
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2.1 Utveckling av problemställning 
Eftersom Jacobsens modell beskriver hela förloppet vid en undersökning 
och vi redan utvecklat problemställningen i detta skede, behandlar vi inte 
det närmare i metodavsnittet. Detta då problemdiskussionen syftar till att ge 
klarhet i hur vi har behandlat problemställningen. 
 

2.2 Val av undersökningens utformning 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två dimensioner som bör beaktas vid valet 
av undersökningens utformning. Dessa är om undersökningen är 
beskrivande eller förklarande samt om den går på bredden eller på djupet. 
Vi anser även att det är viktigt att ta ställning till om metoden ska vara 
induktiv eller deduktiv samt hur vår förförståelse kan tänkas påverka 
undersökningen. 
 

2.2.1 Beskrivande eller förklarande undersökning 

Liksom vid utvecklingen av problemställningen är det vid valet av 
undersökningens utformning nödvändigt att ta ställning till om 
undersökningen är beskrivande eller förklarande (Jacobsen, 2002). Vi har 
valt att ha en tvärsnittsansats vilket innebär att vi vill göra jämförelser 
mellan ett antal fall utan att ta hänsyn till tidsutvecklingen (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Detta är enligt Jacobsen (2002) det vanligaste beskrivande 
upplägget. För att kunna göra en förklarande undersökning bör man kunna 
se kausala samband (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) måste man 
ha mätningar som är gjorda på ett flertal tillfällen för att kunna dra kausala 
slutsatser. Detta gör att det blir svårt att göra en förklarande undersökning 
med en tvärsnittsansats.  
 

2.2.2 Går undersökningen på bredden eller på djupet 

Ytterligare en dimension som är viktig att beakta är om studien ska gå på 
bredden eller på djupet (Jacobsen, 2002). Det faktum att vi vill försöka se 
hur människor uppfattar belöningssystemet och hur de reagerar på det, gör 
att det känns nödvändigt att försöka tränga in på djupet. Enligt Jacobsen 
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(2002) måste vi här göra en avvägning mellan hur många nyanser vi vill 
kunna få ut och hur många enheter vi vill undersöka. Detta är en effekt av 
att vi har vissa resursbegränsningar i form av framförallt tid men även i viss 
mån av pengar. Vi har beroende på resursaspekten valt att studera två 
kommunala organisationer, nämligen Norrköpings och Linköpings 
kommun. Att valet föll på dessa två kommuner beror på att det är två 
relativt stora kommuner vilket gör att vi tror att det blir lättare att dra en 
tydlig skiljelinje mellan de som arbetar administrativt, utan direkt koppling 
till ”kunderna”, och de som arbetar direkt mot ”kunderna”. Bristen med att 
undersöka få enheter är enligt Jacobsen (2002) att generaliserbarheten 
minskar. Vi tror även att vissa begränsningar kan uppstå om man försöker 
överföra det vi kommer fram till på mindre kommuner och detta är något 
som måste beaktas. Vi hoppas dock att vi ska kunna erhålla resultat som 
går att överföra åtminstone på större kommuner. 
 

2.2.3 Induktiv eller deduktiv ansats 

Utöver de två dimensioner som Jacobsen (2002) tar upp anser vi att 
ytterligare en är av stor relevans, nämligen om vi har en induktiv eller 
deduktiv ansats. I den induktiva ansatsen utgår man från verkligheten för 
att gå mot teorin medan man i den deduktiva går åt motsatt håll (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 1999). Den induktiva ansatsen kritiseras för att den 
förutsätter att man kan gå ut i verkligheten med ett helt öppet sinne vilket 
är omöjligt. Den deduktiva ansatsen kritiseras för att den gör att forskaren 
bara finner det han letar efter vilket gör att endast starkt begränsad 
information går att frambringa. (Jacobsen, 2002) Som framgår av stycket 
nedan kan vi inte ta oss an undersökningen utan att ha viss förförståelse. 
Detta gör att den deduktiva ansatsen är den som ligger oss närmast. Den 
typ av deduktiv ansats som vi använder oss av bör inte kopplas till den 
hypotetiskt - deduktiva metoden som innebär att man utgår från hypoteser 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Vi anser att vi, eftersom klarhet 
föreligger när det gäller variablerna, kan använda en deduktiv metod i den 
betydelsen att vi utifrån förkunskaperna om variablerna går ut och 
undersöker sambanden. Att på nytt beskriva variablerna, som vi anser att en 
induktiv metod skulle innebära, tycker vi är resursslöseri. 
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2.2.4 Förförståelsens påverkan på undersökningen 

Som vi tidigare nämnt har vår problemställning lett till att vi har gjort ett 
flertal avgränsningar. Dessa avgränsningar kan vara en följd av vår 
förförståelse. För att undersökningen ska ha någon riktning krävs det 
förförståelse. Vi möter dessutom aldrig världen som ett blankt blad utan 
vissa förutsättningar tar vi för givna. (Gilje & Grimen, 1992) Gilje & 
Grimen (1992) nämner tre komponenter som kan ingå i en persons 
förförståelse; språk, trosuppfattningar och personliga erfarenheter. 
Eftersom vi tidigare har läst om styrning med belöningssystem har vi med 
oss den kunskapen. Det kan både vara positivt och negativt. Vi kan gå 
miste om perspektiv men vi kan också ha lättare att orientera oss i 
litteraturen samt ha användning för den begreppsapparat som är specifik för 
området. Den förförståelse vi har inom ämnet när vi går ut och undersöker 
återspeglas av vår teoretiska referensram. Som vi senare kommer att prata 
om är vår intervjuguide av relativt öppen karaktär men vi bär ändå med oss 
vår förförståelse i interaktionen med respondenten vilket kan leda till vissa 
begränsningar i det material vi får in. Det blir även svårt att inte ta med sig 
intryck från tidigare intervjuer in i andra intervjuer vilket leder till att vår 
förförståelse byggs på under arbetets gång. 
 

2.3 Val av metod; kvalitativ eller kvantitativ 
Kvantitativa resultat är sådana som kan uttryckas i siffror medan kvalitativa 
resultat uttrycks i ord (Lekvall & Wahlbin, 2001). Fördelen med en 
kvantitativ undersökning är att den är mer effektiv, det vill säga det är 
lättare att behandla stora mängder siffror än stora mängder ord. Den 
kvantitativa metoden kräver att vi har goda förkunskaper om det vi vill 
studera samt att vi i förväg på ett detaljerat sätt kan ställa upp de frågor vi 
vill ha svar på. (Jacobsen, 2002) Eftersom vår undersökning ska beskriva 
något som präglas av oklara samband blir det svårt att på förhand ställa upp 
detaljerade frågor som kan fånga de nyanser som kan tänkas uppstå. Detta 
gör att respondenternas svar måste bli av en mer öppen karaktär. Enligt 
Jacobsen (2002) ska man med en kvantitativ metod kategorisera och 
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strukturera innan data samlas in. Detta anser inte vi är möjligt varför vi 
måste göra kategoriseringen och struktureringen efter vi har samlat in våra 
data. Dock går vi, som vi nämnde under rubriken förförståelse, inte ut utan 
att veta någonting utan viss insikt inom området finns. Vår undersökning 
överensstämmer med vad Jacobsen (2002) skulle kalla en kvalitativ metod. 
Till skillnad från den kvantitativa metoden ger den kvalitativa större djup 
och detaljförståelse vilket är något som vi vill uppnå. Som vi kan se är 
nackdelen med en kvalitativ metod att den blir mer resurskrävande. 
 

2.4 Hur skall data samlas in 
Det är av stor vikt att välja en metod som passar den problemställning och 
den ansats vi har. Det finns enligt Jacobsen (2002) fyra vanliga metoder för 
datainsamling vid en kvalitativ undersökning; gruppintervju, observation, 
dokumentundersökning och individuell öppen intervju. Vi har valt att 
använda oss av den individuella öppna intervjun och kommer inte närmare 
att gå in på de andra metoderna. 
 

2.4.1 Hur många respondenter ska ingå i undersökningen 

Vårt val av metod grundar sig främst på att vi vill försöka gå på djupet och 
verkligen få fram den enskilda individens inställning och uppfattningar. 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är den personliga intervjun den metod 
som är bäst för detta ändamål. Öppna besöksintervjuer brukar ofta ge stora 
datamängder vilket begränsar antalet möjliga respondenter (Jacobsen, 
2002). Vi har valt att göra 20 stycken intervjuer, 11 i Norrköping och 9 i 
Linköping. Enligt Jacobsen (2002) bör man för att öka giltigheten utföra så 
många intervjuer som möjligt, dock finns det resursbegränsningar som gör 
att vi måste välja ett begränsat antal. För vår del är tiden den stora 
begränsande faktorn men vi anser att det antal intervjuer som vi har valt är 
tillräckligt för att ge oss den information som är nödvändig för att dra lite 
mer generella slutsatser. Detta beror på att det endast är drygt hundra 
personer som arbetar på central nivå inom kommunerna vilket gör att de 
som vi frågar utgör en relativt stor del av dem som är berörda. Anledningen 
till att antalet intervjuer skiljer sig mellan Norrköping och Linköping är att 
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organisationerna skiljer sig åt och att tiden är en begränsande resurs. I 
Norrköping har vi tittat på två kontor, något som vi på grund av hur 
organisationen ser ut inte har gjort i Linköping. För att få fler intervjuer på 
varje kontor i Norrköping har vi därför valt att genomföra några fler 
intervjuer där. 
 

2.4.2 Intervjuareffekten  

En nackdel som besöksintervjun för med sig är intervjuareffekter vilket 
innebär att det uppstår ett samspel mellan intervjuare och respondent som 
kan påverka resultaten på ett icke önskvärt sätt (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1999). Intervjuareffekter är något som vi anser är omöjligt att undvika 
vid den här typen av intervjuer. Detta gör att det enda vi kan göra är att 
försöka bidra till att de hålls på en låg nivå. Det vi har försökt att göra för 
att minska effekterna är att ha en ganska tillbakadragen roll och försökt att 
inte framstå som annorlunda ifråga om exempelvis klädsel och språkbruk. 
Genom att använda sig av telefonintervjuer kan man reducera 
intervjuareffekterna men enligt Jacobsen (2002) gör den bristande 
tillförlitlighet som telefonintervjuer medför att besöksintervjuer är att 
föredra. Eftersom vi vill göra öppna intervjuer blir det viktigt att 
respondenten öppnar sig och talar fritt om ämnet. Fördelen med 
besöksintervjuer är att personer tenderar att öppna sig mer eftersom en 
förtrolig stämning lättare uppstår (Jacobsen, 2002). Ytterligare en fördel 
som Jacobsen (2002) nämner är att vi som intervjuare får möjlighet att 
observera respondenten och därmed blir det lättare att bedöma hur långt vi 
kan gå med fördjupningsfrågor. 
 

2.4.3 Intervjuguiden 

Den öppna intervjun är ofta strukturerad till en viss grad (Jacobsen, 2002). 
Vi har valt att använda oss av en intervjuguide. En intervjuguide har 
använts för chefer∗  och en annan för medarbetare∗ . Intervjuguiden följer vi 
inte slaviskt utan den ska fungera som en mall över de områden som vi vill 

                                                 
∗  Bilaga 1 
∗  Bilaga 2 
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att intervjun ska täcka in. Detta innebär att respondenten får tala fritt och att 
vi försöker ställa följdfrågor som leder personen in på de områden vi vill 
belysa. Givetvis känner respondenten till att vi är intresserade av 
belöningar så på det sättet talar inte respondenten fritt. Den nackdel som vi 
kan se med att genomföra intervjun på detta sätt är att respondenten kan 
sväva iväg bort från området. Detta är något som vi har tänkt på och vi har 
försökt att styra upp intervjun med hjälp av följdfrågor när vi märker att 
respondenten avviker från ämnet. Dock har vi försökt att inte göra detta på 
ett sätt som gör att respondenten störs. 
 

2.4.4 Kontexteffekten 

Valet av plats där intervjun skall genomföras kan påverka svaren mycket. 
Detta kallar Jacobsen (2002) för kontexteffekten. Intervjumiljön kan vara 
naturlig eller konstlad. Vi har valt att genomföra intervjuerna på en plats 
som känns naturlig för respondenten det vill säga en plats som 
respondenten är välbekant med (Jacobsen, 2002). Vi anser att den mest 
naturliga platsen för vår typ av undersökning är på respondentens 
arbetsplats. Väl där kan intervjuobjektet själv välja var vi ska sitta, detta för 
att det ska vara en så avspänd och naturlig miljö som möjligt. Det finns 
enligt Jacobsen (2002) några nackdelar med den naturliga miljön. Dels 
förekommer störande moment i form av att medarbetare kan komma och 
störa och att telefoner kan ringa och dels kan det kännas svårt för 
respondenten att tala om känsliga frågor när det finns risk att exempelvis 
chefen eller medarbetarna kan höra vad som sägs. Det faktum att någon kan 
höra vad som sägs är något som vi med detta upplägg får leva med. Vi kan 
bara hoppas att respondenten vill sitta på ett avskilt ställe där inte någon 
kan höra vad vi pratar om. Det vi gör för att skydda respondenterna är att vi 
talar om för dem att deras namn inte kommer att förekomma i rapporten 
och vi hoppas att det leder till att de kan tala mer öppet om saker som de 
uppfattar som känsliga. De problem som vi uppfattar inträffade under våra 
intervjuer var att vi vid ett tillfälle satt i ett rum där många personer 
passerade igenom. Detta verkade inte påverka respondenten i någon större 
utsträckning utan det var snarare vi som irriterade oss på de störande 
momenten. 
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2.4.5 Bandspelare som hjälpmedel och att skydda respondenten 

För att underlätta kontakten mellan oss och respondenten och för att vi 
lättare ska kunna minnas exempelvis citat från intervjun har vi valt att spela 
in intervjuerna med bandspelare. En nackdel som Jacobsen (2002) tar upp 
med att använda bandspelare är att vissa kan känna sig obekväma med att 
bli inspelade på band. Dessutom kan bandspelaren stanna mitt i intervjun 
vilket leder till ett avbrott som stör den stämning som byggts upp. Vi tror 
att en stor anledning till att vissa inte vill bli inspelade är rädslan för vem 
som skall ta del av det material som finns på banden. Med anledning av 
detta har vi valt att inleda intervjun med att fråga om det går bra att spela in 
på band. Vi har dessutom valt att tala om att det endast är vi som kommer 
att lyssna på banden. Detta tror vi kommer att leda till att respondenterna 
vågar anförtro sig mer till oss. För att inte missförstånd ska påverka 
resultatet eller skada respondenten väljer vi att efter intervjun erbjuda 
personen att få en utskrift av det som sagts, detta för att korrigeringar ska 
kunna göras. Vissa kan tycka att ett erbjudande inte är tillräckligt, utan att 
man alltid ska skicka ut intervjuutskriften. Vi anser att detta inte är 
nödvändigt då våra intervjuer syftar till att få information om hur 
respondenten upplever olika saker spontant. Detta för att vi tror att det ger 
en mindre konstlad bild än om de i efterhand kan ta ställning till om de 
borde eller inte borde ha sagt någonting. Under intervjuerna var det ingen 
som motsatte sig att bli inspelad dock förekom det att en del undrade var 
bandet skulle hamna när de sa något som de tyckte var känsligt. Vi 
påminde då om att endast vi skulle ta del av materialet vilket gjorde att de 
fortsatte berätta. Av de som vi har intervjuat var det cirka hälften som 
önskade att få läsa igenom vad som hade sagts och de har inte återkommit 
med några synpunkter. 
 

2.4.6 Engångsintervjuer  

Enligt Jacobsen (2002) bör man för att få en helhetsbild av en person 
genomföra fler än en intervju med personen, dock kan vi om vi är mer 
intresserade av att få in många personers uppfattning nöja oss med 
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engångsintervjuer. Vi har valt att försöka få in så många personers utsagor 
som möjligt vilket gör att vi använder oss av engångsintervjuer. Vi har valt 
att inte göra intervjuer som är längre än en timma. Detta är enligt Jacobsen 
(2002) den lägsta gränsen för vad en intervju som går på djupet bör vara. 
Anledningen till att intervjuerna är en timma är att vi tror att intervjuer på 
en timma räcker för att ta reda på respondenternas uppfattning i ämnet. Vi 
tror även att respondenterna har arbetsuppgifter att sköta och att längre 
intervjuer skulle kunna medföra att de känner sig stressade. För att ha 
möjlighet att komplettera intervjuerna har vi frågat respondenterna om det 
går bra att återkomma om vi har frågor. Detta ger oss möjlighet att höra oss 
för om eventuella saker som kommer upp under arbetets gång.  
 

2.5 Hur väljer vi ut enheter 
En urvalsprocess går enligt Jacobsen (2002) igenom ett antal faser, 
överblick, undergrupper och kriterier. 

 

2.5.1 Överblick och undergrupper 

Överblick innebär att vi försöker få en överblick över samtliga som vi 
skulle vilja undersöka om vi hade obegränsat med resurser (Jacobsen, 
2002). För att få en överblick över vilka som arbetar med det som vi är 
intresserade av, nämligen personal på central nivå, har vi valt att genomföra 
intervjuer i respektive kommun, som är av en mer kartläggande karaktär. 
De personer vi har valt att tala med är i Norrköping personaldirektör Carl-
Martin Renheim och i Linköping Anna Skogens, som arbetar med 
personalpolitiska frågor, samt förhandlingschef Reine Wrangenby. Dessa 
intervjuer ledde också till att vi kunde dela in populationen i undergrupper. 
De undergrupper vi identifierade var chefer, handläggare/specialister och 
assistenter. Anledningen till att dela in populationen i undergrupper∗  är 
enligt Jacobsen (2002) att individers synpunkter till en viss grad hänger 
samman med egenskaper hos den enskilde. En egenskap som vi tror kan 
vara avgörande är vilken typ av arbetsuppgifter individerna utför, då vi tror 
                                                 
∗  Bilaga 3  innehåller mer detaljerad information om respondenterna i undergruppernas kön, ålder, lön 

och sysselsättningsgrad. 
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att det kan ligga till grund för vilken lön och vilka belöningar som är 
aktuella, vilket i sin tur påverkar respondenternas upplevelse när det gäller 
belöningar.  
 
Handläggare på central nivå har vitt skilda arbetsuppgifter. Handläggaren 
kan vara allt ifrån stadsarkitekt, handläggare av bygglov, till en person som 
bereder ärenden till kommunfullmäktige. De handläggare vi har talat med 
har dels berett ärenden till fullmäktige, men de har även varit ekonomer 
och jurister som har en mer administrativ roll. De assistenter vi har talat 
med har också vitt skilda arbetsuppgifter. Vi har talat med personer som 
arbetar i receptionen, sådana som har ansvar för att arkivering av dokument 
sker på ett korrekt sätt och personer som arbetar som sekreterare på olika 
kontor eller nämnder.  
 
Under de inledande intervjuerna fick vi information som låg till grund för 
de val av enheter/kontor som vi senare gjorde. Mer information om vilka 
enheter vi har valt att studera följer under presentationen av kommunerna. 
 

2.5.2 Kriterier för urval 

När vi vet vilka undergrupper som finns måste vi komma fram till vilka 
kriterier vi ska använda för att välja ut ett urval.  
 

Bredd 

Det första kriteriet som vi tyckte var av vikt är bredd. Det innebär enligt 
Jacobsen (2002) att man tar personer ur varje undergrupp, vilket leder till 
att vi säkerställer att vi får med uppgiftslämnare från var och en av de 
grupper som vi tycker är relevanta. Vi har valt att fråga två chefer, fyra 
handläggare/specialister och fyra assistenter, där samtliga arbetade under 
respektive chef, i Norrköping. I Linköping talade vi med 3 chefer och fem 
underställda. Anledningen till att vi inte kan vara mer specifika när det 
gäller Linköping är att gränserna mellan assistent och handläggare är 
ganska flytande. Det är även så att två av cheferna även kan betraktas som 
handläggare/specialister. Den tredje chefen vi har talat med är biträdande 
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kommundirektör och är chef över de andra cheferna. Anledningen till att vi 
valt just dessa leder oss in på ett annat kriterium nämligen information. 
 

Information  

Information innebär att vi talar med individer som vi vet har något att säga 
om ämnet och även att vi väljer personer som vill lämna den här 
informationen (Jacobsen, 2002). Att de ska veta något om ämnet anser vi 
inte vara ett problem inom dessa grupper eftersom belöningar är ett vitt 
begrepp som berör alla på arbetsplatsen. För oss gäller det främst att hitta 
personer som är villiga att tala om sina erfarenheter. Enligt Jacobsen (2002) 
gör det att detta urvalskriterium inte är så lätt att använda eftersom vi först 
måste veta hur goda informationskällor personerna är.  
 

Snöbollsmetoden  

För att hitta personer som är villiga att prata har vi valt att kontakta 
cheferna för att höra om de är intresserade och sedan bett dem att ge oss 
namnet på underställda som kan tänkas ha möjlighet att delta. Detta kan 
liknas vid det som Jacobsen (2002) kallar snöbollsmetoden. Att låta 
cheferna välja ut personer ser vi som en fara då det finns möjlighet att det 
är de medarbetare som är mest nöjda och lojala som väljs ut. Då vi endast 
sagt att det handlar om belöningar tror vi inte att cheferna vet vad som 
kommer att framkomma under intervjuerna, vilket gör att de får svårare att 
styra oss till personer som kan tänkas ha en för cheferna fördelaktig 
uppfattning. Vi anser även att detta, ur ett resursperspektiv, var det mest 
fördelaktiga sättet då vi direkt kom i kontakt med personer som hade tid 
och lust att svara på våra frågor, något som vi tror är en förutsättning för att 
materialet ska hålla en hög kvalitet.  
 

2.6 Hur skall kvalitativa data analyseras 
Analys rör sig om tre ting, beskrivning, kategorisering och kombination.  
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2.6.1 Beskrivning  

Beskrivning delas upp i renskrivning, kommentera och annotera, det vill 
säga att sammanfatta intervju och observation. Detta görs för att materialet 
ska bli lättare att överskåda. Bandinspelning som vi har valt är enligt 
Jacobsen (2002) den mest kompletta formen av registrering som leder till 
att vi får ett material som är mycket enklare att se helheter i. Vi har valt att 
skriva ut det material som vi har på bandet. Den främsta fördelen med att 
skriva av allt är att vi inte glömmer något. Dessutom slipper vi hålla samma 
tempo som den som talar på bandet gör vilket bidrar till ökad förståelse. 
Nackdelen med att skriva ut intervjuerna är att det tar lång tid att göra 
(Jacobsen, 2002). När vi har textmassan nedskriven har vi valt att skriva 
ner vad det som respondenten säger innebär. Detta kallar Jacobsen (2002) 
för att kommentera. I slutfasen av beskrivningen vill vi annotera vilket 
enligt Jacobsen (2002) innebär att vi skriver ner några observationer som vi 
har gjort under intervjun. Detta gör vi för att underlätta vid 
kategoriseringen. 
 

2.6.2 Kategorisering  

Kategoriseringen innebär att vi lyfter blicken från den enskilda intervjun 
och försöker se till det ämne som vi behandlar (Jacobsen, 2002). Här 
kommer vi att utgå från det material vi har och utifrån det dela in materialet 
i kategorier. Detta gör att vi i fortsättningen av analysen inte behöver 
hantera hela datamängden utan att vi kan fokusera på ett fåtal kategorier 
(Jacobsen, 2002). Kategoriseringen är enligt Jacobsen (2002) en 
förutsättning för att vi ska kunna jämföra intervjuer. 
 

2.6.3 Kombination  

Nu har vi fått information på flera olika nivåer och kan gå över till 
kombination. På denna nivå ska vi säga något om sambandet mellan olika 
företeelser och egenskaper (Jacobsen, 2002). Detta gör vi genom att se om 
det förekommer liknande uppfattningar och om dessa förekommer i olika 
grad, samt att vi kopplar samman individer som har liknande uppfattningar. 
Det här leder till att vi står med ett material som visar en ganska 
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övergripande bild och som består av de data som vi tyckte var av störst 
intresse. Materialet som vi har kvar är det som återfinns i vår empiridel. 
 

2.7 Hur korrekta är de slutsatser vi har dragit 
Undersökningar skall alltid försöka att minimera problem som har med 
validitet och reliabilitet att göra (Jacobsen, 2002). Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (1999) skriver även de att det är viktigt att försöka 
skaffa sig en uppfattning om källornas validitet, relevans och reliabilitet för 
att kunna bedöma hur säkra slutsatserna är. Vad innebär då validitet och 
reliabilitet? Validitet är det samma som giltighet och innebär huruvida en 
mätmetod mäter det man vill mäta och reliabilitet är det samma som 
tillförlitlighet och innebär att mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och 
stabila utslag (Lekvall & Wahlbin, 2001).  Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(1999) skriver att läsaren måste göra en kritisk granskning och vi hoppas 
att detta metodavsnitt ger en bra grund för att göra denna granskning. 
 

2.8 Tolkning av resultat 
Vid tolkning av resultat finns det i huvudsak två metoder att välja, 
jämförelse och användande av teori. Det är även viktigt att försöka undvika 
feltolkningar så kallade felslut. 
 

2.8.1 Tolkning genom jämförelse  

Vid jämförelse kan man antingen se till förändringar över tiden eller 
försöka sätta resultatet i ett större sammanhang, exempelvis jämföra en 
undersökning i Sverige med resultatet från liknande undersökningar i andra 
länder (Jacobsen, 2002). Detta är inte möjligt för oss då vi gör en 
tvärsnittsstudie som tar bort tidsdimensionen och dessutom känner vi inte 
till någon liknande undersökning. Enligt Jacobsen (2002) kritiseras även 
jämförelsen för att vara en ganska innehållslös form av tolkning.  
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2.8.2 Tolkning med hjälp av teorier 

Vi har valt att använda oss av teori som stöd för att tolka våra resultat. En 
teori är en förenkling av en komplex verklighet och kan därför vara ett 
hjälpmedel för att se vad som är relevant eller inte, vilket leder till att 
verkligheten blir hanterbar (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) beskriver 
användandet av teorin som en cirkelprocess där teorin styr vad vi söker 
samtidigt som den hjälper oss att sätta in resultaten i ett större 
sammanhang.  
 
”Det finns … ingen ensam teori eller metafor som ger ett för alla syften 
gott perspektiv” (Morgan, 1988 i Jacobsen, 2002)  
 
Detta innebär att vi måste använda flera sätt att tänka för att förstå 
verkligheten. Det är enligt Jacobsen (2002) bra att använda flera teorier 
därför att teorierna ofta kompletterar varandra. Detta är något som vi vill 
försöka utnyttja. 
 

2.8.3 Felslut  

Det finns alltid risk att vi läser in mer i våra data än vad det finns grund för 
och det kallas för felslut (Jacobsen, 2002). Det finns enligt Jacobsen (2002) 
tre vanliga felslut; nivåfelslut, tidsfelslut och kausalitetsfelslut.  
 

Nivåfelslut  

Nivåfelslut innebär att fel sker när vi försöker överföra data från individuell 
till kollektiv nivå eller tvärt om (Jacobsen, 2002). Detta är något som vi kan 
behöva vara observanta på då vi vill försöka överföra individers utsagor till 
den kommunala verksamheten.  
 

Tidsfelslut  

Tidsfelslut innebär enligt Jacobsen (2002) att vi drar slutsatser om 
förändringar över tiden utan att det egentligen är möjligt. Detta är något 
som blir mycket viktigt för oss som gör en tvärsnittsstudie. Jacobsen (2002) 
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tar upp som exempel att det kan vara så att det skiljer mellan äldre och 
yngres föreställningar. I detta fall kan man inte dra några slutsatser som har 
med ålder att göra eftersom man inte vet om de äldre hade en annan åsikt 
när de var yngre (Jacobsen, 2002). I vissa fall anser vi dock att vi kan väga 
in tidsaspekten. Detta är när vi har utsagor där respondenten talar om ett 
förhållande nu och då.  
 

Kausalitetsfelslut  

Experimentella eller kvasiexperimentella undersökningar är egentligen de 
enda undersökningsuppläggningarna som kan uppfylla kraven för att göra 
uttalanden om kausalitet (Jacobsen, 2002). Detta är inte det upplägg som vi 
har valt men det kan hända att vi ändå vill uttala oss kausalt. Enligt 
Jacobsen (2002) är det viktigt att inte förväxla samvariation med 
orsakssamband vilket innebär att två saker som samvarierar inte egentligen 
har ett orsakssamband utan att det är en tredje faktor som är avgörande. 
Detta innebär att vi måste vara mycket försiktiga när vi tycker oss se ett 
samband och försöka se om det verkligen inte är något annat som är 
grunden till det vi ser. Vi tror att teorin kan vara till hjälp när det gäller att 
se samband och utifrån det anser vi att det kan gå att försiktigt dra kausala 
slutsatser med en tvärsnittsuppläggning. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Under detta avsnitt kommer vi att ta upp teorier som vi anser vara 
relevanta för det valda området, vilka mynnar ur vår förförståelse. Nedan 
återfinns en modell där vi beskriver hur de olika delarna i vår teoretiska 
referensram hänger samman och vi vill samtidigt med denna modell ge en 
introducerande bild av hur vi har lagt upp referensramen. Först börjar vi 
dock med hur vi definierar ett belöningssystem. 
 

3.1 Definition av belöningssystem 
Enligt Svensson (1988) finns det ingen enhetlig definition på vad som 
menas med belöning. När Svensson (2001a) beskriver vad han innefattar 
med belöningssystem tar han upp: 
 
”… vad den anställde får i gengäld från arbetsgivaren för den arbetsinsats 
som görs.” 
 
 De belöningar som inkluderas i det begreppet är lön och andra förmåner 
som utgår kontinuerligt och resultatbonus, det vill säga en belöning som 
utgår vid uppfyllande av vissa fördefinierade mål (Svensson, 2001a). Efter 
att ha tagit del av teorier inom området har vi utvecklat Svenssons 
definition. Vår definition är följande: Belöningssystem är ett system som 
syftar till att främja motivation och stimulans hos medarbetare genom att 
använda sig av olika belöningar och andra motivationshöjande åtgärder. I 
begreppet belöningar lägger vi allt från lön via bonus, förmåner och 
utbildningar till mer informella belöningar såsom uppskattning och klapp 
på axeln. 
 

3.2 Belöningssystemets sammanhang 
För att ge en bild av hur de olika delarna hänger samman i vår referensram 
börjar vi med att introducera en modell, se figur 3.1. Det finns olika sätt att 
styra en organisation och ett hjälpmedel att använda sig av är 
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belöningssystemet (Rombach, 1991). Systemet är tänkt att påverka 
motivationen hos medarbetarna vilket i sin tur påverkar deras 
arbetsprestation och resultat (Smitt et al, 2002; Svensson, 2001a). Vi tror 
även att belöningssystemet indirekt kan påverka motivationen och 
prestationen/resultatet genom de upplevda förändringarna i 
arbetstillfredsställelsen och rättvisan som belöningarna skapar. Alla delar 
påverkas också av den kommunala särarten på ett eller annat sätt. Vi 
kommer i detta kapitel utgå från denna modell och beskriva delarna i tur 
och ordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.1 Belöningssystemets sammanhang, egenarbetad modell. 

 

3.3 Kommunal särart 
För att introducera läsaren till begreppet kommunal särart, vilket är ett 
återkommande begrepp, börjar vi med att beskriva detta. Den kommunala 
särarten medför att kommunala organisationer måste ta hänsyn till vissa 
faktorer i en del hänseenden vid utformandet av belöningssystem. Ett 
avseende där kommunerna skiljer sig gentemot det privata näringslivet är 
att kommunernas verksamhet är skattefinansierad. (Gustafsson & Olsson, 
1997)  
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Ett annat avseende som kommunen är speciell inom är att verksamheten är 
politiskt styrd. Många väljare är kommunalt anställda och många 
förtroendevalda är också det, och har ibland fackliga förtroendeuppdrag. 
(Gustafsson & Olsson, 1997)  
 
Den demokratiska och judiciella kontroll som den kommunala 
verksamheten står under finns inte på motsvarande sätt inom det privata 
näringslivet (Riberdahl & Hallgren, 1997). Kommunal verksamhet bedrivs 
till stor del utifrån givna lagar och regler (Sjölund & Wise, 1997). Detta gör 
att entreprenörskapet och innovationsbenägenheten begränsas. 
Anledningen till att verksamheten är starkt lagreglerad är för att skapa 
legitimitet. (Sjölund & Wise, 1997) 
 
En annan intressant aspekt med den kommunala särarten är den offentliga 
insynen. Detta innebär att vem som helst som är intresserad kan gå in och 
ta reda på det mesta om den kommunala verksamheten och dess anställdas 
förutsättningar, exempelvis lön (Sjölund & Wise, 1997). Den kommunala 
näringsverksamheten utsätts alltså för allmänhetens och konkurrenternas 
insyn på ett sätt som inte görs för privata företag (Riberdahl & Hallgren, 
1997). 
 
Det sista särdraget som Sjölund & Wise (1997) tar upp är att kommunerna 
sörjer för det gemensamma bästa i samhället, exempelvis generell välfärd, 
hälsa, utbildning, infrastruktur och rättssäkerhet. Effekterna av 
verksamheten är viktigare än produktiviteten av densamma. (Sjölund & 
Wise, 1997) 
 

3.4 Arbetsuppgifterna 
I detta avsnitt kommer vi att ge vår egen beskrivning av hur vi uppfattar de 
skillnader som finns mellan att arbeta administrativt på en central nivå i en 
organisation jämfört med att arbeta i den operativa verksamheten samt 
skillnader mellan att arbeta som handläggare respektive assistent.  
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De tjänstemän som arbetar administrativt kan inte utvärderas efter resultat 
utan snarare endast utifrån hur stora resurser de förbrukar. Detta eftersom 
det inte finns någon tydlig koppling mellan företagets intäkter och deras 
arbete. På den operativa nivån finns det däremot ett tydligare samband 
mellan det som produceras och de intäkter som produkterna inbringar. 
 
På den centrala nivån finns en större möjlighet att påverka de strategiska 
besluten i organisationen. Detta då tjänstemännen i denna del av 
organisationen kan bidra i det mer övergripande beslutsfattandet. De som 
arbetar i den operativa verksamheten har å andra sidan större möjlighet att 
påverka utförandet av produkterna/tjänsterna. 
 
En annan skillnad ligger i hur verksamhetsspecifika arbetsuppgifterna är. 
De flesta som arbetar centralt har arbetsuppgifter som kan förekomma i 
många typer av organisationer. I det operativa är det vanligare att man har 
arbetsuppgifter som är kopplade till en specifik verksamhet. Exempelvis är 
det inte säkert att det för en produktionsledare inom verkstadsindustrin 
finns en motsvarande tjänst inom tjänsteföretag. Däremot spelar det ingen 
större roll för en ekonom eller jurist som sitter centralt vilken verksamheten 
är. 
 
Utöver skillnader mellan central och icke central nivå finns det även 
skillnader mellan handläggare och assistenter som arbetar på central nivå. 
Handläggarnas uppgifter är rimligtvis mer kvalificerade än assistenternas 
vilket kan innebära att handläggarna i större utsträckning känner att deras 
arbete bidrar till betydelsefulla beslut och även till nyttan för samhället.  
 
I och med att handläggarna fattar viktiga beslut har de även ett större 
ansvar än vad assistenterna har. Många assistenter har också stort ansvar 
men det leder inte till efterverkningar för medborgarna på samma sätt som 
handläggarnas arbete gör. Detta sammantaget gör att vi tror att 
assistenterna i mindre utsträckning känner att arbetet skiljer sig från 
assistentarbete inom exempelvis privat sektor.  
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Ytterligare en skillnad, som vi tror påverkar hur assistenter och 
handläggare ser på belöningssystemet, är att lönenivåerna mellan dessa 
grupper väsentligt skiljer sig åt, vilket är en effekt av det ansvar och den 
utbildning man har. Handläggarna är generellt sett högre utbildade än vad 
assistenterna är, beroende på att handläggarnas arbetsuppgifter är mer 
kvalificerade och därmed kräver mer kunskap. De olika arbetsgrupperna 
befinner sig även på olika plan organisatoriskt då handläggarna oftast är 
placerade en nivå högre än assistenterna. 
 

3.5 Styrning 
Att styra en verksamhet för att få den att prestera bra går att göra på många 
sätt (Drury, 2000). Att styra med belöningar är ett sätt att driva 
medarbetarna till att jobba mer effektivt (Svensson, 2001a). Detta kan ses 
som en form av action control som enligt Drury (2000) är att 
organisationen eftersträvar vissa beteenden, genom att belöningarna utgår 
när vissa beteenden eller handlingar uppfylls. Ibland kan även result control 
sägas föreligga, i de fall som individerna utvärderas och belönas efter 
presterade resultat. Brorström och Solli (1990) hävdar att det bara finns två 
renodlade sätt att styra kommunal verksamhet, beteendestyrning och 
resultatstyrning, vilka samanfaller med Drurys två ovanstående styrformer. 
Svensson (2001b) och Brorström & Rombach (1996) talar om målstyrning 
och detta ser vi som en form av resultatstyrning. 
 
Svensson (2001b) innefattar med begreppet målstyrning att mål anges för 
verksamheten, uppföljning av målen sker och att de anställda har stor frihet 
att själva bestämma hur de vill åstadkomma de mål som ledningen har satt 
upp. I slutet av 80-talet introducerades målstyrning inom kommunal 
verksamhet och sågs som en självklar lösning på de styrproblem som då 
fanns. Det blev populärt att införa målstyrning inom kommunerna men det 
visade sig vara svårare än väntat att formulera nedbrytningsbara mål och 
framgången uteblev därför. (Brorström & Rombach, 1996) 
 
Rombach (1991) hävdar att vikten av att koppla målstyrningen till 
belöningssystemet ofta har lyfts fram men att svårigheten att belöna 
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individuella insatser inom kommunal verksamhet kan vara ett hinder för 
framgångsrik målstyrning. 
 

3.6 Belöningssystem 
Ett hjälpmedel för att styra verksamheten är alltså belöningssystem. Nu 
kommer vi att gå in närmare och beskriva syftet med belöningssystem och 
viktiga aspekter vid användandet av ett system. Därefter beskriver vi vilka 
olika typer av belöningar som kan förekomma, uppdelat i monetära och 
icke-monetära belöningar. Avslutningsvis kopplar vi detta till hur det är 
tänkt att belöningarna ska inverka på medarbetarnas motivation och deras 
prestationer. 
 

3.6.1 Syfte med belöningssystem 

Belöningssystem handlar enligt Svensson (2001a) till en del om vårt behov 
av att synas, att bli uppmärksammade och att känna att vi betyder något. 
Han tar även upp ett antal viktiga uppgifter som han tycker att ett 
belöningssystem ska ha, nämligen att stimulera till ökad effektivitet, 
stimulera till förbättrad kvalitet, ge ökat ansvar och inflytande över den 
egna arbetssituationen, stimulera personalrörlighet internt och externt, 
stimulera kompetensutveckling, stimulera nya arbetsformer samt att 
understödja flexibla lednings- och arbetsformer (Svensson, 2001a). 
 

3.6.2 Användande av belöningssystem 

Lawler (1990) tar upp två faktorer som individer reagerar på vid 
användande av belöningssystem, dels summan på belöningarna som delas 
ut och dels hur mixen av belöningar är sammansatt. I och med att det finns 
mängder med olika belöningar och förmåner blir möjligheterna till olika 
mixer av belöningar näst intill oändligt många (Lawler, 1990). Många 
offentliga organisationer anser enligt Perry (1997) också att de behöver ha 
ett flertal system med belöningar eller premiering beroende på att 
medarbetarna har olika arbetsuppgifter och även beroende på andra 
olikheter. Lawler (1990) betonar den flexibilitet som organisationer kan 
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åstadkomma genom den mångfald av belöningar som finns. Det går inte att 
säga att en viss belöningsmix är rätt för alla organisationer utan detta beror 
på organisationens strategi och även på medarbetarnas preferenser (Lawler, 
1990). 
 
Enligt Lantz (1995) är det viktiga med belöningar att de syftar till att 
förstärka ett önskvärt beteende, ges i rätt tid, ges för rätt sak, ges till rätt 
person, ges på rätt sätt samt att det ges i rätt storlek. Det är av stor vikt att 
individer som uppfyller de kriterier och faktorer som räknas även blir 
belönade för detta (Wise & Sjöström, 1997).  
 
Hur stora belöningarna ska vara kan diskuteras. Både Lawler (1990) och 
Jonsson (1992) tar upp att belöningen måste vara av väsentlig storlek för att 
ge någon avsevärd effekt. Enligt en undersökning av Brorström & Siverbo 
(2001) kännetecknas dock kommuner av försiktigt tänkande när det gäller 
användandet av pengar. Både kommuner med svaga och starka ekonomiska 
lägen är försiktiga eftersom det handlar om att hantera skattebetalarnas 
pengar (Brorström & Siverbo, 2001) 
 
Lawler (1990) menar att för att belöningssystemet ska vara motiverande 
måste en signifikant del bestå av prestationsbaserad lön, det vill säga att en 
viss del av lönen riskutsätts och förloras om individen inte presterar bra 
men att den kan fås igen flerdubbelt om individen istället presterar ett bra 
resultat. Vissa individer är dock inte motiverade av detta utan motiveras 
istället mer av sina arbetsuppgifter och att få hjälpa till i samhället 
(Jonsson, 1992). 
 
Belöningar som grundar sig på organisationen som helhets resultat är enligt 
Jonsson (1992) mindre motiverande än de belöningar som grundar sig på 
individuella prestationer. 
 

Rättviseperspektiv 

Det är av stor betydelse att belöningssystemet inom offentliga 
organisationer är väl utformat. Ett dåligt utformat och genomtänkt 
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belöningssystem kan göra mer skada än nytta genom att det bidrar till 
negativa effekter som exempelvis avundsjuka, orättvisa, felallokeringar, 
kortsiktigt handlande, sämre prestationer och negativ inverkan på 
arbetstillfredsställelsen. (Jonsson, 1992; Lawler, 1990) Personer som inte 
blir belönade kan till exempel enligt Svensson & Wilhelmson (1988) 
uppfatta detta som en indirekt kritik. 
 
Strävan efter rättvisa är mycket påtaglig inom vissa kommuner (Brorström 
& Siverbo, 2002). Detta kan enligt Brorström & Siverbo (2002) vara svårt 
att balansera mot ekonomisk effektivitet. 
 
Ökad lönespridning innebär även, enligt Persson (1994), att risken för att 
systemet ska uppfattas som orättvist ökar. Som vi tidigare nämnt är det 
därför viktigt att cheferna på ett tydligt sätt klargör och motiverar det 
system som används (Persson, 1994). 
 
Det är också viktigt, enligt Smitt et al (2002), att tänka igenom systemets 
hållbarhet över tiden. Effekter som uppkommer av belöningssystemet kan 
vara svåra att förutse och därför kan det vara klokt att justera systemet efter 
hand, även beroende på att förändringar förekommer i organisationens 
omvärld (Smitt et al, 2002) 
 
Historiskt sett har individerna haft små valmöjligheter när det gäller att 
välja mix av belöningar. Det var först på 60-talet som vissa organisationer 
började låta individer själva få bestämma över detta. (Lawler, 1990) Enligt 
den svenska café-modellen (Smitt et al, 2002) kan medarbetaren välja 
förmåner inom en viss lönekostnad. För tjänstemän är det vanligt att den 
dominerande komponenten ändå är den vanliga månadslönen och att vissa 
förmåner sedan eventuellt kan förekomma (Lantz, 1995). Mabon (1992) tar 
upp att överordnade chefer inom offentliga organisationer oftast inte alls 
vet vad den underanställde föredrar och att det därför är viktigt för 
medarbetarna att själva ha stor valmöjlighet.  
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3.6.3 Monetära belöningar 
Monetära belöningar är, vilket namnet avslöjar, belöningar som har 
pengamässig karaktär. När vi diskuterar monetära belöningar utgår vi från 
vilka belöningar som har pengamässig karaktär utifrån medarbetarnas 
synvinkel. Vi kommer att fokusera på lönen och den individuella 
lönesättningen men avslutar även med några andra former av monetära 
belöningar. 
 
Individuell lönesättning är ett sätt för organisationen att visa att de bryr sig 
om sina medarbetare, vad de gör och hur väl de utför sina uppgifter och att 
deras prestationer är viktiga för den kommunala organisationen som helhet 
(SAF, 1995; Wallenberg, 1996). Att medarbetarna själva har möjlighet att 
påverka sin lön gör att deras motivation ökar för att utveckla sin kompetens 
och sina prestationer (SAF, 1995). 
 
Det måste finnas ett syfte med lönesättningen och en grund för 
löneskillnaderna (SAF, 1995). Sannolikt är inte alla arbetsuppgifter lika 
viktiga och likaså är medarbetarnas kompetens och prestationer inte 
likvärdiga, vilket gör att det oftast finns grund för löneskillnader (SAF, 
1995). 
 
Wise och Sjöström (1997) hävdar att den individuella lönesättningen inom 
offentliga sektorn måste bygga på individbaserade kriterier och inte på 
faktorer som befattning och anställningstid, vilket är vanligt 
förekommande. En faktor som anställningstid ska inte vara lönehöjande 
men däremot kan den medföra ett större kunnande och bättre prestationer, 
vilket kan rendera i högre lön (SAF, 1995; Wise & Sjöström, 1997). Det är 
individernas kompetens, prestationer, personliga egenskaper etc. som ska 
ligga till grund när den individuella lönen inom offentliga organisationer 
sätts (Wise & Sjöström, 1997).  
 
Det viktiga är att lönen betalas till de enskilda medarbetarna och inte till 
befattningarna (SAF, 1995). Den industriella logiken har just gått ut på att 
dela upp verksamheten i olika befattningar med olika arbetsinnehåll och 
tillhörande lönenivå (SAF, 1995). Eftersom dagens organisationer präglas 
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allt mer av decentraliseringar och målstyrning blir det av allt större vikt att 
medarbetarna är mångkunniga, flexibla, engagerade och ansvarstagande, 
och därför bör individuell lön utbetalas beroende på hur väl individerna 
uppfyller detta (SAF, 1995). 
 
Ett problem som kan uppkomma är hur lönen för nya medarbetare ska 
sättas. Eftersom medarbetaren hittills inte har presterat något och eftersom 
det kan vara svårt att avgöra individens egenskaper kan det även bli svårt 
att grunda lönesättningen utifrån detta. Bogislaus (1999) hävdar att 
arbetsgivaren tar hänsyn till flera faktorer vid en nyrekrytering, nämligen 
utbildning, erfarenhet, eventuell tidigare anställning i företaget, flexibilitet, 
ansvar och kvalitetsmedvetande. Bogislaus (1999) betonar att det kan vara 
svårt att bedöma ett flertal av dessa faktorer men menar att arbetsgivaren då 
kan ge ett lägre lönebud för att under kommande lönerevisioner ge goda 
chanser till löneutveckling som medarbetaren själv kan påverka. 
 
Det har varit svårt att kunna erbjuda marknadsmässiga löner inom 
kommunen, åtminstone för personer högre upp i organisationen. Detta på 
grund av att lönerna inte skulle accepteras av allmänheten och att dessutom 
lönestrukturen skulle förryckas. (Riberdahl & Hallgren, 1997) En lokal 
lönebildning skulle riskera att dra in lönesättningen i den kommunala 
valrörelsen. Genom centrala avtal eller ramar för löner kan lönebildningen 
hållas utanför den kommunala valrörelsen. (Gustafsson & Olsson, 1997) 
 

Chefskap 

När den individuella lönesättningen implementeras är det viktigt att få 
medarbetarnas acceptans för systemet samt att de tycker att systemet verkar 
på ett rimligt och rättvist sätt (Palm, 2000; Wise & Sjöström, 1997). Att på 
ett tydligt sätt klargöra hur systemet fungerar samt påvisa de möjligheter 
som finns för medarbetarna är av stor betydelse i sammanhanget (Flannery 
et al, 1996; SAF, 1995). Chefer inom kommunal verksamhet upplever 
enligt undersökningar (Jonsson, 1992) lönesystemen som orättvisa och 
menar att det är få som får löneökningar eller möjlighet till avancemang vid 
goda prestationer inom kommunen. 
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Att lönerna är differentierade är i sig inte det viktigaste utan det är snarare 
så att den individuella lönesättningen är ett sätt för organisationen att visa 
att man bryr sig om vad individerna presterar, något som senare kan bidra 
till att stimulera individerna till att utveckla sin kompetens och sina 
prestationer (SAF, 1995).  
 
Det krävs dock att individerna har möjlighet att påverka sin lön och att 
lönehöjningarna är av betydande värde, annars engageras och motiveras 
inte individerna (Lawler, 1990; SAF, 1995). 
 
Att cheferna känner sina medarbetare och har kunskap om deras 
arbetsuppgifter och deras arbetsresultat är också av stor betydelse (Palm, 
2000; SAF, 1995). Svensson & Wilhelmson (1988) betonar att det är 
chefernas bedömningar som ligger till grund för belöningar och att 
systemet därför riskerar att bli subjektivt. 
 

Samtal mellan chef – medarbetare 

Palm (2000) tar upp att det är nödvändigt att samtala om utvecklingen i 
jobbet och om lönen. Medarbetarsamtal är enligt Carlsson & Wallenberg 
(1999) även ett bra sätt att skapa en god kommunikation mellan 
medarbetaren och dennes chef. Palm (2000) tar upp tre typer av samtal; 
utvecklingssamtal, uppföljningssamtal samt lönesamtal, vilka kan ses som 
en allmän modell men anpassningsbara till den specifika organisationen.  
 
Utvecklingssamtal är ett samtal mellan medarbetaren och dennes närmaste 
chef där organisationens uppgift, samarbetet i organisationen, 
arbetsuppgifterna, relationen mellan samtalsparterna och andra frågor kring 
arbetssituationen tas upp. Syftet med samtalet är att få de övergripande 
förutsättningarna tydliggjorda, klargöra medarbetarens befattning och 
uppdrag, diskutera eventuellt behov av kompetensutveckling samt att lära 
känna varandra bättre. (Palm, 2000) 
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På uppföljningssamtalen ska utvecklingssamtalet följas upp och chefen ska 
ge sin syn på medarbetarens personliga utveckling och insatser (Palm, 
2000). 
 
Lönesamtalet ska hållas inför lönerevisionen och då diskuteras och bedöms 
medarbetarens utveckling och prestationer. Lönehöjningens omfattning ska 
inte komma som någon överraskning utan borde ha antytts redan under 
uppföljningssamtalet. (Palm, 2000) 
 
Även en stor undersökning som Svenska Kommunförbundet har gjort bland 
4 700 kommunanställda visar att kommunikationen mellan chef och 
medarbetare är viktigt, inte minst för att nå acceptans för individuella och 
differentierade löner (Carlsson & Wallenberg, 1999). Samma undersökning 
visar (Carlsson & Wallenberg, 1999) att en stor del av de kommunanställda 
själva vill göra upp om lönen tillsammans med sin chef, vilket talar för att 
varje medarbetare borde få möjligheten att diskutera sin lön med sin chef. 
 
Förutom de belöningar som kan ges via olika löner med individuell 
lönesättning kan även andra monetära belöningar användas. Perry (1997) 
tar upp att det finns allt från lön, förmåner, ansvar och självständighet till 
sociala relationer.  
 
Ekonomiska kompensationer är en betydelsefull form av belöning inom 
offentliga organisationer (Perry, 1997). Det vanligaste är då att utbetalning 
sker via kontant betalning men även ersättning via till exempel pensioner, 
sjuk- och livförsäkring kan förekomma (Perry, 1997). Lawler (1990) 
betonar att pengar inte är viktigt i sig utan för att det leder till andra saker 
som är av betydelse, till exempel mat, logi och status. 
 
Löneväxling är en form av belöning (Smitt et al, 2002). Detta innebär att 
bruttolön kan växlas mot förmåner som exempelvis extra 
pensionsavsättning, sjukförsäkring, kompetensutveckling, hemservice och 
privatvård. Vissa förmåner är skattefria medan andra är beskattningsbara. 
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För personer som tjänar mindre än 7,5 basbelopp∗  kan löneväxling vara 
negativt i och med att den medför en reduktion av andra förmåner såsom 
sjukpenning, allmän pension och avtalspension. Men för de som tjänar mer 
än 7,5 basbelopp faller dessa negativa effekter bort. (Smitt et al, 2002) 
 

3.6.4 Icke-monetära belöningar 

Palm (2000) tar upp några olika sorters icke-monetära belöningar. Fri 
arbetstid, fri bil och fri parkering kan vara belöningar som en del individer 
värderar högt. Fria arbetstider, naturaförmåner och pensionsförmåner är 
dock lättare att koppla till den anställdes arbetsuppgifter, kompetens eller 
anställningsförhållande än till de resultat som medarbetaren presterar. 
(Palm, 2000) 
 
Beröm är en form av belöning som enligt Wallenberg (1996) har en mycket 
stimulerande effekt på anställda inom kommuner. Palm (2000) tar också 
upp att det är av stor betydelse att chefer och företagsledning 
uppmärksammar medarbetarnas personliga utveckling, insatser och resultat 
och ger beröm och uppskattning för detta. Cheferna bör på ett tydligt sätt 
tala om för medarbetarna när de gjort något bra för att ta vara på 
individernas motivationsskapande kraft (Palm, 2000).  
 
Arbetsuppgifterna i sig är något som Svensson (2001a) hävdar är en 
tillfredsställande faktor hos många individer. Människors behov av att 
utvecklas och lära sig nya saker kan tillgodoses genom arbetsuppgifterna 
(Svensson, 2001a). 
 
De olika belöningarna prioriteras olika mellan olika individer beroende på 
deras bakgrund och situation (Jonsson, 1992; Lawler, 1990). Lawler (1990) 
påstår dock att belöningar som är offentligt synliga värderas högre eftersom 
dessa ger en högre status än vad de belöningar som inte är synliggjorda gör. 
Om belöningen är ovanlig eller unik blir den oftast mer eftersträvansvärd, 
trots att värdet i sig kanske inte är så stort (Lawler, 1990).  

                                                 
∗  Ett prisbasbelopp är 38 600 kr år 2003 (SCB, 2003). 
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3.6.5 Gruppbelöningar 

Belöningar som utdelas till grupper inom offentliga organisationer har, 
enligt Jonsson (1992) lägre effekt på stimulans och motivation än vad 
individuella belöningar har. Detta beroende på att individens prestation i 
dessa fall inte har ett lika stort samband med de resultat som uppnås och 
ligger till grund för belöningen (Jonsson, 1992). I en större grupp finns det 
större risk för att individer tar det lugnt eftersom de anser att deras 
arbetsinsatser inte kommer ha så stor inverkan på gruppens resultat 
(Jonsson, 1992). Trots detta brukar gruppbelöningar inom offentliga 
organisationer rekommenderas i de fall där grupparbete förekommer, på 
grund av att det främjar samverkan och inte bidrar till konkurrens mellan 
individerna vilket individuella belöningar kan ha en tendens att göra 
(Jonsson, 1992). 
 
Perry (1997) tar upp att belöningar eller kompensationer inom offentlig 
förvaltning kan ges som ”generella organisationspremier” eller ”riktade 
prestationsrelaterade premier”. De generella används för att skapa trivsel, 
tillhörighet samt även för att uppmuntra goda arbetsresultat. De riktade 
prestationsrelaterade premierna syftar istället till att belöna enskilda 
prestationer. (Perry, 1997) 

 

3.7 Motivation och prestation 
För att få kommunanställda att prestera väl är det viktigt att kunna motivera 
och stimulera dem för att de ska uppnå bra arbetsresultat (Carlsson & 
Wallenberg, 1999; von Otter, 1992). Perry (1997) tar upp att det är från 
individerna som organisationen utgår, utan individerna skulle 
organisationen inte existera. Därför är det av stor vikt att individerna finner 
det attraktivt att arbeta och prestera väl i organisationen (Perry, 1997). 
Individen styrs av sina egna behov och intressen och därför måste 
organisationen se till att uppfylla dessa (Jonsson, 1992).  
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Salancik (1977) menar att engagemang uppkommer då en individ är 
bunden till sina handlingar. Det finns enligt Salancik (1977) tre 
kännetecken som binder individen och därmed fungerar engagerande, 
nämligen synlighet, oåterkallelighet och vilja. Om ett beteende är synligt 
och observerbart tenderar det att engagera individen mer än om det inte 
hade varit synligt för omgivningen. Oåterkalleligheten gör även den att 
engagemanget hos individen ökar, detta just eftersom handlingen kommer 
att skapa en bestående effekt. Den personliga viljan är central för allt 
engagemang, utan en vilja kan inget engagemang uppkomma. (Salancik, 
1977) 
 
Enligt von Otter (1992) talar Herzberg om negativt och positivt 
stimulerande faktorer. Negativt stimulerande faktorer kan exempelvis vara 
dålig lön, dåliga chefer eller bristfällig behandling av personalen i övrigt 
(von Otter, 1992). Om dessa faktorer istället var positiva skulle detta bara 
leda till en passiv tillfredsställelse (von Otter, 1992). Enligt von Otter 
(1992) kan de positivt stimulerande faktorerna vara själva arbetet, 
kamratskapet, stärkt identitet av klarade utmaningar etc. 
Arbetstillfredsställelse är alltså en faktor som kan leda till att individer 
motiveras vilket därmed bidrar till bra arbetsresultat, detta är även Carlsson 
& Wallenberg (1999) inne på när de beskriver vilka faktorer som påverkar 
arbetsresultatet. 
 
När Lantz (1995) beskriver vilka faktorer som påverkar individers 
motivation och engagemang tar han upp arbetsinnehållet, bra chefer, gott 
kamratskap, en god arbetsmiljö, möjlighet till påverkan och utveckling men 
han framhäver även att lönen har en central betydelse i detta sammanhang. 
Svensson (2001a) tar upp fem motivationsfaktorer som han anser vara 
viktiga och dessa är arbetsuppgifterna i sig, ansvar och befogenheter, 
prestation, erkännande och utvecklingsmöjligheter. Att belöningar påverkar 
prestationen framgår av Vrooms förväntningsteori som, enligt Perry 
(1997), bygger på att individer som räknar med att deras arbetsinsatser 
kommer att premieras strävar efter att prestera bättre. 
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Enligt Persson (1994) har undersökningar visat att lönen inte är den enda 
självklara motivationsfaktorn utan att det även finns andra faktorer som är 
minst lika betydelsefulla, exempelvis trygghet, självförverkligande, 
tillhörighet, gott kamratskap, intressanta arbetsuppgifter och uppskattning. 
Persson (1994) tar upp att lönen inte kan fungera som motiverande faktor 
om det inte förekommer lönespridning mellan organisationer och individer. 
 

3.8 Sammankoppling av teorier 
Vi kommer under detta avsnitt att koppla ihop den kommunala särarten och 
arbetsuppgifterna med de övriga variablerna.  
 
Målstyrning handlar om att utvärdera medarbetarna efter deras resultat. Vi 
tror att detta kan bli svårt att använda sig av eftersom det finns en svårighet 
att mäta resultatet på dem som arbetar centralt. Det framstår även som att 
kvalitativa mål kan vara svåra att sätta upp då arbetsuppgifterna i förväg 
inte går att förutsäga. Det blir istället enklare att belöna när vissa 
tillfredsställande beteenden har åstadkommits. Detta leder till att vi tror att 
beteendestyrning kan vara den styrform som verkar lämpligast för 
tjänstemän på central nivå. 
 
Kunskapen hos cheferna om sina medarbetare och dess prestationer är en 
viktig faktor som ligger till grund för chefernas bedömning när det gäller 
belöningar. Vi tror att det är svårare att ha kunskap om arbetsuppgifterna på 
central nivå då uppgifterna är komplexa och varierar i stor utsträckning. Vi 
tror att tjänstemän ute i verksamheten har mer standardiserade 
arbetsuppgifter. 
 
Lawler (1990) nämner att belöningar måste vara av väsentlig storlek för att 
ge effekt. Vi tror att det kan uppstå problem när ledningen vill styra genom 
att ge kostsamma belöningar. Detta eftersom den kommunala verksamheten 
präglas av offentlighet vilket innebär att medborgarna har insyn i 
verksamheten. Ett beteende som medborgarna uppfattar som slöseri med 
skattemedlen tror vi skulle leda till ett stort missnöje. Det är dock inte 
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säkert att belöningar är ett slöseri med resurser, belöningarna kan leda till 
att medarbetarna presterar bättre, vilket innebär ett bra resursutnyttjande. 
 
Enligt Jonsson (1992) verkar det som att det är få som får löneökningar 
eller möjlighet till avancemang vid goda prestationer inom kommunerna. 
Detta kan vara ett resultat av att löneökningar är något som kan väcka 
missnöje hos både andra medarbetare men även hos medborgarna. 
 
Kravet på ett rättvist belöningssystem tror vi är än viktigare inom 
kommunal verksamhet eftersom insynen är stor. Ett orättvist system skulle 
snabbt uppmärksammas av medarbetarna. Något som vi tror kan bidra till 
att rättvisa uppnås är att kommunal verksamhet är mycket styrda av lagar 
och regler, något som finns för att individer ska behandlas lika. 
 
Löneväxling är en tänkbar del i ett belöningssystem. Vi tror dock att detta 
är något som är svårt att använda sig av inom kommuner då vi tror att 
exempelvis städhjälp till de anställda som finansieras med skattepengar 
skulle uppfattas stötande. 
 
Arbetsuppgifterna kan i sig vara en faktor som tillfredsställer individer. Vi 
tror att kommunalt anställda motiveras av att deras arbetsuppgifter leder till 
för samhället viktiga saker. Frågan är dock om detta även gäller för 
tjänstemän på central nivå som inte har någon direkt kontakt med brukarna. 
 
Persson nämner trygghet som en motivationsfaktor. Detta tror vi en faktor 
som är betydande inom kommunal verksamhet då det för oss förefaller som 
att det är en oskriven regel att kommuner inte avskedar personal. 
 
Belöningar kan vara i form av gruppbelöningar eller individuellt riktade 
belöningar. Vi tror inte att grupparbete är en speciellt vanlig form av arbete 
på central nivå utan att individuellt arbete dominerar och därmed även de 
individuellt riktade belöningarna. 
 



Vi har i alla fall tipsbolag  Kapitel 3. Teoretisk referensram 

38 

 
 
 



Vi har i alla fall tipsbolag  Kapitel 4. Organisation 

39 

4 Organisation 
Vi kommer under detta avsnitt att beskriva de två kommuner, Norrköping 
och Linköping, som vi har valt att studera. Detta för att ge en 
grundläggande bild av hur organisationerna är uppbyggda och hur dess 
belöningssystem fungerar formellt för att den kommande empiridelen ska 
bli så lättförståelig som möjligt. 
 

4.1 Norrköping 
Norrköpings kommun genomförde en omorganisation som 
implementerades den 1 januari 2003. Från och med i år ser organisationen 
ut enligt följande. Kommunens politiska ledning består av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är 
kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och leder och samordnar 
planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och 
verksamhet. Kommunstyrelsen har till sin hjälp tjänstemän i 
kommunstyrelsens kontor, vilket åskådliggörs i figur 4.1 nedan. 
(Kommunens organisation, 2002) Alla fyra kontoren står direkt under 
kommundirektören, som är den högsta chefen inom kommunen. 
Kommundirektören är tillika också chef för verksamhetscheferna. 
(Renheim, 2003-03-11) 
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Informationschef 
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Figur 4.1 Kommunstyrelsens kontor
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Det administrativa kontoret ansvarar för kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens ärendehantering, vilket innebär ärendeberedning, 
protokoll, diarieföring, representation, sekreterarstöd med mera. Här finns 
även kompetens inom juridik och säkerhetsfrågor. (Kommunens 
organisation, 2002) 
 
Planeringskontoret har kommungemensamma resurser för arbetet med 
ekonomi, kvalitetsfrågor, utveckling, uppföljning och utvärdering, statistik 
och omvärldsbevakning. Kontoret arbetar även med regionala och 
internationella frågor samt välfärds-, folkhälso-, mångfalds-, integrations- 
och miljöfrågor. (Kommunens organisation, 2002) 
 
Personalkontoret ansvarar för personalfrågor inom hela den kommunala 
organisationen, och hjälper kommunens förvaltningskontor och enheter i 
frågor som rör lönesättning, förhandlingar, arbetsrätt, jämställdhet, 
arbetsmiljö, kompetensutveckling och chefsstöd med mera. (Kommunens 
organisation, 2002) 
 
Näringslivskontoret svarar för kommunens olika näringslivsfrågor. 
Kontorets uppgift är att underlätta för de företag som finns i Norrköping att 
vidareutvecklas och arbeta för att nya företag väljer att etablera sig i 
Norrköping. (Kommunens organisation, 2002) 
 
Vi har valt att inrikta oss på att intervjua medarbetare inom det 
administrativa kontoret och planeringskontoret samt dess chefer. Eftersom 
de på personalkontoret arbetar med frågor som bland annat rör lönesättning 
ansåg vi att detta kunde påverka de svar som vi fick och därför valde vi 
bort detta kontor. På näringslivskontoret arbetar endast ett mindre antal 
personer och därför tyckte vi inte heller att detta kontor var lika intressant 
att studera utan vi valde istället de två största kontoren, det administrativa 
kontoret och planeringskontoret. 
 
Norrköpings kommun tillämpar individuell lönesättning. Tidigare har dock 
ett tariffsystem använts och processen att gå mot ett system med individuell 
lön har kommit lite olika långt i olika verksamheter beroende på att det 
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finns mellan 20 och 25 fackliga organisationer som har kommit olika långt 
i förhandlingarna gentemot sina medlemmar. Inom 
kommunledningskontoret sitter många akademiker och många av 
tjänstemannaorganisationerna, framför allt SACO, har klarat att markera 
vikten med individuell lön. (Renheim, 2003-03-11) 
 
Norrköpings kommun har i samråd med de fackliga organisationerna 
fastställt kriterier för den individuella lönen. Kriterierna är gemensamma 
för alla anställda i Norrköpings kommun och skall spegla hur den anställde 
utför sina arbetsuppgifter, däremot inte vad han eller hon utför. Kriterierna 
är: (Kommunens organisation, 2002) 
 

- Yrkeskunnande/färdighet 
Tar hänsyn till de teoretiska och praktiska baskunskaper som behövs, 
viljan att söka ny kunskap och förmågan att utföra de arbetsuppgifter 
som förväntas. 

- Engagemang/ansvarsförmåga 
Viljan att uppfylla överenskomna verksamhetsmål, att framföra idéer 
och att ta på sig nya arbetsuppgifter. Vidare tas hänsyn till 
inställningen till arbetet och initiativförmågan. 

- Serviceförmåga 
Graden av serviceinriktning och förebild för brukare och 
arbetskamrater. Medvetenheten om att man uppfattas som 
kommunens ansikte utåt. 

- Samarbetsförmåga 
Förståelsen för andra och förmågan att motivera/engagera andra, 
delandet av kunskap med andra, att säga sin mening och stå för det 
samt att stoppa ryktesspridning. 

- Ledarskapsförmåga inom yrket 
Förmågan att se helheten och leda utifrån brukarens bästa. 
Ansvarstagande och förmågan att entusiasmera andra. 

- Flexibilitet/utvecklingsmöjlighet 
Förmågan att se möjligheter och att prova på nytt, att snabbt ställa 
om sig och att kunna hålla många bollar i luften. 
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Beskrivningarna ovan är lite förkortade jämfört med dem som finns i 
kriteriebeskrivningen. Kriterierna ska användas som underlag vid 
medarbetarsamtalet, där anställd och chef bland annat ska föra en dialog 
om i vilken grad den anställde lever upp till de sex kriterierna (Kommunens 
organisation, 2002). Cheferna uppmanas att kodifiera med 
verksamhetsspecifika kriterier (Renheim, 2003-03-11). 
 

4.2 Linköping 
I Linköpings kommun har också en omorganisation ägt rum den 1 januari 
2003. Följande beskrivning bygger på den nya organisationsutformningen. 
I kommunstyrelsen bereds ärenden till kommunfullmäktige och här tas 
beslut som berör hela kommunen. Under kommunstyrelsen finns 
kommunledningskontoret, som är kommunens centrala administration. 
Kontoret är organiserat i olika kompetensgrupper för utbildning, omsorg, 
kultur och fritid, teknik- och samhällsbyggnad och näringsliv. På 
kommunledningskontoret arbetar man med att styra, leda och utveckla den 
kommunala verksamheten. Tjänstemännen ser till att fullmäktiges beslut 
om mål och budget omsätts i beställningar från nämnderna. 
Kommunledningskontoret ansvarar också för strategisk planering, 
ekonomi, personalfrågor, utvecklingsfrågor och information. (Linköpings 
kommunfullmäktige, 2003) 
 
Vi har här valt att studera tjänstemän som sitter på 
kommunledningskontoret. Vi har inte valt något speciellt område eller 
kompetensgrupp utan istället intervjuat medarbetare som arbetar i olika 
kompetensgrupper. 
 
Inom kommunledningskontoret är assistenter och ekonomer organiserade i 
en matrisorganisation. Detta innebär att de dels har en verksamhetsspecifik 
chef inom det kansli eller den enhet där de sitter, men även att de har en 
chef som är ansvarig för lönesättning, gruppsammanhållning och 
fortbildning. 
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Linköpings kommun har valt att ta fram ett personalpolitiskt program – 
LPP – som ska vara ett övergripande idé- och styrdokument för 
kommunens samtliga arbetsplatser. Sex områden lyfts upp som anses vara 
viktiga framgångsfaktorer för att nå den personalpolitiska visionen. 
Områdena är: (LPP) 
 

- Ledarskap och medarbetarskap 
- Jämställdhet, jämlikhet och etnisk mångfald 
- Arbetsmiljö 
- Personal- och kompetensförsörjning 
- Arbetstider 
- Lön och belöning 

 
Speciellt det avslutande området tycker vi är av stort intresse och där tas 
fem punkter upp, nämligen följande: (LPP) 
 

- Principer för lönesättning och löneöversyn ska vara tydliga och väl 
kända av varje medarbetare. 

- Lönesättningen ska baseras på systematiskt genomförda bedömningar, 
till exempel genom arbetsvärdering, av befattningens ansvarsnivå, 
svårighetsgrad och befogenheter samt av arbetstagarens prestation 
och skicklighet. 

- Lönesättningen ska vara individuell och differentierad i den 
utsträckning centrala avtal medger.  

- Det ska vara möjligt att växla lön mot andra förmåner som till exempel 
kortare arbetsdag och längre semester 

- Det ska vara möjligt att belöna enskilda medarbetares eller gruppers 
prestationer med exempelvis gratifikationer och ledigheter. 

 
Löne- och belöningspolitiken är tänkt att vara ett av flera medel för att 
stärka kommunens möjligheter att behålla, utveckla och rekrytera goda 
medarbetare. En bra löne- belöningspolitik ska kännetecknas av att den 
stimulerar nuvarande och blivande medarbetare till goda arbetsinsatser, 
engagemang och arbetstillfredsställelse samt bidra till en effektiv 
verksamhet. En bra löne- och belöningspolitik ska vidare stimulera till 
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intern rörlighet utan att orsaka lönemässig konkurrens mellan likartade 
verksamheter. (LPP) 
 
Linköpings kommun har även tagit fram fyra punkter eller kriterier som de 
anställdas prestation ska utvärderas efter, dessa är följande: 
 

- Ansvarstagande för helheten 
- Ansvar för den egna uppgiften 
- Personlig förmåga 
- Bredd och djup i yrket 

 
Därutöver ska det relativa löneläget vägas in i bedömningen. Det finns 
ingen närmare beskrivning av kriterierna och de är även nyframtagna och 
ännu inte använda i praktiken. 
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5 Empiri 
I detta avsnitt följer en sammanfattning av det intervjumaterial som vi har 
erhållit. När vi inte refererar åsikter till en kommun innebär det att denna 
åsikt förekom i båda kommunerna, både när det gäller chefer och 
medarbetare. Styckena motsvarar de kategorier vi har valt dela in 
materialet i. Eftersom vi har valt att dela in den teoretiska referensramen 
och även analysen efter monetära och icke-monetära belöningar, och då 
kategorierna i empiriavsnittet kan gå in på båda dessa belöningsformer, 
har vi valt att styckeföljden inleder med de kategorier som är mest 
monetära och avslutas med dem som är minst monetära. Vi inleder dock 
med att redogöra för syftet med belöningarna och det finns även tre 
kategorier som är knutna till alla övriga kategorier och dessa har vi valt 
att avsluta med. 
 

 
Syfte med belöningar 

 
Monetära 

 
 
 
 
 

 
Icke-monetära

 
 

Fördelar/nackdelar med att jobba kommunalt 
Rättvisa 

Saknade belöningar 

Figur 5.1 De kategorier vi har delat in empirin i (egen bearbetning). 

 
 

Lön 

Arbetstid 

Hälsa 

Kurser 

Trivsel 

Arbetsuppgifterna

Klapp på axeln 
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5.1 Syfte med belöningar 
Enligt ledningen kan inte kommunerna konkurrera med den privata sektorn 
när det gäller lön. Detta gör att de upplever att det är viktigt att använda 
belöningar för att göra arbetet i kommunen mer attraktivt. Det anses även 
vara viktigt att använda belöningar för att styra arbetet så att det 
exempelvis blir en mer rättvis och jämn arbetsfördelning.  I Linköping 
upplever man att man använder belöningar alldeles för lite i dagsläget. 
Detta gör att ledningen är övertygad om att belöningarna kommer att öka i 
framtiden. I Norrköping vill man använda olika morötter för att få 
människor att växa och utvecklas. Detta för att man anser att styrningen 
inte får bli allt för stark. I Norrköping finns enligt cheferna även en 
ambition att fokusera på att ge en skälig ersättning till personalen innan de 
står med en uppsägning i handen. När det gäller införandet av belöningar är 
man från båda kommunernas sida mycket mån om att det inte ska vara 
belöningar eller förmåner som är beskattningsbara.  
 

5.2 Lön 
Den allmänna uppfattningen är att det är bra med ett individuellt 
lönesystem där goda prestationer kan löna sig. Det förekommer dock en 
inställning att lönen ska vara lika om man har samma arbetsuppgifter och 
alltså inte påverkas av arbetsutförandet. Det finns dock ett missnöje hos 
många riktat mot att prestationerna inte har så stor betydelse eller ingen alls 
på lönens nivå. Istället upplevs andra faktorer vara avgörande. 
 

5.2.1 Vad den individuella lönen baseras på 

Vilka arbetsuppgifter man har och vilket ansvar detta innebär är två 
faktorer som nämns som är kopplade till arbetets karaktär. En 
kompletterande arbetsuppgift som innebär ett ökat ansvar kan alltså bidra 
till att lönen höjs ett snäpp. Men även individbaserade faktorer som 
utbildningsbakgrund, kompetensnivå, flexibilitet, social kompetens, 
förändringsbenägenhet och stresstålighet nämns som förklarande variabler.  
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Respondenterna upplever att prestation inte utvärderas i så stor grad. Detta 
kan enligt våra respondenter bero på svårigheten att mäta det uppnådda 
resultatet och att sätta upp specifika mål för individerna. I Linköping har 
man dock på ledningsnivå ambitioner om att utveckla systemet med att 
belönas utifrån prestationer, vilket man anser är eftersträvansvärt. De tror 
även att det är möjligt att utvärdera sina medarbetare utifrån mål och detta 
är en fråga som de jobbar med. 
 
Det anses vara ingångslönen som bestämmer hur lönenivån kommer att se 
ut och inte så mycket hur väl man presterar. Det anses därför vara viktigt 
att få en bra ingångslön för att få en framtida bra lön. Vilken ingångslön 
man får beror dock på när man kommer in i organisationen och hur 
efterfrågan och utbudet på medarbetare ser ut då samt hur mycket cheferna 
är villiga att betala för den specifika individen. I Linköping har exempel 
framkommit på att nya oerfarna medarbetare kan komma in på en lönenivå 
som är högre än vad de som har arbetat där i 20 år ligger på. Om man 
börjar långt ner i nivå får man sedan svårt att komma ikapp de andra 
oavsett hur bra man presterar och därför kan ett missnöje gällande detta 
skönjas. Medarbetarna menar att det gamla tariffsystemet med olika 
löneklasser fortfarande ligger kvar som grund för lönesättningen. Detta är 
något som även cheferna kan instämma i. 
 
Cheferna har betonat svårigheten att väga en högre utbildning mot en 
längre arbetslivserfarenhet. De tycker att erfarenhet ska belönas men anser 
även att de med längre utbildning ska kompenseras för detta. Att till 
exempel en akademisk utbildning ska kompenseras med högre lön är något 
som medarbetarna har förståelse för, även att de själva kanske inte har 
någon liknande utbildning och därmed kommer att hamna på en lägre 
lönenivå i jämförelse med de högutbildade. 
 
Att personligheten hos individen påverkar har tagits upp. Förmågan att 
förhandla, tjata till sig mer eller lyckas motivera kan bidra till olika 
lönenivåer.  
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Det nämns även att lönen är beroende av befattningen. För assistentgruppen 
finns ett visst lönespann, för handläggarna ett annat och för cheferna ett 
tredje. Om en medarbetare går upp en nivå höjs även lönen rejält och på 
motsvarande sätt ska lönen minska om man går ner en nivå. I Linköping 
har det förekommit att chefer har blivit handläggare men ändå fått behålla 
sin chefslön. Det har man nu löst med ett chefstillägg som enbart gäller då 
man är chef. En chef nämner även att det är ett problem att många strävar 
efter att bli chef vilket gör att kompetenta handläggare blir chefer, vilket de 
inte alltid är lämpade som. 
 
Hur medarbetarna utvärderas är även en chefsfråga och beroende av vad 
chefen prioriterar att utvärdera medarbetarna från. Det förekommer i olika 
utsträckning framtagande av kriterier som medarbetarna ska vara medvetna 
om att de utvärderas från. I Norrköping skickar till exempel en chef ut ett 
papper med kriterier där hon informerar medarbetarna att de utvärderas 
utifrån i vilken mån man bidrar till verksamhetens eller kontorets 
utveckling och i vilken mån man bidrar till en positiv stämning på 
arbetsplatsen. 
 
Personalkontoret i Norrköping har, som nämndes i organisations-
beskrivningen, tagit fram ett antal kriterier som de anställda ska utvärderas 
efter vid lönesättningen. Det är dock få som känner till de här kriterierna av 
de anställda. I Linköping har det också bestämts kriterier för utvärdering av 
de anställda. Dessa är dock så nysatta att de inte har hunnit omsättas i 
praktiken. Eftersom det är första gången i år som det genomförs lönesamtal 
så har heller inte medarbetarna hamnat i den situationen tidigare, att de har 
utvärderats på lönesamtal efter vissa kriterier. 
 

5.2.2 Skillnader i lön 

I förhandlingar med facken tas en pott fram som sedan den lönesättande 
chefen för respektive enhet har att fördela. Denna rör sig om ca 2,5 till 3 
procent. I Norrköping uppfattas detta vara slätstruket och det upplevs inte 
förekomma några nämnvärda skillnader utan alla får ungefär samma 
procentuella andel baserad på sin lön. Med anledning av detta råder ett 
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missnöje och man vill att skillnaderna ska vara större. Som det är nu anser 
man det inte vara värt att anstränga sig extra eftersom möjligheterna till 
kompensation för detta ändå är så låga. 
 
Cheferna i Norrköping betonar att marginalerna är små, utrymmet är så litet 
och att man har bara har en viss pott vilket gör att det är svårt att skilja 
medarbetarna åt. Om en till exempel skulle få fem procent skulle det 
resultera i att en annan endast får en procent. En chef säger exempelvis att 
detta inte skulle kännas psykologiskt rätt. 
 
I Linköping tycks det dock förekomma en del skillnader. Medarbetarna där, 
främst assistenterna, upplever att det är möjligt att få högre löneutveckling 
om man jobbar bra. Med detta menar man inte att prestationer belönas i 
någon större utsträckning utan istället är löneutvecklingen baserad på att 
man tar på sig nya arbetsuppgifter. Även cheferna verkar vara av samma 
uppfattning. En chef anser exempelvis att spannet är stort i vissa grupper 
och att den individuella lönesättningen därmed har fått genomslag. Chefen 
medger vidare att en rangordning av medarbetarna måste till för att potten 
ska kunna fördelas på ett lämpligt sätt. 
 
Det förekommer dock både i Linköping och Norrköping att det kan 
förhandlas fram mer pengar om detta kan motiveras av chefen. 
Medarbetarna upplever att möjligheterna till detta beror på hur bra chefen 
är på att förhandla, vissa chefer har lyckats förhandla fram mer pengar ett 
flertal gånger.  
  

5.2.3 Lönesamtal och chefens vetskap om medarbetarna 

I Linköping börjar man med lönesamtal i år och det är första gången för de 
flesta cheferna där som de sätter löner. Tidigare förhandlade facket direkt 
med ledningen om respektive medarbetare vilket medförde att chefen inte 
deltog i lönesättningen. I Norrköping har man däremot praktiserat 
lönesamtal tidigare. 
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Ett stort problem med lönesättningen är chefernas bristfälliga kunskap om 
sina medarbetare och deras prestationer. Ofta är enheterna eller kontoren 
utspridda både lokalmässigt och med arbetsuppgifterna. I och med detta 
finns en oro för att chefen inte ska kunna veta hur väl de presterar och i 
många fall till och med vad deras arbetsuppgifter är. Detta problem gäller 
främst handläggarna då dessa har mer invecklade och specialiserade 
arbetsuppgifter som kräver en större kunskap för att förstå. Det går att se ett 
tydligt mönster i Norrköping på hur nära chefen sitter sina medarbetare och 
hur länge chefen har varit chef över medarbetaren, med hur väl individen i 
fråga upplever att chefen har koll på sina underanställdas arbetsuppgifter 
och resultat. Ett nära samarbete skapar tillförlitlighet medan om chefen 
fortfarande är relativt obekant för medarbetaren så finns en oro inför detta 
moment. De flesta ser positivt på lönesamtalen och den möjlighet till dialog 
mellan chefen och medarbetaren som samtalet ger. 
 
I Linköping finns en oro för att chefen inte har den närhet som krävs för att 
denne ska kunna bedöma medarbetarens prestationer. För assistentgruppen 
kontaktar chefen för denna grupp även den närmaste verksamhetschefen för 
att få hans/hennes syn på medarbetaren och tillsammans med sina egna 
uppfattningar göra en samlad bedömning. Medarbetarna känner att 
relationen till de här två cheferna är avgörande för hur bedömningen och 
därmed belöningen kommer att bli. En anställd i Linköping uttrycker sig 
exempelvis på följande sätt om lönesättningen:  
 
”Sätta lön det kan de, hur bra koll de har det vet jag inte.” 
 
En chef i Linköping tror till exempel att den subjektivitet som förekommer 
vid värderingen av medarbetarna minskar då två chefer gör en samlad 
bedömning. 
 

5.2.4 Orättvisa och avundsjuka 

I och med den individuella lönesättningen förekommer löneskillnader som 
kan skapa en känsla av orättvisa och avundsjuka. Det är lite olika om 
medarbetarna upplever att det förekommer avundsjuka. I Linköping anser 
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medarbetarna dock att så är fallet. Likaså upplever de att cheferna är dåliga 
på att motivera varför den ena tjänar mer än den andra. Framför allt gäller 
avundsjukan mellan assistenter. Det är dock svårt för assistenterna att göra 
jämförelser mellan varandras löner, då deras arbetsuppgifter är så pass 
olika att man inte kan jämföra rakt av. En assistent säger exempelvis att de 
flesta bara jämför utan att ha någon kunskap om vilka arbetsuppgifter och 
vilket ansvar som ligger till grund för lönen. I Norrköping är bilden mer 
delad när det gäller om det förekommer avundsjuka eller ej. 
 
Avundsjukan bidrar till att relationen försämras både mellan medarbetare 
och mellan medarbetaren och dess chef. Cheferna menar att relationen 
mellan medarbetare inte försämras utan att det i så fall är relationen mellan 
medarbetaren och den lönesättande chefen som ska påverkas. 
 
Det förekommer en uppfattning om att de som hörs och syns mest även får 
mest och att de som är mer tillbakadragna inte får lika mycket. Här råder 
det dock en delad bild, vissa upplever istället att chefen inte tar hänsyn till 
detta utan att chefen kan se även de som inte hörs och syns så mycket. 
 
En känsla av orättvisa uppkommer även ofta när en nyanställd assistent 
tjänar mer än vad de som har jobbat länge i organisationen gör. 
Medarbetarna tycker inte att detta är rätt, speciellt med tanke på att 
kommunerna inte har några rekryteringsproblem när det gäller assistenter, 
vilket visar sig när det framkommer att de har haft över hundra sökande 
som har haft tillräcklig kompetens till ett jobb. 
 

5.2.5 Lönen som motivationsfaktor 

Det är ganska stor samstämmighet bland de tillfrågade när det gäller i 
vilken grad lönen är motiverande för att prestera bättre. Eftersom en bättre 
prestation ändå inte leder till så mycket högre lön anser medarbetarna att 
lönen inte är motiverande på det sättet att man jobbar hårdare för att få mer 
lön. En respondent säger exempelvis att hon säkert kunde motiveras av att 
få mer betalt om hon var yngre och tror att motivationen av lön hänger 
samman med ålder och livssituation. Inom detta område finns dock 
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avvikande uppfattningar. En medarbetare säger till exempel att hon ibland 
kan känna en press på sig att hon måste prestera bra för att göra skäl för sin 
lön. 
 

5.3 Arbetstid 
Arbetstiden är något som anses vara en viktig faktor när det gäller valfrihet. 
 

5.3.1 Växla tid mot lön 

I Linköping har man möjlighet att byta löneökning under några år mot 
arbetstidsförkortning. Detta är något som ses som mycket positivt. 
Anledningen till att det anses positivt är att i vissa skeden av livet kan man 
vara i behov av det, exempelvis när man har små barn eller börjar närma 
sig pensionen. Även fast alla anser att det är bra är det inte alla som 
utnyttjar det, vilket för oss in på de nackdelar som förts fram med systemet. 
En nackdel som förts fram är att de inte tror att arbetsbelastningen kommer 
att minska. Detta leder fram till att som någon sa: 
 
”Då har man ju åtagit sig att jobba fortare i fem år till, utan lönehöjning.” 
 
Där anser man att kommunen begår ett misstag därför att man tror att 
kvalitén på arbetet blir sämre. Det skiljer sig lite hur man kan ta ut 
arbetstidsförkortningen mellan olika fackförbund. I vissa förbund byts 
löneökningen mot upp till tio semesterdagar. Det finns även en gräns för 
hur många sparade semesterdagar man får ha, vilket är fyrtio dagar. Vissa 
har redan fyllt kvoten för sparade semesterdagar vilket gör att det kan vara 
dumt att gå med på en sådan lösning om man inte ändå utnyttjar den 
semester man redan har. Det har även hänt att det inte har förekommit 
lönesamtal beroende på att personen har valt att avstå löneökning. Detta har 
betraktats som negativt beroende på att arbetsuppgifterna kan ha ändrats 
under den här tiden.  
 
Systemet med arbetstidsförkortning är något som inte Norrköping har infört 
men det betraktas av dem som vi har talat med som något positivt. En 
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uppfattning som råder är att det vore bra att kunna gå ner i tid när man blir 
lite äldre. Detta skulle, enligt en av de anställda, även kunna leda till att 
vissa skulle stanna kvar längre i yrket. Dessutom tror man inte att pengar 
spelar så stor roll när man är äldre utan de anser att de som är äldre redan 
har en god ekonomi. Nu har man möjlighet att gå ner i tid ett antal procent 
men det innebär ju i sin tur att lönen minskar med motsvarande 
procentandel. I Norrköping har man samma problem med arbetsbördan 
som i Linköping. Där uppfattar inte personalen att man får mindre 
arbetsuppgifter när man går ner i arbetstid. Det blir så att man har 100 
procent arbetsuppgifter på 50 procent av tiden. I den här situationen blir 
cheferna oroliga för att personalen inte ska kunna lösa sina arbetsuppgifter 
men de tjänar pengar på det för de behöver endast betala halva lönen. 
  

5.3.2 Flextid  

En fördel som finns med arbetet är möjligheten till flextid. Det förekommer 
även att personalen får några timmar ledigt som en belöning för att de har 
arbetat bra. I vissa fall kan det även hända att cheferna skickar hem 
personal och beordrar dem att inte arbeta därför att de märker att de håller 
på att knäckas av den hårda arbetsbelastningen. I assistentgruppen 
förekommer inte övertid speciellt mycket och det är något som uppskattas 
av många. 
 

5.4 Hälsa 
I både Norrköping och Linköping har man möjlighet att få subventionerad 
massage på arbetsplatsen. Detta är från ledningens sida tänkt att vara 
förebyggande hälsovård. Det är även något som upplevs som väldigt 
positivt och skönt och som många använder sig av. Massagen är inte 
kopplad till någon prestation utan alla kan få del av den. I Linköping är 
massagen helt gratis och sker på arbetstid som man måste arbeta in. I 
Norrköping får man betala halva kostnaden för massagen vilket är 
etthundra kronor. Detta rabatterade pris gäller bara femton gånger per år 
och efter det får man betala hela kostnaden själv. Massagen är något som 
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uppfattas som väldigt positivt från medarbetarna och det är för vissa även 
en förutsättning för att kunna klara av att utföra sitt jobb. 
Båda kommunerna erbjuder även ett bidrag till friskvård. I Norrköping får 
man sexhundra kronor och i Linköping varierar uppgifterna mellan att man 
får fyrahundra eller sexhundra kronor om året. Dessa pengar föreskriver 
inte att du ägnar dig åt någon särskild sysselsättning utan de vi har talat 
med ägnar sig åt allt ifrån tennis till gymnastik och stavgång. I Norrköping 
är det så att systemet uppfattas som krångligt eftersom: 
 
”Man måste, kan man säga, tvinga den som man har kostnaden hos att 
fakturera kommunen det där.” 
 
Detta leder till att många väljer att avstå från att utnyttja denna möjlighet. I 
Linköping är systemet något enklare där räcker det att man lämnar in 
kvitton på det man har gjort. En del av dem som vi pratade med 
tydliggjorde även att de skulle ha ägnat sig åt dessa aktiviteter även om de 
inte fick något bidrag. Även detta bidrag saknar koppling till prestation 
eftersom det är något som alla får del av. 
 
I Linköping har man även möjlighet att ta ut en motionstimma i veckan. 
Detta är en timma som man ska utnyttja till att exempelvis ta en promenad 
eller gå ut och springa på. Motionstimman ska utnyttjas under arbetstid det 
vill säga man förväntas komma tillbaka till arbetet efteråt men detta är 
något som inte kontrolleras så stenhårt. Något som har framkommit är att 
denna timma inte utnyttjas av speciellt många. 
 

5.5 Kurser 
Att få åka på kurser upplevs som något positivt och man ser det som en 
slags belöning. De ser det som kul att få komma iväg lite, komma upp till 
Stockholm till exempel, men även det här om man bor över och äter god 
mat upplevs som en positiv sak som bryter av den vanliga vardagen. Sedan 
finns det en uppfattning om att kurser inte direkt är en belöning utan mer en 
utveckling eller förkovran i sitt arbetsområde. Något som dock 
framkommer är att det kan finnas en övertro på kurser i det sammanhanget 
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att de skulle vara en förutsättning för att göra ett bra jobb, utan man ser det 
snarare enbart som en belönande åtgärd. 

5.5.1 Kurser som belöning 

En kurs kan även få vissa individer att känna sig mer uppskattade och att 
det satsas på dem. En chef säger exempelvis att assistenterna lätt 
nedvärderar sitt arbete och att en kurs där de träffar folk med liknande 
arbetsuppgifter får dem att känna att deras arbetsuppgifter är viktigare än 
vad de gjorde innan de åkte. 
 
Cheferna framhåller att det måste vara en kombination av att medarbetaren 
känner sig belönad eller uppskattad men även att arbetsgivaren tjänar på att 
deras medarbetare blir mer kunniga inom sina arbetsområden. Om kurserna 
endast skulle vara i belöningssyfte kunde lika gärna medarbetarna få en 
viss summa i pengar varje år. 
 

5.5.2 Val av kurser 

Det ekonomiska läget uppfattas av medarbetarna som dåligt och att det 
därför inte finns så mycket pengar till kurser och utbildningar. Trots detta 
anser de generellt ändå att det finns hyfsade möjligheter att få åka på de 
kurser de vill. Det förekommer att de måste välja mellan att åka på den ena 
eller den andra kursen och att det inte finns pengar till båda men vissa 
uppger istället att de aldrig har nekats att få åka på en kurs.  
 
Cheferna i Norrköping känner ändå att kurskontot är tillräckligt och att de 
inte behöver säga nej till sina medarbetare så ofta. I Linköping säger 
däremot en chef att det kommer in många ansökningar till att få gå på 
kurser och att denne därför ofta är tvungen att säga nej. 
 
I Norrköping uppger medarbetarna att de själva rensar ganska hårt bland 
kurserna i och med att de vet att kommunen har dålig ekonomi. Trots att de 
kanske skulle vilja gå en kurs händer det ganska ofta att de inte ansöker om 
att få gå den på grund av att de anser att den kostar för mycket. 
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Medarbetarna känner alltså av själva om kursen är möjlig att gå på 
ekonomiskt sett och gallrar därigenom ut en del kurser och utbildningar. 
 

5.5.3 Initiativtagande 

Bland handläggarna finns det en samstämmighet att det är de själva som tar 
initiativ till att gå på kurser och det är de som frågar chefen om det finns 
möjlighet till det. Chefen tar mycket sällan initiativ eftersom de, enligt våra 
respondenter, inte har den kunskapen om de arbetsuppgifter som 
handläggarna har och de områden som intresserar dem. Cheferna kan inte 
hålla koll på alla olika arbetsområden som de anställda innehar. 
 
Däremot tar cheferna oftare initiativ till att assistenterna ska få gå på någon 
kurs. Vissa menar att assistenterna annars lätt blir sittande och att de inte 
vågar ta initiativ till kurser på samma sätt som handläggarna gör. En chef 
menar exempelvis att assistenterna tar initiativ om det är någon föreläsning 
som innehåller lite mer humor men som ändå har ett budskap. Däremot tar 
de inte alls lika mycket initiativ till att åka på en tvådagarskurs i 
Stockholm, vilket handläggarna ofta gör. Vissa assistenter menar dock att 
cheferna inte tar initiativ utan att de själva måste vara aktiva om de ska få 
åka på något. 
 
Medarbetarna värdesätter mer om chefen tar initiativ och kommer med 
förslag på en kurs som de kan åka på. Det känns då som att arbetsgivaren 
uppskattar dem mer. Oftast är det dock endast möjligt för chefen att göra 
det för assistenterna eftersom cheferna inte är tillräckligt insatta i 
handläggarnas specialområden. 
 

5.5.4 Orättvisor 

En viss orättvisa kan förekomma om en medarbetare får åka på en dyr kurs 
vid ett tillfälle och de andra anställda inte får samma chans. Det kan bli 
svårt för chefen att godkänna en kurs som är betydligt dyrare en den 
genomsnittssumma som finns avsatt för medarbetarna. 
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Att assistenterna får åka mer sällan är något som en del handläggare tar 
upp. Det är dock inget som assistenterna själva har nämnt. Från chefernas 
sida är det vanligt att de prioriterar olika grupper under olika år. Detta för 
att kunna satsa mer på vissa grupper som är i behov av det men även för att 
det inte ska bli så att alla ska ha en viss summa som de är begränsade till att 
åka för. 
 

5.6 Trivsel 
Trivsel är något som har stor betydelse för många och det är också något 
som cheferna är medvetna om. Cheferna anser att deras grupper är ganska 
spretiga vilket gör att de tänker extra på trivsel och sammanhållning. I 
Linköping händer det även ibland att en grupp som har gjort en bra 
prestation blir bjuden på middag av kommunen. 
 

5.6.1 Utflykter 

I Linköping använder man sig, till skillnad från Norrköping, av utflykter 
som ett medel för att öka trivseln inom kommunledningskontoret. Detta är 
något som hela gruppen gör vilket är ett led i att få 
kommunledningskontoret att känna sig som en enhet. Under utflykten 
brukar ett studiebesök stå på programmet liksom mat och underhållning. 
Den här utflykten är något som många upplever främjar 
sammanhållningen. Det förekommer även att vissa nämndkanslier gör resor 
där även assistenterna som numera inte formellt tillhör den här gruppen får 
följa med vilket man anser ökar trivseln inom dessa enheter. 
 
Ett tillfälle där man från kommunernas sida försöker göra så att 
medarbetarna känner trivsel är planeringsdagarna. Dessa dagar är ofta 
uppskattade av personalen. Planeringsdagen innebär att man åker iväg 
någonstans och lägger upp en plan för verksamheten. I samband med detta 
brukar cheferna försöka lägga in middag och lite trevliga aktiviteter. 
Anledningen till att dessa dagar är uppskattade är att personalen får 
möjlighet att lära känna varandra. Det uppfattas även som stimulerande att 
komma ifrån det vardagliga arbetet en dag. 
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5.6.2 Kafferaster  

En sak som uppfattas som nödvändig för att få en bra trivsel är att man 
träffas på kafferasterna. I Norrköping har kommunen valt att satsa på en 
cafeteria där man kan handla till subventionerade priser. Detta är något som 
alla vi har pratat med anser är positivt. I Linköping får man kaffet gratis ur 
en automat men en nackdel som vi har hört är att det ofta är kö vilket leder 
till att det tar onödigt lång tid. Det är vanligt att de olika avdelningarna 
fikar gemensamt på fredagarna och då kan det även vara så att man turas 
om att ta med sig fikabröd. Detta är något som anses öka trivseln. 
 
En sak som uppfattas positivt för trivseln är arbetsgemenskapen, men detta 
är något som vissa känner har minskat, man känner ingen samhörighet i 
gruppen längre. En anledning till att samhörigheten är sämre är att 
arbetsbelastningen gör att man inte har tid att stanna till och pratat en stund. 
 

5.6.3 Organisationsstrukturens inverkan 

Det finns ett antal faktorer som de anställda uppfattar som negativa för 
trivseln. Administrativa kontoret i Norrköping sitter på olika våningar i 
huset. Detta gör att vissa upplever att det är svårt att känna sig som ett 
kontor. Ytterligare en sak som visar att kontoret är uppdelat är att man har 
fredagsfika, som är en social stund, på två olika våningar där chefen deltar 
varannan vecka på respektive våning. Vissa anser även att det finns en 
skiljelinje mellan assistenter och handläggare vilket visar sig genom att 
man inte fikar tillsammans. Det är inte alltid så att kontoret är delat utan 
man träffas gemensamt en gång i månaden förutom vid planeringsdagarna 
som också är gemensamma. På dessa månatliga träffar är det obligatorisk 
närvaro.  
 
I Linköping med sin matrisorganisation sitter en del grupper på olika 
ställen. Gruppen med administrativ personal träffas varannan vecka vid ett 
informationsmöte. I denna grupp sitter man inte bara på olika ställen i huset 
utan man sitter i olika hus. Detta medför att kontakten mellan personerna i 
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gruppen sker ganska sällan, det är även så att alla i gruppen inte vet vad 
alla andra heter. Cheferna är medvetna om avstånden och anser att det är 
viktigt att knyta samman gruppen, vilket är något som de tror kommer att 
ske när gruppen funnits lite längre. I Linköping kan man även inom 
stadshuset se att det finns olika grupperingar. Inom den administrativa 
gruppen så fikar exempelvis de som arbetar åt politikerna för sig och de 
som arbetar åt tjänstemännen för sig. 
 

5.6.4 Fester 

En sak som anses främja trivseln är att ha fester. I Norrköping har man en 
vårfest och en höstfest. Detta är något som är gemensamt för hela rådhuset 
och det är mycket uppskattat av personalen. I Linköping har man en julfest 
varje år vilket är något som uppfattas som belönande och trevligt. 
Ytterligare en sak som uppfattas som trevligt är när man på de mindre 
enheterna har personalfest. Detta är då oftast något som kommer underifrån 
men cheferna försöker inte att vara bromsklossar. Ett exempel på en 
trivselhöjande fest är en ”röjfest” som planeringskontoret hade. Detta var 
ett initiativ från en av medarbetarna som ville göra röjandet i ett förråd lite 
roligare och man stannade då kvar en kväll och röjde, åt och hade trevligt. 
Det finns dock vissa som upplever att arbetsbelastningen är så pass stor på 
kontoren att man inte har tid och ork att organisera personalfester på 
kontoret vilket gör att det ofta inte händer så mycket. 
 

5.6.5 Frukt 

I båda kommunerna förekommer det att man på kontoret har fruktkorg. 
Detta är något som uppfattas som mycket positivt och som en 
trivselhöjande faktor. I Linköping är inte frukten kopplad till någon 
prestation utan det är upp till varje chef att avgöra om den anser att det är 
viktigt. På planeringskontoret i Norrköping har de dock satt upp ett lite 
skämtsamt krav och det är att man går tiotusen steg om dagen för att få 
frukt och det är ett krav som personalen tar ganska lätt på och tycker är 
roligt. 
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5.6.6 Negativa faktorer 

När det gäller trivselhöjande insatser så är uppfattningen att det är ganska 
ont om pengar. I Norrköping har det förekommit att kommunen inte har 
kunnat avvara tio kronor per anställd till en skinkmacka på julen. Detta är 
något uppfattas som ganska negativt. Ofta har man budgeterat för att göra 
saker för att öka trivseln men ofta får personalen själva betala en del av 
kostnaden.  
 
Det finns även andra faktorer som anses höja trivseln på de olika kontoren. 
En sak som vissa nämnde var att de fick tillgång till dagstidning och en del 
hade tipsbolag. Det är inte i alla lägen som dessa aktiviteter anses positiva: 
 
”Vi har tipsbolag också. Hur jobbigt man tycker det är så: Ja men vi har 
tipsbolag, säger de. Det tycker de är höjden av trivsel.” 
 

5.7 Arbetsuppgifterna 
Generellt sett är man väldigt nöjda med sina arbetsuppgifter. En fördel som 
förs fram är att arbetet är mångfacetterat vilket innebär att det är brett. 
Detta är dock något som inte enbart uppfattas som positivt då det innebär 
att man inte kan något riktigt på djupet. Arbetet uppfattas också som 
omväxlande och intressant. En anledning som förs fram till varför jobbet är 
intressant är att man kan se att det arbete man gör leder till ett politiskt 
beslut. Det kan även vara stimulerande att man kan se resultatet av sitt 
arbete i dagspressen, ibland redan dagen efter. Ytterligare en faktor som 
förs fram är möjligheten att själv påverka hur arbetet ska utföras. De flesta 
uppfattar att deras arbete är självständigt. Detta gäller då främst hur man 
väljer att utföra det uppdrag man har. Det är sällan så att man kan påverka 
det ämne man ska jobba med utan det gäller främst tillvägagångssättet. 
Cheferna anser att de anställda ser seriöst på sitt arbete och att de tar ett 
väldigt stort ansvar och tycker att arbetsuppgifterna är viktiga. 
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5.7.1 Inflytande 

Medarbetarna upplever att de har stort inflytande över de arbetsuppgifter de 
har. Detta sker främst genom att de får vara med och utforma 
verksamhetsplanen på planeringsdagarna. Det finns dock en risk för att det 
är de som pratar mycket som har störst möjlighet att påverka. På vissa håll 
finns det även en vilja att göra allt i grupp vilket gör att chefen anser att den 
måste styra upp arbetet så att det sker individuellt. Möjligheten att påverka 
sina arbetsuppgifter är inte något som alla har. För vissa känns det som att 
arbetsuppgifterna ramlar ner på dem och att arbetsbördan bara ökar och 
ökar. Ökningen av arbetsbördan har ökat successivt beroende på att man 
har slimmat organisationen.  Cheferna uppfattar att personalen är bra på att 
avgöra om de har tid eller inte dock kan de hålla med om att arbetsbördan 
ofta inte är rättvist fördelad. Dessutom säger cheferna att det ligger på deras 
ansvar att se till så att personer som får uppgifter har utrymme att ta dessa. 
I Linköping har man även möjlighet att välja att ta på sig mer 
arbetsuppgifter och på så sätt ha möjlighet till högre lön. Detta gäller då 
främst assistenter som kan förskjuta gränsen mellan vad en assistent och en 
handläggare gör. Det har även förekommit att personer som vill ha lite 
omväxling i sitt arbete har fått ta hand om ett litet projekt. Detta har då 
skett på deras eget initiativ. 
 
Det förekommer även att arbetet blir ganska kortsiktigt beroende på att 
vissa uppgifter läggs på handläggare som förväntas lösa uppgiften på en 
halv dag. Assistenterna har ännu mindre möjlighet att styra den långsiktiga 
planeringen och det är något som också cheferna är medvetna om. I 
Linköping finns även en oro bland vissa assistenter att den nya 
organisationen kommer att innebära att man återgår till något som liknar 
gamla tiders skrivcentraler, vilket enligt dem skulle göra att det individuella 
ansvaret som uppfattas som en del av charmen med jobbet skulle försvinna. 
Detta är dock något som cheferna inte alls vill åstadkomma. 
 

5.7.2 Personlig utveckling 

När det gäller den personliga utvecklingen så anser man att det finns 
möjlighet att förkovra sig. Cheferna tror även att utveckling är en del av 
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belöningen man får i sitt arbete. Denna utveckling kan ske genom att man 
får mer kvalificerade arbetsuppgifter. På denna punkt är det så att om man 
är intresserad kan man hela tiden utvecklas. Det är även så att de anställda 
ofta undervärderar sin egen kapacitet. Cheferna brukar då enligt dem själva 
försöka ta det successivt och med hjälp av beröm försöka skjuta fram 
gränserna. 
 

5.7.3 Arbetets värde 

En faktor som av vissa uppfattas som negativ är att jobbet inom kommunen 
är undervärderat utåt. Det kan kännas som att andra inte inser att det jobb 
som utförs är väldigt kvalificerat. Det förekommer även att utomstående 
har den uppfattningen att på kommunen gör man inget, man sitter bara och 
fikar hela dagarna och det kan uppfattas som jobbigt. I både Linköping och 
Norrköping anser flera av de personer vi har mött att de har en lön som 
ligger under genomsnittet för vad andra med samma arbetsuppgifter i andra 
kommuner tjänar. Detta uppfattas som att deras arbete inte värderas särskilt 
högt av de överordnade.  
 

5.7.4 Status 

Status är något som ibland återkommer när vi pratar med de anställda. 
Inom Norrköpings kommun finns en återhållsamhet när det gäller att dela 
ut titlar, något som tidigare förekom i större utsträckning. Detta har gjort att 
missnöje finns för att man exempelvis inte får kalla sig chef. Det 
förekommer även att personer som har varit chef och som går tillbaka till 
att vara handläggare kan få en stämpel på sig att de inte klarar det. I 
Linköping är det så att assistenterna ska hoppa in för varandra och då ofta i 
receptionen. Receptionen anses inte vara ett högstatusjobb som folk anser 
är utvecklande. 
 
Det förekommer att handläggare upplever att de får göra för mycket 
administrativt jobb, något som de säger är en följd av att det finns en 
uppfattning av att det är fult att vara sekreterare och serva någon annan. 
Dock är detta en sällsynt uppfattning och en del anser även att det är bra 
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med lite mer administrativt arbete därför att det ger möjlighet att komma 
ifrån en stund. 
 
När det gäller belöningar för att man har uppnått mål som ställts upp så 
anser cheferna att man bör ordna något kul. Detta är inget som är uttalat 
men det finns en tro på att medarbetarna känner att det är så. Vi har bland 
de underställda dock hört att det saknas belöningar när man gjort någonting 
bra. 
 

5.8 Klapp på axeln 
Medarbetarna säger att det förekommer att de får beröm, klapp på axeln 
etc. då och då. Dock är det inte så vanligt förekommande. Det är mer den 
mentaliteten att hör man inget så är allt bra. Att bli uppskattad genom att få 
beröm är dock något som alla uppskattar och även saknar i många fall. 
 

5.8.1 Hur vanligt förekommande? 

Det är lite olika om berömmen kommer från chefen, från kollegor eller från 
andra personer. I receptionen förekommer det till exempel att det kommer 
mycket positiva ord från personer som är utomstående och inte så mycket 
från de inne i organisationen. För övrigt anser man dock att man får beröm 
från sina medarbetare efter att man har gjort något bra. Om man ingår i 
någon grupp kan det vara från medarbetarna i gruppen som berömmen 
kommer. Någon har exempelvis sagt att det värdesätts mer om man får 
klapp på axeln från en medarbetare än från chefen. Även beröm från chefer 
förekommer dock. 
 

5.8.2 Chefens betydelse 

Hur pass mycket beröm eller klapp på axeln man får från chefen anses bero 
på vilken chef man har och dennes personlighet. Detta är något som alla är 
överens om. Vi har fått höra att vissa chefer är mer spontana och är snabba 
på att berömma medan andra är mer tillbakadragna och inte visar sin 
uppskattning lika ofta. Hur nära chefen sitter påverkar också hur mycket 
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beröm man får, eftersom en chef som sitter nära på ett tydligare sätt ser vad 
medarbetaren arbetar med och presterar. På planeringskontoret i 
Norrköping där man sitter samlat upplever man att man får mycket beröm 
medan de som jobbar på det administrativa kontoret och sitter på olika 
platser i huset anser att beröm förekommer mer sällan. Även hur länge 
chefen och medarbetaren har jobbat tillsammans är en påverkande faktor. 
Om individerna känner varandra kan medarbetaren lättare tyda chefens 
signaler utan att det direkt sägs något, enligt en medarbetare. 
 

5.8.3 Medveten strategi 

Det finns en uppfattning att arbetsgivaren inte har någon generell linje att 
chefen ska jobba medvetet med belöningar. Det beröm man får är spontant 
och mer beroende på chefen än på någon speciell strategi. Gruppvisa 
belöningar och beröm är inget som är vanligt förekommande utan även här 
är det i så fall på en spontan nivå. 
 

5.9 Fördelar/nackdelar med att jobba kommunalt 
Förr har tryggheten varit en stor fördel med att jobba i kommuner. Många 
av de som har varit anställda i kommunen länge började i kommunen just 
därför att de visste att de inte skulle bli av med jobbet. En chef säger även 
att det finns individer som har valt att jobba inom den kommunala sektorn 
på grund av tryggheten men vet inte om de skulle göra samma val idag 
eftersom det inte finns samma trygghet. 
 

5.9.1 Tryggheten 

Medarbetarna anser att tryggheten fortfarande är en stor fördel med att 
jobba i kommunen jämfört med den privata sektorn. Vissa påpekar att det 
inte är helt säkert men att det ändå är betydligt säkrare än inom den privata 
sidan. En chef i Linköping påpekar att många kommuner, däribland 
Linköping, har bestämt sig för att de inte ska säga upp personal. Det finns 
medarbetare som nämner att de inte upplever att den tryggheten som fanns 
förr finns kvar men att det nu istället finns en trygghet i form av att man har 
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jobbat länge inom kommunen. Det är ändå få som har en oro över att få 
sparken utan skulle de inte lyckas med sitt arbete så tror de istället att de 
skulle bli omflyttade. Tryggheten kan vara beroende av den befattning man 
har. En medarbetare menar exempelvis att om en assistent inte lyckas med 
sitt jobb eller missköter sig så kan det vara tack och adjö medan om en chef 
missköter sig så blir han/hon omplacerad. 
 

5.9.2 Arbetets utformning 

Det finns goda möjligheter till att byta jobb inom kommunen om man 
skulle vilja det. Detta beror på att det finns många arbetsområden, vilket 
gör att valfriheten är stor när det gäller vad man vill jobba med. Att arbetet 
är fritt och att medarbetarna själva har stora möjligheter att styra sitt arbete 
tas upp som en fördel. Att det är ett mer omväxlande arbete än vad ett 
likvärdigt arbete inom det privata näringslivet skulle innebära förekommer 
också som motivering till varför det känns bättre att jobba kommunalt. Alla 
ser inte arbetet som fritt utan upplever istället att det är en fördel att jobba 
kommunalt i och med att det finns regler för hur saker och ting ska vara. 
Den öppenhet som blir på grund av offentligheten upplevs också som 
positiv eftersom det då inte förekommer något hemlighetsmakeri. 
 
Det är inte enbart positiva saker som nämns utan även vissa negativa 
aspekter med arbete inom den kommunala sektorn tas upp. En chef 
förklarar att man kanske inte så mycket möjligheter till karriär inom 
kommunen vilket kan göra att kommunen blir mindre attraktiv som 
arbetsgivare. En medarbetare förklarar att hon tidigare har jobbat inom en 
verksamhet i det privata näringslivet där hon hade kontakter med kunder. 
Nu anser hon att hon saknar kontakt utåt med verkligheten. 
 
En faktor som medarbetare anser vara intressant med kommunalt arbete är 
att de får göra en insats för samhället. En medarbetare förklarar att 
kommunens verksamhet är något som angår oss alla någon period av livet 
och att det därför är spännande att jobba med sådana frågor. En chef anser 
även att just detta är kommunernas stora konkurrensfördel gentemot det 
privata näringslivet.  



Vi har i alla fall tipsbolag  Kapitel 5. Empiri 

66 

Det finns en uppfattning främst bland handläggare att de hade tjänat 
betydligt mer om de hade jobbat inom den privata sektorn. Många uppger 
dock att de inte vet hur lönen ser ut för ett motsvarande arbete inom det 
privata och att de därför inte vet hur deras lön idag står sig i jämförelse med 
motsvarande lön inom näringslivet. 
 

5.9.3 Arbetspress 

Medarbetarna är överens om att det troligen skulle vara mer arbetsamt att 
jobba inom det privata, att det skulle upplevas som ett stressmoment. Man 
betonar att kommunen inte vill att man ska jobba övertid medan det finns 
en uppfattning att det förekommer mycket övertid inom näringslivet och att 
risken att slita ut sig är större där. Att man inte jobbar mycket med 
tidsrapportering ses som ett sätt att minska risken för att man ska jobba för 
hårt. 
 
I Norrköping ökar antalet semesterdagar med åldern vilket medarbetarna 
ser som positivt och dessutom tror de inte att det finns i näringslivet. En 
anställd ser det som en stor fördel att hon kan ha semester när hon vill och 
att hon aldrig har blivit nekad att ta semester under den period som hon vill. 
Vidare poängterar hon att hon heller aldrig behöver ha stor framförhållning 
när det gäller planerandet av semester.  
 

5.9.4 Den kommunala särarten 

Att kommunen är skattefinansierad upplevs av cheferna som en nackdel 
eftersom det innebär en begränsning när det gäller att kunna göra något 
speciellt utan att det ifrågasätts. Dels innebär det en egen begränsning hos 
medarbetarna eftersom det kan kännas fel att ta pengar från medborgarna 
men även en begränsning i form av att medborgarna själva skulle säga ifrån 
om de upplever att något fungerar felaktigt. En chef hävdar att det faktum 
att verksamheten är påpassad kan leda till att försiktigheten kan gå till en 
överdrift. Hon säger följande: 
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”Det är klart, det är ju kommuninvånarnas pengar men å andra sidan får 
det ju inte vara så att de som jobbar inom den kommunala sektorn ska 
jobba som några slags fattiga kusiner jämfört med de som jobbar inom 
näringslivet.”  
 

5.10 Rättvisa 
Inom kommunerna råder offentlighetsprincipen. Detta är något som de vi 
har pratat med tycker gör att man tittar mycket på varandra. Dock är 
skillnader i villkor inget som vi har märkt gör att de anställda blir arga på 
varandra. Irritation kan dock förekomma mot chefen: 
 
”Man tycker att det är för jäkligt att de gav den så mycket och inte den 
andra som är minst lika bra.” 
 

5.10.1 Skillnader mellan enheter 

Det finns flera orättvisor som de anställda upplever existerar. I Linköping 
med den matrisorganisation man har upplever en del av personalen att det 
förekommer orättvisor när det gäller det som nämndkanslierna gör. De 
assistenter som tillhör nämndkanslierna får tillgång till fruktkorg medan de 
som sitter exempelvis i receptionen inte får det trots att de alla ingår i den 
administrativa gruppen. Det förekommer även att nämndkanslierna gör 
utflykter vilket vissa anser är orättvist. Ytterligare en skillnad som chefen 
för de administrativa assistenterna såg som kan ses som orättvis är att 
cheferna i de olika enheterna ställer olika krav. Det är även så att de 
administrativa assistenternas chef är beroende av information från de olika 
nämndkansliernas chefer angående den personal som han ska sätta lön på. 
Detta gör att kanslichefens personlighet, när det gäller hur mycket han/hon 
berömmer och relationen mellan assistenten och kanslichefen, spelar en 
stor roll. Detta är faktorer som den lönesättande chefen försöker väga in i 
lönesättningen. När det gäller lönesättningen har ledningen bestämt att alla 
ska få trehundra kronor i löneökning och resten av potten ska delas ut 
baserat på annat. Detta för att ingen ska bli utan löneökning då det skulle 
vara väldigt utpekande. 
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Enligt cheferna finns det ramar för hur mycket ett kontor får sticka ut i 
förhållande till andra. Detta styrks av att en del inte såg någon skillnad 
mellan de olika kontoren när det gäller vilka förmåner och belöningar som 
de anställda kunde få. I Norrköping kunde en chef dock tänka sig att 
enheterna hade förmåner som de inte saluförde för att inte andra skulle 
märka det. 
 

5.10.2 Att vara högljudd för att nå fördel  

Det finns en uppfattning att den som är talför och ställer krav är den som 
får saker. Detta är något som cheferna försöker undvika genom att ha ett i 
förväg väl strukturerat system. Att de som skriker högst är de som får mest 
är något som kan leda till avundsjuka. Förekomsten av detta finns mest hos 
assistenterna. Att cheferna försöker att föra fram personer som inte pratar 
så mycket är inget som personalen tror sker. Det finns även vissa som inte 
uppfattar att det är en fördel att vara skrikig. Cheferna anser också att det är 
så att de som skriker men inte presterar blir genomskådade. Det har hänt att 
facket anser att de inte kan hantera den situation som uppstår som en följd 
av att chefen sätter en högre lön på en person. Då har det hänt att chefen 
går emot facket med hänvisning till att den kan motivera skillnaden. Det 
finns även medarbetare som ser att cheferna försöker vara rättvisa. Detta 
kan ta sig uttryck i att chefen löser konflikter på ett diplomatiskt sätt. 
 

5.10.3 Hierarkisk position 

De anställda uppfattar att man från ledningens sida ofta behandlar chefer 
och exempelvis assistenter olika.  
 
”Om en chef inte duger längre så flyttar man på den men om en assistent 
tycker saker och ting är fel så är det tack och adjö ungefär.” 
 
Detta uppfattas som ännu mer störande då dessa chefer ofta behåller den 
lön de hade innan de blev förflyttade. Detta är något som cheferna hävdar 
inte förekommer nu för tiden men att det har varit vanligt tidigare att man 
har satt personer på undantag. Ytterligare en sak där de anställda uppfattar 



Vi har i alla fall tipsbolag  Kapitel 5. Empiri 

69 

att ledningen handlar på ett orättvist sätt är när det ska tillsättas tjänster. 
Ofta hade man handplockat folk och inte brytt sig om att lysa ut tjänsten 
vilket ledde till att flera som hade haft intresse av att söka tjänsten inte fick 
möjlighet. 
 

5.10.4 Status  

I Norrköping kan man se att det finns vissa orättvisor som är baserade på 
status. Ett exempel som vi hörde var att det på högsta nivå inom 
kommunen var så att männen var direktörer och kvinnorna var chefer. 
Ytterligare en sak som ansågs stötande var att på administrativa kontorets 
dörr stod juristernas namn överst. Att ha namnen i bokstavsordning tyckte 
man hade varit mer rättvist. En annan faktor som vissa stör sig på är 
rumsstorleken. Det är inte alltid så att behovet styr storleken på rummet 
utan ofta är rumsstorleken beroende av lönen. Att rummen är en viktig 
symbolfråga märktes under omorganisationen då rumsfrågan tog otroligt 
mycket energi. En observation som vi även gjorde var att 
personaldirektören hade en betydligt pampigare dörr än de andra på 
personalkontoret.  
 

5.11 Saknade belöningar 
Det finns olika uppfattningar om belöningar. Vissa i Linköping anser att 
det är känsligt med belöningar och att man därför ska vara sparsam med att 
använda sig av det eftersom det kan skapa orättvisa. En chef på samma ort 
anser dock att det borde satsas mer på belöningar och att det finns för få 
belöningar idag. Chefen menar att det är eftersträvansvärt att ha många 
möjliga belöningar för att öka individernas möjlighet att tillfredsställa sina 
egna individuella behov. 
 
Bland medarbetarna finns det de som upplever att det finns för få 
belöningar och menar att man inte är bortskämda med belöningar. Andra 
menar istället att de inte saknar belöningar utan anser att det är bra som det 
är. 
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5.11.1 Monetära belöningar 

De anställda skulle vilja se högre löner. En medarbetare menar emellertid 
att med löner är det som det är, det är inte så mycket att göra åt. En annan 
medarbetare anser att hon har svårt att se pengabelöningar som en möjlig 
belöning och anser att det inte borde förekomma. 
 

5.11.2 Ledighet 

I Norrköping anser medarbetarna, främst assistenterna, att de saknar de 
möjligheter som finns i Linköping till att växla lön mot ledighet. De skulle 
gärna vilja ha möjligheten att byta ut löneökningen mot några timmars mer 
ledighet. 
 
En chef i Linköping anser dessutom att de borde utveckla det här med att 
kunna växla lön mot ledighet, genom att det skulle finnas möjlighet till 
sabbatsmånader eller sabbatsår. Ytterligare en sak som efterfrågas är 
möjligheten att växla lönen mot olika typer av tjänster, exempelvis 
städhjälp eller fönsterputsning, speciellt med tanke på att många 
medarbetare och chefer lägger ner mycket tid på arbetet.  
 

5.11.3 Sammanhållning 

Medarbetarna tar upp en saknad att göra saker för att förbättra eller 
bibehålla sammanhållningen på arbetsplatsen. Resor nämns som ett 
tänkbart sätt för att svetsa samman grupper. En medarbetare påpekar dock 
en svårighet med att göra saker för att främja sammanhållningen, vilket är 
att kommunledningskontoret måste föregå med gott exempel. Om de gör 
saker kommer andra delar av kommunen att ta efter vilket skulle kunna 
leda till högre kostnader. En kick-off nämns också som ett tänkbart 
alternativ som kan användas för att öka sammanhållningen. En annan 
medarbetare talar om en tidigare anställning där chefen prioriterade att 
avdelningen svetsades samman och att man då arbetade hårt för chefen i 
fråga för att han ordnade extra saker som var stimulerande. Bland annat 
ordnade han resor, fester och pushade för kurser och vidareutveckling. 
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Detta är något som medarbetaren saknar i dagens organisation men menar 
att det beror på budgetläget. 

5.11.4 Uppmuntran 

Att få vanlig verbal uppmuntran är något som man anser saknas. Att det 
inte förekommer så mycket kan enligt en medarbetare bero på att cheferna 
inte är riktigt insatta i deras arbetsuppgifter. Att chefen ger uppskattning för 
det jobb man gör tror medarbetarna skulle stimulera mer än några 
hundralappar i löneökning. Att få en uppmuntran gör att det blir lättare att 
fortsätta sitt arbete och ta itu med nästa problem. 
 

5.11.5 Arbetsrelaterade belöningar 

Att chefen någon gång kommer och belönar den anställde med ett extra 
uppdrag som ger individen en känsla av förtroende är något som vissa av 
medarbetarna skulle uppskatta. En uppfattning som kommit fram är att det 
borde finnas större möjlighet att få jobba flexibelt, till exempel genom att 
jobba på distans hemifrån, flextid eller liknande. En åsikt som förekommer 
är att organisationen är för platt och att det förekommer för få titlar. En 
högre titel skulle kännas belönande och även vara bra vid ett eventuellt 
jobbyte. 
 
Cheferna nämner att det har uppkommit missnöje på grund av att det görs 
ständiga indragningar. I Norrköping har restaurangkupongerna dragits in 
och trots att de flesta anser att det inte har någon betydelse så upplever de 
ändå att beteendet är ”sniket” och att det är en symbolhandling. 
Respondenter har sagt att man tröttnar på alla neddragningar och tappar 
motivationen till slut och orkar inte kämpa för de saker man tycker är 
viktiga. 
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6 Analys 
I detta avsnitt vill vi koppla samman det empiriska materialet med den 
teoretiska referensramen och vi utgår från de sammankopplingar som vi 
gjorde avslutningsvis i den teoretiska referensramen.  

6.1 Monetära belöningar 
Av de monetära belöningar som används som styrmedel i kommunerna 
kommer vi att fokusera mestadels på lönen och då den individuella 
lönesättningen. Vi kommer efter det dock även att gå in på andra monetära 
belöningar, de flesta av dessa anknyter dock även de till lönen. 
 

6.1.1 Kunskap om medarbetarna 

De undersökta kommunerna tillämpar som tidigare nämnts individuell 
lönesättning. Både chefer och medarbetare anser att individuell 
lönesättning är bra. Detta är en förutsättning eftersom teorin tar upp att 
systemet måste vara accepterat av medarbetarna för att lönesättningen ska 
kunna fungera.  
 
Vid individuell lönesättning är det viktigt att lönesättningen blir rättvis 
eftersom det finns en stor risk för att den lätt blir subjektivt baserad. Enligt 
teorin är det viktiga för att chefen ska kunna bedöma medarbetarna på ett 
rättvisande sätt att chefen är insatt i vad medarbetarna arbetar med och att 
denne följer upp och ser vad medarbetarna presterar. I Norrköping har det 
tydligt visats att om chefen sitter nära sina medarbetare så har denne också 
en klart större möjlighet att vara insatt i medarbetarens arbetsområde. Om 
däremot chefen har en distans till en eller flera medarbetare, vilket är fallet 
både i Linköping och på ett kontor i Norrköping, så blir det mycket svårare 
att se vad medarbetaren gör och därmed även en mycket svår eller omöjlig 
uppgift att kunna göra en rättvis bedömning av vad individen presterar. 
Detta gäller framför allt handläggare då de oftast har mer invecklade och 
specialiserade arbetsuppgifter än assistenterna. 
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I Linköping finns det inom assistentgruppen en viss oro för att den 
lönesättande chefen inte känner till vad assistenterna gör för något och hur 
väl de utför sina arbetsuppgifter. Oron motiveras av att assistenterna har så 
många olika arbetsuppgifter och arbetsområden. Detta gör att samarbetet 
mellan chefen för assistentgruppen och enhetschefen där assistenten sitter 
är mycket viktigt. Dels måste enhetschefen förmedla informationen till 
assistentgruppens chef på ett bra sätt men det kan även uppkomma problem 
på det personkemiska planet. De olika enhetscheferna framställer 
assistenterna på olika sätt beroende på hur cheferna är som personer. Vissa 
är mer tillbakadragna och säger att allt fungerar bra medan andra framhäver 
assistentens positiva sidor på ett helt annat sätt. Dessutom har assistentens 
förhållande till sin chef på enheten har en stor inverkan. Om assistenten 
sitter nära chefen och har bra förhållande med densamma så ökar chansen 
till goda vitsord jämfört med om förhållandet hade varit det motsatta. Det 
kan även vara svårt för cheferna att förstå varandra helt rätt eftersom de har 
olika arbetsområden och olika preferenser. 
 
Det förekommer en viss uppfattning om att den som hörs och syns mest 
mycket väl kan tjäna på det lönemässigt. Detta tyder på att cheferna inte 
har riktigt den kunskap som behövs om sina medarbetare. Alternativt kan 
det bero på att det är för lite detaljerat vad lönen ska grunda sig på och 
därmed kan en osäkerhet vid lönesättningen uppkomma. 
 
För att få den kunskap om medarbetarna som krävs är samtalen mellan 
chefen och medarbetarna oerhört betydelsefulla. Genom dessa samtal får 
chefen möjlighet att lära känna sina medarbetare bättre. Samtalen är även 
viktiga för att få reda på hur benägen individen är till att utveckla sig och 
skaffa sig ny kunskap och ta till sig nya arbetsområden etc. Att ha 
regelbundna samtal anser vi därför vara en betydelsefull styrningsaspekt 
när det gäller lönen. Detta är även något som de anställda säger sig vilja ha. 
 

6.1.2 Lönenivån 
Ett missnöje kan märkas hos en del därför att lönerna är låga. Detta gäller 
framför allt handläggarna då de jämför sig med den privata sektorn. Här är 
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dock kommunal verksamhet begränsad av den kommunala särarten i och 
med att verksamheten är skattefinansierad och att den är utsatt för offentlig 
insyn. Lönerna kan som högst ligga på samma nivå som i det privata 
näringslivet, om lönerna skulle ligga högre skulle allmänheten snabbt 
reagera. Att kommunal verksamhet har dåligt med pengar gör dessutom att 
det inte finns resurser till att betala ut höga löner. 
 
När det handlar om i hur stor utsträckning medarbetarna kan påverka sin 
lön och få löneökningar vid goda prestationer förekommer lite olika åsikter. 
Den dominerande åsikten är ändå att det är svårt att påverka lönen och detta 
gör att de anställda heller inte motiveras av lönen i någon större 
utsträckning. För att de anställda ska motiveras av lönen krävs att de kan 
påverka lönen och att löneökningarna är av betydande värde. Där är både 
handläggare och assistenter ganska eniga och menar att löneökningarna inte 
är så stora. Därför motiveras inte så många av att det finns en möjlighet att 
få högre lön. Anledningen till att möjligheterna till större löneökningar i 
princip inte förekommer anser vi beror på den kommunala särarten i och 
med att verksamheten är skattefinansierad och att löneutrymmet därmed 
begränsas. 
 
Ingångslönen har enligt respondenterna istället stor betydelse för lönenivån. 
Detta är förmodligen en effekt av att det är svårt att mäta prestationer. I 
Norrköping finns ett problem med att löneökningarna uppfattas som 
slätstrukna. Detta baseras på att cheferna har en pott att fördela. Om chefen 
gör den subjektiva bedömningen att en person presterar väldigt bra måste 
chefen om den vill ge en högre löneökning till den individen, ge en lägre 
löneökning till de andra. De personer som får en låg löneökning kanske är 
högpresterande relativt sett mot andra som är anställda inom andra enheter. 
Personerna i de andra enheterna kan vara högpresterande i den gruppen 
vilket gör att systemet blir orättvist. Vi anser att det finns en risk för att 
chefen kan vara rädd för den effekten vilket medför att chefen istället 
fördelar potten jämnt.  
 
Man skulle kunna tro att slätstrukenheten beror på en flathet från cheferna, 
att de inte vågar ge en person en hög lön för att det skulle skapa missnöje i 
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gruppen. Detta blir ännu mer troligt när man beaktar att det är svårt att mäta 
prestationer, vilket gör att motivering av skillnader blir mer komplicerat. 
Det vi anser talar emot att cheferna är fega är att nyanställda ofta får en hög 
lön. Anledningen till att nyanställda tjänar mer anser vi bero på att den 
förhandlingen sker med lönekontoret och att lönekontoret inte tycks ha 
några problem med att ge en enskild individ en bra lön. När potten ska 
bestämmas blir frågan däremot svårare för personalkontoret då den berör så 
pass många människor att det handlar om stora pengar.  
 
I Linköping uppfattas inte lönerna som slätstrukna. Denna åsikt 
förekommer mest hos assistenterna. Anledningen till att det inte finns 
samma slätstrukenhet här kan vara att ledningen har förhandlat fram 
respektive medarbetares lön utan att de närmaste cheferna har varit 
involverade. Fördelen med detta är att ledningen inte är lika styrd av en 
viss pott utan de kan, när de tycker att det behövs, avvika från potten och 
ge en högre löneökning. Problemet i Norrköping uppstår därför att cheferna 
förväntas fördela en lönepott som de inte själva kan påverka. De blir en 
slags mellanhänder. De får ett ansvar och en uppgift ovanifrån att 
bestämma löner för sina medarbetare på kontoret men de får inte 
tillräckliga resurser och en tillräcklig frihet för att kunna utföra sin 
arbetsuppgift på ett bra sätt. 
 

6.1.3 Orättvisa  

Något som enligt respondenterna helt förstör effekten av belöningssystemet 
är orättvisa. Offentligheten som måste råda inom kommunen anses vara 
positiv då den eliminerar hemlighetsmakeri. Dock leder den till att de 
skillnader som förekommer tydliggörs, vilket kan skapa orättvisa.  
 
När det gäller orättvisor mellan individer riktar sig respondenternas 
missnöje oftast mot chefen. En orättvisa som förekommer är att många 
assistenter upplever att den som skriker får mycket. Detta kan bero på 
svårigheten att mäta prestationer vilket innebär att chefen och medarbetarna 
måste bilda sig en subjektiv uppfattning som kan innebära att det verkar 
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som att den som skriker högst är den som får. Chefen måste på ett tydligt 
sätt motivera de skillnader som finns för att kunna undvika avundsjuka. 
 
Det förekommer att de anställda upplever lönesättningen som orättvis. 
Mycket av detta ligger sannolikt i att cheferna är dåliga på att motivera och 
tydliggöra lönesättningen. En orsak till det kan vara svårigheten att på ett 
objektivt sätt förklara varför en anställd får mer eller mindre. Detta blir 
extra komplicerat i och med att medarbetarna, beroende på den offentlighet 
som måste råda i kommunal verksamhet, kan se att det förekommer 
skillnader. Det kan vara så att bedömningarna bygger mycket på den känsla 
som chefen har fått av sin medarbetare. Att ha mer tydliga kriterier och mål 
som de anställda utvärderas efter gör att motiveringen av lönerna lättare 
kan ske, men detta innebär som vi tidigare sa även att risken för 
suboptimering ökar. 
 
Att det finns kriterier som medarbetarna utvärderas efter är ändå i enlighet 
med teorin. Det som saknas är tydligheten i dem och att medvetenheten om 
kriterierna måste öka. Som det är nu är det relativt få, framför allt hos 
assistenterna, som känner till att det finns kriterier, och så får det inte vara. 
Individerna måste vara väl medvetna om att kriterierna finns, vilka de är 
och hur de fungerar för att styrningen utifrån kriterierna ska fungera på ett 
bra sätt. 
 
Den kommunala särarten kan säkert vara en bidragande faktor till att de 
anställda inom organisationen kan uppleva lönesättningen som orättvis. 
Den offentliga insynen gör att medarbetarna enkelt kan jämföra sin lön med 
vad andra tjänar utan att samtidigt få en motivering till varför lönerna är 
satta på det sätt som de är. 
 
Att lönesättningen kan uppfattas som orättvis gör att det kan förekomma 
avundsjuka. Denna avundsjuka och känsla av orättvisa gör i sin tur att 
motivationen hos de anställda kan sjunka. Även stämningen på 
arbetsplatsen kan påverkas i negativ riktning vilket också påverkar 
motivationen. När motivationen sedan sjunker på grund av detta sjunker 
även medarbetarnas prestationer och organisationens resultat. 
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Att det förekommer att rum tilldelas efter befattning och inte efter behov är 
också något som skapar orättvisa. Vi anser att rummet i och med detta har 
blivit en statussymbol istället för att vara ett verktyg för att utföra arbetet på 
ett bra sätt. Det förefaller som att man från ledningens sida använder 
rummet som en form av synlig belöning. Detta skulle kunna skapa 
missnöje då behovet rimligen är den enda godtagbara motiveringen till 
vilket rum man ska ha. 
 
I Linköping skapar matrisorganisationen vissa problem. Assistenterna får 
göra trivselhöjande saker med de enheter de tillhör men vissa blir utan då 
de inte tillhör någon enhet. Det är positivt att enheterna gör saker för att 
öka trivseln, det är ju faktiskt där som arbetet sker. Men det är även viktigt 
att assistentgruppen är sammansvetsad då de förväntas hjälpa varandra när 
det behövs. Chefen för assistentgruppen måste här jobba för att det ska 
finnas rättvisa mellan assistenterna eftersom det är skadligt med ett A- och 
ett B- lag, då det skulle motverka det arbete som görs för att höja trivseln. 
 

6.1.4 Lönesättningens grund 
Den individuella lönesättningen grundar sig, både i Norrköping och 
Linköping, enligt respondenterna på de arbetsuppgifter man tar på sig, 
utbildningsbakgrund, kompetensnivå, flexibilitet, social kompetens, 
förändringsbenägenhet och stresstålighet.  
 
En sak som inte utvärderas och belönas i så stor utsträckning är 
arbetsprestationen. Detta är något som medarbetarna är missnöjda med. 
Grunden för den individuella lönesättningen är enligt Wise & Sjöström just 
att prestationer ska ligga till grund för lönenivån. En anledning till att 
prestationer inte utvärderas så mycket är att det är svårt att mäta dessa på 
ett objektivt rättvisande sätt. Den bedömning som görs idag av hur väl 
medarbetarna presterar är en subjektiv bedömning gjord av cheferna. I och 
med att assistenterna i Linköping bedöms både av chefen för 
assistentgruppen och av chefen för den specifika enheten försöker man 
minska subjektiviteten. En objektiv bedömning går dock inte att göra 
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eftersom det inte går att ställa upp mål som medarbetarna kan utvärderas 
från på ett objektivt sätt. Det faktum att grupperna är spretiga i den 
bemärkelsen att individerna har vitt skilda arbetsuppgifter försvårar också 
möjligheten att bedöma prestationer, då det inte går att jämföra 
prestationerna mot varandra. 
 
I vissa fall verkar lönenivån vara beroende av hur mycket arbetsuppgifter 
medarbetarna är villiga att ta på sig. Detta ser vi som en form av 
beteendestyrning. Att medarbetarna tar på sig arbetsuppgifter kan i och för 
sig vara eftersträvansvärt men det skulle troligen vara mer effektivt att 
också väga in hur väl de utför sina arbetsuppgifter. Att medarbetarna tar på 
sig fler arbetsuppgifter gör inte att effektiviteten och resultatet inom 
organisationen ökar. Tvärtom kan det istället bidra till att de anställda 
strävar efter att ta på sig fler uppgifter istället för att utföra de man har på 
ett bra sätt. 
 
Eftersom det verkar finnas olika löneintervall beroende på om man jobbar 
som assistent, handläggare eller chef kan det tyckas att kommunerna delvis 
sätter löner baserat på befattningar. Att sätta lön baserat på befattning är fel 
enligt teorin. En anledning till att det förekommer skillnader mellan de 
olika befattningarna kan vara att till exempel handläggarna bedöms ha mer 
ansvar och krävande arbetsuppgifter än vad assistenterna har. Att 
handläggarna är mer utbildade än vad assistenterna är kan också vara en 
faktor som gör att deras lön ligger högre.  
 
Att ledningen inte har definierat tydligt vad som ska prioriteras vid 
lönesättningen är sannolikt en orsak till att cheferna känner en svårighet då 
högre utbildning ska vägas mot en längre arbetslivserfarenhet. Om det hade 
funnits tydliga regler som hade tagit upp hur utbildning respektive 
arbetslivserfarenhet ska värderas hade nog inte osäkerheten hos cheferna 
varit lika stor. 
 
När en tjänst ska tillsättas är det vid lönesättningen viktigt att ta hänsyn till 
utbildningsnivå och erfarenhet. Med detta menar vi inte antal 
högskolepoäng eller yrkesverksamma år utan att endast den kunskap som 
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är till nytta för den nya tjänsten bör räknas in. Det finns problem med att 
anställda inom kommunen behåller sin lön när de byter arbetsuppgifter utan 
att medarbetarna tydligt kan se varför. Respondenternas åsikter visar att 
detta problem kan vara ännu större när det gäller rekrytering externt. Detta 
beroende på att det är svårt att värdera erfarenheter från andra 
verksamheter. 
 
Vi har sett flera exempel på att nyanställda assistenter kan få betydligt 
högre lön på grund av sin utbildning än de som har jobbat länge inom 
organisationen men inte har samma utbildningsnivå. Detta är något som 
leder till ett stort missnöje hos många anställda. Lönesättningen uppfattas 
som orättvis i och med att erfarenhet inte värderas lika högt som utbildning. 
Det är viktigt att cheferna visar en tydlighet i varför den nyanställde får mer 
lön och inte låter medarbetarna själva spekulera i detta och därmed skapa 
känslor av orättvisa. Den känsla av orättvisa som uppstår sänker 
motivationen och därmed sannolikt även prestationen och resultatet. Om 
det hade funnits en tydlighet och ett av medarbetarna accepterat system 
anser vi inte att detta hade behövt hända. Ett alternativ som skulle kunna 
skapa större acceptans är att ingångslönerna är lägre men att det då finns en 
bra möjlighet till en löneökning som överskrider potten, eftersom man då 
har möjlighet att utvärdera den nyanställdes kapacitet. 
 

6.1.5 Möjlighet till friskvård 

Förutom lönen finns det även möjlighet till bidrag för friskvårdsaktiviteter. 
Detta är vad Perry skulle kalla för en generell organisationspremie, vilket 
innebär att alla anställda kan ta del av den oberoende av prestation. Vi ser 
bidraget som en satsning från ledningen på att hålla personalen frisk och 
välmående. Det kan även vara ett sätt från ledningen att styra, att försöka 
visa medarbetarna att deras arbetsgivare bryr sig om dem. Dessa pengar har 
förmodligen inte tagits från lönekontot utan kommunen ser säkert att den 
förbättrade hälsan kommer att leda till lägre sjukkostnader. Många skulle 
antagligen hålla på med sin aktivitet även om de inte fick bidrag för det och 
för dem blir dessa pengar bara ett extra ekonomiskt tillskott. Om de 
anställda ändå skulle ha ägnat sig åt aktiviteten kan man ifrågasätta dess 
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nytta. Det kan dock ändå vara ett bra sätt för en relativt liten kostnad att 
visa att arbetsgivaren gör något för sina anställda. Det är även möjligt att 
det leder till en högre arbetstillfredsställelse och därmed en högre 
motivation. 
 
Möjligheten till massage är kanske ett ännu tydligare exempel eftersom 
medarbetarna här får gå och få massage under arbetstid. Det är många som 
får något slags problem i och med att de sitter still och utför administrativt 
arbete. Därför kan massage på arbetstid vara en tydlig signal på 
arbetsgivarens vilja att ta hand om sin personal. 
 

6.1.6 Löneväxling 
Möjligheten som har funnits i Linköping till att byta bort löneökning i tre år 
för att få jobba fem timmar mindre i veckan är något som har mottagits 
positivt. Detta är inte enbart fallet hos dem som har utnyttjat möjligheten 
utan även hos de övriga. Även här beror det på att arbetsgivaren genom 
denna styrning sänder ut en signal om att man är mån om sina anställda. 
Om de anställda genom detta kan känna sig mer motiverade och 
engagerade när de arbetar kommer de att utnyttja tiden på arbetsplatsen mer 
effektivt. Detta är en åtgärd som framför allt kan gynna småbarnsföräldrar 
och de som inte har så många år kvar till pension. För dessa grupper kan 
det vara gynnsamt i och med att de får mer tid över att göra saker hemma 
och inte behöver sitta och fundera över vad de skulle ha gjort på arbetstid. 
En nackdel är dock att arbetsuppgifterna inte minskar om man går ner från 
att jobba 40 timmar till 35 timmar i veckan. Den enda skillnaden är att 
individen ska hinna med samma arbete på fem timmars kortare arbetstid. 
Detta kan antingen leda till att individen inte hinner med lika mycket eller 
att han/hon inte utför sina arbetsuppgifter med samma kvalitet längre. 
Situationen kan även leda till ökad stress och att individen känner en lägre 
arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur leder till lägre motivation och sämre 
prestationer och resultat. 
 
Denna bieffekt uppstår inte på samma sätt när man byter lön mot ledighet, 
vilket också finns som en möjlighet. I detta fall är det mer synligt att man 
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jobbar mindre om man är ledig och därmed kommer det inte bli samma 
extra arbetsbörda som läggs på individen. 
 
I Norrköping saknar många, främst assistenter, den möjlighet som finns i 
Linköping till att växla lön mot ledighet. Över huvud taget att kunna ha 
möjligheten att växla lönen mot ledighet eller olika tjänster är något som 
efterfrågas av medarbetare i båda kommunerna. En stor valfrihet är även 
något som förespråkas i teorin när det gäller att utforma ett bra 
belöningssystem. Valfriheten skulle ge medarbetarna en större känsla av 
tillfredsställelse, vilket sedan skulle kunna påverka motivationen i positiv 
riktning. 
 

6.2 Icke-monetära belöningar 
Utöver monetära belöningar finns ett antal faktorer som påverkar 
motivationen hos medarbetarna. Dessa kan exempelvis vara; 
arbetsuppgifterna, trivsel, inflytande, utvecklingsmöjligheter och trygghet. 
 

6.2.1 Arbetsuppgifterna 

Arbetsuppgifterna är något som uppfattas positivt av våra respondenter. En 
anledning till detta är att de anställda har möjlighet att lösa sina 
arbetsuppgifter på ett självständigt sätt. Det är främst handläggarna som 
uppger att de kan styra relativt fritt över sina arbetsuppgifter. Det vi kan se 
som en förklaring till den frihet som individerna har är den dåliga kunskap 
om de områden som medarbetarna arbetar med som cheferna uppges ha. 
Detta tyder på att det inte är en medveten styrstrategi. 
 
Många anställda, både handläggare och assistenter, har även möjlighet att 
själva styra sina arbetstider. Detta är något som uppfattas som positivt. 
Valfrihet är alltså en möjlighet som cheferna har för att få medarbetarna att 
känna arbetstillfredsställelse. 
 
Det faktum att det går att vidga sina ansvarsområden är en annan faktor 
som gör att arbetsuppgifterna uppfattas som något positivt. Cheferna är 
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medvetna om att detta är något som stimulerar de anställda och försöker att 
uppmuntra att de anställda tar på sig nya arbetsuppgifter. 
 
Den faktor som har störst inverkan på att de anställda känner att 
arbetsuppgifterna är engagerande, är den kommunala särarten. Synligheten 
är som Salancik påpekar viktig när det gäller individens engagemang. Att 
det arbete man presterar leder till ett politiskt beslut som offentliggörs leder 
till att man engagerar sig extra mycket. De frågor som kommunen arbetar 
med berör många människor och många väljer att arbeta i kommunen, just 
därför att de får möjlighet att göra en insats för samhället. Detta är en av 
kommunernas stora konkurrensfördelar gentemot det privata näringslivet.  
 
Det skiljer sig lite mellan handläggare och assistenter då assistenterna inte 
har arbetsuppgifter som direkt leder till politiska beslut. I detta fall är det, 
för att uppnå motiverade medarbetare, viktigt att cheferna är duktiga på att 
synliggöra att även assistenterna fyller en viktig funktion. Det faktum att 
man sitter på olika ställen geografiskt är ett problem. Cheferna kan inte se 
och berömma assistenterna när de gör något bra. Detta visar sig tydligt då 
assistenterna på planeringskontoret i Norrköping, där man sitter samlat, 
anser att de får mer beröm av chefen än assistenterna på andra kontor. Det 
visar sig ändå att assistenterna känner att de får uppskattning och då är det 
ofta från medarbetare och externa personer.  
 
En sak som ställer ytterligare krav på chefen är att man i organisationen är 
sparsam när det gäller att dela ut titlar, vilket av vissa betraktas som 
negativt. Användandet av titlar är inte något som kommunerna tvunget 
måste eftersträva men det är då viktigt att med andra metoder visa att de 
arbetsuppgifter som utförs är bra och betydelsefulla. En anledning till att 
titlar är efterfrågade är att titeln är ett krav för att nå nästa nivå när det 
gäller lön. Detta kan vara suboptimerande i och med att personer som utför 
arbetsuppgifter på ett bra sätt strävar efter att bli chef trots att de egentligen 
gör större nytta som handläggare. 
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6.2.2 Trivsel  

För de anställda känns det bättre att få beröm från en medarbetare än att få 
det från en chef. Cheferna kan här kompensera svårigheten de själva har att 
ge beröm med att skapa ett klimat på arbetsplatsen som främjar att de 
anställda stöttar varandra. Här tror vi att trivseln är en viktig funktion. 
Cheferna tycker att det är extra viktigt att jobba med trivsel och 
sammanhållning eftersom grupperna är väldigt heterogena. Om inte 
cheferna anstränger sig så kommer inte en god sammanhållning att uppstå 
på kontoret, detta då medarbetarna annars arbetar med sitt och inte tar sig 
tid att lära känna de andra. En anledning till att medarbetarna inte lär känna 
varandra på mer naturlig väg är att arbetsbelastningen är så pass hög att de 
inte själva har ork att anstränga sig för att göra någonting roligt 
tillsammans. Att ledningen subventionerar kaffe och ordnar utflykter och 
fester är ett tecken på att det anses viktigt att personalen trivs och lär känna 
varandra. 
 
En annan faktor som anses försvåra skapandet av sammanhållning är den 
geografiska utspriddheten. Vi kan dock fråga oss om det är nödvändigt att 
personer som sitter i olika delar av ett hus och som inte utför 
arbetsuppgifter gemensamt behöver ha en sammanhållning. 
 
Det som försvårar för cheferna när det gäller att skapa trivsel är det 
ekonomiska läget. Det kan vara svårt att motivera att personalen ska åka på 
en resa för trivsel samtidigt som man talar om för hela organisationen att 
man måste spara pengar. Vi tror att offentligheten spelar en viss roll här 
eftersom ryktet snabbt sprider sig, vilket kan skapa avundsjuka. Det är 
extra komplicerat för dem som arbetar i stadshuset/rådhuset eftersom de 
anser att de måste föregå med gott exempel. Detta innebär att det är de 
trivselfrämjande åtgärderna som drabbas av neddragningar när ekonomin 
kärvar. 
 

6.2.3 Kurser 

Kurser är något som uppfattas som positivt. Även om de främst är till för 
att öka medarbetarnas kompetens så kan de också uppfattas som en 
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belöning som bryter av den vanliga vardagen lite grann. Initiativet måste 
komma från chefen för att kurser ska uppfattas som belönande, detta 
eftersom det ger en indikation på att man har blivit sedd och att chefen 
tycker att man är värd att satsas på. När individerna själva är drivande 
fyller endast kursen en funktion genom att öka individens kompetens. När 
så är fallet ligger det belönande i möjligheterna att lösa de arbetsuppgifter 
man har samt att ta på sig nya. 
 
Ledningen har genom kurser möjlighet att öka trivseln hos personalen. 
Genom att låta en grupp få åka tillsammans på en utbildning ökar man 
sammanhållningen samtidigt som man kan få ut en kompetenshöjning hos 
personalen. Kurser blir således en trivselhöjande åtgärd som är lättare att 
motivera inom organisationen än exempelvis en fest.    
 
Det finns en fara med att kursen endast blir en belöning. En kurs ska i 
första hand vara i utbildande syfte. Om så inte är fallet kan man lika gärna 
ge individen en summa pengar. Till skillnad från vad cheferna tycker, 
borde endast den som gjort något som är värt en belöning få denna summa 
pengar och inte alla medarbetare. 
 

6.2.4 Tryggheten  

Anställningstryggheten anses, trots att den inte är lika stor nu som förr, 
vara större inom den kommunala verksamheten än i det privata 
näringslivet. Vid en första anblick skulle man kunna tro att detta medför att 
individer skulle ta lättare på sina arbetsuppgifter. Detta eftersom de inte 
löper lika stor risk att bli avskedade. Arbetsuppgifterna är dock så 
stimulerande att de anställda motiveras till att göra sitt bästa. Det faktum att 
det även handlar om medborgarnas pengar gör att de känner ett ansvar att 
göra sitt bästa. Tryggheten blir här en faktor som förmodligen minskar 
personalens oro i tuffare tider, vilket gör att de kan prestera bättre. 
 
En annan typ av trygghet som finns inom kommunerna är att mycket är 
styrt utav regler. Medarbetarna anser att reglerna gör att de har något att 
luta sig emot när de ska utföra sina uppgifter. Ledningen har här stora 
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möjligheter att styra genom att sätta upp regler för hur man vill att 
medarbetarna ska agera. Man måste dock passa sig för att göra intrång på 
den frihet som idag råder när det gäller hur man vill utföra sina 
arbetsuppgifter. 
 
När det handlar om att använda sig av gruppbelöningar eller individuellt 
riktade belöningar domineras kommunerna av de individuellt riktade 
belöningarna. Lönen är det tydligaste exemplet på detta. Men även 
gruppbelöningar förekommer i form av kurser och trivselhöjande åtgärder. 
Dessa är dock mer till för trivseln än som belöning för goda prestationer. 
 

6.3 Målstyrning eller beteendestyrning? 

Eftersom det finns svårigheter med att utvärdera prestationer och mäta 
resultat inom kommunal verksamhet, speciellt på central nivå, blir det svårt 
att sätta upp specifika mål som medarbetarna ska utvärderas efter. Därför är 
målstyrning en styrningsform som är svår att tillämpa. Vi förordar istället 
beteendestyrning, detta då beteenden som är värda att premieras lättare kan 
åskådliggöras och premieras i efterhand. Dessa belöningar kan vara av både 
monetär och icke-monetär art. 
 

6.4 Sammanfattning 
För att lättare kunna se vilka belöningar som fungerar för handläggare 
respektive assistenter har vi valt att åskådliggöra medarbetarnas åsikter i 
nedanstående figur. Därefter beskriver och diskuterar vi skillnaderna mer 
ingående. 
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Figur 6.1 Sammanställning över medarbetarnas åsikter (egen bearbetning) 

 
Många åsikter förekommer hos både handläggare och assistenter och dessa 
kommer vi inte att gå in och analysera vidare. Däremot kommer vi 
diskutera de skillnader som förekommer i medarbetarnas åsikter. 
 
Att handläggarna tycker att lönerna är låga kan bero på att många upplever 
att deras löneläge är lågt jämfört med vad löneläget inom den privata 
sektorn för samma sorts arbetsuppgifter är. Assistenterna upplever dock att 
deras löneläge är bra i jämförelse med den privata sektorn. De båda 
grupperna jämför sig tydligen inte så mycket mellan varandra utan mer mot 
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den privata sektorn varpå det endast är handläggarna som klagar på att 
deras löner är låga. 
 
Hos assistenterna finns en uppfattning om att den som hörs mest kan få 
högre lönehöjning på grund av detta. Denna åsikt förekommer inte hos 
handläggarna. Anledningen till detta kan vara att assistenternas 
löneintervall är relativt litet och en skillnad på ett par hundralappar upplevs 
större hos dem än hos handläggarna. Att assistenterna lättare kan jämföra 
sig med varandra är också något som bidrar till att denna avundsjuka kan 
uppstå. 
 
Något annat som assistenterna är överens om är att kriterierna för 
lönesättningen inte når fram. Det är många som inte har en aning om att det 
finns några kriterier. Hos handläggarna är kännedomen om detta större men 
även där finns det någon enstaka som inte känner till kriterierna. 
 
En känsla av orättvisa finns hos assistenterna över att nyanställda 
assistenter kan få en högre lön än de själva på grund av en högre 
utbildningsnivå trots att de inte har någon erfarenhet av arbetet till skillnad 
från många som har jobbat där länge. Anledningen till att denna åsikt 
endast förekommer hos assistenterna är sannolikt beroende på att 
löneintervallet är relativt litet hos assistenterna till skillnad från 
handläggarna. 
 
Att det är viktigt att chefen sitter nära medarbetarna och är medveten om 
deras arbetsuppgifter och prestationer är något som främst nämns av 
handläggarna. Anledningen till detta är troligen att handläggarna har mer 
komplexa och specialiserade arbetsuppgifter och att det därför krävs större 
kunskap hos cheferna för att förstå dessa. Assistenternas arbetsuppgifter är 
mer standardiserade och därför krävs oftast inte samma ingående kunskap 
för att förstå dessa. Därför är det mestadels handläggarna som upplever att 
distansen mellan chefen och medarbetaren är något som kan skapa 
problem. 
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Att ha möjlighet till löneväxling är något som ses som positivt av 
assistenterna. Även hos handläggarna förekommer det vissa positiva 
attityder till löneväxling men inte alls i samma utsträckning. 
 
I och med att assistenterna har mer standardiserade arbetsuppgifter som är 
bestämda i förväg upplever dessa inte samma frihet över sina 
arbetsuppgifter som handläggarna gör. Handläggarna kan i större 
utsträckning planera sina uppgifter och åtaganden vilket är något som 
upplevs positivt. 
 
Att handläggarnas arbetsuppgifter har ett nära samband med samhällets 
utveckling är en faktor som gör att handläggarnas uppgifter känns mer 
stimulerande hos vissa medarbetare. Assistenterna har däremot inte 
uppgifter som anknyter till samhällsutvecklingen på samma sätt. Därför är 
det huvudsakligen handläggare som upplever sina arbetsuppgifter 
stimulerande på grund av den kommunala särartens inverkan. 
 
Den enda egentliga skillnaden mellan arbetskategorierna som är skapad på 
grund av den kommunala särarten är att handläggarna kan känna att deras 
arbetsuppgifter är stimulerande eftersom de anknyter till 
samhällsutvecklingen, något som assistenterna inte upplever på samma sätt. 
En viss skillnad finns även i att handläggarnas löner inte är så höga som i 
privat sektor, enligt dem själva, vilket beror på skattefinansieringen. 
Assistenternas upplever däremot inte att deras lönenivå skiljer sig nämnvärt 
i jämförelse med den privata sektorn. 
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7 Slutsats  
Vi är av uppfattningen att målstyrning, resultatstyrning, är en styrform som 
inte är lämplig för central tjänstemannanivå inom kommunerna. Detta på 
grund av svårigheten att mäta prestationer. Den styrform som vi anser 
passar bäst är beteendestyrning och olika motivationshöjande åtgärder. 
 
Att använda den individuella lönen som styrinstrument medför i och med 
den kommunala särarten en hel del problem. Problemen kan exempelvis 
vara svårighet att ge löneökningar som skiljer sig i väsentlig grad samt 
avundsjuka som beror på bristfälliga motiveringar. För att kunna styra med 
löneökningar måste cheferna ges större frihet att öka lönerna. Detta innebär 
att mer resurser utöver den pott som nu finns måste finnas till chefens 
förfogande. Det är även viktigt att de anställda i förväg vet vad som 
premieras. Detta medför också att cheferna får en lättare uppgift när det 
gäller att motivera löneskillnader. Som det ser ut nu anser inte vi att den 
individuella lönesättningen fungerar som ett effektivt styrmedel. Dels är 
inte skillnaderna i löneökning så pass stora att de motiverar de anställda att 
arbeta bättre och dels skapar de små omotiverade löneskillnaderna i 
dagsläget irritation. 
 
Inflytande över sin arbetssituation är något som vi har kommit fram till är 
motiverande. Här anser vi att kommunerna har stora möjligheter att genom 
styrningen påverka till det bättre. Det är av stor betydelse att individerna 
känner att de kan lägga upp sitt arbete efter eget tycke. Detta handlar både 
om hur man löser arbetsuppgifterna och att man har möjlighet att anpassa 
arbetet till faktorer som ligger utanför arbetsplatsen. Genom att erbjuda 
personalen utbildning kan de förkovra sig och därmed både fördjupa och 
bredda sin kunskap. Detta gör att individen kan lösa de befintliga 
uppgifterna på ett nytt sätt och även ta på sig andra uppgifter som den anser 
är intressanta. Att ge möjlighet att växla lön mot exempelvis tid, 
barnpassning eller städning är något som frigör tid som medarbetarna kan 
disponera efter eget tycke. 
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Eftersom skattefinansieringen begränsar kommuner när det gäller 
användandet av kostsamma motivationshöjare anser vi att trivselhöjande 
åtgärder är en bra möjlighet som kommunerna har för att skapa motivation 
till en rimlig kostnad. Trivsel är något som kan skapas genom att 
arbetsgivaren skapar arenor där medarbetare kan träffas på ett naturligt sätt, 
exempelvis fikarum. Det är även viktigt att arbetsbelastningen medger att 
personalen kan ta sig tid att stanna till en stund och prata med de man 
arbetar med. Genom att ordna aktiviteter utanför arbetstid kan man även 
åstadkomma att personalen lär känna hur medarbetarna är utanför arbetet. 
Detta tror vi leder till att de är mer benägna att hjälpa och stötta varandra i 
arbetet. 
 
Att få beröm för de uppgifter man utför och få uppskattning av både chefer 
och medarbetare anser vi vara ett betydelsefullt styrmedel, för att 
medarbetarna ska känna sig motiverade. Vi tycker att detta är något som 
inte är begränsat av den kommunala särarten. Det är snarare ett medel som 
är personberoende. Detta gör att kommunerna bör ha stora möjligheter att 
använda sig av denna motivationsfaktor. Det finns andra saker som gör att 
personalen känner sig uppskattade än beröm. Detta kan ta sig uttryck i att 
medarbetarna upplever att de blir behandlade på ett respektfullt sätt. Vi tror 
att respekten vinns genom att åstadkomma rättvisa i belöningssystemet. 
Detta kan ske genom bra motiverade belöningar och likvärdigt bemötande. 
Att nyanställda kan komma in på en högre lönenivå utan att tydliga 
motiveringar finns ser vi som ett avskräckande exempel. 
 
Det förekommer skillnader mellan handläggare och assistenter. Den 
kommunala särarten är dock endast orsak till ett fåtal av dessa skillnader 
mellan arbetskategorierna. Handläggarna kan känna deras arbetsuppgifter 
är stimulerande på grund av att de anknyter till samhällsutvecklingen. 
Assistenternas arbetsuppgifter saknar däremot denna anknytning och de 
känner därför heller inte denna stimulans. Skattefinansieringen påverkar 
också genom att det inte finns utrymme till allt för höga löner, vilket gör att 
handläggarna upplever sin lönenivå vara lägre jämfört med inom den 
privata sektorn. Assistenterna upplever dock inte någon sådan skillnad. 
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7.1 Egna reflektioner och förslag till fortsatta studier 
Det har varit ett intressant ämne att studera då den kommunala 
verksamheten skapar speciella förutsättningar som belöningssystemen 
måste anpassas efter. Under resans gång har vi stött på intressanta 
frågeställningar och tänkbara utvidgningar för fortsatta studier. Vi 
presenterar nedan fyra förslag på intressanta ämnen att utforska: 
 

•  Göra en jämförelse mellan användningen av belöningssystem inom 
kommunal verksamhet med hur det används inom den privata 
sektorn. 

 
•  Göra en jämförelse av hur belöningssystemen skiljer sig mellan de 

som arbetar på central nivå med hur det ser ut för de som arbetar i 
produktionen. 

 
•  Studera om det är några skillnader i utformningen av 

belöningssystem mellan större och mindre kommuner och undersöka 
vad dessa beror på. 

 
•  Arbeta fram ett generellt förslag till hur belöningssystem bör 

utformas, anpassat till kommunernas speciella förutsättningar. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide chefer 
 

1. Vilken typ av belöningar finns det? 
Relationen mellan monetära och icke-monetära belöningar? 
Inre/yttre belöningar? 
När, hur ofta erhålls belöningar? 

 
2. Finns det andra belöningar som du skulle vilja använda dig av? 

 
3. Vem har utformat systemet? 

 
4. Kan du påverka belöningssystemet? 

 Hur mycket kan medarbetarna delta och påverka utformningen? 
 

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

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

 
 7. Vilka beteenden premieras? 
 Relation mellan kort och långsiktiga mål? 
 
 8. Hur skall man vara för att få ut mest av belöningssystemet? 
 

9. Baseras systemet på individuella prestationer eller 
grupprestationer? 

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

 
11. I vilken grad upplevs målen som uppnåbara? 
Hur ofta uppnås de? 
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12. Strävar ni efter att belöningssystemet skall fungera rättvist? 
På vilket sätt? 
Uppfattar du att de anställda tycker systemet fungerar rättvist? 
 
13. Vad upplever du i övrigt att systemet skapar för 
beteendeeffekter? 
Positivt/negativt 
 
14. Hur tycker du att belöningssystemet påverkar din relation med 
underställda? 
 
15. Påverkar belöningssystemet relationen mellan medarbetarna? 
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Intervjuguide medarbetare 
 

1. Vilken typ av belöningar finns det? 
Relationen mellan monetära och icke-monetära belöningar? 
Inre/yttre belöningar? 
När, hur ofta erhålls belöningar? 

 
2. Finns det andra belöningar som du skulle vilja ha möjlighet att 
erhålla? 

 
3. Vem har utformat systemet? 
 
4. Kan du påverka belöningssystemet? 

 
5. Vilket tror du syftet är med belöningssystemet? 
Vad vill ni uppnå med det? 

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

 
 7. Vilka beteenden premieras? 
 Relation mellan kort och långsiktiga mål? 
 
 8. Hur skall man vara för att få ut mest av belöningssystemet? 
 

9. Baseras systemet på individuella prestationer eller 
grupprestationer? 

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

 
11. I vilken grad upplever du målen som uppnåbara? 
Hur ofta uppnås de? 

 
12. Tycker du att belöningssystemet fungerar rättvist? 
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På vilket sätt? 
 
13. Vad upplever du i övrigt att systemet skapar för 
beteendeeffekter? 
Positivt/negativt 
 
14. Hur tycker du att belöningssystemet påverkar din relation med 
överordnade? 
 
15. Hur tycker du att belöningssystemet påverkar din relation med 
dina kollegor? 
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Beskrivning av respondenter 
 
Vi kommer här att beskriva vilken befattning våra respondenter har, deras 
kön, ålder, sysselsättningsgrad och deras månadslön. För att inte peka ut 
någon specifik individ har vi valt att klumpa ihop individer med samma 
befattning när vi beskriver deras lönenivå. Vi har även valt att kortfattat 
beskriva vilka olika arbetsuppgifter handläggare respektive assistenter har. 
 
Norrköping 
Assistent  Kvinna 62 år    37,5% 
Assistent  Kvinna 61 år    75% 
Assistent  Kvinna 59 år  100% 
Assistent  Kvinna 51 år    90% 
Chef  Kvinna 55 år  100% 
Chef  Kvinna 53 år  100% 
Handläggare  Kvinna 52 år  100% 
Handläggare  Kvinna 50 år  100% 
Handläggare  Man 44 år  100% 
Handläggare  Kvinna 33 år  100% 
 
Assistenternas lönenivå är 17 200 – 19 340 kr 
Chefernas lönenivå är 39 000 – 40 000 kr 
Handläggarnas lönenivå är 26 500 – 32 200 kr 
 
 
Linköping 
Assistent  Kvinna 57 år  100% 
Assistent  Kvinna 56 år  100% 
Assistent  Kvinna 56 år  100% 
Assistent  Kvinna 37 år  100% 
Chef  Kvinna 54 år  100% 
Chef/Handläggare Kvinna 53 år  100% 
Chef/Handläggare Man 50 år  100% 
Handläggare Man 52 år  100% 
 
Assistenternas lönenivå är 17 650 – 19 700 kr 
Chefens lön är 61 784 kr 
Chef/Handläggarnas lönenivå är 32 000 – 41 150 kr 
Handläggarens lön är 28 120 kr 
 
 


