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Sammanfattning 

Abstract 
Bakgrund: Individerna i en organisation är viktiga för dess framgång. Belöningssystem är ett sätt 
på vilket en organisation kan motivera sina anställda. Kulturverksamhet, i vilken museer ingår, är 
ofta offentligt finansierad. Kanske är det inom denna typ av verksamhet inte möjligt att ha 
generösa belöningssystem då det skulle kunna leda till irritation bland skattebetalarna? Inom 
museiverksamhet finns vissa svårigheter med att mäta prestationer, vilket beror på att museer är 
icke-vinstdrivande samt tjänsteproducerande organisationer. Möjligtvis inverkar även detta på 
belöningssystemets utformning. En fråga som uppkommer är i vilken utsträckning 
belöningssystem kan användas i offentligt finansierade museer, samt vad som motiverar de 
anställda. 
 
Syfte: Vi avser undersöka hur belöningssystem i museer är utformade, vilka signaler de sänder ut 
samt vad som motiverar de anställda. 
 
Genomförande: Vi har genomfört en kvalitativ studie. Det empiriska materialet har samlats in 
genom besöksintervjuer med anställda och chefer på tre museer. 
 
Resultat: Belöningssystemen är inte särskilt utvecklade på museer. Kopplingen mellan prestation 



  

och belöning är svag. Systemen signalerar inte att det är värt att lägga ner extra energi och inte 
heller vad som ska prioriteras. Dessutom bidrar de inte till att klargöra för den anställde om det 
denne gör är bra. Att personalen på museerna upplever att belöning inte fås i relation till 
prestation leder till att dessa har låga förväntningar på belöningar. För de anställdas motivation är 
friheten att ta eget initiativ mycket viktig. Motivationen skulle dessutom kunna öka genom 
tydligare mål. Det är dock svårt att ställa upp mål i denna typ av verksamhet, även om det visat sig 
att det inte är omöjligt. Vi menar att den offentliga finansieringen påverkar utformningen av 
belöningssystem på museer, om än inte i lika hög utsträckning som de intervjuade vill hävda. En 
risk med belöningssystem inom museer är att de kan locka till sig ”fel” människor, personer som 
inte är intresserade av verksamheten i sig. Med tanke på att museerna inte har några problem med 
att attrahera samt behålla personal behöver belöningssystemen ur just detta hänseende inte vara 
särskilt välutvecklade. 
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Sammanfattning 

Abstract 
Background: An organization’s individuals are important for its success. A reward system is one way an 
organisation can motivate its employees. Cultural activities, in which museums are included, are often 
financed through public funding. Generous reward systems might not be possible within this kind of 
activities, since it could cause irritation among tax payers. Performance measurement problems, due to the 
fact that museums are non-profit as well as service organizations, might also influence the design of reward 
systems within museums. An interesting question is to what extent it is possible to use reward systems in 
publicly financed museums, and what motivates the employees. 
 
Purpose: Our purpose is to study how reward systems within museums are designed, which signals they send 
and what motivates the employees. 
 
Research method: We have carried out a qualitative study. The empirical material has been collected by a 
series of interviews with employees and managers of three different museums.  
 
Results: Reward systems are not particularly developed within museums. The connection between 
performance and reward is weak. Neither do the systems send signals to the employees telling them it is 
worth making an additional effort, nor does it tell them what to prioritize. Furthermore, the systems do not 
clarify to the employees whether they have done a good job or not. Employees at the museums do not feel 
that they receive rewards compensating them for their performance, and hence their expectations on getting 



  

rewarded are low. Employee motivation is based on the freedom to take own initiatives. One thing that could 
enhance this motivation further is more distinct objectives. It is difficult to set objectives, even though it is 
not impossible. In our opinion the fact that museums are publicly financed affects the design of the reward 
systems, even though, not to the same extent as our interviewees claim. A risk with reward systems within 
museums is the possibility that they attract the “wrong” individuals, people who are not interested in the 
actual activities. Museums do not have any problems attracting or keeping employees. Considering this, 
reward systems within museums do not have to be particularly well developed.  
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1 INLEDNING 

 

I detta kapitel kommer vi att introducera vårt problemområde. Vi kommer 

därefter att redogöra för vårt syfte och våra problemfrågor för att avsluta 

med uppsatsens disposition samt en beskrivning av de museer vi har besökt 

för insamlandet av vår empiri. 

 

1.1 Bakgrund  

Styrning innebär att få individer att arbeta åt rätt håll och bete sig på ett sätt 

som gynnar organisationens mål (Merchant & Van der Stede, 2003). 

Wilson (2003) anser att individerna i en organisation är avgörande för dess 

framgång. Att få sin kvalificerade personal att stanna kvar i organisationen 

blir därför viktigt. Det är således av stor vikt att skapa rätt förutsättningar 

och incitament för de anställda, att motivera dem. 

 

Två sätt att uppnå denna motivation är användandet av belöningar eller 

motpolen till dessa, bestraffningar. Svensson (2001) gör en indelning i vad 

han benämner positiva och negativa incitament. Han menar att det finns 

många vitt skilda belöningar, men att drivkrafter i grund och botten kan 

delas in i dessa två grupper. Med ett negativt incitament avses att undgå 

bestraffning, medan ett positivt innebär att få en belöning. 

 

Enligt Merchant & Van der Stede (2003) är en bestraffning något som en 

individ ogillar. Det kan röra sig om allt från att förlora jobbet, att inte få 

löneökning, eller att förolämpas inför andra. Belöning definieras i 

Nationalencyklopedin som:  
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”Pengar eller utmärkelse som utdelas som ersättning vanligtvis som tecken 

på uppskattning av prestation eller dylikt.”  www.ne.se, 2004-11-04 

 

Svensson & Wilhelmson (1988) menar å andra sidan att det inte går att 

fastställa någon enhetlig definition av termen belöning, då varje individ 

lägger in sin egen tolkning i begreppet och alla människor värdesätter olika 

saker. De anser dock att:  

 

”Alla människor vill ha erkänsla, beröm, uppskattning när de har gjort 

något bra.”  Svensson & Wilhelmson, 1988 s.13 

 

Vi anser att det framgår tydligt av detta citat att alla individer uppskattar 

belöningar, och vi instämmer i detta påstående. Som vi tidigare nämnt 

behöver inte det som hos en individ skapar en känsla av tillfredsställelse 

och glädje ge samma reaktion hos en annan. Detsamma menar vi torde 

gälla även för bestraffningar, åtminstone i viss utsträckning. Sannolikt 

upplevs det av alla individer som en bestraffning att bli av med arbetet, 

men vad som upplevs som en förolämpning skulle förmodligen kunna 

tolkas olika av olika individer.  

 

Svensson (2001) menar att det är viktigt att belöningssystemet accepteras 

av de anställda, det vill säga att det måste anses vara rättvist. I annat fall 

kan det leda till negativa reaktioner såsom avundsjuka mellan de anställda, 

vilket motverkar motivationssyftet med systemet. Systemet behöver inte 

vara felkonstruerat för att leda till dessa negativa effekter, det kan räcka 

med att det är otydligt formulerat. Om individerna inte förstår systemet 

medför det att systemet inte får avsedd verkan och den motiverande 

effekten uteblir. (Svensson, 2001) 
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1.2 Problemdiskussion  

Det finns mycket skrivet om belöningssystem (Svensson 2001, Wilson 

2003, Smitt et al, 2002). Svensson (2001) menar att varje företag eller 

organisation använder någon typ av belöningssystem. Den övervägande 

delen av det som finns i litteraturen behandlar den privata sektorn och 

vinstdrivande verksamhet. Vad gäller belöningssystem i icke-vinstdrivande 

organisationer och offentlig verksamhet har vi inte hittat lika många studier 

gjorda eller böcker skrivna, vilket väckte vårt intresse för belöningssystem 

och motivation i denna kontext. 

 

Det speciella med offentlig verksamhet är att den finansieras via skatter. 

Statens och kommunernas dåliga finanser och dess kraftiga nedskärningar i 

den offentliga sektorn har knappast undgått någon av oss. En speciell typ 

av offentligt finansierad verksamhet är kulturverksamhet, där den sektor 

som intresserar oss, museisektorn, ingår. Något som utmärker denna sektor 

är att denna verksamhet inte är tvingande för kommuner och landsting 

(Ringqvist, 1996).     

 

Belöningssystem i museer medför flera intressanta aspekter. Som vi 

konstaterat bekostas museer, mer eller mindre i respektive enskilt fall, av 

skattepengar. Det blir därför intressant att se om det förekommer 

belöningar och i så fall av vilket slag. Kanske finns det i denna typ av 

verksamhet inte utrymme för alltför frikostiga och vidlyftiga bonusar, 

eftersom det skulle kunna ”sticka folk i ögonen” om det kom till 

offentlighetens kännedom.  

 

Att museer är icke-vinstdrivande organisationer medför att det inte går att 

utvärdera ett museums prestation utifrån uppnådd vinst, det vill säga 
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lönsamhet. Museer är tjänsteproducerande organisationer, vilket kan 

medföra svårigheter med att mäta kvaliteten på det som produceras i 

verksamheten. Eftersom belöning bör vara kopplad till prestation är en 

fråga som uppkommer om det är möjligt att använda belöningssystem för 

att motivera de anställda i denna typ av organisation. Även vad individerna 

i övrigt drivs av finner vi intressant i sammanhanget. 

 

Inom museisektorn råder det en relativt hög arbetslöshet (www.dik.se1, 

2004-11-20). Detta faktum menar vi möjligtvis kan påverka förekomsten 

och utformningen av belöningssystem inom denna sektor. Dessutom finns 

det på museer många olika yrkesroller samt olika orsaker till varför 

individerna har sökt sig till museisektorn. Detta kan i sin tur eventuellt 

påverka utformningen av belöningssystemet eftersom skilda individer 

motiveras av olika saker. 

 

Argumenten i den ovan förda diskussionen gör att vi finner det intressant 

att undersöka belöningssystem och motivation i museisektorn. Denna 

problemdiskussion har lett oss till vårt syfte och våra problemfrågor. 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 DIK =  Fackförbundet för akademiker inom dokumentation, information och kultur 
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1.3 Syfte och problemfrågor 

Vårt syfte är att undersöka hur belöningssystem i museer är utformade, 

vilka signaler de sänder ut samt vad som motiverar de anställda. Detta syfte 

har mynnat ut i följande problemfrågor: 

 

- Hur är belöningssystem i museiverksamhet utformade och vilken syn 

har de anställda och cheferna på dessa? 

- Vad motiverar de anställda? 

- I vilken utsträckning är det möjligt att använda belöningssystem i denna 

typ av verksamhet? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka offentligt finansierade museer. Med detta avser vi 

att mer än 50 procent av finansieringen sker genom offentliga medel. 

 

En aspekt som hade varit intressant i vårt sammanhang är museernas 

organisationskultur. Vi har emellertid valt bort denna aspekt då vi insåg att 

det skulle bli ett allt för brett problemområde. Av samma anledning har vi 

valt bort teorier om ledarskap. 

 

1.5 Disposition 

Vi har ett traditionellt upplägg på vår uppsats. Det första kapitlet innefattar 

uppsatsens bakgrund och problemområde, vilket läsaren förmodligen precis 

har läst. Dessutom ingår en beskrivning av de museer vår undersökning 

baseras på. 
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I kapitel två beskriver vi våra utgångspunkter vad gäller synen på kunskap 

och vetenskap. Här får läsaren också en möjlighet att se hur vi praktiskt 

gått tillväga för att genomföra vår undersökning. Den avslutande delen i 

detta kapitel utgörs av en kritisk granskning av vårt tillvägagångssätt och 

våra källor.  

 

I det tredje kapitlet bygger vi upp vår referensram, vilken är tredelad. Den 

behandlar offentlig sektor och museisektorn i synnerhet, motivation samt i 

den avslutande delen belöningssystem. Belöningssystem kan användas för 

att motivera anställda, varför vi har valt att placera avsnittet om 

belöningssystem efter motivation. 

 

Det fjärde kapitlet är en redogörelse för den empiri som vi har inhämtat 

genom våra intervjuer på respektive museum. Till skillnad från i 

referensramen kommer belöningssystem att behandlas före motivation. 

Under intervjuerna började vi diskutera belöningar för att sedan gå över till 

vad som motiverar de anställda. Orsaken till detta upplägg är att vi först 

ville få klart för oss vilka belöningar som finns på museerna.  

 

I kapitel fem väver vi samman teori och empiri till en analys. I analysen ska 

syftet uppnås och problemfrågorna besvaras. Detta kapitel har ett liknande 

upplägg som kapitel fyra.  

 

Det sjätte kapitlet är en sammanfattning. I detta slutord vill vi förtydliga 

vad vi kommit fram till, och på ett sammanfattande vis besvara våra 

problemfrågor.   
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1.6 Beskrivning av museerna 

Vi har genomfört intervjuer på tre museer i Norrköping, ett statligt 

finansierat och två kommunalt finansierade. Följande information kommer 

från respektive museums chef och dokument vi fått från dessa. 

  

Det statligt finansierade museet, Arbetets museum, har 26 fast anställda och 

ytterligare fem till tio projektanställda. Museet har ett nationellt uppdrag 

och arbetar med vandringsutställningar samt seminarier runt om i landet, 

lokalt är skolverksamheten viktig. Årligen besöks museet av runt 200 000 

personer. Museet har fri entré, vilket chefen menar är en principfråga; 

museet ska ha en liknande funktion som ett bibliotek, det vill säga en 

folkbildande funktion. Speciella visningar tar museet dock betalt för.   

 

Staten står för cirka 65 procent av finansieringen. Bidraget är ungefär 13,5 

miljoner kronor per år, dessutom tillkommer lönebidrag på runt 500 000 

kronor. De återstående 35 procenten fås genom butiken, restaurangen, 

uthyrning av lokaler till konferenser samt genom samarbetspartners. 

Museet är en stiftelse och har en egen styrelse. Denna består av 

huvudmännen vilka bland andra är LO, TCO, KF. Även statliga 

representanter som regering och huvudmännen utser ingår. Museets mål 

finns uppställda i statens regleringsbrev, vilket är en del av statens 

kulturpolitik. Varje år sker en resultatdialog då museichefen och några 

anställda träffar statssekreteraren, departementsrådet och budgetchefen för 

departementet. Museet har ett återrapporteringskrav där bland annat 

publikenkäter och annan statistik ingår. Det finns inget vinstkrav på museet 

men staten kräver att budgeten hålls och att de mål som finns uppsatta för 

respektive år nås. 
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Stadsmuseet är ett kommunalt finansierat museum. Museet har 22 anställda, 

vilka motsvarar 19 årsverken 2 . Stadsmuseets uppdrag är att vara en 

kunskapskälla i frågor som rör Norrköpings historia och kulturarv. Det ska 

även vårda, bevara och visa sina samlingar och vara en resurs i 

lokalhistoriskt arbete. Dess målgrupp är Norrköpingsborna, speciellt barn 

och ungdomar. Årligen besöks museet av cirka 80 000 personer. Museet 

har fri entré. Chefen menar att orsaken till detta är en folkbildningstanke. 

Denne anser även att en entréavgift inte skulle bidra med särskilt mycket 

kapital samtidigt som den förmodligen skulle leda till färre besökare. 

 

Museet finansieras med bidrag från kommunen, cirka 7,8 miljoner kronor 

för verksamhetsåret 2004, varav landstinget bidrog med 135 000 kronor. 

Förutom denna summa drar museet in ungefär en miljon genom bland 

annat pengar från EU och olika sponsorer. Det finns en dialog med 

sponsorerna om vad pengarna ska användas till men museet har den slutliga 

bestämmanderätten. Museet ska årligen redovisa sin verksamhet i en 

verksamhetsberättelse. Museet har ett uppdrag och det är till detta pengarna 

ska användas, emellertid finns det tolkningsrätt för museet. Bidragsdelen 

har varit ungefär lika stor de senaste åren. Uppdraget bestäms i diskussion 

med Kultur och fritidsförvaltningen, då verksamhetsmål sätts upp. Förutom 

att budgeten ska hållas finns det inga finansiella mål för museet. 

 

Det andra kommunalt finansierade museet är Konstmuseet. På museet 

arbetar 12 personer, men alla är inte heltidsanställda. Konstmuseet 

verksamhetsidé är att vara ett riksintressant museum för svensk 1900-

talskonst. Barn och ungdomar är en grupp som prioriteras. Antalet besökare 

                                         
2 Ett årsverke är en verksamhet som omfattar heltidsarbete för en person under ett år el. motsvarande 
arbetsinsats (www.ne.se). 
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brukar uppgå till 50-60 000 årligen. Verksamhetsåret 2003 erhöll museet 

ungefär 8 miljoner kronor från kommunen, varav 110 000 kronor kom från 

landstinget. Entréavgifter står för en liten men viktig del av intäkterna. 

Museet har precis som Stadsmuseet ett uppdrag från kommunen, vilket 

formuleras på liknande sätt och redovisas i en verksamhetsberättelse.  
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2 METOD 

 

Vad som är vetenskap och hur den uppnås finns det många åsikter om. Vi, 

som författare av denna uppsats, kommer nu att förklara hur vi ser på 

vetenskap och kunskap för att läsaren ska bli varse om vår utgångspunkt. 

Dessutom kommer vi att beskriva hur vi praktiskt gått tillväga för att 

genomföra vår undersökning samt avslutningsvis kritiskt granska vårt 

tillvägagångssätt och våra källor. 

 

2.1 Synen på kunskap och vetenskap  

Vi anser att kunskap utvecklas och förändras över tiden. Vi menar att 

kunskap aldrig är statisk. På grund av att samhället ständigt befinner sig i 

förändring menar Holme & Solvang (1997) att det finns gränser för vad 

samhällsvetenskapen kan uppnå. De anser vidare att samhällsvetenskapen 

inte presenterar en objektiv, värderingsfri och sann kunskap om det som 

har studerats utan att all kunskap grundas på värderingar, vilket vi 

instämmer i.  

 

Vår åsikt är att varje individ har en viss kunskap. Det finns, enligt oss, inte 

två individer som har exakt samma kunskapsbas, vilket kommer att påverka 

hur varje person tolkar den information som når denne. Individers tidigare 

livserfarenhet fungerar som ett filter genom vilket all ny information 

passerar. Förförståelsen är vad varje enskild individ grundar sin verklighet 

på. Eftersom hur en individ ser på verkligheten påverkas av dennes tidigare 

erfarenheter menar vi att verkligheten till viss del är subjektiv. Thurén 

(1993) menar att förförståelse inte enbart skapas till följd av att människor 

uppfattar verkligheten genom sina sinnen utan att dessa ”rena 
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sinnesintryck” omedvetet tolkas, vilket överensstämmer med vårt 

ovanstående resonemang och hur vi ser på kunskap. 

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) har tre grundläggande krav för att 

något skall kallas vetenskaplig forskning. De anser att det ska vara 

intressant, trovärdigt och begripligt. Genom vår inledande 

problemdiskussion hoppas vi att vi har väckt intresse för vårt 

problemområde. Om uppsatsen är trovärdig får varje läsare bilda sig en 

egen uppfattning om. Genom vår metod visar vi vår utgångspunkt och hur 

vi gått tillväga under processens gång. Förståelighetskriteriet hoppas vi 

kunna uppnå genom att tänka på sättet vilket vi skriver på. Vi försöker på 

ett medvetet sätt hålla en god språklig nivå, och samtidigt använda oss av 

ett språk som inte borde vara något problem att förstå. 

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  

Positivism och hermeneutik är två vanliga begrepp inom vetenskapsteori. 

Enligt Patel & Davidson (1994) har positivismen sina rötter i den 

naturvetenskapliga traditionen. Positivismen uppfattar verkligheten som 

objektiv helt utan mänskliga föreställningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

1997). 

 

Hermeneutiken beskrivs ofta som positivismens motsats. Ordet 

hermeneutik kommer ursprungligen från grekiskan och kan översättas med 

orden tolka och tolkning, det vill säga, hermeneutiken är en tolkningslära 

(Lindholm, 1999). Enligt Patel & Davidson (1994) används hermeneutiken 

i dagsläget främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskapen, och den 

syftar, enligt dem, till att förstå andra människor och den egna 

livssituationen genom att tolka vad människor gör och vad de säger. Detta 
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stämmer väl överens med vårt synsätt eftersom vi, som vi tidigare sagt, 

menar att alla människor har en förförståelse och att de tolkar verkligheten 

utifrån denna. Vi har även valt att använda ett hermeneutiskt 

förhållningssätt på grund av att vi är intresserade av att veta vad som 

motiverar människor och hur de ser på belöningssystemet, det vill säga hur 

dessa personer upplever systemet, och i viss mån vilka handlingar som blir 

följden.  

 

Lundahl & Skärvad (1999) menar att personliga kunskaper ofta är en 

förutsättning för att uppnå vetenskaplig kunskap, vilket leder oss in på vad 

som i litteraturen kallas den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Denna 

spiral visar enligt Thurén (1993) sambanden mellan vår förförståelse, det vi 

ska tolka och sammanhanget det ska tolkas i. Det speciella med 

hermeneutiken är att det inte finns någon bestämd utgångspunkt eller 

slutpunkt för tolkningarna och det är detta som blir till den hermeneutiska 

spiralen. Thurén (1993) menar vidare att en forskare börjar med en viss 

kunskap och vissa föreställningar. Under resans gång ändras dessa och ny 

kunskap skapas som leder till en bättre förförståelse och så vidare. Detta är 

något som vi har upplevt under uppsatsens gång. Med våra tidigare 

erfarenheter och kunskaper i bagaget läste vi in oss på vårt ämne, sedan 

gjorde vi våra intervjuer och tolkade dessa. Ju mer litteratur vi läste desto 

mer ökade vår förståelse, och vi kunde revidera vår verklighetsuppfattning 

allteftersom våra kunskaper ökade.  

  

2.3 Fallstudie  

Patel & Davidson (2003) menar att en fallstudie innebär att en 

undersökning av en avgränsad grupp görs. Ett fall, menar de, kan utgöras 

av en individ, en grupp, en organisation eller en situation. De betonar även 
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att en fallstudie utgår från ett helhetsperspektiv med en strävan att täcka in 

så mycket som möjligt. Den företeelse, det vill säga det fall, vi har valt att 

undersöka är motivation och belöningssystem inom museiverksamhet.  

 

Det finns enligt Merriam (1994 s.25 ff.) fyra grundläggande egenskaper 

som är karaktäristiska för en kvalitativ fallstudie. 

 

1. En fallstudie är partikularistisk, det vill säga den inriktar sig på en viss 

situation, företeelse eller händelse. Vi har begränsat oss till att 

undersöka motivation och belöningssystem i offentligt finansierad 

museiverksamhet. 

2. En fallundersökning är deskriptiv. Skildringen av den företeelse som 

studerats är fullständig och omfattande. Vi har genom att intervjua 

personal på olika nivåer och på olika museer försökt ge en så 

omfattande bild som möjligt. 

3. Fallstudien är heuristisk, vilket innebär att den ger läsaren en ökad 

förståelse för det som har undersökts. Vi hoppas att vår uppsats ger 

läsaren bättre förståelse för hur belöningssystem i museiverksamhet är 

utformade samt hur och om de motiverar de anställda. 

4. Fallstudien grundar sig till största del på induktiva metoder. Relationen 

mellan teori och empiri i vår uppsats diskuterar vi i avsnitt 2.4. 

 

Fördelen med att använda fallstudier anser Merriam (1994) vara att det är 

möjligt att studera komplexa sociala enheter som består av ett flertal 

variabler, vilka alla är av betydelse för att förstå problemområdet. Vi har 

valt att göra en fallstudie eftersom vi ville få en helhetssyn av företeelsen 

motivation och belöningssystem inom museiverksamhet. Ytterligare en 

anledning till varför vi har valt att göra en fallstudie är den starka 
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verklighetsanknytningen, som Merriam (1994) påpekar att en fallstudie 

innebär. 

 

2.4 Relationen mellan teori och empiri 

Hur relationen mellan teori och empiri ser ut är ett centralt problem inom 

all vetenskap, enligt Patel & Davidson (2003). De begrepp som är mest 

framträdande är induktion och deduktion. Deduktion brukar beskrivas som 

bevisandets väg medan induktion beskrivs som upptäckandets väg (Holme 

& Solvang, 1997). 

 

”Deduktion är den slutledning där man från allmänna principer drar 

slutsatser om enskilda företeelser.”  Patel et al, 1987 s.17  

 

Holme & Solvang (1997) menar dock att nackdelen med deduktion är att 

den samhällsvetenskapliga forskningen ofta inte får plats inom ett deduktivt 

system. Induktion å andra sidan definierar Patel et al (1987) på följande sätt:  

 

”Induktion är den slutledning där man utifrån enskilda fall sluter sig till en 

princip eller allmän lag.”  Patel et al, 1987 s.17 

 

Utgångspunkten för vår uppsats var en genomgång av litteratur inom 

belöningssystems- och motivationsområdet. När vi hade fått en viss 

kunskap inom dessa ämnesområden formulerade vi vår intervjuguide. 

Denna baserades till stor del på de teorier som vi läst men även på områden 

som vi utifrån vårt valda problemområde fann intressanta att undersöka. 

Efter att intervjuerna genomförts insåg vi, utifrån den empiri vi samlat in, 

att vi ännu en gång behövde söka teorier för att bättre kunna utforma vår 
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referensram. Vi anser att vi därmed har använt oss av både deduktion och 

induktion, beroende på var i undersökningsprocessen vi har varit.  

 

2.5 Praktiskt tillvägagångssätt 

Det finns två typer av ansatser vid informationsinsamling, kvantitativ och 

kvalitativ (Jacobsen, 2002; Holme & Solvang, 1997). Jacobsen (2002) 

anser att en kvalitativ ansats är en bra utgångspunkt i en undersökning där 

det gäller att få fram hur människor tolkar och förstår en given situation. 

Lundahl & Skärvad (1999) menar att tyngdpunkten ligger på hur världen 

uppfattas och inte hur den i verkligheten är, vilket leder till att en kvalitativ 

ansats ofta kopplas samman med ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Jacobsen (2002) menar att nackdelarna med att använda denna ansats bland 

annat är att den är resurskrävande, prioriterar många variabler istället för 

många enheter samt att den leder till generaliseringsproblem. Det finns 

även en risk att forskaren påverkar sina intervjuobjekt, vilket kommer att 

diskuteras under 2.6.3.  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats vid genomförandet av vår 

informationsinsamling. Orsaken till att vi har valt denna ansats beror på att 

vi vill försöka förstå vad som motiverar de museianställda och hur dessa 

upplever det belöningssystem som finns på deras arbetsplats. Med detta i 

åtanke menar vi att den höga grad av strukturering, standardisering och 

generalisering som enligt Holme & Solvang (1997) karaktäriserar en 

kvantitativ ansats gör att denna inte är lämplig i vår undersökning. Stor vikt 

läggs i vår undersökning vid individernas personliga uppfattningar och 

deras syn på verkligheten. Det är alltså deras subjektiva 

verklighetsbeskrivning som vi är intresserade av. Vidare stämmer vårt 

hermeneutiska förhållningssätt väl överens med en kvalitativ studie.  
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2.5.1 Sekundär- och primärdata 

Det finns två typer av data, som i metodlitteraturen benämns primär- och 

sekundärdata. Vi har i vår undersökning använt oss av båda dessa typer. 

Nedan kommer en förklaring av vad de innebär samt hur vi har gått till 

väga för att samla in data. 

 

Sekundärdata förklarar Jacobsen (2002) som information som har insamlats 

av någon annan, och då oftast i ett annat syfte. I vår uppsats utgör 

sekundärdata en betydande del, framförallt i referensramen, men vi nyttjar 

även i exempelvis detta kapitel – metodavsnittet – sekundärdata. Vi har 

främst använt oss av universitets- samt stadsbiblioteket i Linköping för 

insamling av information. Detta sökande resulterade i källor i form av 

böcker, artiklar samt offentliga tryck. Vidare har vi även använt oss av 

hemsidor på internet. 

 

Vi ansåg att enbart sekundärdata inte var tillräckligt för att utreda och 

analysera vårt problem på ett uttömmande sätt, varför vi behövde 

primärdata för en empirisk grund. Enligt Patel & Davidson (2003) kallas 

uppgifter som är ögonvittnesskildringar eller förstahandsuppgifter för 

primärdata. Detta är alltså data som inte finns insamlad sedan tidigare. Det 

finns olika sätt att samla in primärdata. Dahmström (2000) nämner enkäter, 

intervjuer, och observationer.  

 

Besöksintervjuer 

Vi har i vår undersökning valt att göra besöksintervjuer. Orsaken till detta 

är att motivation och belöningssystem är ett komplext område. Vi upplevde 

det som viktigt att kunna ställa följdfrågor för att få utförliga svar, varför 

ett naturligt val blev att genomföra besöksintervjuer. Vi ville även ha 
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möjligheten att kunna förtydliga våra frågor om det skulle behövas. 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) tar upp möjligheten att ställa 

komplicerade frågor som en fördel med besöksintervjuer. De ser också 

andra fördelar såsom att intervjusituationen är kontrollerad samt att 

förtroende kan skapas, vilka även dessa bidrog till att vi valde denna form 

av datainsamling.  

 

För att kunna skapa oss en uppfattning om hur både ledningen och de 

anställda ser på motivation och det belöningssystem som i dagsläget finns 

på deras arbetsplats har vi intervjuat personer på båda dessa nivåer. Att vi 

valt de tre museer som vi har gjort beror till största delen på att de ligger i 

vår geografiska närhet, i Norrköping. Antalet personer som intervjuats är 

tio, och intervjuerna som genomfördes varade mellan 25 och 60 minuter.  

 

Förberedelser - Intervjuguiden  

Patel & Davidson (2003) anser att det är viktigt att förbereda sig noggrant 

inför en intervju. Innan intervjutillfällena valde vi att göra intervjuguider. 

Inför skapandet av dessa hade vi läst litteratur samt inhämtat 

grundläggande information om respektive museum på dess hemsida. Vi har 

använt oss av två olika intervjuguider, vilka återfinns i bilaga 1 respektive 2. 

 

Vi valde att dela in frågorna i olika ämnesområden. Vi började med att 

ställa de mer allmänna frågorna, för att så småningom övergå till de mer 

specifika och personliga. Detta gjordes för att få en chans att bygga upp ett 

förtroende samt för att intervjupersonen fritt skulle kunna prata innan 

specifika frågor och ämnesområden togs upp. Att börja med stora, öppna 

frågor för att sedan gå över till mer specifika är något som Patel & 

Davidson (2003) benämner tratt-teknik.  
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Vid utformandet av intervjuguider är det, enligt Patel & Davidson (2003) 

viktigt att bestämma intervjuguidens standardisering och strukturering. 

Deras förklaring av standardisering är att det innebär i vilken utsträckning 

som intervjuaren får bestämma frågornas utformning och följd. I en 

intervju med en låg grad av standardisering ställer intervjuaren frågorna i 

den ordning som är bäst för den intervjuade. Vid en hög grad av 

standardisering är frågeordningen bestämd i förväg. 

 

Vilken grad av strukturering en intervju har visar hur fasta 

svarsalternativen är. Vid en intervju med en låg grad av strukturering finns 

inga fasta svarsalternativ, den intervjuade kan då svara helt fritt på frågorna. 

Kvalitativa intervjuer har ofta en låg grad av standardisering. (Patel & 

Davidson, 2003) 

 

Vi vill hävda att vår intervjuguide kännetecknas av en låg grad av 

standardisering samt en låg grad av strukturering. Vi fann det naturligt att 

anpassa frågornas ordning till respektive intervju. Detta då svaret på vissa 

frågor kom upp innan frågan ställts. Att ha helt öppna svarsalternativ var 

viktigt för oss, då vi inte ville begränsa de intervjuade, utan ge dem 

utrymme för förklaringar och förtydliganden. 

 

Genomförande av intervjuer  

Vi tog kontakt med respektive museichef via telefon. De var alla 

intresserade av att ställa upp på intervjuer. Vi hade därför inget bortfall. 

Vad gäller urvalet av de anställda var det respektive chef som föreslog och 

ordnade det. Orsaken till detta förfarande var att vi inte hade tillgång till 

vem som arbetar var. Vi bad emellertid cheferna att få intervjua personer 

med olika arbetsuppgifter för att på så sätt få en bred bild av de anställdas 

syn på motivation och museernas belöningssystem. Förutom chefen 
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intervjuades två-tre anställda på respektive museum. Vi är medvetna om att 

cheferna kan ha valt ut personer som eventuellt gav en fördelaktig bild, 

vilket i så fall kan ha påverkat vår empiri och därigenom vår analys. Vi är 

efter att ha intervjuat de anställda på de olika museerna emellertid av 

åsikten att detta förmodligen inte är fallet eftersom de anställda har en 

relativt överensstämmande bild trots att de arbetar på olika museer. Vad 

som kan vara värt att påpeka är att ingen av de intervjuade har tillhört den 

grupp av anställda som arbetar på museerna på grund av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna enskilt med varje person eftersom vi 

inte ville att de intervjuade skulle påverka varandra. Vi ansåg även att det 

skulle kunna ha varit hämmande för de anställda att prata om motivation, 

belöningar och dylikt om chefen hade befunnit sig i rummet.  

 

Vi har båda två varit närvarande vid alla intervjuer eftersom vi ansåg det 

viktigt för tolkningen av intervjuerna. Under intervjun har en person varit 

huvudansvarig för att ställa frågor medan den andra har antecknat samt vid 

behov kommit med följdfrågor. Vi valde att spela in intervjuerna. 

Anteckningarna togs för säkerhets skull, om bandspelaren inte skulle ha 

fungerat. Orsaken till att vi valde att använda oss av en bandspelare var att 

vi ville kunna gå tillbaka till intervjun om något kändes oklart. 

  

Konfidentialitet 
Kvale (1997) definierar konfidentialitet som avsaknaden av privata data 

som kan peka ut intervjupersonen. Våra intervjupersoner kommer i viss 

mån att vara konfidentiella. Vi kommer inte att namnge intervjupersonerna 

men deras yrken/titlar kommer att användas. Detta leder till att de inte är 

helt konfidentiella, speciellt eftersom vissa individer är ensamma på sin 
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position. Vi har fått intervjupersonernas medgivande till detta. För att 

uppnå en ökad konfidentialitet har vi valt att inte använda oss utav ”han” 

respektive ”hon” vid hänvisning till intervjupersonerna utan vi kommer att 

benämna alla som ”denne”.  

 

2.6 Metodkritik  
I metodlitteraturen talas det främst om tre begrepp vad gäller metodkritik. 

Dessa är validitet, reliabilitet och objektivitet. Generaliserbarhet kommer vi 

att behandla under avsnittet om yttre validitet. 

 

2.6.1 Validitet  

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) menar att validitet är det viktigaste 

av de tre begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet. De definierar 

validitet som förmågan ett instrument har att mäta vad det avser att mäta, 

och de väljer att dela in validitet i inre och yttre sådan. I kvalitativa studier 

gäller begreppet validitet hela forskningsprocessen på grund av att 

undersökaren vill tolka, förstå och beskriva uppfattningar (Patel & 

Davidson, 2003). De menar alltså att validiteten inte enbart gäller 

datainsamlingen utan alla delarna av undersökningen. 

 

Inre validitet  

Merriam (1994) anser att inre validitet behandlar i vilken mån resultatet 

överensstämmer med verkligheten, något som vi hoppas att vi har uppnått 

genom vårt urval av intervjupersoner. En valideringsmetod bland flera är, 

enligt Jacobsen (2002), att kritiskt granska källor och information från 

dessa. En sådan granskning anser vi mycket viktig att genomföra. Då den 
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är relativt omfattande har vi valt att lägga den i ett separat avsnitt. Den 

återfinns under 2.6.4, källkritik.  

 

Yttre validitet 

Merriam (1994) menar att extern eller yttre validitet betyder i vilken 

omfattning som resultaten från en undersökning kan appliceras på en annan 

situation, det vill säga generaliserbarheten av resultaten.   

 

Lundahl & Skärvad (1999) menar att det finns två olika sorters 

generalisering, statistisk respektive analytisk. De anser att en statistisk 

generalisering inte kan göras vid en fallstudie, det vill säga, det är inte 

möjligt att generalisera till en population. Det som istället är möjligt är att 

urskilja mönster, skapa teorier och även jämföra de empiriska resultaten 

med redan befintliga teorier, en så kallad analytisk generalisering. Patel & 

Davidson (2003) menar att generalisering av kvalitativa studier är 

problematiska. De anser dock att generaliseringar eventuellt kan göras i 

relation till andra snarlika situationer eller kontexter. Vår studie gör inte 

anspråk på någon statistisk generaliserbarhet då vi i en fallstudie undersökt 

endast tre museer. Emellertid anser vi att en viss analytisk generalisering 

kan göras. Vi kan i intervjusvaren se ett liknande mönster för de tre 

museerna vad gäller de anställdas åsikter om motivation och belöningar 

samt belöningssystemets utformning, vilket får oss att tro att det ser 

liknande ut på andra museer. Vi är av åsikten att det är möjligt att 

generalisera våra resultat till andra offentligt finansierade museer, eftersom 

dessa museer befinner sig i en snarlik kontext och har liknande 

förutsättningar. När vi i analysen talar om museisektorn/-branschen avser 

vi de museer som till största delen finansieras av offentliga medel och inte 

det fåtal museer som inte gör det. Möjligtvis skulle en generalisering av 

våra resultat även kunna göras till andra delar av kultursektorn, delar där 
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förutsättningarna för belöningssystem samt de anställdas situation ser ut på 

ungefär samma sätt som i museisektorn. Vi har emellertid inte för avsikt att 

göra några generaliseringar utanför museisektorn.  

 

2.6.2 Objektivitet  

Enligt Lundahl & Skärvad (1999) finns det tre sätt att se på relationen 

mellan värderingar och fakta. Det första sättet är att det är möjligt att uppnå 

fullkomlig objektivitet. Det andra är att det inte är möjligt att uppnå 

fullkomlig objektivitet, men att utredaren trots detta bör sträva efter en så 

hög grad av saklighet som möjligt genom att öppet redogöra för vad som 

styrt undersökningen och hur perspektivet hänger samman med metod och 

resultat. Det sista sättet på vilket relationen mellan värderingar och fakta 

kan ses utgår från att det inte är fel med en medveten subjektivitet eftersom 

det inte går att skilja subjektivitet från objektivitet när det rör 

samhällsvetenskap. 

 

Vi vill så långt som det är möjligt vara sakliga i vår framställning av teori 

och empiri. Med hjälp av vårt metodkapitel har vi avsett redovisa hur vi 

gått tillväga så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om denne anser 

att vår undersökning är objektiv. Av detta resonemang framgår att vi anser 

att relationen mellan värderingar och fakta i vår uppsats liknar det andra av 

Lundahl & Skärvads (1999) tre sätt.    

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) är av åsikten att det är viktigt att 

sträva efter relevans i valen av det som studeras, att slutsatserna är troliga, 

att analysen av materialet sker så neutralt som möjligt och att det finns en 

balans mellan olika intressen, men det handlar om en ”begränsad 

objektivitet”. Vi har försökt vara så objektiva som möjligt, men som vi 



Belöningssystem och motivation i museiverksamhet                                 Metod 
 

 
23

tidigare diskuterat anser vi att vi alltid bär med oss, och därmed påverkas 

av, våra tidigare erfarenheter. Det faktum att vi är två personer tror vi gör 

oss mer uppmärksamma på vår förförståelse och våra förutfattade meningar. 

Vi hoppas därigenom kunna öka objektiviteten. 

 

2.6.3 Reliabilitet  

Patel & Davidson (2003) förtydligar ordet reliabilitet med tillförlitlighet, 

det vill säga avsaknad av slumpens inflytande. Jacobsen (2002) förklarar 

reliabilitet som tillförlitlighet och trovärdighet, något som ofta illustreras 

genom frågan om en likadan mätning skulle ge samma utgång.  

 

Vid användandet av intervjuer menar Patel & Davidson (2003) att 

reliabiliteten till stor del beror på intervjuarens förmåga. Strukturerade och 

standardiserade intervjuer är mer reliabla. Vår intervjuguide har dock både 

låg strukturerings- och standardiseringsgrad. För att öka reliabiliteten har vi 

båda två varit närvarande vid alla intervjutillfällen vilket Patel & Davidson 

(2003) kallar för interbedömarreliabilitet. Användandet av bandspelare gör 

att vi kan gå tillbaka och lyssna om något skulle vara oklart, vilket även 

detta ökar reliabiliteten (Jacobsen, 2002). Kvale (1997) menar emellertid 

att användandet av bandspelare kan verka hämmande. Det tar även lång tid 

att transkribera intervjuer. Vi är dock av åsikten att de positiva aspekterna 

väger tyngre än de negativa. 

 

I sammanhanget reliabilitet talar Jacobsen (2002) om intervjuar- samt 

kontexteffekten. Den förra innebär att intervjuarens kroppsspråk samt hur 

intervjuaren pratar påverkar den som intervjuas. Vi har under intervjuerna 

försökt undvika att påverka våra intervjupersoner. Vi hoppas vår 
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medvetenhet om risken för intervjuareffekter gjort vår påverkan så liten 

som möjligt. 

 

Med kontexteffekten menar Jacobsen (2002) att miljön kan påverka 

resultaten. En intervju som genomförs på en persons arbetsplats kan skapa 

stress och press på att så snart som möjligt bli klar för att återgå till 

ordinarie arbetsuppgifter. Om ”icke-naturliga” miljöer, å andra sidan, kan 

sägas att det blir extra viktigt att i sådana skapa ett förtroende (Jacobsen, 

2002). Våra intervjuer genomfördes på respektive persons kontor eller i 

näraliggande samlingsrum för att underlätta för våra intervjupersoner.  

 

2.6.4 Källkritik  

Patel & Davidson (2003) menar att det är viktigt att vara kritisk mot de 

källor som används i en rapport för att kunna bedöma om de är ”sannolika”. 

De nämner att det är speciellt viktigt att ta reda på när och var en källa 

kommit till men även vilket syfte upphovsmannen har. Vi kommer nedan 

att gå igenom varje typ av informationskälla för sig. 

 

Litteratur 

När vi började skriva denna uppsats hade vi för avsikt att inte använda oss 

av litteratur som är äldre än tio år för att inte riskera att källorna är obsoleta. 

Till största delen har vi lyckats med detta.  

 

Vi har i vår referensram valt att använda oss av både svensk och bland 

annat amerikansk litteratur. Vi är medvetna om att den utländska 

litteraturen kan leda till vissa problem då vi undersöker ett fenomen i en 

svensk miljö. Delen om belöningssystem i referensramen grundar sig på 

både svensk och utländsk litteratur. Vi har dock ansett att det inom detta 
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område spelar mindre roll eftersom teorierna om belöningssystem alltid 

måste anpassas till den unika situation som finns i respektive företag eller 

organisation. Det område där den utländska litteraturen kan skapa vissa 

problem är motivationskapitlet, då det kan finnas kulturella skillnader som 

kan spela in. Vi inser att det är viktigt att ta hänsyn till den empiri som 

ligger till grund för de utländska teorierna då denna inte är anpassad till 

svenska förhållanden och den sektor vi undersöker. Vi har valt att bland 

annat använda oss av Herzbergs teori eftersom vi anser att den i 

motivationssammanhang ses som en grundläggande och vedertagen teori. 

Vi kommer dock att visa på att det finns kritik mot denna teori och påpeka 

detta under analysen för att läsaren ska kunna bedöma analysens värde.   

 

Vi har använt oss av tre artiklar från universitetsbibliotekets sökmotorer, 

exempelvis Business Source Elite. Vi är medvetna om att dessa artiklar, 

liksom böckerna vi har använt, speglar författarnas respektive åsikter. Då 

artiklarna hittats på universitets sökmotor anser vi dem vara vetenskapliga 

och tillförlitliga.  

 

Offentliga rapporter 

Vi har använt oss av rapporter från bland annat Finansdepartementet, 

Utbildningsdepartementet samt Statens kulturråd. Dessa rapporter har vi 

ansett vara tillförlitliga, eftersom de är officiella.  

 

Internet 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) är det mycket viktigt att 

kontrollera internetkällor eftersom det inte finns några krav på kvalitet och 

exakthet för dessa. De menar att det är viktigt att den enskilde användaren 

utvärderar dessa källor. Vi har valt en restriktiv användning av 

internetkällor. Inför intervjuerna tittade vi på respektive museums hemsida 
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för att få lite bakgrundsinformation om museerna. Vi har dessutom använt 

oss av nationalencyklopedins internetsida samt DIK:s hemsida. Vi har 

endast använt oss av dessa sidor för att få en grundläggande information. 

Denna information har styrkts även av andra källor, under intervjuerna.   

 

Intervjuer 

Vi har redan tidigare diskuterat risken för intervjuareffekter, urvalet samt 

användandet av bandspelare. Vad som återstår att påpeka är att det finns en 

risk att intervjupersoner inte är helt ärliga. Denna risk uppstår i alla 

intervjusituationer. Det intryck vi fick av intervjupersonernas kroppsspråk 

och uppträdande i allmänhet har emellertid gett oss en känsla av att de 

intervjuade svarade ärligt på våra frågor.  
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3 REFERENSRAM 

 

Vår referensram är uppbyggd av tre olika områden. Vi kommer först att 

beskriva den offentliga sektorn i allmänhet samt kultur- och museisektorn i 

synnerhet. Därefter kommer vi att diskutera motivation för att avsluta 

kapitlet med belöningssystem, dess syfte och förutsättningar. Vi har valt att 

lägga avsnittet om belöningssystem sist eftersom vi anser att det är ett 

delområde inom motivation. 

 

3.1 Offentlig verksamhet 

För att läsaren ska kunna sätta sig in i vårt problemområde väljer vi att 

inleda referensramen med ett antal avsnitt rörande kontexten i vilken vårt 

problemområde befinner sig. 

  

3.1.1 Offentlig sektor 

Bjessmos (2003) definition av den offentliga sektorn är att den utgörs av 

stat, kommuner och landsting. Detta är en enkel, men inte så förtydligande 

förklaring. Det finns ett flertal definitioner av offentlig sektor, vilka skiljer 

sig något åt i vad som inkluderas. Enligt Ringqvist (1996) kan skillnaderna 

ofta hänföras till ägarskapet. Ytterligare en definition av den offentliga 

sektorn är möjlig. Denna rör finansieringsformen och innebär att offentlig 

sektor utgörs av verksamheter som bekostas med offentliga resurser, utan 

att ägandet är offentligt. En sådan avgränsning är dock svår att göra, 

eftersom vissa organisationer finansieras både offentligt och privat 

samtidigt. En möjlighet är emellertid att säga att om offentliga medel utgör 

mer än 50 procent av finansieringen så tillhör verksamheten den offentliga 
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sektorn. (Ringqvist, 1996) Detta är fallet för samtliga museer som ingår i 

vår undersökning.  

 

Ringqvist (1996 s.65 ff) tar upp ett antal perspektiv utifrån vilka den 

offentliga sektorns särdrag kan ses; ansvarsområde, ägande, inflytande, 

finansiering, inget vinstsyfte, samt tillgänglighet och allas likställdhet.  

 

Den offentliga sektorn ansvarsområde är att tillhandahålla sådant som är i 

allmänhetens intresse och som ingen annan kan erbjuda på ett acceptabelt 

sätt. För kommuner och landsting finns det dels tvingande uppgifter, så 

som barn- och äldreomsorg, och dels frivilliga, som exempelvis kultur och 

fritid. Vad gäller statlig nivå nämner Ringqvist (1996) Kulturdepartementet, 

Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer som några exempel på 

departement och myndigheter som verkar inom kulturområdet. Ett annat 

särdrag för den offentliga verksamheten är att ägandet oftast är offentligt. 

Förutom genom den politiskt valda församlingen kan inflytande även ske 

genom folkomröstning eller decentralisering, exempelvis från stat till 

kommun. Offentlig verksamhet finansieras med skattepengar och avgifter, 

vilka anges av den politiska församlingen. Eftersom det inte finns något 

vinstsyfte med offentlig verksamhet får avgiften för dessa tjänster aldrig 

överstiga självkostnaden. Avgiften kan dock sättas lägre än självkostnaden, 

om det rör något som anses så pass betydelsefullt att det bör subventioneras. 

Kriterierna tillgänglighet och allas likställdhet innebär bland annat att inom 

offentlig verksamhet ska alla människor behandlas lika, enbart utifrån sin 

situation, och inte utifrån sin person. (Ringqvist, 1996) 
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3.1.2 Kultursektorn 

Medborgarna ska ha tillgång till kulturen genom stöd från samhället, precis 

som till exempelvis utbildning och sjukvård. Detta är grunden i riksdagens 

beslut om den statliga kulturpolitikens inriktning som fattades 1974. Syftet 

med kulturpolitiken är att den ska leda till en bättre samhällsmiljö och ökad 

jämlikhet. (Sander, 1993) 

 

Det finns olika sätt att definiera kultur på, men enligt Muren (i 

Finansdepartementet, Ds 1994:16 s.17) är de flesta överens om att ”teatrar, 

museer, orkestrar ingår, dessutom dans, bibliotek, litteratur och ett antal 

andra närliggande verksamheter”. 

 

Sett till den totala kulturverksamheten som finns i en kommun kan denna 

verksamhet enligt en rapport från Utbildningsdepartementet (Ds 1989:36 

s.22 ff.) huvudsakligen delas in i sju olika typer, vilka samtliga finns i 

praktiskt taget alla kommuner, om än i olika utsträckning och utseende. De 

sju olika typerna är: helt kommunal kulturverksamhet, verksamhet genom 

stats- och landstingsstödda kulturinstitutioner, kultur i föreningsregi, kultur 

i skolor, kyrkornas kulturverksamhet, kommersiellt kulturutbud, radio och 

tv.  

 

Kulturutgifterna i den svenska ekonomin uppgick år 2000 till 53,2 

miljarder kronor enligt Statens kulturråd (2002). Den privata konsumtionen 

stod för merparten cirka 37,5 miljarder. Denna består bland annat av 

mediekonsumtion, vilket vill säga CD:s, videos och prenumerationer på 

tidningar. De offentliga kultursatsningarna uppgick till ungefär 16,1 

miljarder. Av de offentliga satsningarna kom cirka 7,6 miljarder från staten, 
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6,9 miljarder från kommunerna och resterande 1,6 miljarder från 

landstingen. (Statens kulturråd, 2002) 

  

3.1.3 Museisektorn 

Statens insatser på museiområdet uppgick till ungefär 1,2 miljarder år 2000. 

(Statens kulturråd, 2002) Antalet besök på landets ca 240 museer 

uppskattades år 2000 uppgå till 16,4 miljoner personer, antal besökare på 

konstmuseer eller konsthallar var ungefär 3,4 miljoner. Siffrorna har 

fluktuerat över en tioårsperiod men enligt Statens kulturråd (2002) är det en 

viss uppåtgående trend. 46 procent av den svenska befolkningen besökte ett 

museum år 2000. De flitigaste besökarna är välutbildade vuxna och 

studerande ungdomar. 43 % av folket hade under år 2000 besökt ett 

konstmuseum eller konsthall.   

 

År 2000 uppgick personalen vid museer och konsthallar till 4746 årsverken, 

varav 213 vid konsthallar (Statens kulturråd, 2002). Enligt DIK, 

fackförbundet för akademiker inom dokumentation, information och kultur, 

råder det hög arbetslöshet inom sektorn. De anser även att det inte syns 

någon ljusning på arbetsmarknaden. För att en nyexaminerad ska få en 

tillsvidareanställning får denne i dagsläget räkna med några år av tillfälliga 

tidsbegränsade anställningar innan fast anställning kan uppnås. 

(www.dik.se, 2004-11-20) 

 

3.1.4 Styrningssvårigheter i offentlig verksamhet 

I detta sammanhang kommer vi att ta upp museernas finansiering och 

svårigheterna med att formulera samt bryta ner mål. 

 



Belöningssystem och motivation i museiverksamhet                     Referensram 
 

 
31

Museernas finansiering 

Anslag till museer kan, som vi tidigare nämnt, komma från stat, kommun 

och/eller landsting. Då det kan vara svårt att mäta kvalitet ges bidrag 

utifrån kvantitativa mått, exempelvis antal anställda eller besökare 

(Finansdepartementet, Ds 1994:16). Hedvall (i Finansdepartementet, Ds 

1994:16) konstaterar att kulturområdet är speciellt eftersom:  

 

”Hittillsvarande statsbidragssystem bygger på en fördelning av 

grundbelopp som snarare relaterar till personalstat och lönekostnader än 

till prestationer.” 

Hedvall i Finansdepartementet, Ds 1994:16 s.69 

 

Att anslag ges utifrån förväntad användning verkar inte gynnande på 

effektiviteten, betonar Borg (1996). Han menar att om inte prestationerna 

värderas innan medel delas ut leder det till en uppfattning att det avgörande 

för att få pengar inte är att uppnå ett visst resultat, utan att det enda som 

krävs för att erhålla resurser är att göra framställningar. 

 

Kulturverksamhet är inte helt jämförbar med övriga offentliga 

verksamheter. Bidrag ges till en specifik verksamhet, men den som får 

bidragen har stor valfrihet i vad pengarna ska användas till. Utöver de 

allmänna syftena med kulturpolitiken är det svårt att styra 

kulturverksamheten genom mål. (Utbildningsdepartementet, Ds 1989:36) 

 

Mål 

”Mål har i alla tider varit viktiga i den politiska diskussionen. Benämningen 

mål har däremot inte varit vanlig lika länge. All styrning förutsätter att den 

styrande har en idé om vart man vill komma. Det man vill uppnå med sin 

styrning kallas numera ofta för mål.  Rombach, 1991 s.31 
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Rombach (1991) är av åsikten att det i komplexa och heterogena 

organisationer är ett orimligt krav att ställa på ledningen att denna ska 

formulera konkreta och mätbara mål. Det skulle krävas ett alltför stort antal 

mål, dessutom har ledningen förmodligen inte den insikt och det kunnande 

som krävs. Vidare skulle mätbara mål te sig som alldeles för ytliga för en 

sådan typ av organisation. En sannolik följd blir då abstrakta mål. Frågor 

som uppkommer är om abstrakta mål kan brytas ner i konkreta delmål, eller 

om de kan brytas ner i delmål som även de är abstrakta. En utväg kan vara 

att skapa helt nya konkreta mål. Viktigt att reflektera över är dock varför 

försök till att bryta ner abstrakta mål alls görs. Ett övergripande mål som är 

abstrakt kanske inte måste brytas ner, utan kan vara mål även för den 

enskilde anställde. (Rombach, 1991) 

 

3.2 Motivation  

Det finns en mängd olika teorier vilka behandlar motivation och drivkrafter. 

I vissa av dessa diskuteras sambandet mellan motivation och en individs 

behov, det är de så kallade behovsteorierna. Hit hör exempelvis Maslows 

(1954, i Jacobsen & Thorsvik, 1998) kända behovsteori. Denna typ av 

teorier har vi valt att inte ta upp eftersom de till skillnad från nästa grupp av 

teorier inte tar hänsyn till yttre förhållanden som kan påverka viljan till och 

förmågan att göra en bra prestation. Den andra gruppen av 

motivationsteorier innefattar de teorier som behandlar kognitiva processer 

och motivation, dessa teorier ser individen som självständig och tänkande 

och menar att denne försöker förutse konsekvenserna av sitt handlande 

(Jacobsen & Thorsvik, 1998). Bland annat förväntansteori och jämvikts-

/rättviseteori brukar ingå här. I den grupp av teorier som fokuserar på hur 

den formella strukturen ska utformas så att motivation och tillfredsställelse 

uppnås ingår bland andra Herzbergs motivations- och hygienteori. Orsaken 
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till att vi har valt att inkludera Herzbergs teori (1966 i Jacobsen & Thorsvik, 

1998)  är att även den tar hänsyn till både inre och yttre faktorer som 

påverkar motivationen.  

 

3.2.1 Motivation – en definition  

Ordet motivation härstammar från det latinska ordet ”movere” och kan på 

svenska skrivas som ”sätta i rörelse” (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

Definitionen av motivation är enligt Lee (2001): 

 

”…an employee’s willingness to make an effort toward successful work 

performance.”  Lee, 2001 s.3 

 

 Weiner beskriver motivation som:  

 

”En inre psykologisk process hos individen som skapar en drivkraft som får 

oss att handla, och som ger handlingen riktning, upprätthåller och 

förstärker den.”  Weiner 1992, i Jacobsen & Thorsvik, 1998 s.222 

 

3.2.2 Drivkrafter 

Wilson (2003) menar att en organisations framgång främst beror på vad 

dess individer presterar. Enligt Svensson & Wilhelmson (1988) finns det 

många olika drivkrafter som kan motivera en person och de ser dessutom 

olika ut för respektive individ. De fyra huvudgrupper som Svensson & 

Wilhelmson (1988 s.37 ff.) och Svensson (2001 s.11) delar in drivkrafterna 

i är; tvång, materiella, normativa, och inneboende.  

 

Tvång är ofta ett hot om sanktioner, detta incitament är negativt och det kan 

inte användas som drivkraft när initiativ, lust eller omsorg är nödvändigt 
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för arbetet. Svensson & Wilhelmson (1988) menar även att tvång och 

kvalitet inte går att förena. Tvång leder till yttre underkastelse men det 

framkallar också motstånd. Har tvång använts är det svårt att sedan 

använda något annat incitament. (Svensson & Wilhelmson, 1988) 

 

Den vanligaste materiella drivkraften är lön som är beroende av prestation. 

Materiella drivkrafter behöver inte betyda lön utan brukar definieras 

som ”konsumtion av varor och tjänster” (Svensson & Wilhelmson, 1988). 

Hur viktig en person anser denna drivkraft vara är individuellt. Är en 

organisations mål icke-ekonomiska är ofta andra drivkrafter än de 

materiella starkare för individen. Pengar är inte enbart en materiell 

drivkraft. De har även ett symbolvärde eftersom de symboliserar status och 

makt. 

 

De normativa drivkrafterna kan delas in i införlivade och sociala 

drivkrafter. Införlivade drivkrafter grundar sig på individens värderingar, 

normer och ideal. Att agera i enlighet med dessa ger tillfredsställelse och 

om individen bryter mot dem uppstår skuldkänslor. De införlivade 

drivkrafterna kan i sin tur delas in i moraliska, vilka avgör hur en individ 

ska bete sig i ett specifikt läge respektive ideologiska vilka har sin grund i 

engagemang kring vissa idéer. De moraliska incitamenten visar hur en 

anställd ska bete sig i en viss situation medan de ideologiska drivkrafterna 

innefattar hur övergripande mål och syfte ska nås. För att de övergripande 

målen ska motivera måste enligt Svensson & Wilhelmson (1988) tre villkor 

vara uppfyllda; organisationens mål måste tilltala medlemmarna, det måste 

finnas ett samband mellan individernas vardagsproblem och 

organisationens strävanden samt att individen måste se sitt arbete som 

bidragande till att organisationens mål uppnås. 
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Sociala drivkrafter kan förklaras med orden involvering och identifikation. 

Det viktiga med de sociala incitamenten är att de anställda utför handlingar 

för att de önskar få en positiv reaktion från gruppen. Detta grupptryck 

menar Svensson & Wilhelmson (1988) leder till en yttre konformitet. 

Identifikation kan exempelvis vara att vissa anställda framhävs som 

föredömen och får en belöning. Oberoende av om belöningarna är 

materiella eller symboliska är den avgörande drivkraften att det finns en 

tillfredsställelse över erkännandet.  

 

De inneboende drivkrafterna är enligt Svensson & Wilhelmson (1988) 

mycket underskattade. Ett nyckelord inom denna kategori av incitament 

kan sägas vara självförverkligande. Ju mer kreativ en uppgift är desto större 

del av drivkrafterna är inneboende. De menar vidare att dessa drivkrafter är 

de näst viktigaste, efter de materiella. Det är därför av stor vikt att den 

anställde får en möjlighet att vara med och delta på planeringsstadiet, men 

även vad gäller målformulering är medbestämmande viktigt. Den anställde 

måste känna att arbetet utmanar och engagerar. Det är viktigt att 

arbetsuppgifterna utökas horisontellt och vertikalt, det vill säga mindre 

specialisering och ett större ansvar, men viktigt är även att individen känner 

att de deluppgifter denne utför skapar en meningsfull helhet. (Svensson & 

Wilhelmson, 1988) 

 

3.2.3 Förväntansteori – Porter & Lawlers motivationsmodell 

Vroom (1964) är en av många författare som skriver om arbetsmotivation. 

Han hävdar i sin teori att människors beteende är en följd av medvetna val 

som denne gör utifrån ett flertal alternativ. Om en individ förväntar sig att 

ett väl utfört arbete kommer att leda till en belöning eller att ett väl utfört 

arbete leder till att denne inte förlorar jobbet kommer personen sannolikt att 
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se det som viktigt att utföra ett bra arbete. Vroom (1964, i Steers & Porter, 

1991) menar vidare att de anställda kommer att sträva efter det resultat som 

de tror kommer att maximera deras eget intresse eller nytta. Porter & 

Lawler (1968, i Pinder, 1984) utvecklar Vrooms teori då de menar att den 

bland annat inte tar hänsyn till relationen mellan de anställdas attityd till 

arbetet och deras arbetsresultat. Porter & Lawlers modell har testats och 

därefter reviderats. Det är denna reviderade modell som återfinns nedan. 

 

1.Belöningens
värde

2. Sannolikhet
för belöning

3. Insats 6. Prestation 9. Tillfredsställelse

4. Kompetens
& förmåga

5. Rollutformning /
 förståelse

7a. Inre
belöningar

7b. Yttre
belöningar

8. Upplevd
rättvisa

 

Modell 3:1: Porter & Lawlers reviderade motivationsmodell 

Källa: Pinder, (1984, i Steers & Porter, 1991 s.151) egen översättning  

 

Porter & Lawler (1968, i Pinder, 1984) menar att det finns två faktorer som 

tillsammans bestämmer en anställds ansträngningar. De är värdet som 

denne anser att en särskild belöning har (1) samt till vilken grad personen 

tror att dennes ansträngningar leder till att dessa belöningar uppnås (2). 

Dessa två faktorer leder till hur stor individens insats är (3). Insatsen som 

den anställde presterar behöver dock inte vara detsamma som prestation. 

Som Porter & Lawlers modell visar påverkas prestationen även av om den 

anställde har kompetensen och förmågan att utföra arbetsuppgiften (4) och 
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om den anställde vet vilka arbetsuppgifter som ingår i dennes arbetsroll (5). 

De menar att en individ kan vara mycket motiverad och göra en stor insats 

men om denne inte har förmågan att göra ett bra arbete eller är oklar över 

vad dennes arbetsroll innebär är det inte säkert att insatsen leder till en bra 

prestation. För att prestation ska uppnås krävs att alla tre, insats, förmåga 

och rolluppfattning, finns. (Pinder, 1984) 

 

Vidare menar Porter & Lawler att prestation (6) och tillfredsställelse (9) 

inte alltid är relaterade. Orsaken till detta är att alla prestationer inte leder 

till belöningar. Avsaknad av belöning kommer att påverka individens 

uppfattning om sannolikheten att få belöning (2), vilket visas av pilen som 

går tillbaka till (2). Det finns två typer av belöningar, inre (7a) och yttre 

(7b). Porter & Lawler menar att de inre uppkommer från arbetet självt 

medan de yttre kommer utifrån. Vi kommer att återkomma till inre och 

yttre belöningar längre fram i referensramen. (Se avsnitt 3.3.5 samt 3.3.6) 

Ytterligare en faktor som påverkar en individs tillfredsställelse är om denne 

uppfattar belöningen som rättvis (8). Om en anställd anser att en belöning 

blev lägre än vad den borde ha varit så uppfattas den inte som rättvis. Hur 

tillfredställd eller otillfredsställd individen i fråga är med belöningen 

kommer att påverka hur denne ser på värdet av belöningar i framtiden (1). 

(Pinder, 1984) 

 

Anledningen till att vi har valt att använda oss av vissa teorier som är 

baserade på amerikanska förhållanden är att vi känner att de kan bidra till 

att förstå även svenska förhållanden. Porter & Lawlers modell är generell, 

den måste oberoende av land och kultur anpassas till respektive 

organisation och dess förutsättningar, varför vi inte ser det som ett problem 

att använda denna.  
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3.2.4 Jämvikts-/Rättviseteori  

Rättvisa är enligt Svensson & Wilhelmson (1988) subjektiv. De menar att 

den aldrig kan vara objektiv eftersom alla individer uppfattar saker på olika 

sätt. Vid utformande av exempelvis ett belöningssystem menar de att det är 

arbetsplatsens dominerande aktör som bestämmer vad som ska vara rättvist. 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) är det inte en utomstående aktör som 

bestämmer vad som är rättvist utan det är individens uppfattning om den 

egna och andras insatser som ligger till grund. Det råder jämvikt/rättvisa 

när individen anser att den i jämförelse med andra får ett lika stort utbyte 

av en arbetsinsats. I Porter & Lawlers (1968, i Pinder, 1984) modell spelar 

rättvisan en viktig roll eftersom om en individ upplever en belöning som 

orättvis kommer det att påverka dennes framtida insats och prestation 

eftersom belöningens värde kommer att minska om en individ känner sig 

orättvist behandlad. Goodman (1977, i Jacobsen & Thorsvik, 1998) menar 

att det finns olika sätt för en individ att handskas med en upplevd ojämvikt. 

En individ kan minska en upplevd ojämvikt antingen genom att öka eller 

minska sin egen insats. Han skriver att det i en rad undersökningar 

framkommit att personer som anser sig vara underbetalda arbetar mindre 

medan individer som har bättre betalt än referensgruppen försöker höja 

kvaliteten på sitt arbete.  

 

3.2.5 Herzbergs motivationsteori 

Herzberg (1966, i Jacobsen & Thorsvik, 1998) genomförde i slutet på 50-

talet en studie av 203 ingenjörer och ekonomer i USA, där de fick beskriva 

situationer i arbetet där de känt sig nöjda respektive missnöjda.  
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Från denna studie framkom att:  

 

”The things that make people satisfied and motivated on the job are 

different in kind from the things that make them dissatisfied.”  

 Herzberg, 2003 s.87 

 

I undersökningen framkom att tillfredställelsen var sammankopplad med 

vad de intervjuade gjorde medan vantrivseln var knuten till faktorer såsom 

arbetsmiljön och hur de blev behandlade. Herzberg kallar faktorerna som 

leder till tillfredsställelse för motivationsfaktorer och de som resulterar i 

missnöje om de inte finns för hygienfaktorer. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

Nedan finns Herzbergs (1966, i Jacobsen & Thorsvik, 1998 s.252 ff.) 

exempel på respektive faktorer: 

 

Motivationsfaktorer      

Prestationer – Att göra ett bra arbete  

Erkännande 

Arbetsuppgifterna i sig 

Ansvar och kontroll över sin situation 

Växande 

Befordran 

Hygienfaktorer 

Företagets politik & administration 

Arbetsledningens kompetens & 

vägledning 

Relationen chef – underordnad 

Arbetsförhållanden 

Lön 

 

Herzberg (1966, i Jacobsen & Thorsvik, 1998 s.253) har vid 

uppföljningsstudier även identifierat personligt växande som en 

motivationsfaktor, samt status, trygghet i arbetet och förhållanden i arbetet 

som påverkar privatlivet som hygienfaktorer. Herzberg anser vidare att:  

 

”The opposite of job satisfaction is not job dissatisfaction but, rather, no job 

satisfaction”.  Herzberg, 2003 s.91 
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Han menar även att hygienfaktorer kan skapa vantrivsel om de inte finns 

men att de inte skapar trivsel för att de finns. 

 

Herzbergs teori har haft ett stort inflytande på motivation och ledningsteori. 

Det finns dock kritiska röster som menar att det är ett välkänt faktum att 

människor ofta lägger skulden för något negativt på andra eller på 

omgivningen medan de tillskriver sig själva ett bra resultat, vilket i så fall 

påverkar teorins giltighet (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Luthans (1995, i 

Jacobsen & Thorsvik, 1998) hävdar att det finns undersökningar som visar 

att en och samma faktor hos en arbetssituation kan skapa både trivsel och 

vantrivsel hos de anställda. 

 

Vi har valt att inkludera Herzbergs teori trots den kritik som har riktats mot 

denna eftersom den har haft stort inflytande samt får anses vara en erkänd 

teori. Vi är medvetna om att hänsyn måste tas till att det kan finnas 

kulturella aspekter som kan påverka vilka faktorer som klassificeras som 

motivations- respektive hygienfaktorer.  

 

3.3 Belöningssystem 

Ett sätt att motivera de anställda är belöningssystem. Vi kommer i följande 

avsnitt bland annat beskriva vad ett belöningssystem är, dess syfte och 

olika typer av belöningar.   

 

3.3.1 Belöningssystem – en definition 

Svensson (2001) anser att alla organisationer har belöningssystem. 

Anställda inom alla organisationer blir dagligen utvärderade, men systemet 
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kan i vissa organisationer emellertid vara outtalat och otydligt. Svensson & 

Wilhelmson (1988) menar att: 

 

”Ett belöningssystem består av olika åtgärder som syftar till att bättre ta 

tillvara de anställdas kompetenser och resurser.”  

Svensson & Wilhelmson, 1988 s.67 

 

Wilson (1995) definierar ett belöningssystem på följande sätt, vilket blir 

vår utgångspunkt:  

 

” A reward system is any process within an organization that encourages 

and reinforces, or compensates people for taking a particular set of actions. 

It may be formal or informal, cash or noncash, immediate or delayed.”   

                                  Wilson, 1995 s.16 

 

Wilson (2003) menar att om belöningar inte kan länkas till handlingar leder 

det till att de anställda ser dem som en rättighet istället för en belöning. 

Olika typer av belöningar kan ingå i ett belöningssystem. Vi kommer att 

diskutera dessa närmare längre fram i referensramen. Ett belöningssystem 

är en del av företagets kultur och företaget eller organisationen måste ägna 

sig åt systemet kontinuerligt, enligt Svensson (2001). Han anser även att 

hur en belöning uppfattas till stor del beror på förväntningarna som de 

anställda har på belöningen. Negativa känslor kan uppstå om personalen 

förväntar sig en stor belöning som i själva verket blir mindre än vad de 

hade räknat med. Trots att de fått en belöning känner de sig då inte 

uppskattade fullt ut. Även det omvända förhållandet gäller. Förväntar sig 

personalen ingen belöning men får en kan även en liten belöning få stor 

effekt. (Svensson, 2001) 
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3.3.2 Syftet med ett belöningssystem 

Svensson (2001) menar att belöningar är viktiga eftersom de får människor 

att känna att de betyder något. Han anser vidare att gesten och omtanken är 

minst lika viktig som själva belöningen. Enligt Svensson (2001 s.18) är 

följande punkter ett belöningssystems viktigaste uppgifter: 

 

- 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 

- Understödja flexibla lednings- och arbetsförmåner 

 

Merchant & Van der Stede (2003) anser att ett belöningssystems syfte är 

informerande, det vill säga att det ska signalera vilka områden som är 

viktiga för organisationen. Prestationsberoende belöningar är ett sätt att få 

de anställdas egenintressen att gå i linje med organisationens mål. Ett 

belöningssystem är motiverande samt syftar till att locka till sig och behålla 

anställda. (Merchant & Van der Stede, 2003) Ett bra belöningssystem ska 

enligt Brayton Bowen (2004) få de anställda att motiveras så att de uppnår 

nya nivåer av utfall. Det ska få de anställda att stanna kvar inom 

organisationen samt attrahera nya. För att få personalen att stanna kvar, 

menar Brayton Bowen (2004) att det krävs mer än bara belöningar. Han 

talar om fem R: responsibility, respect, relationship, recognition och reward, 

vilka alla ingår i en effektiv strategi för att motivera personalen. Han menar 

emellertid att belöningar är det som är minst viktigt av de fem R:n. 
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3.3.3 Förutsättningar för att ett belöningssystem ska fungera 

För att undvika konflikter och svårigheter vid utvärdering av resultat anser 

Svensson (2001) att det är viktigt att det finns en målbild och att den inte är 

diffus eftersom det enligt honom leder till en minskad möjlighet att 

använda belöningar. Han menar vidare att en diffus eller orealistisk syn på 

en anställds uppgifter kan leda till ett planlöst arbete, vilket medför att den 

anställde blir besviken eller får en sämre självuppfattning. Svensson (2001) 

benämner detta en ond cirkel, en god cirkel kan skapas på motsatt sätt.  

 

Svensson (2001) menar att alla företag och organisationer har 

belöningssystem medan Smitt et al (2002) å andra sidan anser att ett 

belöningssystem måste kommuniceras för att existera. Smitt et al (2002) 

menar vidare att kommunikationen av ett belöningssystem har två primära 

uppgifter. Kommunikationen innebär att förmedla till de anställda vad 

företaget förväntar sig av dem men även vilken typ av belöning de kan få. 

Sannolikheten att belöningssystemet får den planerade effekten ökar ju 

tydligare styrelsen och företagsledningen är på de här punkterna (Smitt et al, 

2002)  

 

3.3.4 Svårigheter med ett belöningssystem 

Det är betydligt vanligare med reaktiva belöningssystem än proaktiva, där 

de senare syftar till att stimulera. Reaktiva system innebär att ersättning ges 

i efterhand för det arbete en anställd gjort. Med ett sådant system skapas 

ingen extra stimulans, och belöningen uppfattas inte som en belöning, utan 

som en rättighet. (Svensson & Wilhelmson, 1988)  
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3.3.5  Inre belöningar 

Merchant & Van der Stede (2003) menar liksom Porter & Lawler (1968, i 

Pinder, 1984) att det finns två slags belöningar, inre respektive yttre. Inre 

belöningar kan vara en tillfredsställelse, den känsla som uppkommer inom 

en individ av vetskapen att något önskvärt är uppnått. Svensson & 

Wilhelmson (1988) menar att:  

 

”Yrkesstolthet och arbetsglädje kan inte köpas med materiella belöningar.”  

  Svensson & Wilhelmson, 1988 s.157 

 

Porter & Lawler (1968, i Pinder, 1984) menar att inre belöningar är 

närmare relaterade till en bra prestation än vad de yttre belöningarna är 

eftersom de inre belöningarna fås snabbare, detta på grund av att de 

uppkommer direkt efter att en handling är utförd. 

 

3.3.6 Yttre belöningar 

Yttre belöningar anser Merchant & Van der Stede (2003) vara de 

belöningar som en person får av utomstående. Det kan exempelvis röra sig 

om utökad beslutsauktoritet eller högre status men det kan även vara 

monetära belöningar. De yttre belöningarna måste de anställda, enligt 

Porter & Lawler (1968, i Pinder, 1984), till skillnad från de inre, vänta på. 

En utomstående person måste uppfatta att prestationen är gjord och sedan 

bestämma sig för att belöna denna.  

 

Monetära belöningar 

En belöning är enligt Merchant & Van der Stede (2003) antingen monetär 

eller icke-monetär. Monetära belöningar kan delas in i tre kategorier: 

prestationsbaserade löneökningar samt kortsiktiga respektive långsiktiga 
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incitamentplaner. Svensson & Wilhelmson (1988) menar att lönen är en 

betydande del i belöningssystemet. De anser dock att lönen ofta tas för 

given, istället för att ses som en belöning. Enligt Merchant & Van der Stede 

(2003) baseras de kortsiktiga incitamentplanerna på prestationer under en 

tidsperiod upp till maximalt ett år och de kan bestå av bonus, provision, 

ackordslön etcetera. Dessa är obefintliga inom museiverksamheten och vi 

kommer därför inte att ge en utförligare förklaring av dem. Långsiktiga 

incitament används vanligtvis enbart för anställda på höga nivåer inom 

organisationen och är aktiebaserade. Denna typ av incitament kommer inte 

att vara aktuell i vår uppsats. (Merchant & Van der Stede, 2003) 

 

Individuell lönesättning kan vara en del i ett belöningssystem. 

Arbetsgivarens motiv med individuell och differentierad lönesättning är, 

enligt Lindeberg (1992), att gagna verksamheten. Den ska vara ett 

incitament för bättre prestationer, både kvantitativt och kvalitativt sett. 

Detta stämmer väl in på vad Lantz (1995) säger vad gäller en rätt tillämpad 

lön, vilken han menar ska vara:  

 

”Ett effektivt medel för att stimulera medarbetarna till ett bättre 

arbetsresultat genom att premiera goda arbetsinsatser”.  Lantz, 1995 s.8 

 

Lindeberg (1992) uttrycker vidare att i de anställdas intresse ligger den 

individuella löneutvecklingen, vilken kan leda till ökad produktivitet 

och/eller effektivitet. Författaren påpekar därför att arbetsgivarens samt de 

anställdas olika perspektiv inte behöver vara motstridiga i någon större 

utsträckning. 

 

Lindeberg (1992) förklarar individuell och differentierad lönesättning som 

motsatsen till normativ lönesättning, där endast exempelvis ålder eller 
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anställningstid blir avgörande. Vidare säger författaren att alla 

organisationer som inte har fullständigt normativ lönesättning har drag av 

individuell och differentierad lönesättning, även om det kan vara i större 

eller mindre utsträckning. 

 

Värdering vid individuell lönesättning bör enligt Lindeberg (1992) vara av 

tre typer. Dessa är värdering av befattning, individ samt marknad. 

Befattningsvärdering kan ses utifrån vad som ska göras, det vill säga 

kraven för en viss befattning, eller utifrån vad som verkligen görs, det vill 

säga vilka arbetsuppgifter som utförs. Även individvärdering finns av två 

slag, värdering av kompetens respektive skicklighet. Kompetens innefattar 

vad en individ kan göra. Meritvärdering är ett sätt att mäta denna 

kompetens. Skicklighet handlar om hur något görs. Det är en värdering av 

prestationer, vilken kan ske exempelvis i personalsamtal. Utöver dessa 

båda värderingar kan även en värdering av marknaden ske, vilken kan 

sägas visa vad omvärlden betalar i motsvarande fall. Lindeberg (1992) 

avslutar med att säga att idealiskt sett borde bedömning av alla dessa 

faktorer ingå vid individuell och differentierad lönesättning, något som 

dock är mycket ovanligt i praktiken. Nedan följer några av de exempel som 

Lindeberg (1992 s.122 ff.) tar upp. 

 

Befattningsrelaterade kriterier/faktorer: lönekultur, tradition, avundsjuka, 

kunskap, ansvarsområde, arbetsmiljö, facklig lönepolitik, utbildning, 

erfarenhet, mångsidighet, problemlösningsförmåga, resultatpåverkan. 

 

Individrelaterade kriterier: personliga egenskaper, uppträdande, individuell 

prestation, utbildning, kompetens, erfarenhet, administrativ förmåga, 

samarbetsförmåga, utvecklingspotential, ansträngning, ålder, 
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anställningstid, flexibilitet, stresstålighet, initiativkraft, pålitlighet, 

serviceinställning, facklig lönepolitik. 

 

Marknadskriterier/faktorer: arbetsplatsens relativa löneläge, yrkesgruppens 

relativa löneläge, avgångsrisk, rekryteringsmöjlighet, efterfrågesituation, 

personalrörlighet, arbetslöshet, framtidsutsikter, konjunkturläget, 

geografiskt läge. 

 

Individuell lönesättning kräver alltså att prestationer värderas, och Lantz 

(1995) konstaterar att detta i sin tur kräver en dialog mellan chefen och 

medarbetarna. Han menar att grunden i denna dialog är samarbetsvilja, 

gemensamma mål samt förtroende mellan chef och medarbetare (Lantz 

1995).  

 

Icke-monetära belöningar 

Merchant & Van der Stede (2003) menar att en icke-monetär belöning 

exempelvis kan vara ökad självständighet, titlar, anställningstrygghet eller 

extra ledighet. Svensson & Wilhelmson (1988 s.145 ff.) talar om sociala 

belöningar och de delar in dessa i materiella och immateriella. Sociala 

belöningar som de anser vara materiella är bland annat personalfester, 

subventionerad lunch, provision utöver grundlön, gratis kaffe, friskvård, 

restaurangbesök för arbetsgrupp, kombinerad arbets- och nöjesresa för 

arbetsgrupp som delvis bekostas av deltagarna själva, studiebesök inom 

eller utom landet, utbildning/kurs inom eller utom landet. De immateriella 

sociala belöningarna innefattar bland annat ökat inflytande över den egna 

arbetssituationen, det vill säga frihet och ansvar, en systematisk kritik, 

visad tilltro och uppmuntran, att de som gör jobbet ska få äran av det, 

flexibel arbetstid samt befordran.  
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Gruppbaserade belöningar 

Merchant & Van der Stede (2003) anser att kopplingen mellan det 

individen presterar och det som belönas är svagare för gruppbaserade 

belöningar än individuella. Gruppbelöningar är sällan något starkt 

incitament, men om de anställda upplever att de verkligen kan påverka det 

som gruppbelöningen baseras på kan denna typ av belöning enligt 

Merchant & Van der Stede (2003) fungera som ett incitament. En risk med 

gruppbaserade belöningar är att vissa individer inte anstränger sig utan låter 

andra ”göra jobbet” men ändå tar del av belöningen, det så kallade free-

rider problemet. 

 

3.4 Referensramen – avslutande ord 

Vår referensram är byggd på teorier från tre olika områden. Den inleddes 

med en beskrivning av den offentliga sektorn för att tydliggöra 

sammanhanget i vilket museisektorn ingår. Referensramens andra och 

tredje område, det vill säga motivation och belöningssystem, är nära 

sammankopplade eftersom belöningar kan användas för att motivera 

anställda.  

 

Människor motiveras av olika drivkrafter, vilka Svensson & Wilhelmson 

(1988) delar in i fyra huvudgrupper. Även Porter & Lawler (1968, i Pinder, 

1984) diskuterar vad som driver en individ. I deras motivationsmodell 

framgår att individer kan drivas av förväntningar om att få en belöning 

efter ett uppnått resultat. I detta sammanhang spelar upplevd rättvisa en stor 

roll för en individs tillfredsställelse. Tillfredsställelse är något som även 

Herzberg (2003) tar upp. Han diskuterar vilka faktorer som skapar 

tillfredsställelse respektive enbart minskar missnöjet.  
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Belöningssystem kan användas för att motivera de anställda. Belöningar 

kan se olika ut, inre – yttre, monetära – icke-monetära, beroende på vilka 

resurser som finns att tillgå och vilket syfte belöningssystemet ska uppfylla.  
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4 EMPIRI 

 

I detta kapitel kommer resultatet från våra intervjuer att redovisas.  Det 

har inte varit någon större skillnad mellan svaren som vi fått av de som 

arbetar på de kommunala respektive på det statligt finansierade museet. 

Där skillnader finns kommer detta att påpekas. I motsats till i 

referensramen kommer belöningar före motivation i empirin. Orsaken till 

detta är att det under intervjuerna föll sig naturligast att ställa frågorna i 

denna ordning. 

 

4.1 Intervjupersoner  

Nedan följer en förteckning över våra intervjupersoner samt deras 

anställningstid. 

 

Konstmuseets chef:   1993-99 intendent, -02 lektor, -03 tf chef 

Stadsmuseets chef:   1 år tf chef  

Arbetets museums chef:   1987-   

1 biträdande direktör:   1988-95, 2000- 

2 intendenter:   ca 2,5 respektive 10 år  

1 bibliotekarie:  ca 3 år  

1 kamrer:   ca 3 år 

1 tekniker/vaktmästare: 1989- 

1 vävtekniker:  ca 3 år 

 

Bland de intervjuade på museerna finns det många olika anledningar till 

varför de arbetar där. För några är det deras starka intresse för bild, konst, 

kulturhistoriska ämnen som avgjort yrkesvalet. För ett flertal 
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intervjupersoner är det dock slumpen som styrt att de hamnat på respektive 

museum. Kamreren menar att det lät ”skojigt” att arbeta på ett museum, 

medan vävteknikern, som tidigare arbetade på ett företag, blev uppringd av 

museet då den tidigare vävaren slutade, och tyckte att det lät ”häftigt” att 

arbeta på ett museum, då det inte är så vanligt. Vaktmästaren säger sig ha 

lockats att söka arbete på ett museum då denne har ett stort teaterintresse. 

Denne ser en koppling mellan museiverksamhet och teater eftersom de 

båda ingår i kultursektorn.  

 

4.2 Mål och rollförståelse 

Vi börjar vår redogörelse med en diskussion om de anställdas mål samt 

rollförståelse. Med det senare avser vi hur de anställda vet vad som 

förväntas av dem.  

 

4.2.1 Mål för de anställda 

Det finns inte enbart en typ av mål för de anställda inom 

museiverksamheten. Respektive museum har övergripande verksamhetsmål, 

vilka bestäms av staten eller kommunen i diskussion med museet. 

Dessutom finns det i vissa fall mål för den enskilde anställde eller grupper 

av anställda i det dagliga arbetet.  

 

Cheferna på de tre museerna har en liknande syn på hur de tror att de 

anställda ser på mål. De menar att alla anställda förmodligen inte upplever 

att det finns tydliga mål, och att speciellt delar av de övergripande 

verksamhetsmålen är otydliga. Det finns samtidigt en otydlighet vad gäller 

mål på lägre nivåer. Chefen på Konstmuseet tror att de anställda vet 

museets huvudinriktning men att det är tveksamt om de anställda är 
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medvetna om att barn och ungdomar är dess huvudsakliga målgrupp eller 

att kommunen har en vision om att museet ska göra människor delaktiga. 

Denne person menar att målen bestäms för högt upp i organisationen. 

Chefen på Stadsmuseet säger att museet ska prioritera barn och ungdom. 

Denne menar att det kan vara ett oklart mål för de anställda eftersom hur 

mycket tid eller arbete som bör läggas ner på denna grupp för att den ska 

räknas som prioriterad är en tolkningsfråga.  

 

Att det saknas klart formulerade mål är markant framhäver chefen på 

Konstmuseet, som vidare anser att kopplingen mellan individens mål och 

museets mål finns men är otydlig. Denne får medhåll från en annan chef 

som menar att det alltid bör finnas en diskussion om denna koppling på ett 

museum och att den borde vara mer förekommande än vad den är i 

dagsläget. Chefen på Arbetets museum, som är statligt finansierat, 

framhåller att de utarbetar en verksamhetsplan över året och att denna bryts 

ned till verksamhetsmål och operativa mål av respektive enhet. De 

anställda är med och diskuterar fram de operativa målen, vilka sätts per 

funktion. De anställda kan därmed påverka utformningen. Denne chef 

menar även att vissa anställda är medvetna om sina individuella mål och 

arbetar mot dem medan andra gör ett bra jobb omedvetna om vad som står i 

målen. Alla cheferna påpekar svårigheterna med att bryta ner övergripande 

mål. Chefen på Stadsmuseet är av åsikten att de förmodligen skulle kunna 

ställa upp mer konkreta mål. Denne säger vidare att en ambition att styra 

verksamheten och därmed de anställda finns. Med detta avses att göra ”rätt 

saker” i förhållande till museets uppdrag. Chefen på Konstmuseet planerar 

en genomgång med de anställda för att belysa mål och arbetsuppgifter samt 

skapa delaktighet.   
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Generellt sett anser de anställda på de olika museerna att det saknas tydliga 

mål att arbeta mot. I de fall då de talar om mål är det främst de 

övergripande målen som nämns. De individer som framhåller de 

övergripande målen och dess påverkan på det dagliga arbetet är 

intendenterna, som dock menar att dessa mål är vaga och luddiga. 

Kamreren anser att avsaknaden av mål inte har någon betydelse för dennes 

del eftersom arbetsuppgifterna är sådana att operativa mål inte är 

nödvändiga. Majoriteten av de intervjuade anser emellertid att avsaknaden 

av mål är negativt, en person menar att det ibland kan vara svårt att 

motivera sig själv och tvinga sig själv att göra vissa saker.     

 

”Det är första arbetsplatsen jag jobbat på där man inte har 

produktionstryck... Ett ställe som inte producerar något, utan bara är.”   

 Vävtekniker 

 

Vävteknikern menar att det inte finns några krav alls på vad som måste 

presteras. En annan intervjuperson tycker att det skulle behövas 

gemensamma mål att sträva mot eftersom verksamheten på museet är 

olikartad, det vill säga det finns många olika områden och verksamheter 

inom museet. Konkreta mål finns exempelvis gällande när en utställning 

ska vara klar att visas. Det dagliga arbetet måste då planeras efter detta mål. 

Ett annat mål som en anställd tar upp är dennes budgetansvar, målet blir då 

att hålla denna budget. En tillfrågad säger att de anställda har kännedom 

om och tillgång till museets uppdrag och verksamhetsmål. De interna 

diskussionerna om vad de innebär och betyder samt hur de ska nås är 

emellertid dåliga. En anställd på Arbetets museum säger att denne har 

tydliga mål att arbeta mot, både verksamhetsmålen men även operativa mål 

som följs upp halvårsvis. 
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4.2.2 Rollförståelse 

Vi kommer nu att gå över till hur de anställda vet vad som förväntas av 

dem. Även utvecklingssamtal kommer till viss del att diskuteras. 

 

Cheferna på de tre museerna tar alla upp olika mötesformer som ett led i att 

informera personalen om vad som förväntas av dem. Det kan exempelvis 

röra sig om personalmöten och utställningsmöten. En chef tar även upp 

enskilda samtal mellan chef och anställd som ett sätt på vilket 

förväntningar kan klargöras. Under dessa diskuteras bland annat 

arbetsuppgifterna, vad chefen förväntar sig av den anställde men även vad 

den anställde förväntar sig av arbetsplatsen och chefen. Det finns en 

uppfattning bland cheferna att de anställda har en god kännedom om vad 

det dagliga arbetet innefattar. En chef säger att de som varit på 

arbetsplatsen under en längre tid ”gör som de alltid har gjort”, vilket kan 

vara både en fördel och en nackdel. Det kan vara svårt, speciellt för en ny 

chef, att få till stånd nya idéer. 

 

Många av de anställda påpekar att de inte får någon information om vad 

som förväntas av dem. Bibliotekarien säger dock att det inte är svårt att 

veta sina arbetsuppgifter eftersom arbetsområdet är avgränsat, och saknar 

inte heller faktiska arbetsbeskrivningar.  

 

En anställd tar, liksom cheferna, upp möten som ett viktigt sätt att få veta 

vad som ska åstadkommas. En intendent förklarar att dennes uppgift är att 

driva verksamheten i en specifik riktning, vilken bestäms i samråd med 

museichefen. Det finns oftast en linje för hur arbetet ska ske, denna 

information har den anställde fått genom att själv undersöka vilka 

utställningar museet haft under tidigare år. Någon information från 
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överordnade om förväntningar på vad som ska göras säger sig intendenten 

dock inte fått. 

 

4.3 Belöningar och förmåner 

På frågan vad det finns för typer av belöningar/förmåner på museet svarar 

en chef: 

 

”I praktiken har jag inte mycket, man kan uppmuntra folk, man har ordets 

makt så att säga och det är ju ett belöningssystem…”   

 Museichef 

 

4.3.1 Beröm 

Det framkommer, mer eller mindre tydligt, i alla intervjuerna med 

museicheferna att även om det förekommer beröm så tycker cheferna att de 

överlag är för dåliga på att ge det.  

 

Beröm ges både till enskilda individer och till grupper av anställda. Om det 

inte är tydligt att det är en person som har utfört en viss sak så kan en grupp 

berömmas, och i vissa fall tackas alla, men speciellt någon framhålls. 

Cheferna berömmer anställda dels inför en grupp, dels enskilt. Som chefen 

på Stadsmuseet säger så sker det förstnämnda speciellt om det är arbete 

som har gjorts i det dolda. Denne menar att det är viktigt att synliggöra 

detta.  
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En annan påpekar att det finns vissa grupper av anställda som kanske 

lättare ”glöms bort”: 

 

”Jag tror att om man nu skulle titta på insatser och sådant, så är det nog 

den rent administrativa personalen som får minst, tror jag. Som ändå, som 

ändå borde ha det ofta så att säga.” 

 Biträdande museidirektör 

 

Beröm är enligt cheferna i princip det enda sättet för en anställd att få reda 

på att denne gjort ett bra arbete. Det handlar inte bara om beröm från 

chefen utan det förekommer även att anställda i enstaka fall berömmer 

varandra. I övrigt kommer även en del uppskattning och uppmärksamhet 

från externt håll. Det kan exempelvis vara att en anställd får en utmärkelse 

eller ett kulturstipendium, samt massmedial uppmärksamhet. Ytterligare ett 

sätt att få bekräftelse för ett väl utfört arbete kan vara höga besökssiffror. 

 

När vi diskuterade med de anställda hur dessa vet att/om de gjort ett bra 

arbete menade vissa att de får reda på det genom att chefen säger det till 

dem. Det kan vara ett ”tack” eller ”bra gjort”, och ibland sker det inför 

andra, exempelvis på veckomöten. Den allmänt rådande åsikten är att 

beröm är viktigt, eller mycket viktigt. Samtidigt uppger en majoritet att det 

sker för sällan.  

 

”… när det skickas så pass snåla signaler så att säga, ifrån chefen, så gör 

ju det också att man automatiskt själv, alla kollegor, innefattas i samma 

beteendemönster. Så då blir det att... ingen säger någonting. Det är en 

väldigt tråkig utveckling.”      Intendent 

 

Även extern uppskattning nämns, exempelvis av vävteknikern, som säger 

att i princip all den uppskattning denne får kommer från besökare. 
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4.3.2 Lön och individuell lönesättning 

Alla tre museerna använder individuell lönesättning. Samtliga chefer är 

dock överens om att detta inte fungerar särskilt bra i praktiken, eftersom 

löneutrymmet är så pass litet. En chef som är tillförordnad och därför bara 

varit involverad i den individuella lönesättningen en gång hittills säger att 

det kan röra sig om 350 kronor i generellt påslag, och 100 kronor extra till 

någon. Denne menar vidare att det skulle vara betydelsefullt att ha ett större 

utrymme, för att kunna belöna vissa, och på så sätt visa att det är värt att 

lägga ner extra möda och energi. Den bild som framträder under 

intervjuerna är att den extra lön som en anställd kan erhålla för att ha 

arbetat särskilt bra är liten. Det kan röra sig om 50 till maximalt 300 kronor. 

Som en tillfrågad chef säger så kunde det individuella inslaget då lika gärna 

tas bort helt, och alla ges lika mycket. 

 

En chef tror, utifrån egen erfarenhet, att lönen är mycket viktig för de 

anställda. Chefen säger sig ha fått mycket beröm på ett tidigare arbete, men 

när denne såg lönen så blev känslan snarast ”jaha, var jag inte bättre än 

så…” Det blir helt enkelt inte trovärdigt, menar denne chef.  

 

I intervjuerna med cheferna framkommer att även om summorna, och 

skillnaderna, är små kan de signalera mycket, det vill säga motsättningar 

mellan de anställda kan uppstå. På så sätt kan en följd bli att effekterna av 

den individuella lönesättningen snarare blir negativa än positiva.  

 

För de två kommunala museerna finns det sex kriterier för den individuella 

lönen, kriterier som fastställts av kommunen efter samråd med de fackliga 

organisationerna. Kriterierna är yrkeskunnande/färdighet, engagemang/ 

ansvarsförmåga, serviceförmåga, samarbetsförmåga, ledarskapsförmåga 
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inom yrket samt flexibilitet/utvecklingsmöjlighet. Museichefen på ett av de 

kommunala museerna påpekar att det blir en subjektiv bedömning och att 

bedömningen av varje anställd måste göras i relation till de övriga anställda. 

Detta kan vara svårt då anställda har olika arbetsuppgifter, även om de 

uppställda kriterierna handlar om hur en anställd utför sina arbetsuppgifter 

och inte vad denne utför.  

 

På frågan om de anställda vet vad som krävs av dem för att få högre lön 

svarar chefen för det statligt finansierade museet att tanken är att detta ska 

diskuteras i medarbetarsamtal. Det som ska tas upp är dels vad den 

anställde är bra respektive mindre bra på och dels hur denne lyckats jämfört 

med målen. I vissa fall kan det vara så att målen inte nås beroende på 

faktorer som den enskilde inte kan påverka. Chefen menar att det därför 

gäller att utreda orsaken till att dessa inte nåtts, om så är fallet. Det 

avgörande kriteriet är inte enbart i vilken utsträckning målen uppnåtts. 

Andra kriterier är exempelvis hur den anställde arbetar i team, och chefen 

framhåller att det finns människor som har ett mervärde bara de är i en 

grupp, personer som inte jobbar snabbast av alla men som sprider trivsel 

omkring sig vilket gör att det blir en bra grupp. Å andra sidan kan det 

finnas människor som gör att hela gruppen hamnar i obalans, och sprider 

vantrivsel till flera personer. Det är därför, enligt denne chef, viktigt att 

mäta mer än bara arbetsprestationen.  

 

Cheferna tar upp att lönenivån är relativt låg inom museibranschen, och att 

det beror på att det är offentlig sektor. En chef tillägger att det dessutom 

inte finns någon privat konkurrens som sätter press på lönerna. Även de 

anställda menar att lönerna är låga. Bibliotekarien säger att om lönen 

upplevs som mycket viktig så är inte museibranschen ett bra val, men 
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framstår själv inte som särskilt missnöjd. Andra är dock mer missnöjda, 

och skräder inte orden: 

 

”Jag menar, lönerna på den här institutionen är ju så att man blir generad, 

faktiskt. Fullständigt orealistiska löner.” Intendent 

 

Samme person är dessutom av åsikten att lönen i princip är det enda som 

fungerar som en belöning. Personen ifråga är emellertid tydlig med att 

framhäva att den inte fungerar som detta på dennes arbetsplats.  

 

”Vill man ha en arbetsgrupp som är engagerad, lojal, och som arbetar bra i 

ett långt perspektiv, då är det det [lönen] som fungerar. Först och främst, på 

första plats.” Intendent 

 

Liksom cheferna tycker de anställda att den individuella lönesättningen inte 

fungerar. Anställda på de båda kommunala museerna säger att det förra året 

rörde sig om ett utrymme på två procent. Det kan resultera i att alla får lika 

mycket, rakt av. En anställd menar att det bara blir löjligt när det rör sig om 

så små belopp. 

 

Meningarna bland de anställda går isär vad gäller de signaler de små 

skillnaderna sänder ut. En intervjuad säger att det rör sig om så lite pengar 

att det inte är något som någon annan egentligen blir förargad över, vilket 

dock skulle kunna vara en risk om det rörde mer pengar. Samme person 

säger samtidigt att det är lugnast att alla får lika mycket, även om det inte 

bör vara så varje år. En intendent menar att det är bra att det i alla fall finns 

skillnader, för om någon får mer så blir det något att ”ta spjärn emot” för de 

övriga. Denne säger sig inte uppleva att löner diskuteras på arbetsplatsen, 

vilket andra anställda håller med om. Däremot diskuteras lönerna i 
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allmänhet, med detta avses missnöjet med den allmänt låga lönenivån. En 

intendent säger att det i princip inte har förekommit lönesamtal under de 

cirka två och ett halvt år denne varit anställd på museet. 

 

En anställd på Stadsmuseet har ”någonstans” ett dokument med kriterierna, 

på vilka den individuella lönesättningen baseras. Denne är inte helt 

medveten om kriterierna utan säger att: 

 

”Inför varje löneförhandling får man ett papper där det står uppställt en 

massa saker.” Kamrer 

 

4.3.3 Karriärmöjligheter 

Alla cheferna är överens om att möjligheterna till avancemang inom 

respektive organisation inte är speciellt stora. Som en av dem fastslår är 

karriärmöjligheterna små inom små organisationer. Samme chef påpekar att 

för att göra karriär på museet gäller det att vara duktig, men framförallt att 

ha tur, och med detta avses att någon annan slutar, vilket i så fall skapar en 

ledig position. I påståendet att det krävs att någon annan slutar för att 

möjliggöra för en anställd att få ett nytt arbete instämmer ytterligare en 

chef, som även konstaterar att branschen är väldigt låst och att 

organisationen dessutom är platt. En annan chef säger att de anställda ofta 

blir kvar på sin tjänst och att det är svårt för dem att hitta något annat om de 

inte är intresserade av att söka chefsjobb. Under våra diskussioner uppkom 

emellertid ett exempel på vilket sätt anställda kan utvecklas. De kan 

tilldelas/åta sig fler arbetsuppgifter. Detta innebär dock inte att de helt 

befrias från tidigare uppgifter. 

 

En av de anställda på Arbetets museum tycker att en belöning för extra bra 

arbete som finns på museet är att få ansvar för större projekt, och att då få 
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visa sig mer både ”uppåt och utåt”. Att det inte direkt är möjligt att göra 

karriär inom museet framhåller en vaktmästare. Denne säger att en 

vaktmästare/tekniker inte kan göra karriär på dennes arbetsplats. Det går 

dock att göra karriär genom att byta till ett större museum.  

 

Precis som cheferna påtalat så tar även en anställd upp trögheten i sektorn. 

Rörligheten på tjänster är liten, vilket enligt den tillfrågade beror på 

expansionen av kulturhistoriska museer på 70-talet, då många anställdes. 

Dessa har ungefär samma ålder och bakgrund och är fortfarande kvar på 

sina positioner. Dessutom påpekas att arbetslösheten i museisektorn är 

mycket hög. En chef menar att:  

 

”Om man får jobba här så är man väldigt tacksam eftersom det är så svårt 

[att få det] och åtråvärt. ”                                                                Museichef 

 

4.3.4 Utbildning och kurser 

Synen på utbildning som en belöning går isär bland cheferna. En av dem 

poängterar särskilt att på dennes museum ses inte utbildningar som en del i 

belöningssystemet, utan beror på att/om behov finns. Synen på utbildning 

på detta museum framgår av ett uttalande av den biträdande 

museidirektören: 

 

”Nej, jag tycker inte att kurser och utbildning är ett sätt som, i alla fall som 

vi jobbar med. Vi pratar aldrig om det i termer av att det skulle vara någon 

belöning i alla fall.”  Biträdande museidirektör 

 

En annan museichef motsäger sig själv till viss del genom att uppge att 

utbildning definitivt kan ses som en belöning, och att kompetensutveckling 
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är en del av belöningssystemet, samtidigt som det framkommer att denne 

ändå försöker styra så att det är behovet som avgör. 

 

En anställd svarar spontant att utbildning kan ses som en sorts belöning, för 

att i nästa ögonblick ändra sig och säga att det faktiskt är en rättighet, för 

att kunna sköta sitt arbete på ett bra sätt. Den allmänt rådande 

uppfattningen bland de anställda är att utbildning inte är en belöning. I 

övrigt framkommer det att det är relativt ont om personal- och 

kompetensutveckling. Detta beror på främst på två anledningar, brist på 

pengar och brist på utbildningar/kurser. Det senare är en följd av att 

museianställda ofta arbetar inom smala, specifika områden. Som två av de 

anställda, vaktmästare samt intendent, påpekar kan de visserligen åka iväg 

för att träffa kollegor på andra museer, se hur dessa arbetar och diskutera 

med dem. De menar dock att detta inte riktigt kan ses som utbildning.  

 

4.3.5 Resor 

Gränsen mellan utbildning och resor är många gånger oklar. Ofta är resor 

en form av kompetensutveckling, vilket dock inte alltid är fallet, varför vi 

har valt att försöka dela upp beskrivningarna av dessa båda. 

 

Två av cheferna framhäver att resor gäller alla anställda och inte är 

kopplade till en viss prestation. En av dessa säger emellertid att en anställd 

nyligen gjorde en resa som egentligen inte var helt befogad och kan ses 

som en belöning för ett bra arbete. Den tredje chefen menar att det i vissa 

fall kan finnas en koppling till vad en anställd presterat. I enstaka fall har 

detta museum bekostat resor som den anställde kanske skulle ha betalat 

själv, resor som kan ses både som arbets- och nöjesresa. Detta har skett då 

en anställd arbetat mycket och uppnått särskilda prestationer, bland annat 
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vad gäller finansiering av ett projekt. Samme chef menar dock att resor som 

belöning är problematiskt och att det gäller att vara försiktig med sådant, 

varför en diskussion fördes med personaldirektören. Orsaken till 

försiktigheten beror på den offentliga finansieringen. Dels är det ont om 

pengar och dels sker en granskning från allmänhetens sida. 

 

Vanligt förekommande, på samtliga museer, är att det sker en utlandsresa 

eller en lite längre resa vartannat år. Det handlar om att göra något som är 

lärorikt och om att göra något tillsammans. I vissa fall har de anställda 

erbjudits att stanna en dag extra, på sin fritid, med mat och boende betalt. 

På så sätt var det en belöning, för de som ville, menar en chef. En annan 

chef säger att om det går dåligt, om museet inte har råd, så åker de 

ingenstans. 

 

Enligt de anställda sker vanligtvis en personalresa årligen. Det kan röra sig 

om allt från Köpenhamn till ”Östergötlands skogsbygder”, för att citera en 

anställd. Densamme menar att dessa resor är trivselhöjande, men att de 

knappast är något som påverkar denne motiverande.  

 

4.3.6 Fester och andra personalaktiviteter 

Årliga jul- och sommarfester anordnas, men cheferna tror att de anställda 

snarast förväntar sig dessa, vilka förekommer även under år då det går 

dåligt. Exempel på aktiviteter för de anställda är körverksamhet, att gå och 

titta på ishockey tillsammans, där den anställde dock själv får betala 

biljetten, luciafika och att chefen uppmärksammar utmärkelser och dylikt 

med tårta. Att äta lunch ihop under en personaldag är ett annat exempel, 

och chefen som tog upp det påpekar att det får ses som en påkostad sak 

eftersom museet har ont om pengar. På ett museum nämner chefen att det 
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har förekommit att anställda som arbetat bra med en utställning belönats 

med en middag/fest. 

 

Generellt sett är det lite olika hur personalfester och dylikt värdesätts. 

Några anställda uppger att det alltid brukar vara en julfest, gemensamt med 

några andra museer. En anställd påpekar att det i övrigt inte finns någon 

regelbundenhet i att de gör något liknande själva. En av de intervjuade 

menar att julfesten är en kul händelse en gång om året, men inte är något 

som påverkar motivationen i stort. Vidare framkom att initiativ till 

personalfester och dylikt vid vissa tillfällen har kommit från någon i 

personalen, och att de anställda ibland står för kostnaderna själva. 

 

4.3.7 Friskvård 

Cheferna säger alla att det finns friskvårdförmåner på deras museer. På de 

kommunalt finansierade museerna innebär det att en timme i veckan, på 

betald arbetstid, kan användas till friskvård. På Arbetets museum är det 

istället möjligt att få ett årligt bidrag på tusen kronor, per person, till 

friskvård. 

 

I intervjuerna med de anställda framkommer samma saker som cheferna 

tagit upp, men dessutom att det finns möjlighet att få träna gratis på ett gym 

eller liknande och att ett museum subventionerar träningskort på Friskis & 

Svettis åt de anställda. Det skiljer sig dock åt i vilken utsträckning 

friskvårdsförmånen uppskattas av de anställda. Som en anställd säger så 

utnyttjar vissa den timme i veckan som får användas till friskvård, medan 

andra inte gör det. På ett annat museum berättar en anställd att denne 

utnyttjar timmen, men tror inte att någon annan gör det. 
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4.3.8 Kaffe 

Några anställda uppger att gratis kaffe är en förmån på deras museum, 

vilket förtydligas av en person som påpekar att det faktiskt inte finns på alla 

arbetsplatser. Det senare gäller på ett av de tre museerna, vilket skapar 

missnöje. Som en anställd på detta museum säger så är gratis kaffe en enkel 

sak, men samtidigt skulle det betyda mycket. 

 

4.3.9 Arbetstid 

Flextid förekommer på alla tillfrågade museer. Dessutom finns det på 

Konstmuseet arbetstidsförkortning på sommaren, där chefen uppger att de 

arbetar in 15 minuter om dagen på vintern, och slutar en timme tidigare på 

sommaren, vilket denne anser får ses som en förmån. Även Stadsmuseet 

har arbetstidsförkortning på sommaren. 

 

4.3.10 Utvärdering 

Alla chefer nämner svårigheterna med att mäta prestationer och därmed 

med att utvärdera de anställda i denna typ av verksamhet. Ett exempel som 

en chef nämner är en utställningsintendents arbete. Under förberedelserna 

till en utställning pågår mycket researcharbete då personen i fråga läser in 

sig, vilket inte kan utvärderas. Bedömningen sker istället i slutändan då 

resultatet av en utställning syns, exempelvis genom höga besökssiffror eller 

uppmärksamhet i media. Denne chef menar att en del av prestationerna är 

synligare än andra. Det finns även vissa områden och arbetsuppgifter som 

är svårare att utvärdera än andra.  

 

De tre museerna använder sig alla av utvecklingssamtal, som ska 

genomföras en till två gånger om året, för att utvärdera sina anställda. Det 
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statligt finansierade museet har ett speciellt material som ska följas. 

Materialet innefattar vad som har hänt under året, en nutidsbeskrivning 

samt att den anställde betygssätts utifrån olika nyckelord efter en 

diskussion mellan anställd och chef. De offentliga museerna har även de 

kriterier för utvärdering vilka vi tagit upp i samband med lönesättning (se 

avsnitt 4.3.2).  

 

Eftersom det är svårt att mäta prestationer menar en chef att museet främst 

kan mäta om det antal utställningar som planerats för året verkligen 

genomförs samt om budgeten hålls. Det är även möjligt att mäta antal 

besökare och göra enkätundersökningar för att ta reda på vad besökarna 

tycker och sedan utvärdera utfallet. Det statligt finansierade museet har 

kontinuerliga publikundersökningar där kvantitet respektive kvalitet mäts. 

Kvaliteten mäts dels utifrån besökarnas recensioner och dels utifrån 

tidningarnas. En chef inom ett kommunalt finansierat museum menar att 

publikenkäter är mycket viktiga men att de upplevs som ett merarbete. 

Trots att det egentligen finns krav från kommunens sida på att sådana 

genomförs är det inget som kommunen insisterat på, det vill säga, det blir 

inga efterföljder om de inte genomförs. 

 

Flertalet av de anställda tar även de upp utvecklingssamtal som underlag 

för utvärdering. De ger liknande beskrivningar som cheferna av vad som 

ingår. Generellt sett uppfattar de anställda dessa samtal som givande då de 

får en chans att komma till tals och säga vad de upplever som mindre bra. 

En person uppfattar dock samtalen som att den anställde inte förväntas 

bidra utan att det är chefen som ”ska berätta vad man är bra på och vad 

man kan förbättra”. Det finns ett fåtal personer som uppfattar att de inte 

utvärderas alls och inte vet om de gör ett bra arbete.  
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En intervjuad säger följande:  

 

"Det finns tillfällen när jag kan få uppskattning för vissa saker 

som jag gör, och jag tycker själv ibland att jag gör ett bra jobb. Men det 

finns ju ingen måttstock att mäta kvaliteten på mitt jobb med, så om det är 

bra eller inte tillräckligt bra kan jag ju aldrig känna mig säker på." 

 Bibliotekarie 

 

En annan person menar att museet är dåligt på att utvärdera, samt att 

eftersom denne inte har några mål att arbeta mot kan det inte heller bli 

några repressalier till följd av att mål inte uppnås. En annan uppfattning är 

att personalen utvärderas kontinuerligt. Personen med denna uppfattning 

instämmer med cheferna och säger att utvärdering sker i slutet av ett 

projekt men även i samband med verksamhetsberättelsen. Den tillfrågade 

anser dock att utvärderingen av det dagliga arbetet är ostrukturerat och 

främst rör sig om en känsla. Känslan av att ha åstadkommit något bra fås 

framförallt från avdelningen men kommer även från individen själv. Denne 

person saknar personliga utvärderingar och menar att arbetsbeskrivningar 

skulle kunna vara ett bra verktyg och hjälpmedel för att kunna göra 

utvärderingar. Dessa beskrivningar skulle vara bra både för den enskilde 

men även för den överordnade för att skapa en tydlighet. Kommunen har 

dock valt att inte använda sig av detta, vilket den tillfrågade tror kan bero 

på att kommunen tror att det skulle bli för inrutat och hämmande.   

 

På frågan om hur de anställda vet att/om de gjort ett bra arbete är ett vanligt 

förekommande svar att det är något som de ”bara vet”, det vill säga själva 

känner. En anställd säger att känslan uppkommer när denne har hunnit med 

det som ska göras, medan en annan säger att denne vet ”för att det 

fungerar”. De har svårt att säga var känslan ursprungligen kommer ifrån. 
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Detta kan vara ett problem för anställda som är relativt nya på arbetsplatsen. 

Bibliotekarien, som varit snart tre år på arbetsplatsen, säger sig å ena sidan 

kunna känna tillfredsställelse då denne själv vet att en arbetsinsats varit bra. 

Å andra sidan säger sig denne fortfarande känna sig för osäker i sitt arbete 

för att alltid kunna veta om/när ett bra arbete gjorts. 

 

4.4 Motivation 

Motivationsavsnittet innefattar hur cheferna ser på de anställdas motivation, 

samt de anställdas syn på motivation. 

 

4.4.1 Hur cheferna ser på att motivera de anställda 

Två av cheferna tar upp mål som sätt att motivera de anställda. En av dem, 

chefen på Arbetets museum, utvecklar detta genom att säga att det är 

viktigt att diskutera mål eftersom en person som inte vet vad som krävs av 

denne inte kan känna arbetstillfredsställelse. Samme chef menar även att 

det är viktigt att ge någon form av förklaring till lönen. I övrigt anser denne 

chef att det inte finns så mycket att göra, eftersom denne menar att det 

hävdas att trivselfaktorer inte påverkar resultatet särskilt mycket, och 

nämner i förbigående Herzberg. En annan chef tror att belöningar 

visserligen påverkar motivationen, men att de inte är avgörande för om en 

anställd vill gå till sitt arbete eller inte. Denne menar istället att:  

 

”Man vill stilla sin nyfikenhet och motiveras därigenom…” 

 Museichef 

 

Densamme menar dock att detta nog inte gäller all personal på museet. 

Vissa arbetar där av andra orsaker, som lönebidrag/ ”omplacering”, och har 
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därför kanske inte samma motivation. En av de intervjuade påpekar att 

museipersonalen inte är en homogen grupp: 

 

”Det finns ju folk, som jag, som har sökt mig till det här, den här branschen, 

för att jag är väldigt intresserad av det. Sen finns det ju andra som kanske 

har sökt sig till andra typer av tjänster hos oss som inte alls är lika 

motiverade och brinner för de här ämnesområdena och sånt. Så vi är 

definitivt inte en homogen skara.” Biträdande museidirektör 

 

Denne menar emellertid inte att detta behöver innebära att anställda som 

inte direkt arbetar med själva utställningarna skulle vara omotiverade: 

 

”Man kan ju brinna för sitt jobb även om man jobbar med administration 

eller konferensverksamheten eller sådant.” Biträdande museidirektör 

 

Densamme menar även att vissa kanske tror att museibranschen är 

en ”insomnad och stillsam” verksamhet och av denna anledning söker sig 

dit, då de vill ha ett sådant arbete. Denne menar att detta är en helt felaktig 

bild av verksamheten och att branschen kännetecknas av en hög 

ambitionsnivå och relativt liten personalstyrka. Samtidigt framhålls att 

risken för att personer med en sådan syn blir delaktiga i utåtriktade 

verksamheter såsom utställningsproduktion inte är särskilt stor, då antalet 

sökanden till en tjänst är stort.   

 

En av de intervjuade cheferna anser att avsaknad av monetära belöningar 

gör den egna motivationen extra viktig. Denne menar att det som gör att 

människor söker sig till museisektorn är ett intresse. Om det funnits ett 

välutvecklat belöningssystem hade en risk varit att människor som inte 

varit lika intresserade hade sökt sig till branschen. 
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Klar och tydlig kommunikation anses även det vara en viktig del i att 

motivera de anställda. En chef säger att det dessutom är viktigt att vara ett 

föredöme och att inte klaga. 

 

4.4.2 De anställdas syn på motivation 

När vi diskuterade motivation med de anställda framkom ett flertal olika 

aspekter. 

 

Två anställda, kamrer och vaktmästare, angav först att det som motiverar 

dem är att ”sköta sitt jobb”. De funderade lite mer kring varför de trivs med 

sina arbeten och det framkom då att en viktig del i det hela för 

vaktmästaren är det omväxlande arbetet: 

 

”…varierande, dels jobbar man lite själv, och tillsammans med andra, löser 

problem, sådana saker, det passar mig bra.”  Vaktmästare 

 

Kamreren uppger möjligheten att påverka sitt eget arbete, friheten att själv 

kunna lägga upp det, vilket även vävteknikern framhävde som motiverande. 

En intendent menar att eget initiativ och möjligheten att tillvarata sina egna 

intressen närmast är ett krav för att hitta det rätta engagemanget. Denne 

intendent, som arbetar på Konstmuseet, säger att det som verkligen 

motiverar är intresset och engagemanget för konsten. En intendent på ett 

annat museum menar att: 

 

”I botten finns … man vill på något sätt göra skillnad. Och jag tycker 

liksom att det är angeläget, det vi sysslar med. Man vill på något sätt göra 

någon sorts avtryck eller beröra.”          Intendent 
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Flera anställda framhäver respons utifrån som motiverande, exempel på 

detta kan vara respons från besökare eller att hamna i tidningen, få uttala 

sig och bli intervjuad. Som en anställd säger: 

 

”... det kan ju ge en kick, att man har gjort en bra visning, eller att 

utställningen har blivit bra och blivit omskriven.” Intendent 

 

En annan intendent säger att dennes motivation, engagemang och 

uppmuntran i mycket högre grad kommer utifrån, än inifrån museet. 

Flertalet anställda menar att cheferna inte gör särskilt mycket för att 

motivera dem och att de skulle uppskatta om det förekom mer. 

Uppskattning från chefen, då avses beröm, är något som enligt vissa 

anställda verkligen kan motivera. Belöningar och förmåner motiverar oftast 

enbart för stunden och en sådan sak som en julfest beskrivs som ”en kul 

grej, en gång om året”. 

 

De anställdas syn på lön som motivationsfaktor går till viss del isär. 

Bibliotekarien menar att lönen inte är en viktig motivationsfaktor. Denne 

säger dels att bibliotekarie inte är ett yrke som väljs för lönens skull, utan 

förmodligen mer på grund av intresse för själva arbetet, och dessutom att: 

 

”Om lönen är så jätteviktig så ska man inte jobba inom museivärlden.” 

 Bibliotekarie 

 

En intendent som talar om den dåliga lönen och det lilla utrymme som 

finns för det individuella påslaget säger sig ha börjat tröttna. Personen 

ifråga menar att arbetet bygger mycket på personligt engagemang. Att då 

aldrig uppleva känslan av att få något tillbaka påverkar motivationen 

negativt, menar denne person, som lägger ner mycket av sig själv i arbetet 
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och tycker sig göra ett bra jobb, vilket denne också vill premieras för. 

Medhåll kommer ifrån fler anställda, och under våra intervjuer blir det 

tydligt att det hos majoriteten finns en känsla av misströstan, modlöshet 

men även i vissa fall ilska, vad gäller löneläget.  

 

4.4.3 Eget initiativ och ansvar 

Alla intervjuade anser att de får ta mycket eget initiativ. En chef menar till 

och med att de anställda ibland får ta för mycket initiativ, vilket kan 

missbrukas. Det rör sig hela tiden om en avvägning, vilken sker genom 

diskussion. Att anställda får ta mycket initiativ tror denne chef är viktigt för 

en god arbetsmiljö. Chefen tror att inskränkningar skulle kunna leda 

till ”ramaskri”. En annan chef hävdar att ett museum är en arbetsplats där 

det finns många individualister. Det är viktigt att dessa får ta eget ansvar 

och initiativ. Den tillfrågade menar också att eftersom målen inom 

organisationen är otydliga så är det viktigt att de anställda får arbeta för att 

tillfredställa sin egen lust och nyfikenhet, det vill säga att de får lov att 

utvecklas. Chefen på Stadsmuseet säger att museet är en typ av arbetsplats 

där de anställda får ta mycket eget ansvar och att det inte går att kontrollera 

de anställda i särskilt hög utsträckning. 

 

De anställda är mycket positiva till att de får ta egna initiativ och som vi 

varit inne på tidigare anser de generellt att det är viktigt med hänsyn till 

motivation: 

 

”Jag kan tänka mig att det skulle vara väldigt svårt att hitta den rätta .... det 

rätta engagemanget om man inte fick lov att tillvarata sina egna intressen.” 

 Intendent 
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Speciellt de av de intervjuade som är ensamma på sin position menar att de 

har mycket stora möjligheter till att ta egna initiativ. Det är ingen som säger 

åt dem vad samt när saker bör göras. En anställd som är ensam på sin 

position menar att så länge budgeten hålls får egna initiativ tas.  

 

4.4.4 Rättvisa 

Rättvisa kan ses ur olika perspektiv. Vi kommer här dels in på rättvisa 

individer sinsemellan, men även på ”allmän” rättvisa, som i detta 

sammanhang innebär att få något tillbaka i proportion till den prestation 

som görs.  

 

Det råder lite delade meningar om huruvida belöningar och då framförallt 

den individuella lönen fördelas rättvist. En chef menar att en människa 

aldrig uppfattar sin lön som rättvis och tillräcklig. På dennes museum 

motverkas orättvisor på ett sätt av att organisationen är liten vilket leder till 

att de anställda har nära till sin närmsta chef. Detta underlättar utvärdering 

och bedömning av de anställda. En liten organisation medför även att alla 

känner varandra. Denne chef menar vidare att skillnader i lön, med detta 

avses den totala lönen, beror på att de anställda har olika erfarenhet. 

Exempelvis får en nyutexaminerad lägre lön än en mer erfaren person. 

Chefen påpekar dock att det inte bör vara någon skillnad mellan de som 

exempelvis arbetat i fem respektive tio år. Är det skillnad mellan dessa kan 

det upplevas som orättvist eftersom de har likartade kunskaper. En annan 

chef menar att den individuella lönesättningen inte kan anses fungera väl 

eftersom museet inte har särskilt mycket pengar att röra sig med. Trots att 

det rör småsummor menar denna chef att de anställda kan känna sig 

orättvist behandlade, vilket kan leda till motsättningar. En chef säger att det 
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därför är viktig att vara observant, självkritisk och reflekterande vid 

fördelning av ”lönepotten”. 

 

De anställda känner sig generellt sett underbetalda. De flesta är av åsikten 

att arbetsuppgifterna är intressanta, men den låga lönen leder till att de 

upplever att deras prestation inte uppskattas. En anställd påpekar att:  

 

”Det är viktigt att varje människa, får i alla fall något tillbaka för det man 

gör. Inte att nu går jag här och jobbar, och jobbar och jobbar, och jag får 

ingenting och ingen säger någonting.”            Kamrer 

 

Fördelningen i sig anser merparten av de anställda i stort vara rättvis. En 

anställd tror att det kan bli problem om det inte sker en rättvis fördelning, 

men säger vidare att det inte har skett på dennes arbetsplats. Kamreren 

menar att eftersom den individuella lönesättningen rör så små summor blir 

inte någon förargad, vilket dock inte är något som framhålls av fler. 

 

Sammanfattningsvis kan rättvisediskussionen avslutas med följande ord 

från en chef:  

 

”De flesta accepterar nog att vissa får resa mer, men visst kan vissa gräma 

sig över att en del får resa mer. Vissa har högre löner, generellt har vi låga 

löner och vi har deltidsarbetare som får så väldigt lite pengar i handen och 

få tillfällen då de verkligen får göra nåt, och även om det accepteras så 

finns det en sorg i det.”  

 Museichef 
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4.5 Belöningar och motivation - önskemål 

Det cheferna framförallt ser som önskvärt är ett ökat löneutrymme, vilket 

bland annat skulle medföra att det på ett annat sätt än i dagsläget kan 

tydliggöras att det är värt att lägga ner extra möda och energi. Att kunna 

använda lönen som en belöning ses alltså som mycket viktigt. Andra 

exempel som framkommer är fler resor samt möjligheter för de anställda att 

förkovra sig och utvecklas. Även en sådan förmån som gratis frukt på 

jobbet omnämns av en chef. 

 

Även bland de anställda rör de flesta önskemål lönen, vilket tas upp av så 

gott som alla. I övrigt säger några anställda att de trivs i stort, och 

egentligen inte direkt saknar något. Tillägg som att mer fortbildning och 

kompetensutveckling hade varit bra är emellertid vanliga. Ytterligare 

exempel som nämns är personalresor och studiebesök, vilka kan skapa god 

stämning, samt gratis kaffe och tillgång till el till motorvärmare för 

anställda med bil. Som en anställd påpekar kan de två senare trots att de är 

småsaker betyda mycket. En person menar vidare att kollektiva belöningar 

är mer positivt än individuella, eftersom denne är av åsikten att dessa bidrar 

till en bättre stämning och ett bättre klimat på arbetsplatsen. Att de 

anställda stöttar och berömmer varandra är något som önskas av en anställd. 

 

En anställd säger att, förutom en högre lön, så är det enda som skulle kunna 

motivera denne gemensamma mål att sträva mot, vilket dock skulle vara 

mycket betydelsefullt.  
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5 ANALYS 

 

I analysen kommer vi att väva samman vår insamlade empiri med de 

teorier vi har tagit upp i referensramen. Vi kommer även att bidra med 

egna tolkningar och åsikter för att besvara våra problemfrågor samt uppnå 

vårt syfte. Vi börjar med att diskutera belöningssystem och belöningar för 

att sedan övergå till motivation. Avslutningsvis följer en diskussion om 

möjligheterna att använda belöningssystem inom museisektorn. 

 

5.1 Belöningssystemets utformning  

Vi börjar vår diskussion om belöningssystem med att utgå ifrån Wilsons 

(1995) definition om vad som kännetecknar ett belöningssystem. 

 

” A reward system is any process within an organization that encourages 

and reinforces, or compensates people for taking a particular set of actions. 

It may be formal or informal, cash or noncash, immediate or delayed.”     

                   Wilson, 1995 s.16 

 

Wilsons (1995) definition visar att han menar att det ska finnas en koppling 

till en specifik prestation. Vi kommer att diskutera de belöningar som 

redogjorts för i referensramen för att utreda dels om de anställda och 

cheferna betraktar dessa som en del i museernas belöningssystem, samt 

dels hur vi ser på det, det vill säga om den nyss nämnda kopplingen finns.  

 

Vi är av åsikten att det inte räcker med att cheferna ser något som en 

belöning för att det ska ingå i belöningssystemet. Vi menar att det är de 
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anställdas uppfattningar som är av störst vikt eftersom det är de som genom 

belöningar ska motiveras samt påverkas till ett visst agerande.  

 

5.1.1 Monetära belöningar 

Generellt sett är förekomsten av monetära belöningar inom de tre museer 

som ingått i vår studie minimal. Av de tre typerna av monetära belöningar 

som Merchant & Van der Stede (2003) nämner återfinns på museerna 

endast prestationsbaserade löneökningar.  

 

Prestationsbaserad löneökning 

På alla museerna används individuell lönesättning. Som framkommit i 

empirin är löneutrymmet inom museisektorn inte stort. Det kommunala 

löneutrymmet är två procent och generellt sett rör det sig om maximalt 

några hundra kronor per anställd och tillfälle. Med detta i åtanke ställer vi 

oss frågande till om den individuella lönesättningen verkar stimulerande på 

de anställda, vilket enligt Lantz (1995) en rätt tillämpad lön bör göra 

genom att goda arbetsinsatser belönas. En chef nämner att den individuella 

lönen i dagsläget inte kan användas för att visa att det är värt att lägga ner 

extra energi, eftersom summorna är för små. En risk som vi anser kan 

uppkomma är att de anställda inte känner sig motiverade att lägga ner ”det 

lilla extra” då belöningen inte motsvarar prestationen. Följden tror vi kan 

bli att det finns kapacitet inom organisationen som inte tas tillvara. Detta 

missgynnar både individen genom att dennes personliga utveckling 

förmodligen hämmas, och organisationen då dess effektivitet blir lidande.  

  

Enligt Lindeberg (1992) krävs det en värdering vid individuell lönesättning. 

På de kommunalt finansierade museerna baseras den individuella 

lönesättningen på sex kriterier, vilka är yrkeskunnande/färdighet, 
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engagemang/ansvarsförmåga, serviceförmåga, samarbetsförmåga, 

ledarskapsförmåga inom yrket samt flexibilitet/utvecklingsmöjlighet. Dessa 

kriterier rör hur en anställd utför sina arbetsuppgifter. Vi menar därför att 

de kan räknas till vad Lindeberg (1992) benämner individrelaterade 

kriterier. På museerna står dock, som framgått, den prestationsbaserade 

delen av de intervjuades totala lön endast för en liten del. Med anledning av 

storleken på denna del av lönen tror vi att det finns en risk att de anställda 

inte känner att de kan påverka sin löneutveckling genom sitt arbete. 

Merparten av den totala lönen bestäms av sektorns löneläge och vilken 

befattning en individ har, vilket Lindeberg (1992) skulle benämna 

marknadskriterier respektive befattningsrelaterade kriterier. En chef menar 

att en orsak till skillnader i lön är att de anställda har olika lång erfarenhet, 

vilket kan anses vara antingen ett individ- eller befattningsrelaterat 

kriterium.  

 

För att ett belöningssystem överhuvudtaget ska existera menar Smitt et al 

(2002) att det måste kommuniceras. Med detta avser de att förmedla till de 

anställda vad organisationen förväntar sig av dem samt vilken typ av 

belöning de kan få. Vi vill därför påpeka att det är viktigt att kriterierna för 

den individuella lönesättningen är kända för de anställda. En anställd på 

Stadsmuseet säger sig veta att det finns kriterier men är inte säker på vilka 

dessa är. Denne nämner att ett ”papper” med kriterierna brukar delas ut 

inför varje löneförhandling. Detta anser vi visar på att det finns brister i 

kommunikationen och därmed i systemet. Vet en anställd inte om 

kriterierna kan dessa inte påverka dennes dagliga arbete. Även för den 

anställde som hävdar att det i princip inte förekommit utvecklings- och 

lönesamtal under de två och ett halvt år som denne arbetat på museet menar 

vi att kriterierna för utvärdering spelar en mindre roll i det dagliga arbetet. 

Lantz (1995) anser att det krävs en dialog mellan chef och medarbetare för 
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att värdera prestationer, vilket vi menar i vissa fall saknas på de museer vi 

har undersökt.  

 

Med tanke på de sex kriteriernas karaktär är det, enligt oss, omöjligt att 

utvärdera de anställda på ett objektivt sätt. Kriterier såsom 

samarbetsförmåga och engagemang kan inte mätas med kvantitativa data, 

därmed måste utvärdering ske på ett subjektivt sätt. En omständighet som 

kan underlätta i sammanhanget är att alla museerna är relativt små 

arbetsplatser, vilket borde göra det möjligt för respektive chef att lära 

känna sina anställda och ”veta vad de går för”. Chefen för ett av museerna 

framhåller denna faktor som ett sätt att motverka orättvisor.   

 

Vad gäller orättvisor uppger cheferna att även små skillnader i lönenivå kan 

skapa avundsjuka, det vill säga att den som får mindre känner sig orättvist 

behandlad. Vi menar dessutom att den som får mer inte nödvändigtvis 

behöver känna sig rättvist behandlad, eftersom det på museerna rör sig om 

så små summor och skillnader. De personer som får mer kan uppleva 

orättvisa om de anser att belöningen inte står i proportion till deras utförda 

prestation.     

 

Ett sätt att minska känslan av avundsjuka mellan de anställda skulle kunna 

vara att fördela den lilla lönepotten jämnt bland de anställda, vilket i vissa 

fall har förekommit på museerna. En anställd säger att det är ”lugnast” om 

alla får lika mycket men menar samtidigt att det inte bör ske varje gång, 

eftersom detta leder till att de som arbetar bättre inte premieras med en 

högre lön för sina insatser. Här ser vi tydligt att det finns en motsättning. 

Oavsett om lika fördelning av potten sker eller inte kommer samtliga 

individer aldrig att uppleva fördelningen som rättvis. Vi kan alltså 
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konstatera att vid en jämn fördelning av potten kvarstår problemet med 

belöning som inte motsvarar prestation.  

 

Både cheferna och de anställda nämner att det vore önskvärt med ett större 

löneutrymme. Ett större utrymme skulle medföra att belöning skulle kunna 

ges i proportion till prestation. Ett ökat löneutrymme och därmed ökade 

skillnader tror vi skulle kunna leda till större avundsjuka hos de individer 

som får minst. Å andra sidan finns möjligheten att dessa personer då 

anstränger sig mer för att få en större andel av potten, något som vi anser 

skulle vara positivt för organisationen. 

 

Den individuella lönen bestäms av en värdering på individnivå utifrån 

kriterier, vilket visar på att den individuella lönen, enligt Wilsons (1995) 

definition, kan ses som en del i belöningssystemet. En anställd säger att 

lönen skulle kunna vara en belöning men att den i nuläget är för låg för att 

ses som en sådan. Både cheferna och de anställda är överens om att den 

nuvarande individuella lönesättningen inte fungerar i praktiken eftersom 

löneutrymmet är för litet, vilket vi anser indikerar att lönen trots allt inte 

skulle vara en belöning, och därmed inte en del av belöningssystemet. 

Även det faktum att det finns brister i kännedomen om kriterierna menar vi 

talar emot att den individuella lönesättningen skulle vara en del i 

belöningssystemet. 

 

5.1.2 Icke-monetära belöningar 

Brayton Bowen (2004) talar om fem R, vilka är responsibility, respect, 

relationship, recognition och reward. Dessa R spelar enligt honom en viktig 

roll för personalens motivation, men utifrån hans indelning skulle de fyra 

första inte utgöra belöningar, vilket vi dock menar inte är omöjligt. Vi 
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anser att responsibility och recognition kan vara delar i ett belöningssystem. 

Svensson & Wilhelmson (1988) talar om sociala belöningar, vilka de delar 

in i materiella och immateriella. Enligt denna indelning menar vi att 

responsibility och recognition kan ses som sociala immateriella belöningar. 

 

Sociala belöningar – immateriella  

Cheferna nämner beröm som den form av belöning som de har störst 

möjlighet att använda sig av. En visad tilltro samt uppmuntran benämner 

Svensson & Wilhelmson (1988) som immateriella sociala belöningar. Trots 

att detta är den belöning som vi menar kostar minst för museerna att 

använda är alla tre cheferna överens om att de är för dåliga på att berömma 

de anställda. Vi tror att det kan bero på en viss ”slöhet” samtidigt som 

cheferna kanske inte har insett hur viktig denna form av belöning är för de 

anställda, speciellt med tanke på att det inte finns särskilt många andra 

belöningsformer inom museisektorn. Att cheferna menar att de skulle 

kunna ge mer beröm kan, enligt oss, tolkas på olika sätt. Dels skulle 

kommentaren kunna vara prov på ett typiskt ”svenskt tänkande”, att aldrig 

vara bra nog. Dels skulle det kunna vara ett sätt för cheferna att ”hålla 

ryggen fri”, det vill säga att bemöta eventuell negativ kritik på förhand. 

 

Vi menar att den första tolkningen förmodligen inte stämmer eftersom 

merparten av de anställda, precis som cheferna, tycker att det förekommer 

för lite beröm och uppskattning. Även det fåtal som menar att de får 

tillräckligt med beröm säger att det inte är ofta förekommande. Huruvida 

den andra tolkningen stämmer kan vi däremot inte uttala oss om, eftersom 

det inte har framgått i intervjuerna. 

 

De flesta anställda har angett att det främsta sättet för dem att veta om de 

gör ett bra arbete är en egen inre känsla. Vi menar att detta kan medföra en 
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risk då det inte är säkert att den anställdes känsla är rätt. Det vill säga, det 

den anställde gör går inte i linje med vad som är bäst för organisationen. Vi 

menar att det därför är av vikt att ledningen genom beröm, eller andra 

belöningar, försöker visa vad som är riktigt. Vi vill dock påpeka att vi är 

medvetna om att det inte är säkert att ledningen alltid vet vad som är ett 

riktigt agerande. 

 

Det beröm som ändock ges av cheferna har en klar koppling till ett väl 

utfört arbete, varför vi menar att det i allra högsta grad kan ses som en del 

av belöningssystemet enligt Wilsons (1995) definition.  

 

Enligt Svensson & Wilhelmsons (1988) klassificering skulle även ett ökat 

inflytande över det egna arbetet, flexibel arbetstid samt 

karriärmöjligheter/befordran, vilka alla finns på museerna, ingå i de sociala 

immateriella belöningarna. Eget initiativ och ansvar återkommer vi till 

under motivationsavsnittet. Flextid gäller alla anställda och är inte kopplat 

till arbetsprestation eller dylikt. Vi anser därmed att flextid inte kan ses som 

en del av belöningssystemet utan snarare är en förmån, vilket även gäller 

för arbetstidsförkortningen som sommartid förekommer på de kommunala 

museerna.  Vad gäller avancemang ser vi en koppling till ett väl utfört 

arbete men ett väl utfört arbete behöver inte leda till avancemang. 

Befordran kan ses som en belöning men det sker ytterst sällan inom 

museisektorn, då organisationerna är små samt rörligheten på tjänster liten.   

 

Sociala belöningar – materiella 

Av de exempel som Svensson & Wilhelmson (1988) tar upp i kategorin 

materiella sociala belöningar förekommer utbildning, personalfester, resor, 

gratis kaffe samt friskvård på de museer vi undersökt. Huruvida dessa kan 
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sägas ingå i belöningssystemet eller ej, utifrån Wilsons (1995) definition, 

och därmed vår, är en annan fråga. 

 

Gratis kaffe, friskvård samt i de flesta fall personalfester gäller alla 

anställda och saknar koppling till vad en anställd gör. Vi menar att det är 

viktigt att påpeka att de därmed inte kan anses ingå i belöningssystemet. 

Vad gäller personalfester eller dylikt används dessa emellertid i enstaka fall 

som belöningar. Ett exempel på detta, som en museichef tog upp, var en 

gemensam middag för de anställda som varit engagerade i en viss 

utställning.  

 

Vad gäller resor och utbildning går åsikterna om dessa är en del av 

belöningssystemet isär bland cheferna. Två av cheferna menar att de i 

enstaka fall har använt sig av resor och utbildning för att belöna en bra 

insats. Frågan är om det trots det är möjligt att se dessa som belöningar då 

de anställda är eniga om att varken resor eller utbildning är en belöning. 

Resor gäller så gott som alltid alla anställda, en anställd får följa med 

oberoende av dennes prestation, och utbildning är snarast en förutsättning 

för att sköta sitt arbete, som en anställd framhåller. Trots att två av cheferna 

menar att utbildning i vissa fall kan ses som en belöning framgår det av 

diskussionerna att behovet av fortbildning oftast är avgörande. Vi tror att 

detta beror på att det i dagsläget förekommer lite utbildning, vilket de 

intervjuade framhåller. Skulle det finnas möjlighet till mer personal- och 

kompetensutveckling menar vi att utbildning skulle kunna användas till att 

belöna en bra prestation.  
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5.1.3 Inre belöningar 

Ett vanligt förekommande svar på frågan om hur den anställde vet att/om 

denne utfört ett bra arbete är att denne ”bara vet”, med andra ord själv 

känner det. Vetskapen om att något önskvärt är uppnått, en inre känsla av 

tillfredställelse, är enligt Merchant & Van der Stede (2003) en inre 

belöning. 

 

Vetskapen att något önskvärt är uppnått kan exemplifieras av en anställd 

som menar att det ger en känsla av tillfredsställelse att hinna med det som 

ska göras. Under intervjuerna lyste det igenom, även om det inte alltid 

uttryckligen sades, att vissa ser den samhällsbildande uppgift museerna har 

som mycket viktig. En anställd säger att denne vill göra en skillnad/ett 

avtryck. Vi anser att exempelvis arbetet med barn och ungdomar kan leda 

till en känsla av att något önskvärt är uppnått genom det den anställde gör, 

vilket vi menar är en inre belöning. Vi ser inte inre belöningar som en del 

av belöningssystemet, eftersom vi menar att cheferna inte direkt kan sägas 

råda över dessa. Även om de inte ses som en del i systemet anser vi dem 

trots detta vara belöningar, vilka påverkar de museianställdas motivation.   

 

5.1.4 Belöningar - en sammanfattning 

Vi har konstaterat att det finns en koppling mellan prestation och beröm. 

Beröm kan därmed ses som en del av belöningssystemet. Även museernas 

individuella lönesättning ingår, utifrån Wilsons (1995) definition, i 

systemet. De intervjuade anser emellertid inte att den individuella 

lönesättningen är en belöning, varför vi trots allt ställer oss tveksamma till 

om den kan sägas ingå i museernas belöningssystem. Befordran är en form 

av belöning men den är sällan förekommande på museerna. Vad gäller 

middag/fest, utbildning samt resor förekommer dessa, men de används 
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endast i enstaka fall som belöningar. Flextid, kaffe, friskvård och dylikt kan 

inte ses som belöningar. Vi anser dem vara förmåner eller trivselhöjande 

faktorer, vilka inte ingår i belöningssystemet. Som vi tidigare konstaterat 

anser vi att inre belöningar ligger utanför en organisations belöningssystem.  

Även om vi inte anser dem vara en del av systemet ser vi dem emellertid 

som belöningar som motiverar de museianställda.  

 

5.1.5 Uppfyller det existerande belöningssystemet sitt syfte? 

”I praktiken har jag inte mycket, man kan uppmuntra folk, man har ordets 

makt så att säga och det är ju ett belöningssystem…”   Museichef 

 

Som har framgått i hittillsvarande diskussion är det ont om belöningar på 

museerna som vi har undersökt, vilket får oss att tro att det ser liknande ut 

inom hela sektorn. Brayton Bowen (2004) menar att ett bra 

belöningssystem bland annat ska motivera och hålla kvar de anställda inom 

organisationen samt attrahera nya personer. Att belöningssystemen på de 

tre museerna inte är särskilt välutvecklade tror vi bland annat kan bero på 

att det råder en hög arbetslöshet inom museisektorn, vilket medför att 

museernas belöningssystem inte nödvändigtvis måste tjäna till att attrahera 

och behålla personal. På grund av den höga arbetslösheten är det stor 

konkurrens om arbetstillfällena och de som redan har ett arbete rör inte på 

sig. Detta framgår tydligt av följande citat: 

 

”Om man får jobba här så är man väldigt tacksam eftersom det är så svårt 

[att få det] och åtråvärt.”   Museichef 

 

Belöningssystem har ett informativt syfte. Systemet ska, enligt Merchant & 

Van der Stede (2003), signalera vilka områden som är viktiga för 

organisationen. Inte heller det syftet kan sägas vara uppfyllt i någon högre 
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grad i museerna. Vi har bland annat kunnat se att kännedomen om 

kriterierna för lönesättning inte är särskilt hög och vi menar därmed att den 

individuella lönesättningen inte signalerar till de anställda vad som ska 

prioriteras. Vi är av åsikten att museernas existerande belöningssystemen 

inte heller kan sägas uppfylla de av Svensson (2001) uppräknade syftena 

som ett sådant bör uppfylla, åtminstone inte i någon högre utsträckning. På 

grund av att kopplingen mellan prestation och belöning är svag tror vi att 

risken blir att den stimulerande effekt som ett belöningssystem bör ge 

uteblir. Det blir istället en positiv överraskning om den anställde får en 

belöning. Personen i fråga arbetar inte systematiskt för att uppnå en 

belöning, vilket vi ser som ett tecken på att systemet, enligt Svensson & 

Wilhelmsons (1988) definition, är reaktivt och inte proaktivt.   

 

5.2 Motivation 

Det är olika typer av personer som arbetar på museer. Vissa har sökt sig till 

museisektorn eftersom de har ett genuint intresse för museiverksamheten 

medan andra arbetar där på grund av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Emellertid ingår ingen av dem som vi har intervjuat i den senare gruppen. 

Det finns även de som har arbetsuppgifter som inte är specifika för just 

museiverksamhet, såsom administrativ personal. Enligt en biträdande 

direktör behöver det dock inte betyda att dessa personer inte ”brinner” för 

sitt arbete.  

 

5.2.1 Drivkrafter 

Av de drivkrafter som Svensson & Wilhelmson (1988) tar upp är tvång inte 

förekommande på något av museerna. Orsaken till detta är enligt oss att 

verksamheten är av en sådan art att det krävs att eget initiativ tas, vilket 
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enligt Svensson & Wilhelmson (1988) är oförenligt med denna typ av 

negativa drivkrafter.  

 

Lönen är i teorin den främsta av de materiella drivkrafterna. I praktiken, på 

de museer vi studerat, är alla intervjuade oberoende av position överens om 

att lönerna är låga. En anställd uttrycker det på följande sätt: 

 

”Jag menar, lönerna på den här institutionen är ju så att man blir generad, 

faktiskt. Fullständigt orealistiska löner.” Intendent 

 

Vi menar att detta borde betyda att lönerna inte är den främsta drivkraften 

för de anställda inom denna sektor, således måste de drivas av något annat. 

Trots att vi menar att de anställda drivs av något annat än lönen så spelar 

den ändå en roll. Att det finns missnöje med lönen visar att den/de andra 

drivkrafterna inte uppväger den låga lönen helt. Det kan dock vara värt att 

påpeka att individer för vilka de materiella drivkrafterna är mycket viktiga 

alltid har möjlighet att byta till ett mer välbetalt yrke.  

 

Enligt Svensson & Wilhelmson (1988) är lönen inte enbart en materiell 

drivkraft. Den symboliserar även status och makt, vilket i detta fall skulle 

kunna tyda på att det innebär låg status att arbeta inom museisektorn. Vi 

anser emellertid att det kan finnas andra faktorer som påverkar branschens 

rykte och attraktivitet, eftersom det under intervjuerna har framgått att 

sektorn är populär.   

 

Svensson & Wilhelmson (1988) menar att ideologiska införlivade 

drivkrafter rör en individs engagemang för vissa idéer. Det finns tre 

förutsättningar för att en organisations övergripande mål ska motivera 

individen. För det första måste de anställda tilltalas av organisationens mål. 
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Ingen av de anställda har sagt rakt ut att de vare sig ställer upp på målen 

eller att de inte gör det. Då målen, som är relativt lika för respektive 

museum, enligt oss, kan sägas vara förhållandevis ”oförargliga” samt 

allmänna är vi av åsikten att det knappast är vågat att anta att de anställda 

ställer upp på dessa mål. Den andra förutsättningen som rör sambandet 

mellan individens vardagsproblem och organisationens strävanden är inte 

något som vi kan uttala oss om. För det tredje ska individen se sitt arbete 

som bidragande till att organisationens mål uppnås. På det stora hela anser 

de intervjuade att deras dagliga arbete har en koppling till helheten. De 

övergripande målen sägs emellertid vara aningen vaga och diffusa. Vi ser 

vissa problem med diffusa mål. Antingen kan det innebära att nästan allt 

som en anställd gör kan innefattas i dem, eller att det blir svårt för den 

anställde att överhuvudtaget veta vad denne ska göra på grund av att målen 

är otydliga. Huruvida de anställda kan anses drivas av de införlivade 

drivkrafterna är svårt för en utomstående att avgöra. På frågan om vad som 

motiverar de anställda uppgav ingen de organisationsövergripande målen 

som en faktor i sammanhanget. Vi vill dock påpeka att detta inte 

nödvändigtvis behöver innebära att de inte motiveras av denna faktor. Det 

kan vara så att målen mer eller mindre tas för givna eller att de anställda 

helt enkelt inte tänkte på att nämna dessa som en motiverande faktor. 

 

En individ som drivs av sociala drivkrafter agerar på ett sätt som denne tror 

kommer leda till erkännande från gruppen. Hur viktiga dessa drivkrafter är 

för respektive individ varierar, men Svensson & Wilhelmson menar att: 

 

”Alla människor vill ha erkänsla, beröm, uppskattning när de har gjort 

något bra.”  Svensson & Wilhelmson, 1988 s.13 
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Erkännande kan ske genom att en anställd får en belöning, och därmed 

framhålls. På museerna kommer belöningar främst i form av beröm, och en 

chef menar att det är speciellt viktigt att ge en anställd som gjort något ”i 

det dolda” beröm inför andra anställda. Som vi tidigare diskuterat uppges 

förekomsten av beröm och uppskattning från chefen generellt sett vara 

relativt dålig, samtidigt som alla anställda betonar att det är viktigt att få 

beröm. Vi menar att det här finns en möjlighet för cheferna. Dessa skulle 

på ett bättre sätt än idag kunna nyttja de sociala drivkrafterna genom att 

använda mer beröm och uppskattning gentemot personalen i det dagliga 

arbetet, och därmed få en mer motiverad personal. 

 

Enligt Svensson & Wilhelmson (1988) handlar inneboende drivkrafter om 

självförverkligande, utmaningar och engagemang. Det har i samtalen med 

de museianställda tydligt framgått att den höga graden av frihet samt 

möjligheten att ta eget initiativ är avgörande för motivationen. En chef 

menar att det på museer finns en mängd individualister, och att det är 

viktigt att dessa får ta eget ansvar och initiativ. Vidare påpekas att de 

anställda bör få en chans att utvecklas genom att i sitt arbete få 

tillfredsställa den egna lusten och nyfikenheten. Med andra ord är både 

chefer och anställda införstådda med de inneboende drivkrafternas 

betydelse, vilka även nyttjas. Till skillnad från Svensson & Wilhelmson 

(1988) som hävdar att de inneboende drivkrafterna ofta är kraftigt 

underskattade anser vi inte detta vara fallet vad gäller museerna.   

 

En chef säger att en form av utveckling för de anställda är att dessa kan åta 

sig fler arbetsuppgifter, vilket går i linje med Svensson & Wilhelmsons 

(1988) resonemang om att en utökning av arbetsuppgifterna ökar 

engagemanget och ger den anställde en utmaning. Vi vill dock poängtera 

att dessa möjligheter är begränsade på museerna. Att åta sig fler uppgifter 
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kan fungera motiverande på kort sikt men det blir ohållbart i längden då 

arbetsbördan blir för stor. Detta eftersom en museianställd som åtar sig nya 

uppgifter inte kan avsäga sig några gamla. 

 

Vår uppfattning är att inneboende drivkrafter är de klart viktigaste 

drivkrafterna för de museianställda, vilket kan illustreras med ett citat från 

Svensson & Wilhelmson (1988) som menar att:  

 

”Yrkesstolthet och arbetsglädje kan inte köpas med materiella belöningar” 

 Svensson & Wilhelmson, 1988 s.157 

 

Till skillnad från oss är Svensson & Wilhelmson (1988) emellertid av 

åsikten att de materiella drivkrafterna är de viktigaste och att de inneboende 

kommer först på andra plats. 

 

5.2.2 Porter & Lawlers motivationsmodell 

Som vi tidigare påpekat är denna modell av amerikanskt ursprung, vilket vi 

återigen vill göra läsaren uppmärksam på. I Porter & Lawlers (1968, i 

Pinder, 1984) modell redogörs för hur en individs tillfredsställelse påverkas 

av individens förväntan på en belöning samt belöningens förväntade värde. 

Tillfredsställelsen en person får av en belöning påverkar i sin tur framtida 

förväntningar och prestationer.  

 

Vi har insett att de anställda på museerna har låga förväntningar på 

belöningar, både på dess värde och på dess sannolikhet. Orsaken till detta 

är enligt dem själva att de är införstådda med att de arbetar inom den 

offentliga sektorn/kultursektorn. Huruvida belöningar i denna sektor skulle 
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vara få enbart beroende på sektorns finansiering återkommer vi till under 

avsnitt 5.3. 

 

Som vi tidigare diskuterat i analysen är det på museerna oftast en svag 

koppling mellan prestation och yttre belöning. För att någonting ska vara 

en belöning måste det värdesättas av mottagaren, vilket enligt de anställda 

inte är fallet vad gäller den ”lilla delen” individuell lön. Koppling mellan 

prestation och beröm finns och berömmet uppskattas av de anställda, och 

har därmed ett värde. Emellertid är sannolikheten att få beröm inte särskilt 

stor, enligt de intervjuade. Vad som framkommit i intervjuerna är att 

chanserna att få beröm skiljer sig lite åt beroende på vilka arbetsuppgifter 

en anställd har. Exempelvis utförs en del uppgifter mer i det dolda och 

dessa är svårare att få respons på, vilket gör att vi tror att vissa anställda 

anpassat sina förväntningar därefter. 

 

En typ av yttre belöning är den respons som kan komma utifrån, 

exempelvis från besökare, genom tidningar eller utmärkelser. Eftersom 

cheferna inte direkt råder över detta ser vi inte denna externa respons som 

en del i museernas belöningssystem. Därmed dock inte sagt att den inte kan 

upplevas som en belöning vilken kan påverka en anställds motivation och 

tillfredsställelse.   

 

Ytterligare en faktor som, enligt Porter & Lawlers modell, påverkar en 

individs tillfredsställelse är inre belöningar. I vår undersökning har det visat 

sig att dessa är mycket viktiga för de anställda. Känslan av att ”ha gjort 

något bra” är enligt vissa intervjuade ibland det enda sättet på vilket de vet 

om de gjort ett bra arbete. Alla anställda säger sig dessutom vara 

tillfredsställda med sina arbetsuppgifter, vilket enligt oss kan ses som en 

form av inre belöning i sig. En fråga som vi ställt oss är om det kan vara så 
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att de inre belöningarna blir extra viktiga eftersom det finns relativt få yttre 

belöningar. Vi tycker att det låter rimligt att de inre belöningarna blir 

viktigare i sådana fall, då vi är av åsikten att alla människor vill ha någon 

form av belöning. Naturligtvis är vi medvetna om att det förekommer att 

människor arbetar trots att varken de inre eller yttre belöningarna är 

tillfredsställande. Människor kan arbeta för att de inte har något val, 

för ”ren överlevnad”.  

 

Möjligtvis är det så att de inre belöningarna alltid är speciellt viktiga inom 

museisektorn, då de som arbetar inom denna sektor vill göra en insats för 

allmänheten. Ett väl utfört arbete kan då i sin tur leda till en känsla av 

tillfredsställelse. 

 

Porter & Lawler (1968, i Pinder, 1984) talar i sin modell om betydelsen av 

att de anställda vet sina arbetsuppgifter. Förståelsen för och utformningen 

av den egna rollen påverkar vilken prestation som kan uppnås. Denna 

förståelse är ibland bristfällig bland de museianställda vilket vi menar kan 

leda till att en ”maximal” prestation inte uppnås. Vi anser att förståelsen 

skulle kunna öka om det fanns fler och tydligare mål för de anställda. Fler 

och tydligare mål har även ett antal anställda uppgett som önskvärt. Ett 

annat verktyg för att uppnå denna förståelse menar vi skulle kunna vara 

arbetsbeskrivningar. Arbetsbeskrivningar skulle dock kunna inverka 

negativt på graden av eget initiativ och ansvar, vilka är mycket viktiga för 

de anställdas motivation. 

 

Om belöningen står i relation till vad individen förväntar sig upplever 

individen en känsla av rättvisa. Är belöningen mindre eller inte alls 

förekommande uppfattas den som orättvis. Porter & Lawler menar i sin 

modell att den tillfredsställelse eller otillfredsställelse en individ upplever 
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kommer att påverka hur denne ser på belöningens värde, vilket den 

framtida insatsen anpassas efter. Till skillnad från Svensson & Wilhelmson 

(1988) menar vi liksom Jacobsen & Thorsvik (1998) att uppfattningen om 

vad som är rättvisa är individuell för varje individ. Det avgörande blir 

därför inte vad cheferna anser vara rättvist utan vad den anställde tycker. 

En anställd påvisar hur viktigt det är att erhålla något för det arbete som 

görs.  

 

”Det är viktigt att varje människa, får i alla fall något tillbaka för det man 

gör. Inte att nu går jag här och jobbar, och jobbar och jobbar, och jag får 

ingenting och ingen säger någonting.”             Kamrer 

 

Ur diskussionen med de museianställda framgår dock att de ofta anser att 

de inte får belöning, varken monetär eller icke-monetär, i proportion till det 

de gör. Vissa menar att de ibland känner att de förtjänar att få 

uppmärksamhet/belöning för att de utfört ett bra arbete, men att ingenting 

sker, vilket de säger leder till att det är lätt att tröttna. De anställda verkar 

enligt oss vara resignerade inför det faktum att det förekommer få 

belöningar. Vi kan emellertid inte säkert veta hur detta i sin tur påverkar de 

anställdas framtida prestationer. Det är dock inte orimligt att anta att det 

finns en risk för att effektiviteten minskar. 

 

5.2.3 Herzbergs motivationsteori 

Utifrån de intervjuades utsagor har vi identifierat ett antal faktorer som 

enligt Herzbergs (1966, i Jacobsen & Thorsvik, 1998) definition skulle 

klassas som motivationsfaktorer. En mycket viktig faktor med avseende på 

de anställdas motivation är att få ta ansvar och eget initiativ. Beröm och 

erkännande kan anses vara ytterligare en motivationsfaktor. Berömmet kan, 
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som vi tidigare har skrivit, komma från chefen eller kollegorna men det är 

sparsamt utdelat. Några anställda menar att de får den största delen av 

responsen från besökare respektive utomstående kontakter istället för 

inifrån organisationen. Denna externa respons är även den mycket viktig 

för motivationen. Herzberg (1966, i Jacobsen & Thorsvik, 1998) nämner 

prestationer – att göra ett bra arbete – som en motivationsfaktor, något som 

även bekräftats i våra intervjuer. De anställdas möjlighet till personlig 

utveckling, växande, menar vi är begränsad på museerna, åtminstone med 

avseende på vidareutbildning. Karriärmöjligheterna inom sektorn är 

mycket begränsade. Vi vill med detta emellertid inte påstå att personer inte 

kan utvecklas inom museisektorn.  

 

Väl definierade mål att arbeta mot är en faktor som vi, efter att ha talat med 

de anställda, anser ha en motiverande effekt. Herzberg nämner inte mål 

som en faktor överhuvudtaget. Eventuellt skulle det dock kunna ses som en 

del i arbetsledningens kompetens och vägledning, vilket denne tar upp 

under hygienfaktorer. Det är dock svårt för oss att bedöma om mål är en 

motivations- eller hygienfaktor eftersom det är svårt att avgöra om de 

anställda är otillfredsställda eller missnöjda med avsaknaden av mål, vilket 

är vad som är avgörande för klassificeringen.  

 

Vad gäller hygienfaktorer menar vi att typiska exempel på sådana är flextid 

samt gratis kaffe. Detta blir framförallt påtagligt i jämförelsen mellan 

museerna, då de anställda på två av museerna bjuds på kaffe, vilket inte är 

fallet på det tredje. Det är tydligt att kaffet inte motiverar de anställda. På 

museet som inte bjuder sina anställda på kaffe skapar detta förtret, och en 

anställd säger att gratis kaffe skulle betyda mycket trots att det är en enkel 

sak. Vad gäller friskvård tror vi att det, på sätt och vis, är en hygienfaktor. 

De som nyttjar friskvårdsförmånen skulle säkerligen bli missnöjda om den 
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togs bort, medan de som inte nyttjar den knappast skulle sakna den. Vi 

menar att resor får ses som en hygienfaktor med tanke på att det är något 

som i regel sker en gång årligen, vartannat år en lite längre sådan, vilket de 

anställda är medvetna om och därför mer eller mindre förväntar sig.  

 

De anställds syn på utbildning är att detta snarast är en rättighet, för att 

kunna sköta arbetet. De menar att det i dagsläget finns för lite personal- och 

kompetensutveckling, vilket även cheferna framhåller. De bristande 

utbildningsmöjligheterna skapar missnöje, varför vi ser utbildning som en 

hygienfaktor. 

 

Herzberg (1966, i Jacobsen & Thorsvik, 1998) menar att lönen är en 

hygienfaktor. Lönerna i museisektorn är överlag låga, och ett flertal av de 

personer vi intervjuat menar att de skulle motiveras av en högre lön. Att de 

anställda säger att de skulle motiveras av högre lön behöver emellertid inte 

betyda att lönen är en motivationsfaktor. Vi vill framhålla att vi tror att 

individer ytterst sällan är nöjda med sin lön, eller åtminstone uppger sig 

vara det, av risk för att gå miste om framtida lönehöjningar. Som vi tidigare 

kommit fram till i diskussionen om drivkrafter är lönen inte den viktigaste 

drivkraften för de anställda, eftersom de trots allt inte lämnar museisektorn. 

De anställda är missnöjda med den rådande lönenivån. På grund av detta 

och eftersom vi inte anser att lönen är en viktig drivkraft, menar vi, i 

enlighet med Herzberg, att den är en hygienfaktor. 

 

Vi har tidigare under uppsatsens gång diskuterat de svårigheter som finns 

med att använda utländsk litteratur och vi vill än en gång påpeka detta. Vad 

gäller Herzbergs teori kan det förekomma skillnader mellan amerikansk 

och svensk kultur, vilket det är viktigt att läsaren har i åtanke när analysen 

läses. Vidare vill vi tillägga att Herzbergs teori är relativt gammal, vilket 
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gör att samhället samt människors värderingar kan ha förändrats sedan 

teorin skapades.   

 

5.3 Ett belöningssystems möjligheter 

Chefen för Stadsmuseet säger sig ha en ambition att styra verksamheten 

och därigenom de anställda. Vi menar att sektorn/arbetets art är sådan att 

kreativitet krävs, vilket i sin tur borde betyda att en alltför hård styrning 

inte är möjlig. Som vi tidigare påpekat anser vi att de inneboende 

drivkrafterna är de viktigaste drivkrafterna för de museianställda. Det 

intryck vi fått är att museernas styrning inte är särskilt hård i dagsläget.  

 

Museernas huvudsakliga finansieringskälla är staten respektive kommunen. 

Vi menar att det finns både för- och nackdelar med en offentlig finansiering. 

En fördel som vi ser är den stabilitet som en offentlig finansiering medför, 

museerna vet att den största delen av medlen är ”garanterade”. Varje 

enskilt museum är relativt fritt att välja hur det vill använda sig av sina 

anslag så länge som det arbetar mot verksamhetsmålen samt håller 

budgeten. Vi menar att bidragssystemet inte kan sägas bygga på 

motprestationer i någon högre grad. Vi har emellertid under intervjuerna 

fått uppfattningen att staten har en bättre uppföljning av mål än vad 

kommunerna har. 

  

De flesta intervjuade har framhållit det faktum att verksamheten till största 

delen är offentligt finansierad och menar att detta i hög grad påverkar 

förekomsten och utformningen av belöningar. Till viss del tror vi att detta 

stämmer, eftersom museerna har relativt små medel att röra sig med. Detta 

tydliggörs exempelvis i uttalanden som två av de intervjuade gjorde, där de 

säger att efter att hyra och löner är betalda finns inte mycket pengar kvar. 
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Ytterligare en orsak till att museernas belöningssystem inte är så 

välutvecklade, som även den har med den offentliga finansieringen att göra, 

kan vara att det finns en risk att vidlyftiga belöningar skulle uppröra 

skattebetalarna.  

 

Vi tror inte att utformningen av belöningssystem inom museiverksamhet 

beror på finansieringsformen i lika hög utsträckning som de intervjuade 

påstår. En annan möjlig orsak som vi ser är att det rör sig om just 

kulturverksamhet. I diskussionerna med de museianställda om yrkes- och 

branschval framgår att merparten har sökt sig till museibranschen, eller 

kultursektorn i stort, på grund av sitt intresse för denna typ av verksamhet. 

Att människor söker sig till denna bransch trots den höga arbetslösheten 

menar vi måste tyda på ett genuint intresse bland anställda i 

museibranschen. Ett av de främsta syftena med ett belöningssystem är, 

enligt Merchant & Van der Stede (2003), att attrahera nya individer samt 

behålla redan anställd personal. Med tanke på ovanstående diskussion 

menar vi att belöningssystem får mindre betydelse i museisektorn, eftersom 

detta syfte redan kan sägas vara uppfyllt.   

 

Vad gäller belöningssystem i museiverksamhet är en fråga som 

uppkommer om det är i branschens intresse att ha vissa typer av belöningar, 

vi åsyftar här främst monetära sådana. En chef säger att det finns en risk att 

belöningssystem drar till sig ”fel” människor, det vill säga personer som 

saknar ett genuint kulturintresse och enbart söker sig till museet på grund 

av belöningarna. Vi menar att det förmodligen skulle krävas avsevärt fler 

belöningar än vad som finns idag för att denna risk ska bli överhängande. 

Det finns i nuläget relativt få belöningar på museerna och lönenivån anses 

vara låg, vilket merparten av de anställda uppger sig vara missnöjd med. 

Därför anser vi att en utveckling av belöningssystemen i första hand skulle 
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bidra till att minska missnöjet, och att det skulle fordras ett betydligt mer 

frikostigt system innan det lockar till sig ”fel” människor. 

 

Ytterligare en försvårande omständighet vad gäller användandet av 

belöningssystem i museiverksamhet är svårigheten att mäta prestationer, 

vilket cheferna har påpekat. Belöningar inom ett belöningssystem ska 

enligt Wilson (1995) vara kopplade till en prestation. Till stor del beror 

svårigheterna att mäta prestationer på att museerna bedriver 

tjänsteproducerande verksamhet, där det dessutom är problematiskt att 

bedöma vad varje enskild anställd bidragit med. Ett alternativ till 

individuella belöningar kan i detta fall vara gruppbaserade sådana. På 

samtliga museer ges belöning ibland till en grupp, antingen i form av 

beröm eller i enstaka fall i form av en middag/fest. Merchant & Van der 

Stede (2003) påpekar att gruppbelöningar har en svagare koppling till 

prestation än vad individuella belöningar har. Vi är dock av åsikten att 

denna koppling i samtliga museer är relativt svag även för de individuella 

belöningarna.  

 

Vi menar att ännu en orsak till att det är svårt att utvärdera en prestation är 

den diffusa målbild som finns på museerna. De övergripande målen på 

museerna är abstrakta och som cheferna säger är de svåra att bryta ner, 

vilket överensstämmer med Rombachs (1991) resonemang. Flertalet 

museianställda anser att det saknas konkreta mål för det dagliga arbetet. 

Rombach (1991) menar att det inte alltid är nödvändigt att bryta ner 

övergripande abstrakta mål utan att dessa kan vara mål även för den 

enskilde anställde. Detta sker till viss del inom museerna, framförallt 

intendenterna arbetar på detta sätt. För andra anställda kan det emellertid 

vara svårare att se kopplingen mellan det de gör och museets övergripande 

mål. Det är samtidigt viktigt att påpeka att alla anställda dessutom inte är 
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helt införstådda med vilka de övergripande målen är, något som vi menar 

borde kunna åtgärdas relativt enkelt.  

 

Det intryck som vi fått är att Arbetets museum arbetar mer med mål än vad 

de kommunalt finansierade museerna gör. Arbetets museum bryter ner 

verksamhetsmålen till operativa mål vilka i sin tur följs upp regelbundet. Vi 

menar att detta tyder på att det trots allt är möjligt att sätta upp samt bryta 

ner mål inom museiverksamhet om önskan finns. Åtminstone i högre grad 

än vad som i dagsläget sker i de två kommunalt finansierade museerna som 

vi har undersökt.  

 

5.4 Yrkesspecifika skillnader 

På grund av att det finns många olika kategorier av anställda, yrken som är 

mer eller mindre specifika för sektorn, hade det varit lätt att tro att åsikterna 

skulle skilja sig åt avsevärt mellan olika yrkesgrupper. Det finns 

naturligtvis skillnader mellan olika individer men vi har inte direkt sett 

några markanta yrkesspecifika sådana. Vi tycker att detta är lite förvånande, 

men vi tror att en möjlig orsak kan vara museisektorns karaktär. Eftersom 

det rör kulturverksamhet är vår uppfattning att majoriteten av dem som 

arbetar inom museibranschen lockats till denna verksamhet av ett genuint 

intresse. Vad vi menar är att det oavsett yrkeskategori finns ett 

grundläggande intresse för sektorn och dess verksamhet. Huruvida detta 

gäller även för personer som arbetar på museerna i arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder kan vi emellertid inte uttala oss om, då ingen av de intervjuade 

tillhör denna grupp. Ytterligare en faktor som vi menar kan bidra till att 

åsikterna är likartade är att vi tror att individernas förväntningar är relativt 

lika. Detta i sin tur tror vi beror på att de anställda alla är medvetna om att 

det är offentlig sektor, vilket vi tidigare fört en diskussion om. 
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En yrkesspecifik skillnad som emellertid framkommit är att intendenterna 

är de som tydligast framhåller sitt missnöje med lönen. Intendenternas 

starka missnöje kan tyckas lite förvånande. Yrket intendent är mer specifikt 

för branschen än vad exempelvis kamrer eller vaktmästare är. Vi menar att 

det därför inte hade varit orimligt att anta att intresset för 

museiverksamheten skulle vara större inom denna yrkeskategori, och att 

lönen därmed skulle vara mindre betydelsefull. Kanske kan det starka 

missnöjet bland intendenterna bero på deras relativt sett höga grad av 

personligt engagemang, och att detta inte återspeglas i lönen.  
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6 SLUTORD 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur belöningssystem i museer är 

utformade, vilka signaler de sänder ut samt vad som motiverar de anställda. 

För att uppnå syftet har vi utgått från de tre problemfrågorna. 

 

- Hur är belöningssystem i museiverksamhet utformade och vilken syn 

har de anställda och cheferna på dessa? 

 

I vår undersökning har det framkommit att belöningssystemen inom de tre 

museerna inte är speciellt välutvecklade. Kopplingen mellan prestation och 

belöning är i de flesta fall svag. Beröm är den belöningsform som uppvisar 

den starkaste kopplingen till prestation, men samtliga intervjuade uppger 

dock att beröm inte är särskilt vanligt förekommande. Vi menar att 

cheferna borde använda denna form av belöning oftare då de anställda 

skulle uppskatta detta samtidigt som det inte kostar museet något i 

monetära termer. Alla museerna använder individuell lönesättning. 

Emellertid är löneutrymmet litet och signalerar inte till de anställda att det 

är värt att lägga ner extra energi. De anställda upplever inte att de kan 

påverka sin lön, trots att den individuella lönen bestäms utifrån kriterier 

och på så sätt har en koppling till den anställdes prestation. De anställda ser 

i dagsläget inte lönen som en belöning, då beloppet anses vara för lågt. 

Dessutom är kännedomen om kriterierna för utvärdering bristfällig. 

Befordran är en belöning men en mycket ovanlig sådan bland annat 

eftersom rörligheten inom museisektorn är liten. Utbildning, fest samt resor 

har enligt cheferna i enstaka fall använts som belöningar. Vad gäller gratis 

kaffe, friskvård och andra förmåner kan dessa, enligt oss, inte ses som 



Belöningssystem och motivation i museiverksamhet                               Slutord 
 

 
102

belöningar, utan som trivselhöjande faktorer. Att belöningssystemen på 

museerna inte är så välutvecklade medför att de anställda ibland har svårt 

att veta om de har gjort ett bra arbete. Systemen signalerar inte heller till de 

anställda vad dessa ska prioritera.    

 

- Vad motiverar de anställda? 

 

Vi har under intervjuerna insett att de anställda, trots vitt skilda yrkesroller, 

till stor del motiveras av liknande faktorer. De anställda säger sig alla trivas 

med sina arbetsuppgifter, vilka de finner intressanta. Frihet och möjligheten 

att få ta eget initiativ är mycket viktigt för de anställdas motivation. Vi 

menar därför att de inneboende drivkrafterna är de viktigaste för de 

museianställda. Även respons från besökare samt andra externa källor 

påverkar motivationen positivt. Lönen är alltså inte den främsta drivkraften, 

även om flertalet av de anställda säger sig vara missnöjda med den 

generella lönenivån. Vi menar att lönen inte kan ses som en 

motivationsfaktor utan att den är en hygienfaktor. De anställda upplever 

ofta att de inte får något tillbaka i proportion till det de gör. Detta i sin tur 

leder till att förväntningarna på belöningarna och dess värde blir lägre, 

vilket påverkar motivationen negativt. Vår uppfattning är att tydliga mål 

skulle kunna bidra till en ökad arbetsmotivation, då det framgått att de 

anställda tycker att målen är för otydliga och i vissa fall för få. Vi, liksom 

chefen för Arbetets museum, menar att det är viktigt med mål eftersom vi 

tror att en person som inte vet vad denne arbetar mot har svårt att känna sig 

nöjd.  
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- I vilken utsträckning är det möjligt att använda belöningssystem i denna 

typ av verksamhet? 

 

Vi har under arbetets gång insett att det finns ett antal svårigheter med att 

använda belöningssystem i museisektorn. Bland annat får den offentliga 

finansieringen vissa följder, då de medel som står till museernas förfogande 

är påtagligt begränsade, vilket leder till att utrymmet för belöningar blir 

litet. En chef påpekar att det dessutom krävs försiktighet vid utdelandet av 

belöningar för att undvika eventuella negativa reaktioner från allmänheten, 

det vill säga skattebetalarna.  

 

Vidare ser vi svårigheten att ställa upp konkreta mål som ett problem vid 

användandet av belöningssystem i museiverksamhet. Ofta är det svårt att 

bryta ner de övergripande målen till individnivå. I viss utsträckning kan 

emellertid de övergripande målen vara mål även för den enskilde anställde. 

Vad som blir viktigt att påpeka i detta sammanhang är att de anställda då 

måste vara helt klara över vilka de övergripande målen är, vilket i dagsläget 

inte är fallet. De övergripande, abstrakta målen medför att det blir svårt att 

använda måluppfyllelse för att bedöma en anställds arbete och prestation, 

vilket i sin tur ska vara kopplat till belöning. Även om det finns svårigheter 

med att ställa upp samt bryta ner mål inom museiverksamhet vill vi påpeka 

att det inte är omöjligt, vilket har framgått av exemplet Arbetets museum.  

 

Även det faktum att museer bedriver tjänsteproducerande verksamhet 

medför svårigheter med att mäta prestationer. Dessa svårigheter innebär att 

det kan vara komplicerat att skapa en koppling mellan prestation och 

belöning. Om fler belöningar skulle införas anser vi att en starkare 

koppling till prestation borde vara en förutsättning. Detta menar vi till viss 

del skulle kunna uppnås, genom att utnyttja de redan idag befintliga 
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utvecklings- och lönesamtalen bättre. Där görs redan i nuläget en form av 

värdering, vilken dock inte leder till särskilt mycket då den individuella 

lönesättningen inte fungerar tillfredsställande. 

 

Vad gäller i vilken utsträckning det är möjligt att använda belöningssystem 

i museiverksamhet är en fråga som har dykt upp under arbetets gång om 

belöningssystem överhuvudtaget ligger i organisationernas intresse.  

Risken är att ett generöst belöningssystem leder till att personer utan ett 

intresse för verksamheten i sig lockas till sektorn. Vi anser dock att 

systemet skulle behöva vara avsevärt mer frikostigt för att detta ska bli en 

risk.  

 

Vi kan konstatera att museernas belöningssystem i dagsläget inte behöver 

vara särskilt välutvecklade eftersom människor uppenbarligen söker sig till 

denna bransch ändå. Hög arbetslöshet inom museisektorn bidrar även det 

till att vi tror att behovet av belöningssystem minskar. Vi menar emellertid 

att det skulle gå att använda belöningssystem i museisektorn i högre 

utsträckning än vad som görs idag, om intresse finns. Då de anställda är 

missnöjda och menar de att inte får någonting för det arbete de lägger ner 

borde det enligt oss finnas ett visst intresse för att förbättra systemet. Vi 

tror att det även ligger i chefernas intresse då vi menar att det skulle göra 

personalen mer motiverad och nöjd. Saknas monetära medel kan alltid 

beröm ges, vilket inte kostar något men ändå värdesätts högt.   
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7 KÄLL- & LITTERATURFÖRTECKNING 
 

Intervjuer 
 

Arbetets museum 2004-11-22 
Norrköpings Konstmuseum 2004-11-24 
Norrköpings Stadsmuseum 2004-11-18 
 
10 intervjuer varav: 
3 museichefer 
2 intendenter 
1 bibliotekarie 
1 biträdande museidirektör 
1 kamrer 
1 tekniker/vaktmästare 
1 vävtekniker 
 
 

Elektroniska källor 
 

www.ne.se, Nationalencyklopedin, 2004-11-02 -- 2004-12-20  
 
www.dik.se, Fackförbundet för akademiker inom dokumentation, 
information och kultur, 2004-11-20  
 
www.arbetetsmuseum.se, 2004-11-08 
 
www.norrkoping.se/stadsmuseet, 2004-11-08 
 
www.norrkoping.se/konstmuseet, 2004-11-08 
 
 

Offentligt tryck 
 

Finansdepartementet (1994) Varför kulturstöd? – Ekonomisk teori och 
svensk verklighet. Rapport till ESO, Expertgruppen för studier i offentlig 
ekonomi. Ds 1994:16  
 
Statens kulturråd (2002) Kulturstatistik 2002, Bergling Skogs, Trelleborg 
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Utbildningsdepartementet (1989) Kultur i hela landet. Ds 1989:36. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide för ledningsnivå: 
 
Allmänna frågor 
Bandspelare…? 
 
Namn 
Hur kommer det sig att du har valt detta yrke/denna verksamhet? 
Hur många anställda finns det på museet? 
Vad anser du att museets roll i samhället, för Norrköping, är? 
 
Vem äger museet? 
Hur sker finansieringen? 
Finns det några krav från stat/kommun för att få pengar? Hur fria är ni att 
göra vad ni vill med er budget? 
Hur styr du organisationen och dess anställda? 
(I vilken utsträckning är det möjligt respektive önskvärt att styra de 
anställda? Finns det utomstående som vill påverka hur du styr 
organisationen?) 
 
Mål samt förväntningar på de anställda 
Vilka mål har museet?  
Vad har ni för finansiella mål? 
Har de anställda mål att arbeta mot? 
Hur tydliga är dessa? (Individ- respektive gruppbaserade mål.)  
I vilken grad tror du att målen upplevs som uppnåbara? 
Finns det en koppling mellan museets mål och målet för individerna? 
Hur informeras de anställda om vad som förväntas av dem? 
Hur utvärderas personalen?  
Hur vet den anställde om denne har gjort ett bra jobb?  
Vet individerna kriterierna för bedömning? Utvecklingssamtal… 
Hur ser du på att mäta prestationer i er typ av verksamhet? 
 
Motivation 
Vad motiverar dig? 
Vad gör du för att motivera dina anställda? 
Varför har du valt dessa sätt? 
Arbetar ni för att skapa god stämning? Hur? (Fester, resor osv) 
 
Belöningssystem – belöningar och förmåner 
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Tankar om belöningssystem: vad lägger du in i ordet?  
 
Vilken typ av belöningar/förmåner finns det på den här arbetsplatsen? 
(monetära; icke-monetära) 
 
Vad belönas? Fås belöning i relation till prestation?  
Baseras belöningarna på individuella eller grupprestationer?  
Är arbetet grupp- eller individbaserat? 
Hur informeras om belöningar/förmåner? 
 
Utformning 
Vem bestämmer över vilka belöningar/förmåner som ska finnas? 
Vem beslutar om utdelning av belöningar/förmåner? 
Kan du påverka utformningen av belöningar/förmåner? 
Hur mycket kan de anställda påverka och delta i utformningen av 
belöningar/förmåner? 
Finns det aspekter eller arbetsuppgifter som du tror blir lidande för att de 
inte är belöningsgrundande? 
Vad är syftet med belöningssystemet? 
Hur väl uppfyller belöningssystemet sitt syfte? 
 
Relationer 
Upplever du att de belöningar/förmåner som finns påverkar de anställdas 
beteende? Hur? 
Hur arbetar ni för att belöningar och förmåner ska upplevas som rättvisa? 
Tror du att de anställda upplever att systemet fungerar rättvist? 
Påverkar existensen av belöningar/förmåner relationen mellan dig och dina 
underställda? 
Tror du att relationerna medarbetare sinsemellan påverkas? 
Diskuteras belöningar/förmåner öppet på arbetsplatsen? 
 
Motivation 
Tror du att de anställda upplever de belöningar/förmåner som finns som 
motiverande? Hur och varför? 
Finns det andra belöningar/förmåner som du skulle vilja se?  
Hur viktigt tror du att är det är för personalen att få belöningar/förmåner? 
Vilken typ av belöning tror du personalen uppskattar mest/skulle uppskatta 
mest? 
 
Lön 
Har ni individuell lönesättning? 
Vilka är kriterierna för den individuella lönesättningen? 
Är lönen offentlig? 
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Påverkar den offentliga finansieringen hur lönerna sätts?  
Tror du att lön upplevs som en belöning?  
Tror du att lönen är något som ”tas för givet”? 
 
Är det något du vill tillägga… Finns det något inom ämnet du känner att vi 
ej tagit upp? 
 
Får vi kontakta dig om det är något mer vi undrar?        
(Telefonnummer, e-mailadress…) 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide för de anställda: 
 
Allmänna frågor 
Bandspelare… 
 
Namn 
Befattning och arbetsuppgifter  
Hur kommer det sig att du har valt detta yrke/denna verksamhet? 
Vad anser du att museets roll i samhället, för Norrköping, är? 
 
Mål samt förväntningar på de anställda 
Vet du vilka mål museet har? 
Har du som anställd mål att arbeta mot?  
Hur tydliga är dessa? (Individ- respektive gruppbaserade mål.)  
I vilken upplever du målen som uppnåbara? 
Ser du någon koppling mellan museets mål och målen för er anställda?  
Hur informeras ni anställda om vad som förväntas av er?  
Hur utvärderas ni anställda?  
Hur vet du om du har gjort ett bra jobb? Vet du kriterierna för bedömning? 
Utvecklingssamtal… 
 
Motivation 
Vad motiverar dig? 
Upplever du att din chef gör något för att motiverar dig? 
Finns det något som du saknar i detta sammanhang som skulle motivera dig? 
Arbetas det för att skapa god stämning på er arbetsplats? Hur? (Fester, 
resor, fika osv) 
 
Belöningssystem – belöningar och förmåner 
Tankar om belöningssystem: vad lägger du in i ordet? 
 
Vilken typ av belöningar/förmåner finns det på den här arbetsplatsen? 
(Monetära; icke-monetära) 
 
Vad belönas? Fås belöning i relation till prestation?  
Baseras belöningarna på individuella eller grupprestationer?  
Är arbetet grupp- eller individbaserat?  
Är arbetsuppgifterna klart avgränsade? 
Får du information om belöningssystemet? Hur? 
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Utformning 
Vet du vem som bestämmer över vilka belöningar/förmåner som ska finnas? 
Vem beslutar om utdelning av belöningar/förmåner? 
Hur mycket kan du som anställd påverka utformningen av 
belöningar/förmåner? 
Finns det aspekter eller arbetsuppgifter som du tror blir lidande för att de 
inte är belöningsgrundande? 
Vad tror du är syftet med belöningssystemet? 
Hur påverkar belöningar/förmåner dig i ditt arbete? (Tänker du ofta på det? 
Anpassar du dig för att du uppnå en belöning?) 
 
Relationer 
Anser du att fördelningen av belöningar/förmåner fungerar rättvist?  
Är det rätt personer och rätt kriterier som belönas? 
Påverkar existensen av belöningar/förmåner relationen mellan dig och din 
chef? 
Påverkar det relationen mellan dig och dina kollegor? 
Diskuteras belöningar/förmåner öppet på arbetsplatsen? 
 
Motivation 
Upplever du de belöningar/förmåner som finns som motiverande? Hur och 
varför? 
Vilken typ av belöning uppskattar du mest?  
Finns det andra belöningar/förmåner som du skulle vilja se? 
Hur viktigt tycker du att det att få belöningar/ förmåner? 
 
Lön 
Hur viktig motivationsfaktor är lönen för dig? Varför? 
Har ni individuell lönesättning? 
Vilka är kriterierna för den individuella lönesättningen?  
Är lönen offentlig?  
Vad tycker du om individuell lönesättning? 
 
Är det något du vill tillägga… Finns det något inom ämnet du känner att vi 
ej tagit upp? 
 
Får vi kontakta dig om det är något mer vi undrar?  
(Telefonnummer, e-mailadress…) 


