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Sammanfattning 

Ett arbete om attraktivt arbete 

På Kalmar kommun 

Författare: Katarina Johansson och Ida Persson 

Högskolan Dalarna, Vt 2011 

Syfte och utgångspunkt: Syftet med studien är att hjälpa Kalmar kommun i deras arbete för 

  attraktiva arbetsplatser. Detta genom att ta reda på vad ett urval av 

  anställda i Kalmar Kommun anser känneteckna ett attraktivt arbete 

  samt att ge en bild av hur de anställda anser att arbetet i dagsläget 

  lever upp till dessa kännetecken. Vidare är syftet också att skapa 

  rekommendationer för hur organisationen och dess chefer kan gå 

  vidare i arbetet för attraktiva arbetsplatser.   

Analys: Av studien framgår att medarbetarna i de olika yrkesgrupperna 

värderar goda relationer, ett ansvarstagande medarbetarskap, 

ledare som stödjer och uppmuntrar medarbetarna, en lön som 

hänger ihop med prestationen samt ett personlig erkännande. 

Kopplat till analysen framgår också det psykologiska kontraktet, 

alltså medarbetarnas förväntningar, starkt kopplat till attraktivitet. 

Undersökningsresultat: I empirin utkristalliserade sig fyra återkommande områden som 

viktiga för ett attraktivt arbete; relationer, ledarskap, lön och 

erkänsla.  

Metod: Studien har en induktiv ansats där empirin spelat en stor roll för 

utvecklingen av teori och resultat. Genom en enkätundersökning 

har tre yrkesgrupper; undersköterskor, enhetschefer samt 

samhällsbyggnadskontoret deltagit i undersökningen. Vidare har 

en fokusgrupp bestående av representanter från arbetsgivaren 

bidragit till ett djupare resultat.  

Nyckelord:  Attraktivt arbete, psykologiska kontrakt, relationer 



 

 

Summary 

A work on attractive work 

At the municipality of Kalmar 

Authors: Katarina Johansson and Ida Persson 

Dalarna University, Vt 2011 

Purpose and starting point: The purpose of this study is to help the municipality of 

 Kalmar in their work for attractive jobs. The aim is to find out what a sample of 

 employees in the organization belives characterize an attractive work, and to 

 provide a picture of how employees view the work of current situation meets 

 these characteristics. A further aim is also to provide recommendations for how 

 the organization and its managers can go on with the work of attractive jobs. 

 

Analysis:  The study shows that employees in different occupational groups value the good 

 relationships, a responsible employee, a leader who supports and encourages its 

 employees, a wage that is linked to performance and personal recognition. 

 Another result of the analysis is the connection between the psychological 

 contract, employee expectations, and attractive jobs.   

 

Findings:  The empirical crystallized four recurring areas as crucial for an attractive work; 

 relationships, leadership, remuneration and recognition.    

Method:  The study has an inductive approach where the empirical data played a major 

 role in the development of the theory and results. Through a survey, three 

 occupational groups; nurses, unit managers and planning office participated in 

 the survey. Moreover, a focusgroup of representatives from the employer 

 contributed for a deeper result. 

Keywords: Attractive work, psychological contracts, relationships 
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1. Inledning 

Under denna rubrik beskrivs bakgrunden till vår uppsats. Här får ni ta del av den 

problembeskrivning och det syfte som ligger till grund för hela arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Kalmar Kommun efterlyste i augusti 2010, via sin hemsida, studenter som ville skriva om hur 

kommunen som arbetsgivare kan vara attraktiv inför den kommande generationsväxlingen. 

Anledningen till detta var att de såg ett stort framtida rekryteringsbehov av framförallt 

undersköterskor, men även tjänstemän som arbetar inom yrkesområden där kommunen 

konkurrerar med de privata företagen om arbetskraften. Enligt en rapport från 

arbetsförmedlingen [Internet] kommer uppskattningsvis 1,6 miljoner yrkesverksamma lämna 

arbetsmarknaden på grund av åldersskäl. Den stora generationsväxlingen beräknas pågå 

mellan 2010 och 2025. I stort sett alla branscher kommer att drabbas av denna 

generationsväxling. Den privata tjänstesektorn är det näringsområde som minst kommer att 

märka av de kommande pensionsavgångarna, då endast 32 procent beräknas lämna arbetet på 

grund av uppnådd pensionsålder. När det kommer till den offentliga sektorn beräknar man att 

44 procent av de anställda kommer att lämna arbetsmarknaden under perioden 2010 och 2025, 

vilket motsvarar 645 000 personer (arbetsförmedlingen) [Internet]. Med nuvarande inflöde av 

yrkesverksamma sker ett tillskott av 465 000 personer, vilket leder fram till ett underskott på 

cirka 180 000 personer. För att täcka detta underskott krävs att fler yngre väljer att arbeta i 

den offentliga sektorn (arbetsförmedlingen) [Internet].  

Hur attraktivt anser då de unga att den offentliga sektorn är? I en undersökning gjord av 

SKTF [Internet] där studenter och unga yrkesverksamma svarade på frågor om vad ett 

attraktivt arbete är för dem beskrivs hur bara 15 procent av de tillfrågade studenterna kan 

tänka sig att i första hand arbeta i offentlig sektor medan 45 procent säger att de i första hand 

vill arbeta inom privat sektor. Drygt 40 procent säger dock att det inte spelar någon roll för 

dem vart de arbetar. Av de unga yrkesverksamma vill bara en av fem i första hand arbeta 

inom offentlig sektor om de byter jobb.  

För att klara av den kommande generationsväxlingen, anser SKTF (a.a.) att aktörerna inom 

den offentliga sektorn, snarast bör påbörjar arbetet med att förbättra bilden om hur det är att 

arbeta i dessa verksamheter så att yngre vill arbeta hos dem i framtiden. Det handlar om att 

öka attraktiviteten och locka till sig presumtiva anställda. SKTF rekommenderar arbetsgivarna 
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att jobba med marknadsföring av arbetsplatsen, ledarskapet och konkurrenskraftiga löner 

(a.a.). Resultatet visar också att arbetsmiljön och vardagen i arbetet är bland det viktigaste i 

jakten på drömjobbet. Så det räcker kanske inte med att bli bättre på marknadsföring utan 

arbetsgivare bör bli mer intresserad av att arbeta mer med att skapa en bra arbetsmiljö och ett 

bra arbetsklimat. I SKTFs undersökning [Internet] bland unga yrkesverksamma och studenter 

framkom att drömjobbet för dem är ett jobb där de har intressanta arbetsuppgifter, bra 

arbetskamrater, möjlighet till personlig utveckling, en bra balans mellan arbetsliv och 

privatliv, goda karriärmöjligheter samt trygg anställningsform.  

Ett forskningsprojekt gjort av Högskolan Dalarna (TCO-tidningen)[Internet] där redan 

anställda i olika företag fick svara på vad som är viktigast i ett arbete, var svaren att deras 

arbete ska kännas viktigt, att de gör ett bra arbete, att de har arbetskamrater, att de kan skratta 

och ha roligt tillsammans och att de på arbetsplatsen hjälps åt och stöder varandra. Skillnaden 

mellan vad unga yrkesverksamma och studenter anser är attraktivt skiljer sig alltså inte 

avsevärt mot vad redan anställda, som kan antas arbetat längre än de unga yrkesverksamma, 

anser om samma fråga.  

Ett verktyg som skapats för att hjälpa organisationer att handskas med ämnet att vara attraktiv 

är ”attraktivt arbete” utformat av Tema Arbetsliv på Högskolan Dalarna (Åteg, Hedlund, 

Pontén, 2004). Verktyget tar upp det viktiga ”inifrån och ut” perspektivet. Med detta avses ett 

sätt att ta vara på medarbetarnas åsikter, vilket kan skapa engagemang hos de anställda, 

samtidigt som det ger en heltäckande bild kring vad anställda upplever som en attraktiv 

arbetsplats. Om organisationen inte vet hur de anställda uppfattar organisationen kan arbetet 

med att skapa en attraktiv arbetsgivare/arbete ha svårt att slå väl ut. Fördelen med att ta vara 

på de redan anställdas åsikter är att de kan ses som ambassadörer för organisationen och deras 

uppfattning gällande arbetet kan ha stor betydelse för att lyckas locka nya anställda i 

framtiden.  

Innan vi går vidare kan det dock var på sin plats att förklara vad som menas med attraktivt 

arbete. Enligt Åteg (2006) finns det ingen tydlig definition av begreppet. Åteg använder sig 

dock av följande beskrivning av attraktivt arbete: ett arbete som genom sina goda egenskaper 

väcker positiv uppmärksamhet och som många känner sig lockade av (Åteg 2006: 4). Vidare 

anser Åteg (a.a.) att ett arbete kan uppfattas som attraktivt när individen betraktar det på håll, 

men när individen får närmare kunskaper eller erfarenheter av arbetet kan denna uppfattning 

helt ändras. Individen kan antingen uppleva attraktiviteten än starkare eller så kan individen 



3 

 

uppleva arbetet repulsivt, det vill säga frånstötande. Åteg (a.a.) är även av uppfattningen att 

det attraktiva arbetet är en ständigt pågående process. Detta då individens upplevelser av arbetet 

inte kan ses som statiska, utan som något som är i ständig förändring.  

1.2 Problembeskrivning 

Kalmar Kommun är en av de arbetsgivare som kommer att påverkas av den kommande 

generationsväxlingen. Ansvariga politiker har fattat beslutet att kommunen ska arbeta 

proaktivt med att bli en attraktiv arbetsgivare. Som ett led i det proaktiva arbetet vill Kalmar 

Kommun undersöka hur de anställda idag uppfattar Kalmar Kommun som arbetsplats för att 

kunna utvecklas och attrahera flera. Kommunen ser också hur detta arbete blir ett komplement 

till den marknadsföringskampanj som de arbetar med för att bli en attraktivare arbetsgivare. 

Kalmar Kommun spår en framtida arbetskraftsbrist inom både tjänstemannayrkena samt bland 

kollektivanställda. Det kan därför vara intressant att se hur resultatet av vår undersökning 

skiljer sig mellan tjänstemän och kollektivanställda. Detta kan ge en bild av antingen 

samstämmighet kring attraktivitet eller en skillnad i behov av resurser mellan de båda 

kategorierna. 

1.3 Frågeställning 

Vad anser medarbetarna, på de aktuella arbetsplatserna i Kalmar Kommun, är viktigt för ett 

attraktivt arbete? Hur upplever medarbetarna det idag och hur vill de att det ska vara? 

Hur kan Kalmar Kommun utveckla arbetsplatserna som i ett led kommunens arbete som 

attraktiv arbetsgivare och vad bör man tänka på vid det arbete? Skiljer sig resultaten mellan 

kollektivanställda och tjänstemän?  

1.4 Syfte 

Syftet är att ta reda på vad ett urval av anställda i Kalmar Kommun anser känneteckna ett 

attraktivt arbete samt att ge en bild av hur de anställda anser att arbetet i dagsläget lever upp 

till dessa kännetecken. Vidare är syftet att undersöka hur Kalmar Kommun arbetar med dessa 

upptäckta kännetecken. Syftet är också att skapa rekommendationer för hur organisationen 

kan gå vidare i arbetet att skapa attraktiva arbetsplatser.   
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2. Metod 

I detta metodavsnitt redogör vi för studiens vetenskapliga ansats och tillvägagångssätt, i vår 

strävan att nå den önskade kunskapen. Syftet med metodavsnittet är att underlätta för läsaren 

och dennes förståelse för studiens upplägg samt underlätta för läsaren att själv göra en egen 

bedömning av studiens resultat.  

2.1 Forskningens ansats 

Forskningen är en kvalitativt inriktad studie där fokus ligger på att ta reda på vad de anställda 

anser kännetecknar ett attraktivt arbete samt hur väl deras nuvarande arbete anses leva upp till 

detta. En kvalitativt inriktad studie vill få fram ”mjuka” data, alltså subjektiv data och 

analysen i en kvalitativ studie riktar in sig på att förstå vad som sägs och är inte bara en analys 

av statistiken (Patel & Davidsson 2003). En beskrivning av forskningens ansats ger svar på 

vilka grunder som forskarna gjort sina val (a.a.). Denna forskning har en induktiv ansats där 

studiens fokus ligger på det empiriska resultatet som sedermera får styra valet av referensram. 

Induktion kan beskrivas som upptäckarens väg, där forskaren förutsättningslöst studerar 

objektet utan att förankra undersökningen i tidigare teori (a.a.). Utifrån empirin formuleras 

sedan teorier om det aktuella fallet och slutsatserna som skapas baseras i första hand på det 

empiriska materialet (a.a.).  

Denna ansats kompletteras med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Till skillnad från det 

positivistiska förhållningssättet där förklaringar står i fokus har hermeneutiken en 

utgångspunkt för förståelse.  

”… man är alltså inte intresserad av hur världen är, utan hur den uppfattas, eller för att använda 

ett hermeneutiskt uttryck, hur den tolkas” (Hartman 2004:106). 

2.2 Val av strategi: Fallstudie 

Fallstudie är en vanlig strategi vid den induktiva forskningsansatsen. Fallstudier är lämpliga 

att använda då man bland annat avser att förklara, förstå eller beskriva företeelser, 

organisationer eller system (Backman 2008). Enligt Backman (a.a.) kan man se fallstudien 

som en strategi där verkligheten utforskas i dess naturliga miljö. Då vår avsikt är att 

undersöka hur anställda upplever den egna arbetsplatsen anser vi att fallstudien gör sig 

lämplig som strategi. När det kommer till val av studerat fall är det typiska att fallet väljs 

medvetet, men det kan även vara ett beställaruppdrag. I vårt fall är det en kombination av 
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medvetet val samt beställaruppdrag. En av fallstudiens styrkor är att forskaren med fördel kan 

kombinera ett antal olika datainsamlingsmetoder (Denscombe 2009). Detta är något vi tagit 

fasta på då vi använt oss av både fokusgrupp och enkäter vid datainsamlingen.  

2.2.1 Forskarnas relation till det studerade fallet 

En forskarroll inom hermeneutiken är, enligt Patel och Davidsson (2003), öppen, subjektiv 

och engagerad. Därför är det viktigt att beskriva relationen mellan forskare och studerat fall. 

Då vi båda har erfarenhet av att arbeta i kommunal verksamhet har vi en god förförståelse för 

kommunal verksamhet. Detta har utvecklat ett intresse och engagemang för hur kommunala 

verksamheter kan utvecklas till att blir mer attraktiva. Dock har vi ingen erfarenhet av att 

arbeta i Kalmar Kommun vilket gjort oss öppensinnade. Utifrån detta anser vi att vår 

forskarroll stämmer överens med Patel och Davidssons (2003) syn på forskarrollen utifrån 

hermeneutiken.  

2.3 Verktyget Attraktivt arbete  

Verktyget Attraktivt arbete har arbetats fram av Mattias Åteg, Ann Hedlund och Bengt Pontén 

på Högskolan Dalarna (Åteg, Hedlund, Pontén 2004). Syftet med verktyget är att skapa ett 

attraktivare arbete genom att kartlägga de anställdas uppfattning om hur de ser på sitt arbete 

samt vad de anser är ett attraktivt arbete. De faktorer som gör ett arbete attraktivt kan indelas i 

tre olika kategorier – attraktivt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och attraktiva 

arbetsförhållanden. Verktyget har ett ”inifrån och ut- perspektiv”, vilket kan skapa motivation 

och engagemang hos medarbetarna. Kartläggningen sker genom en enkät som skapats av Åteg 

et al (2004). Enkäten består av 80 frågor inom områdena arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse 

och arbetsförhållanden och används som underlag för hela processen. Svarsalternativen är 

uppdelade i två svarsområden, vilket utgörs av följande påståenden ”… är viktigt för att ett 

arbete ska vara attraktivt för dig” samt ”stämmer med ditt nuvarande arbete” (Bilaga 1). 

Resultatet av enkäten sammanställs och redovisas för all personal, som därefter får skapa 

handlingsplaner för det fortsatta utvecklingsarbetet mot ett attraktivare arbete. Efter att 

handlingsplanerna implementerats genomförs återkommande mätningar. Vi har i denna 

forskning valt att fokusera enbart på enkäterna för att låta organisationen själv ta ställning till 

huruvida de vill använda sig av skapandet av handlingsplaner tillsammans med medarbetarna 

samt genomföra återkommande mätningar av resultaten.  
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2.4 Tillvägagångssätt 

Denna studie följer Åteg et al (2004) verktyg Attraktivt arbete och innefattar därför 

enkätundersökningen som beskrevs ovan. Då vi på grund av tidsbrist från organisationens 

sida valt att utesluta skapandet av handlingsplaner och återkommande mätningar av dessa, 

har vi valt att låta en fokusgrupp bidra genom att svara på delen av syftet som avser att ta 

reda på hur organisationen arbetar med de kännetecken som uppkom i enkäten. Nedan 

beskrivs även de urval av arbetsgrupper som deltog i studien.  

2.4.1 Enkät 

Ett färdigkonstruerat och validerat frågeformulär, i form av enkät, som skapats av Tema 

arbetsliv på Högskolan Dalarna, användes som datainsamlingsmetod i studiens inledande 

skede.  Frågeformulär är en metod, som enligt Denscombe (2009) är lämplig att använda sig 

av då de används med ett stort antal respondenter på olika platser. Vidare lämpar sig 

frågeformulär då det finns ett behov av standardiserade data från identiska frågor utan krav på 

personlig interaktion. Denscombe (a.a.) redogör för två kategorier av information som kan 

urskiljas av frågeformulär, åsikter och fakta.  I denna studie har frågeformuläret haft till syfte 

att kartlägga de anställdas åsikter.  

2.4.2 Urval 

Anställda från tre olika arbetsgrupper deltog i enkätundersökningen. Grupperna var 

enhetschefer, undersköterskor och samhällsbyggnadskontoret. Nedan följer en kort 

beskrivning om urvalet.  

Enhetschefer omsorgen 

Kommunens omsorgsförvaltning är indelad i åtta enheter varav tre av dessa har ingått i vår 

undersökning. På dessa tre enheter arbetar sammanlagt 32 enhetschefer, varav 11 medverkar i 

vår undersökning. Enhetscheferna samverkar då de träffas tillsammans med sin chef i 

respektive verksamhet två halvdagar i månaden. Via ledningsgruppen sker en synkning av 

verksamheterna och samtliga arbetar utifrån politiska beslut och mål. 

Undersköterskor omsorgen 

Nio av 37 medarbetare, från en enhet inom omsorgsförvaltningen, har svarat på enkäten. 

Medarbetarna är i huvudsak undersköterskor eller vårdbiträden och samarbetar genom att 

ibland täcka upp för varandra vid frånvaro och samtliga arbetar i samma omsorgshus. Enheten 
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har 45 medarbetare totalt, men en arbetsgrupp om åtta personer tillfrågades inte att delta i 

undersökningen då vår kontaktperson bedömde det som svårt för dem att medverka.   

Samhällsbyggnadskontoret 

På samhällsbyggnadskontoret arbetar 95 tillsvidareanställda, fördelat på fyra avdelningar med 

cirka 20 olika yrkesområden. Av de 95 anställda har 49 stycken valt att delta i vår studie.  De 

medverkande yrkesgrupperna samverkar med varandra genom att de samarbetar genom olika 

processer som berör deras förvaltning.  

Samtliga medverkande respondenter är utvalda av våra kontaktpersoner i organisationen. Val 

av medverkande enheter har skett medvetet då det är dessa yrkesgrupper kommunen ser 

svårigheter i att rekrytera i framtiden. Utifrån ovanstående kan vårt urval beskrivas som ett 

subjektivt urval (Denscombe 2009). I det subjektiva urvalet väljs deltagarna medvetet ut då 

forskaren anser att dessa personer ger mest värdefull data (a.a.). Enkäterna delades ut av våra 

kontaktpersoner i olika omgångar under februari och mars 2011. Kontaktpersonerna 

ansvarade även för insamlingen av enkäterna. Respondenterna besvarade enkäterna under 

arbetstid, enskilt och anonymt. 

2.4.3 Sammanställning och analys av enkät  

Inledningsvis sammanställdes resultatet av enkäterna i den färdigkonstruerade excellfil som 

skapats tillsammans med verktyget Attraktivt Arbete. Vårat initiala fokus var att identifiera de 

faktorer som de anställda anser är viktigt för ett attraktivt arbete. Under detta första steg av 

analysen kunde vi på ett tidigt stadium urskilja tre specifika områden, relationer, lön och 

ledarskap, som de anställda ansåg som viktiga för ett attraktivt arbete. Steg två i vårt 

analysarbete var att göra en fördjupande analys av dessa områden, där fokus var att identifiera 

vilka påståenden där en differens fanns mellan attraktivt läge och nuvarande läge genom att 

studera svaren i enkätundersökningen. Det visade sig att de påståenden där stor differens 

fanns också berörde områdena relationer, lön och ledarskap.  

2.4.4 Fokusgrupp 

De identifierade områdena kom sedermera att ligga till grund för genomförandet av den 

fokusgrupp som var steg två i empiriinsamlingen till denna rapport. Bell (2006) beskriver att 

fokusgrupper är värdefulla då man är ute efter att djupgående ta reda på hur människor tänker 

gällande en frågeställning eller deras funderingar om varför något är på ett visst sätt samt 
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varför de har de uppfattningar som de har. Forskaren kan, i fokusgruppen, ses som facillatorer 

eller samtalsledarare. Avsikten med fokusgrupp är, enligt Bell (a.a.), att deltagarna ska 

samspela med varandra och komma fram till en gemensam uppfattning gällande ämnet som 

behandlas i fokusgruppen. Vidare kan fokusgruppen även användas som ett forum där 

deltagarna får ge uttryck för sina åsikter om det tema som behandlas.  

Syftet med vår fokusgrupp var att diskutera de, ur empiriresultaten, identifierade områdena; 

relationer, ledarskap och lön. Diskussionen omfattade hur Kalmar Kommun arbetar med dessa 

områden idag, hur organisationen kan utveckla arbetet med dessa områden samt vilka 

eventuella svårighet och problem dessa områden kan innebära. Fokusgruppen bestod av 

medlemmarna i den projektgrupp som arbetar med att göra Kalmar kommun till en 

attraktivare arbetsgivare. I projektgruppen ingår personalchefen, informationschefen, 

personalplanerare från omsorgsförvaltningen samt personalsekreterare från 

samhällsbyggnadskontoret. Förutom deltagarna i projektgruppen medverkade ytterligare två 

personer i fokusgruppen, ordförande och vice ordförande i Kalmar kommuns 

personaldelegation. Fokusgruppen träffades i ett sammanträdesrum i stadshuset i Kalmar den 

4/4 2011. Den avsatta tiden var två timmar. Fokusgruppsdiskussionen spelades in med hjälp 

av en mobiltelefons inspelningsfunktion.  

2.4.5 Analys av fokusgruppen 

Efter fokusgruppsdiskussionen satte vi oss ner och lyssnade av inspelningen. Under 

avlyssnandet kunde vi identifiera att deltagarna diskuterat kring ytterligare ett område, 

erkänsla, som vi ansåg vara viktig att ta med i studien då detta område även fanns med i 

enkäten.  

2.5 Beskrivning av organisationen 

I sydöstra Sverige ligger Kalmar kommun med 62 815 medborgare. Kalmar har stora 

framtidsplaner och förhoppningen är att inom några år ha en befolkning på 70 000 invånare 

(Kalmar kommun) [Internet]. I Kalmar Kommuns budget för 2011 står skrivet att kommunen 

ska vara ett föredöme bland arbetsgivare. De ska arbeta aktivt för en trivsam arbetsmiljö där 

den kommunala arbetsplatsen ska vara effektiv, attraktiv, öppen och utvecklande.  

 ”Detta betyder att vi ska förebygga ohälsa bland personalen, utbilda ledare på  alla nivåer och 

 tillsammans med facken utveckla samverkansformer som ger  personalen större inflytande 

 över det egna arbetet.” (Kalmar kommun) [Internet] 
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På Kalmar Kommun arbetar cirka 5000 personer som tillsvidareanställda och organisationen 

har mellan 1000 och 1500 timvikarier i åtta olika förvaltningar.  

2.6 Generaliserbarhet, avgränsning, validitet och reliabilitet 

Den minskade möjligheten att generalisera är fallstudiens nackdel. För en generalisering 

behöver de aktuella fallen beskrivas utförligt. Då vi inte avser att skapa kunskap som är 

generaliserbar till att omfatta andra organisationer eller arbetsplatser, kommer vi därför inte 

att utveckla generaliserbarhetsdiskussionen. Då denna forskning enbart har genomförts på tre 

arbetsplatser, avgränsas studien därför till att omfatta medverkande medarbetare på dessa. 

Medarbetare som inte varit på de aktuella arbetsplatserna under tiden för studien på grund av 

exempelvis sjukskrivning, föräldraledighet eller liknande inkluderades inte i studien.  

Validitet är i vilken utsträckning som forskningen samlat in rätt data för forskningens syfte 

(Denscombe 2009). Detta är något problematiskt när det gäller kvalitativ data då 

trovärdigheten i resultatet snarare får styra i vilken mån forskningen har hög validitet (a.a.). 

Diskussionen i fokusgruppen ger detta arbete en hög validitet då resultatet diskuterats. 

Validiteten i en kvalitativ studie omfattar hela forskningsprocessen varför också relevansen i 

teorin och analysen har betydelse för validiteten (Patel & Davidsson 2003).  

Reliabiliteten handlar om tillförlitlighet. Om resultatet skulle vara likvärdigt även om en 

annan forskare gjorde undersökningen efter samma metod, därför är det viktigt att redovisa 

hela forskningsprocessen. Enkäten har testats på andra organisationer och anses därför ha hög 

reliabilitet medan reliabiliteten i resultatet från fokusgruppen avhjälps av det faktum att vi är 

två studenter som uppfattar svaren och diskussionerna. Ytterligare ett sätt att höja 

reliabiliteten var att använda inspelningsinstrument vid fokusgruppen (Patel & Davidsson, 

2003).  

2.7 Metoddiskussion 

Ett större antal respondenter hade gett arbetet en högre grad av generaliserbarhet mot andra 

arbetsplatser inom kommun med samma yrkeskategorier, exempelvis undersköterskor och 

enhetschefer. På grund av en organisatorisk mättnad gällande utskick av enkäter fanns ett 

visst bristande intresse för undersökningens upplägg. Kanske hade undersökningen kunnat 

inledas med fokusgrupper/intervjuer från arbetsplatserna för att sedan kompletteras med 

enkäter. Då hade möjligtvis ett engagemang spritt sig från fokusgruppsdeltagarna till de 
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övriga medarbetarna. Detta skulle dock kunna föranleda en besvikelse från medarbetarna om 

organisationen inte tog vara på deras åsikter och engagemang vilket enligt oss skulle kunna 

leda till ett motstånd eller misstroende mot efterkommande undersökningar från 

organisationen eller andra studenter. Det blir därför svårt att diskutera hur undersökningen 

hade kunnat generera fler respondenter utan att starta något som vi forskare själva inte kan 

ansvara för.  

 

Vid fokusgruppsdiskussionen som följde efter insamlandet av enkäterna deltog två politiker 

från personaldelegationen tillsammans med personal från personalavdelningen. Ärligheten i 

fokusgruppen kan ha påverkats av den beroendesituation som finns mellan de två 

avdelningarna. 

 

Sammanfattningsvis så avslöjar metoden att empirin handlar om relationer, ledarskap, lön och 

erkänsla. Det kan därför vara intressant för läsaren att ta del av den teori vi anser berör dessa 

fyra områden.  
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3. Teori 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som kommer att användas som 

analysverktyg. De teorier som behandlas i referensramen är psykologiska kontraktet, 

medarbetarskap, motivation samt ledarskap. Kopplat till de i metoden redovisade områdena 

relationer, ledarskap, lön och erkänsla avser teorin att förklara komplexiteten och värdet i 

relationer, ledarskapets betydelse för relationen och motivationen för att arbeta, lönens 

betydelse för motivationen samt koppla erkänsla till motivation och medarbetarskap. 

Kopplingen mellan attraktivt arbete och referensramen är, enligt oss, att såväl attraktivt 

arbete som exempelvis medarbetarskap och det psykologiska kontraktet bygger på 

individuella och subjektiva förväntningar, uppfattningar och tolkningar.  

3.1 Det psykologiska kontraktet 

Det psykologiska kontraktet är de löften om belöningar och ersättningar som finns, implicit 

eller explicit mellan arbetsgivare och medarbetare (Robinson & Rousseau 1994). Detta ska 

inte förväxlas med de krav en medarbetare kan ha på sin arbetsgivare utan ska snarare förstås 

som en ömsesidig förståelse dem emellan. Jacobsen (2007) menar att det psykologiska 

kontraktet ger uttryck åt de positioner och spelregler som existerar i den informella 

organisationen. Det psykologiska kontraktet är en relevant konstruktion för att förstå det 

nutida anställningsförhållandet (De Vos & Meganck 2007).  

Kontraktet utvecklas genom den ständiga interaktion som sker mellan människorna. I 

interaktionen lär sig de berörda hur de ska förhålla sig till kollegor och ledning, vilka 

uppgifter som de förväntas utföra samt vilka de inte ska lägga sig i. Vidare kan det 

psykologiska kontraktet ses som ett utbytesavtal, som skapas av individernas föreställningar 

om vilka villkor som ska råda i relationen mellan individen och organisationen (De Vos & 

Meganck 2009). Föreställningarna uppstår då individen upplever att organisationen lovat 

vissa incitament i utbyte mot individens bidrag till organisationen. Detta innebär att det 

psykologiska kontraktet är en subjektiv tolkning av vad som ingår i kontraktet och det 

existerar i betraktarens ögon (a.a.). Denna uppfattning delar även Robinson och Rousseau 

(1994). De menar att det psykologiska kontraktet är en persons övertygelse om villkoren för 

ett ömsesidigt avtal mellan en central person och en annan part. 

 I och med att kontraktet ständigt utvecklas och nya kontrakt skapas med nya medarbetare och 

gamla kontrakt ska upprätthållas kan många uppleva arbetet med att ständigt upprätthålla ett 
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psykologiskt kontrakt som betungande och stressande (Jacobsen 2005).  I organisationer, där 

medarbetarna upplever att avtalet hålls, ser De Vos och Meganck (2009) att det finns en 

starkare lojalitet. Dock visar forskning på, att anställda i stor utsträckning har en pessimistisk 

inställning gällande till hur organisationer lever upp till sina löften och därmed är kränkning 

av det psykologiska kontraktet vanligt förekommande. Orsakerna till dessa kränkningar 

härleds ofta till att den ena parten upplever att den andra parten brutit mot utlovade 

möjligheterna till karriärutveckling, avancemang samt lön eller annan typ av ersättning (De 

Vos och Meganck 2009; Jacobsen 2005).  

När psykologiskt kontrakt kränks kan det leda till misstro, missnöje och även att det upplöses 

helt. Detta kan medföra att engagemanget och lojaliteten hos de anställda minskar, vilket på 

sikt kan leda till att de anställda lämnar organisationen. I De Vos och Megancks undersökning 

(2009) identifieras områden som medarbetare anser är viktiga för det psykologiska kontraktet. 

Dessa områden är; möjligheter till karriärutveckling, finansiella belöningar, social atmosfär 

samt balans i livet. Andra områden som påverkar det psykologiska kontraktet kan vara 

belöningar av icke finansiell karaktär, såsom självständighet, utmaningar, samarbete och 

personligt erkännande (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg 2006) samt 

anställningstrygghet (Granberg 2003). Granberg (a.a.) menar att medarbetarens prestation, 

engagemang, lojalitet och entusiasm avvägs mot hur bra det psykologiska kontraktet stämmer 

överrens mellan individen och organisationen. Som tidigare nämnts, handlar det psykologiska 

kontraktet till stor del om den enskildes subjektiva tolkning. Granberg (2003) redogör för 

Zetterberg et al definition av det psykologiska kontraktet; 

”Ett åtagande att ställa upp för jobbet, saken, arbetskamraterna, chefen och organisationen i 

utbyte mot att arbetskamraterna, chefen och organisationen ställer upp på den anställde och ger 

honom eller henne en känsla av att ha uträttat något, uppskattning, heder, självutveckling och 

god anda på arbetsplatsen.” (Granberg 2003:483) 

Granberg (2003) menar att citatet rymmer två aspekter; den anställdes förväntningar på 

kollegor och organisationen samt vad den enskilde själv bidrar med.  

3.2 Medarbetarskap, förväntningar och relationer 

Utifrån ovan nämnda kan det psykologiska kontraktet kopplas ihop med begreppet 

medarbetarskap. Med medarbetarskap avser Hällsten och Tengblad (2006), hur medarbetare 

hanterar relationen till sin arbetsgivare och det egna arbetet. I det senare, det egna arbetet, 
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ingår medarbetarens grad av ansvarstagande, ledning av sig själv, gränsdragning mellan 

arbete och privatliv samt hur man förhåller sig till sin chef och sina medarbetare. Hällsten och 

Tengblad (a.a.) betonar att medarbetarskap är en individuell egenskap som baseras på 

strategier, förhållningssätt och beteendemönster, som medarbetare utvecklar i relation till sin 

arbetsgivare, arbetet och kollegor. Vilka anses då vara medarbetare? Hällsten och Tengblad 

(a.a.) menar att alla som ingått ett anställningskontrakt kan betraktas som medarbetare. Dessa 

bör således utveckla ett gott medarbetarskap i förhållande till sin arbetsgivare. Hällsten och 

Tengblad (a.a.) lyfter dock medarbetarskapet till en ytterligare nivå i och med deras 

benämning ”det myndiga medarbetarskapet”. Med detta avses medarbetarens förmåga att 

agera ansvarsfullt samt medarbetarens förmåga att balansera mellan rättigheter - befogenheter 

och skyldigheter – ansvar. Enligt Hällsten och Tengblad (a.a.) bör det myndiga 

medarbetarskapet vila på ett antal förutsättningar och egenskaper. De områden som enligt 

ovanstående ingår i det myndiga medarbetarskapet är följande: 

Förtroende och öppenhet 

Medarbetare och chefer har ett ömsesidigt förtroende för varandra. Dialogen, gällande 

förhållanden på arbetsplatsen, är öppen och ärlig mellan medarbetare och chefer. Chefer och 

medarbetare respekterar och löser meningsskiljaktigheter/problem på ett konstruktivt sätt. 

Organisationsledningen månar om att upprätthålla en öppen dialog med de anställda och de 

strävar efter att få deras förtroende.  

Gemenskap och samarbete 

Medarbetare upplever tillhörighet och trivsel i arbetsgemenskapen. Medarbetarna delar 

arbetsbördan samt tar ansvar för sin egen del av arbetsbördan. Samarbetet fungerar väl över 

yrkes-, avdelnings- och funktionsgränser. Vidare värdesätter medarbetarna varandras 

kompetenser. Arbetsgivare genomför aktiviteter för att stärka gemenskap och samarbete 

mellan medarbetare och organisationen.  

Engagemang och meningsfullhet 

Arbetet och arbetsuppgifterna upplevs av medarbetarna som betydelsefulla. Vidare känner 

medarbetarna en stolthet att få tillhöra organisationen och de strävar efter att utföra ett gott 

arbete. Cheferna är intresserade att ta del av vad medarbetarna anser vilket skapar 

meningsfullhet och engagemang.  
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Ansvarstagande och initiativförmåga 

Medarbetare har förmågan att själva ta ansvar och initiativ för det egna arbetet och de egna 

resultaten. Medarbetarna är bemyndigade att ta egna initiativ som utvecklar verksamheten. 

Vidare har medarbetare förmågan att balansera ansvar och initiativ med fysiskt och psykiskt 

välbefinnande över tid. Arbetsgivare och chefer ska se till att de enskilda medarbetare som 

vill och kan ta ansvar får de befogenheter som krävs.  

3.3 Ledarskap och förväntningar 

Ledarskapet spelar en stor roll för medarbetarnas psykologiska kontrakt. Det är genom den 

ömsesidiga relationen till ledaren som medarbetaren vet hur den ska förhålla sig till 

arbetsuppgifter och relationen upprättar löften om belöningar för medarbetarens bidrag till 

organisationen samt påverkar medarbetarens förhoppningar om karriärutveckling (De Vos & 

Meganck 2007). Vad är då ledarskap och vilket passar bäst i vilka situationer? 

Tidigare forskning om ledarskap fokuserade enligt Yukl (2010) på ledarens personliga 

egenskaper, karaktärer av ledarskap och färdigheter. Ofta jämfördes den effektiva ledaren mot 

mindre effektiva ledare för att se vilka färdigheter som var de bästa att inneha som ledare. 

Modernare forskning har dock lyft fram betydelsen av att ledaren har en förståelse för 

sammanhanget, förmåga att se helheten och en förmåga att anpassa sitt ledarskap. (a.a.) Yukl 

(a.a.) beskriver den effektiva ledaren med kompetensen att bygga relationer, en teknisk 

kunskap, en förståelse för verksamheten och situationen samt en emotionell förståelse. Den 

effektiva ledaren ska kunna anpassa sitt ledarskap efter olika förhållanden, olika 

organisationer och efter sin rådande ledarnivå i organisationen. Hur ledaren kan anpassa sig, 

vara flexibel beskriver Yukl och Lepsinger (2005) genom fyra förslag: 

1. Få en förståelse för vad som kan påverka ledarskapet i den aktuella organisationen. 

2. Utveckla ett systemtänkande och se hur beslut hänger samman. 

3. Bygg en gemensam grundideologi som är lätt att förstå för medarbetarna. 

4. Som ledare behöver du föregå med gott exempel. 

Slutligen rekommenderar Yukl och Lepsinger (2005) att studera hur medarbetare och andra 

runt ledaren uppfattar ledaren och ledarskapet för att utveckla ett flexibelt ledarskap. Yukl 

(2010) delar in ledarskapet kategorier; uppgifts-, relations- och förändringsorienterat 

ledarskap.  
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 Uppgiftsorienterat ledarskap handlar om kortsiktig planering, tydliggörande av 

arbetsroller och mål samt övervakning av hur arbetsuppgifter genomförs. Här är det 

ledaren som beslutar vad som ska göras, vem som ska göra det och när. Ledaren 

organiserar för att använda resurser på bästa sätt genom att skapa mål och tidsramar 

för arbetet. Ledaren förklarar vad som förväntas av medarbetarna, vad arbetsroller och 

arbetsuppgifter innebär och vilka mål som bör uppnås. Ledaren förklarar regler och 

rutiner samt kommunicerar prioriteringar. Behovet av förtydliganden kring olika 

områden beror på hur otydlig arbetsrollen är eller om det är konflikt inom olika 

grupper. Har organisationen tydliga rutiner och regler, eller att medarbetarna är 

skickliga på att utföra sina uppgifter, minskar behovet att förtydligande från ledaren. 

Den övervakning som sker av den uppgiftsorienterade ledaren sker genom insamling 

av information om arbetsprestationer, produktkvalitet och effektivitet. Denna 

information används sedan av ledaren för att utvärdera och utveckla verksamheten, 

identifiera problemområden och hitta olika problemlösningar. Är övervakningen låg 

har ledaren små möjligheter att agera snabbt vid brister som måste korrigeras vilket 

kan leda till större negativa effekter än vad som är nödvändigt. Är övervakningen för 

intensivt så kan det få effekter på medarbetarnas självkänsla och motivation. (Yukl 

2010) 

 Relationsorienterat ledarskap handlar om relationen mellan ledare och medarbetare. 

Detta ledarskap handlar om att visa stöd, uppmuntra till utveckling och bekräftning 

mot medarbetarna. Detta skapar en vänskap och lojalitet dem emellan. Ledaren 

uppmuntrar till utveckling genom att visa uppskattning för genomförda prestationer 

och arbetar för att skapa en djupare förståelse för arbetet hos medarbetaren som 

förhoppningsvis skapar ett intresse hos medarbetaren att lära sig mer (Yukl 2010). I 

det relationsorienterade ledarskapet samspelar ledaren med medarbetaren. Vid en god 

relation dem emellan skapas en miljö där ledaren ser medarbetaren som kompetent, 

pålitlig och ansvarsfull vilket kan effektiviserar ledarskapet och medarbetarnas 

prestationer. Detta sker genom att medarbetaren får tillfälle att påverka ledarens 

inställning och syn på individen. Medarbetarna anstränger sig för att utgöra sig för 

kompetenta, pålitliga och lojala. Det finns samtidigt ett behov hos medarbetaren att se 

sin ledare som kompetent varpå ledaren själv också måste anstränga sig för att visa 

detta beteende för medarbetare. Detta kan ledaren göra genom att arbeta med olika 

gruppers förutsättningar för att kunna prestera. Medarbetare som leder sig själva får 
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ökat förtroende, anstränger sig hårdare och är effektivare på arbetet. Ledaren och 

ledningen kan stödja detta genom att uppmuntra, ge förtroende och underlätta genom 

aktiva åtgärder. Den relationsorienterade ledaren konsulterar med personer om beslut 

som berör dem och håller dem informerade om agerande som påverkar dem. (Yukl 

2010) 

 Förändringsorienterat ledarskap är ett av de nyare perspektiven på ledarskap och 

handlar om att leda vid förändringar. Ledaren behöver se de olika faserna som en 

grupp går igenom vid en förändring för att kunna anpassa sitt ledarskap efter gruppens 

förmåga att ta till sig information. Att ändra gamla arbetssätt kan skapa en kris hos 

medarbetare vilket behöver bearbetas av ledaren. Det är farligt att bortse detta steg och 

gå direkt till att visa nya arbetssätt, vilket kan skapa ett starkt motstånd.  Lewin 

(beskrivet i Yukl 2010) förklarar att det bästa sättet att hantera en förändring är att 

kombinera ökandet av ledarens makt och tvinga fram en förändring med arbetet med 

att minska bakåtsträvande krafter som skapar motstånd mot förändring. Det är 

förståelse för dessa vägar och förändringens olika steg som hjälper ledare vid en 

förändringsprocess (Yukl 2010). Den förändringsorienterade ledaren förklarar 

anledningen till att en förändring måste ske och uppmuntrar människor att se problem 

eller möjligheter på andra sätt. Ledaren ser själv hot och möjligheter i omvärlden och 

har en förmåga att själv vara mottaglig för nya idéer för förbättringar och möjligheter. 

Ledaren kan också arbeta med symbolism och uppmärksammade av framsteg vid 

implementerandet av förändringen vilket påverkar hur medarbetare accepterar 

förändringen. (Yukl 2010) 

3.4 Motivation och behov 

Vad som motiverar medarbetaren att stanna hos en arbetsgivare skiljer sig från person till 

person. Därför skiljer sig också de psykologiska kontrakten åt från person till person. 

Lindmark och Önnevik (2006) visar genom Maslows behovspyramid vilka behov vi 

människor har. Pyramiden består av fem behovsnivåer och vi människor har behov av att nå 

samtliga nivåer.  
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  Bild 1:Maslows behovspyramid, tolkat ur Wolven (2000:169) 

Enligt Lindmark och Önnevik (2006) skapas motivationen då dessa behov är otillfredsställda. 

Eriksson –Zetterqvist, Kalling och Sthyre (2008) menar att Maslows uppfattning var att alla 

människor strävar efter att nå den högsta nivån. Lindmark och Önnevik (2006) anser att 

behoven på de högre nivåerna inte kan tillfredsställas förrän man har tillgodosett behoven som 

finns på de lägre nivåerna. Här har Wolvén (2000) en annan syn. Han anser att behov på de 

högre nivåerna kan göra sig gällande trots att behov på den lägre nivån inte tillfredställts 

fullständigt.  

Maslows behovsteori och dess implikationer för organisationer 

Wolvén (2000) anser att organisationer måste använda sig av olika faktorer för att motivera 

olika individer. Detta beroende på att individerna befinner sig på olika nivåer i pyramiden. 

För att få motiverad och tillfredställd personal bör organisationer, enligt Lindmark och 

Önnevik (2007), i möjligaste mån tillgodose de anställdas behov. Dessa behov kan tillgodoses 

genom bland annat; rimlig lön, trygga anställningar, underlätta för naturliga möten, 

medarbetarsamtal samt utvecklingsmöjligheter.  

Hertzbergs tvåfaktorsteori  

I Maslows kölvatten utvecklade Frederick Hertzberg tvåfaktorsteorin (Eriksson – Zetterqvist 

et al 2008). Dennes teori behandlar de faktorer eller behov individen måste få tillfredsställd 

för att känna hög motivation och arbetstillfredsställelse (Lindmark och Önnevik 2006). 

Hertzberg delar in de olika behoven i två kategorier, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Kategorin hygienfaktorer innehåller, enligt Wolvén (2000) och Lindmark och Önnevik 
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(2006), bland annat lön, företagspolicys, ledning, arbetsförhållanden och mellanmänskliga 

relationer. Hygienfaktorerna kan därför beskrivas som faktorer som finns i människans 

omgivning, eller utanför arbetsuppgiften (Eriksson-Zetterqvist et al 2008). 

Motivationsfaktorer omfattar prestationer, erkännande, arbetet i sig, ansvarstagande samt 

karriärmöjligheter. Dessa faktorer är beroende av individen och påverkas av den enskildes 

önskemål (a.a.). Eriksson – Zetterqvist et al (a.a.) menar att i arbetet motiveras individen av 

att ”få mer” av dessa faktorer, men de kan endast tillfredställas i den mån det aktuella arbetet 

tillåter detta. För att motivation ska uppnås krävs att de inre belöningarna, det vill säga 

motivationsfaktorerna tillfredställs. Det räcker inte med att hygienfaktorerna ändras eller 

förbättras (Wolvén 2000).  

Tvåfaktorsteorin och dess implikationer i organisationer 

För att skapa motivation, utifrån tvåfaktorsteorin, anser Wolvén (2000) att man i en 

organisation bör skapa ett klimat där arbetsuppgiften står i centrum. Detta innebär att 

arbetsuppgiften måste anpassas efter individens intresse, ambition och kapacitet. Lindmark 

och Önnevik (2006) konkretiserar hur organisationer kan tillämpa teorin. När det kommer till 

hygienfaktorerna kan en företagspolitik skapas som sammanför affärsidé och personalidé, 

utveckla organisationens attraktivitet för att höja yrkets status samt aktivt arbeta med att 

förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön, detta då relationerna på arbetsplatsen 

förbättras. När det kommer till motivationsfaktorerna anser Lindmark och Önnevik (a.a.) att 

bland annat delaktighet, stimulerande arbetsuppgifter, utvecklingsansatser och återkommande 

feedback kan uppfylla individens behov. Lindmark och Önnevik (a.a.) anser att detta är något 

ledningen i organisationen bör beakta.   

Wiley (1995) fann i sin studie, som bygger på motivationsforskning från de senaste 40 åren, 

att de fem främsta faktorerna som motiverade till arbete var: bra lön, uppskattning för utfört 

arbete, anställningstrygghet, möjlighet till avancemang och utveckling i organisationen samt 

att jobbet var intressant. Dock visar studien att vad som motiverar till arbete förändras över 

tid.  År 1946 var den viktigaste faktorn för motivation uppskattning för utfört arbete, medan 

undersökningen från 1986 visade att den viktigaste motivationsfaktorn var intressant arbete. 

1992 års resultat visar att lönen var den viktigaste motivationsfaktorn.  
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3.5 Lön och attraktivitet 

De Vos och Meganck (2007) beskriver att finansiella belöningar är ett av de områden i de 

psykologiska kontrakten som ofta kränks vilket gör det intressant att undersöka lönens 

betydelse för attraktiviteten då vi i tidigare i teorin redogjort för att det psykologiska 

kontraktet hör samman med attraktivitet. 

I en studie gjord av Eriksson, Sverke, Hellgren och Wallenberg (2002), där man studerat hur 

kommunalanställda upplever lön som motivationsfaktor, menar de att tillfredställelse med 

lönen kan skapa trivsel, engagemang och en vilja att stanna kvar i organisationen. Eriksson et 

al (a.a.) refererar till annan forskning som visar på att personer som upplever att de presterar 

bra oftare är missnöjd med den egna lönen. Detta då de upplever att lönen inte är i paritet med 

prestationen. Orsaken till detta är, enligt Eriksson et al. (a.a.), att den enskilda individen har 

en annan uppfattning om prestationen än vad lönesättande chef har. I förlängningen kan detta 

leda till minskat förtroende för chefen och på sikt kan lojaliteten och engagemanget gentemot 

organisationen avta. Eriksson et al (a.a.) visar i sin studie att arbetsklimatet och upplevelser 

rörande lön har en sekundär betydelse för kommunalanställdas attityder och självskattade 

arbetsprestation. Detta då man fann att faktorer som arbetstrivsel, engagemang och prestation 

i större utsträckning påverkar arbetsklimatet. Vidare visar studien att de arbetstagare som trivs 

på sina arbeten upplever att arbetet är självständigt med möjligheter till kompetensutveckling 

samt att de återkommande får återkoppling på den utförda arbetsinsatsen (Eriksson et al a.a.). 
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4. Empiri 

Under avsnittet empiri kommer vi att redogöra för utvalda delar av enkätresultatet samt 

resultatet från den genomförda fokusgruppen. Vi har valt att fokusera på de områden, som i 

enkäten visade sig vara viktigast för vad som kännetecknar ett attraktivt arbete. Vidare har 

det visat sig att dessa områden även är de områden där det skiljer sig mest på de undersökta 

arbetsplatserna. De områden som vi genom empirin identifierat är relationer, ledarskap och 

lön och erkänsla.  

4.1 Enkätresultat 

4.1.1 Viktigast för ett attraktivt arbete  

Nedan presenteras de kvaliteter som de tre medverkande grupperna anser är viktigast för ett 

attraktivt arbete. För att läsaren ska lättare ska kunna utläsa resultatet inleder vi med en kort 

förklaring av diagrammet.  

Resultatet redovisas i ett så kallat spindeldiagram. Under diagrammet presenteras de kvaliteter 

som de medverkande anser är viktigt för ett attraktivt arbete. Bakom kvaliteterna redovisas 

det medeltal, i skala 1-5, som enkätundersökningen genererat per kvalitet. Vidare förtydligar 

de färg markerade bokstäverna till vilket område de tillhör. (R) = relationer, (L) = ledarskap, 

(LÖ) = lön, (E) = erkänsla. Under diagrammen finns även kommentarer till respektive 

diagram.  

 

1. Jag känner att jag gör ett bra arbete (5,0) (E) 

2. Jag samarbetar med arbetskamrater på min arbetsplats (4,87) (R) 

3. Jag tycker det jag gör är viktigt (4,85) (E) 

4. Vi hjälps åt och stödjer varandra (4,85) (R) 
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5. Min anställning känns trygg (4,85) 

6. Vi har humor (skrattar och har roligt) (4,85) (R) 

7. Vi har en bra laganda (4,85) (R) 

8. Jag känner mig behövd (4,85) (E) 

9. Jag umgås med arbetskamrater på min arbetsplats (4,75) (R) 

10. Det finns arbetskamrater på min arbetsplats (4,75) (R) 

11. Jag känner lojalitet med mina arbetskamrater (4,75) (R) 

12. Jag känner lojalitet med min arbetsplats (4,75) 

13. Mitt arbete stärker min yrkesidentitet (4,75) (E) 

14. Jag känner mig stolt över mitt arbete inför andra människor (4,71) (E) 

15. Jag roterar mellan olika arbetsuppgifter (4,62) 

 

Figur 1: Undersköterskornas 15 kvaliteter, som i medeltal anses viktiga för ett attraktivt arbete.  

 

Kommentar till figur 1: 

För undersköterskorna är det viktigaste för ett attraktivt arbete känslan av att göra ett bra 

arbete. De vill också känna att det de gör är viktigt. Samarbete, hjälp, stöd, humor och laganda 

tillsammans med arbetskamrater värdesätter undersköterskorna för ett attraktivt arbete. De vill 

känna en lojalitet med sina arbetskamrater och sin arbetsplats samt en stolthet över sitt arbete 

inför andra människor. Vidare vill de känna att deras arbete stärker deras yrkesidentitet och de 

roterar gärna mellan olika arbetsuppgifter.  

 
1. Min närmaste chef ställer lämpliga krav på det arbete jag ska utföra (4,83) (L) 

2. Kommunikationen med min närmaste chef fungerar bra (4,83) (L) 

3. Mitt arbete är utvecklande (4,83)  

4. Jag känner att jag gör ett bra arbete (4,75)(E) 

5. Jag har intressanta arbetsuppgifter (4,75) 

6. Vi är ärliga mot varandra (4,75) (R) 

7. Min närmaste chef har förtroende för mig (4,75) (L) 

8. Min närmaste chef delegerar ansvar och befogenheter till mig (4,75) (L) 

9. Jag har förtroende för min närmaste chef (4,75) (L) 

10. Min lön ökar successivt (4,75) (LÖ) 

11. Jag tycker det jag gör är viktigt (4,75) (E) 

12. Mitt arbete är positivt utmanande (4,66) 
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13. Vi är öppna mot varandra (4,66) (R) 

14. Jag samarbetar med arbetskamrater på min arbetsplats (4,58) (R) 

15. Min närmaste chef uppmuntrar mig (4,50) (L) 
 

Figur 2: Enhetschefernas 15 kvaliteter, som i medeltal anses viktiga för ett attraktivt arbete.  

 

Kommentar till figur 2: 

Enhetscheferna anser att en chef som ställer lämpliga krav och kommunicerar bra är viktigt 

för ett attraktivt arbete. De vill ha ett utvecklande arbete med intressanta arbetsuppgifter. De 

vill känna att de gör ett bra arbete. För ett attraktivt arbete önskas av enhetscheferna en chef 

som har förtroende för dem, kan delegera ansvar och befogenheter, inger ett förtroende och 

som uppmuntrar dem. De önskar också ärliga och öppna arbetskamrater att samarbeta med. 

Ett positivt utmanande och viktigt arbete är attraktivt för dem. Samt ett arbete där deras lön 

ökar successivt.  

 

1. Det finns arbetskamrater på min arbetsplats (4,79) (R) 

2. Min närmaste chef har förtroende för mig (4,77) (L) 

3. Vi hjälps åt och stöder varandra (4,72) (R) 

4. Jag har förtroende för min närmaste chef (4,72) (L) 

5. Jag känner att jag gör ett bra arbete (4,7) (E) 

6. Jag kan med den utrustning jag använder utföra ett bra arbete (4,67) 

7. Jag har intressanta arbetsuppgifter (4,66) 

8. Jag känner mig behövd (4,66) (E) 

9. Min kompetens är efterfrågad (4,66) (E) 

10. Vi är ärliga mot varandra (4,64) (R) 

11. Vi är öppna mot varandra (4,64) (R) 

12. Kommunikationen med min närmaste chef fungerar bra (4,64) (L) 

13. Min anställning känns trygg (4,64) 

14. Vi har humor (skrattar och har roligt) (4,64) (R) 

15. Jag har en tillräcklig lön (4,64) (LÖ) 
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Figur 3: Samhällsbyggnadskontorets 15 kvaliteter, som i medeltal anses viktiga för ett attraktivt arbete. 

 

Kommentar till figur 3:  

Samhällsbyggnadskontoret värdesätter att det finns arbetskamrater på deras arbetsplatser. De 

vill att de hjälps åt och stödjer varandra, att de är ärliga och öppna mot varandra och att de har 

humor (skrattar och har roligt). Viktigt för samhällsbyggnadskontoret är också en chef som 

har förtroende för dem, en chef som inger ett förtroende och som kommunicerar med dem. 

Viktigt för ett attraktivt arbete är enligt samhällsbyggnadskontoret att känna att de gör ett bra 

arbete, att de har en fungerande utrustning, intressanta arbetsuppgifter och en trygg 

anställning. Vidare vill de känna sig behövda och att deras kompetens är efterfrågad. Viktigt 

för ett attraktivt arbete är också att de har en tillräcklig lön. 

Kommentarer till samtliga spindeldiagrammen attraktivt arbete: 

Det påstående som samtliga grupper anser vara viktigt för ett attraktivt arbete är ”jag känner 

att jag gör ett bra arbete”. Undersköterskornas resultat domineras annars av vikten av bra 

relationer på arbetsplatsen. De får medhåll från enhetscheferna och samhällsbyggnadskontoret 

gällande vikten av ärlighet och öppenhet för ett attraktivt arbete. Bland det viktigaste för 

enhetscheferna är ett gott ledarskap. På samhällsbyggnadskontoret är förtroende från och för 

chefen samt kommunikationen med chefen viktiga faktorer för ett attraktivt arbete, medan 

undersköterskorna inte ser ledarskapet som det viktigaste för ett attraktivt arbete. Ett 

påstående som både samhällsbyggnadskontoret och enhetscheferna delar och som enligt dem 

är viktigt för ett attraktivt arbete är att känna att de har en tillräcklig lön. De vill också känna 

att de har en trygg anställning. Undersköterskor och enhetschefer enas om att det är viktigt att 

känna att det de gör är viktigt. Undersköterskorna vill känna sig stolta över sitt arbete medan 

samhällsbyggnadskontoret framhäver vikten av att deras kompetens är efterfrågad.  

 

4.1.2 Differenser i attraktivt läge och nuvarande läge kopplat till de fyra områdena 

relationer, ledarskap, lön och erkänsla. 

Nedan presenteras de kvaliteter där skillnaden var störst mellan det egna arbetet och det som 

gör ett arbete attraktivt, utifrån områdena relationer, ledarskap, lön och erkänsla. Märk här att 

det i textrutan finns tre parenteser. Den första förklarar hur viktig man anser att kvaliteten är 

för ett attraktivt arbete, den andra förklarar hur väl man anser att arbetet lever upp till det idag 

och den sista parentesen förtydligar till vilket område kvaliteten hör.  
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 Differenser undersköterskor 

 

1. Kommunikationen med min närmaste chef fungerar bra (4,63)(3,75) (L) 

2. Jag har förtroende för min närmaste chef (4,62)(3,75) (L) 

3. Min närmaste chef uppmuntrar mig (4,42) (3,42) (L) 

4. Jag får uppskattning från min närmaste chef (3,37) (3,12) (L) 

5. Jag har en tillräcklig lön (3,75)(2,37) (LÖ) 

6. Min prestation påverkar min lön (4,25) (3,00) (LÖ) 

7. Min lön ökar successivt (4,25) (3,25) (LÖ) 

8. Min lön har en hög nivå (3,62) (2,12) (LÖ) 

9. Jag känner mig stolt över mitt arbete, inför andra människor (4,71) (4,00) (E) 

10. Mitt arbete gör att andra människor uppfattar att jag har hög status (3,37) (2) (E) 

11. Mitt arbete stärker min yrkesidentitet (4,75) (3,50) (E) 

12. Min kompetens är efterfrågad (4,25) (3,50) (E) 

 
Figur 4: Undersköterskornas största differenser mellan attraktivt läge och nuvarande läge. 

Kommentar till figur 4:  

Undersköterskorna upplever en differens gällande kommunikation med chefen, förtroende för 

chefen, uppmuntran från chefen samt uppskattning från chefen. De upplever en differens 

gällande en attraktiv lön och deras nuvarande lön angående om deras lön är tillräcklig, deras 

prestation påverkar deras lön, att deras lön ökar successivt samt om deras lön har en hög nivå. 

Vidare upplever undersköterskorna en differens gällande känslan av stolthet över sitt arbete 

inför andra människor, att deras arbete gör att andra människor uppfattar att de har hög status 

samt att deras arbete stärker deras yrkesidentitet. Undersköterskorna upplever också en 

differens mellan attraktivt läge och nuvarande läge angående huruvida deras kompetens är 

efterfrågad.  
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 Differenser enhetschefer 

 

1. Vi är ärliga mot varandra (4,75) (4,08) (R) 

2. Kommunikationen med min närmaste chef fungerar bra (4,83) (3,91) (L) 

3. Jag har förtroende för min närmaste chef (4,75) (4,25) (L) 

4. Min närmaste chef ställer lämpliga krav på det arbete jag ska utföra (4,83) (4,16) (L) 

5. Min närmaste chef uppmuntrar mig (4,50) (3,75) (L) 

6. Jag får uppskattning från min närmaste chef (4,25) (3,63) (L) 

7. Jag har en tillräcklig lön (4,33) (3,08) (LÖ) 

8. Min prestation påverkar min lön (4,25) (2,66) (LÖ) 

9. Min lön ökar successivt (4,75) (3,58) (LÖ) 

10. Min lön har en hög nivå (4,16) (2,51) (LÖ) 

 
Figur 5: Enhetschefernas största differenser mellan attraktivt läge och nuvarande läge. 

 

Kommentarer till figur 5:  

Enhetscheferna upplever en differens mellan attraktivt läge och nuvarande läge gällande hur 

ärliga de är mot varandra. De upplever en differens i hur väl kommunikationen med den 

närmaste chefen fungerar, de krav som chefen ställer på dem samt om deras närmaste chef 

uppmuntrar dem och visar uppskattning för dem. Enhetscheferna upplever en differens mellan 

attraktivt läge och nuvarande läge gällande om de har en tillräcklig lön, om deras prestation 

påverkar deras lön, om deras lön ökar successivt samt huruvida deras lön har en hög nivå. 
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 Differenser samhällsbyggnadskontoret 

 

1. Vi har en bra laganda (4,45) (3,80) (R) 

2. Vi är ärliga mot varandra (4,64) (3,78) (R) 

3. Vi är öppna mot varandra (4,64) (3,74) (R) 

4. Vi har humor (skrattar och har roligt) (4,64)(4,14) (R) 

5. Vi hjälps åt och stöder varandra (4,72) (4,12) (R) 

6. Jag får uppskattning från mina arbetskamrater (4,33) (3,74) (R) 

7. Kommunikationen med min närmaste chef fungerar bra (4,64) (3,89) (L) 

8. Jag har förtroende för min närmaste chef (4,72) (4,00) (L) 

9. Min närmaste chef har förtroende för mig (4,77) (4,04) (L) 

10. Min närmaste chef ställer lämpliga krav på det arbete jag ska utföra (4,60) (3,95) (L) 

11. Min närmaste chef delegerar ansvar och befogenheter till mig (4,41) (3,76) (L) 

12. Min närmaste chef uppmuntrar mig (4,51) (3,47) (L) 

13. Jag får uppskattning från min närmaste chef (4,53) (3,38) (L) 

14. Jag har en tillräcklig lön (4,64) (3,25) (LÖ) 

15. Min prestation påverkar min lön (4,39) (2,81) (LÖ) 

16. Min lön ökar successivt (4,59) (3,19) (LÖ) 

17. Min lön har en hög nivå (3,95) (2,51) (LÖ) 

18. Min kompetens är efterfrågad (4,66) (3,95) (E) 
 

Figur 6: Samhällsbyggnadskontorets största differenser mellan attraktivt läge och nuvarande läge. 

 

Kommentarer till figur 6: 

Samhällsbyggnadskontoret upplever en differens mellan attraktivt läge och nuvarande läge 

gällande om de har en bra laganda, är öppna och ärliga mot varandra, har humor (skrattar och 

har roligt) samt hjälps åt och stödjer varandra. De upplever också en differens kring 

uppskattning från sina arbetskamrater. Samhällsbyggnadskontoret upplever också en skillnad 

i attraktivt läge och nuvarande läge gällande kommunikationen med sin närmaste chef, 

förtroende för chefen, förtroende från chefen samt uppmuntran och uppskattning från sin 

närmaste chef. De upplever också en differens mellan hur attraktivt de anser att det är att 

deras närmaste chef ställer lämpliga krav på dem samt delegerar ansvar och befogenhet till 

dem, och nuvarande läge. Samhällsbyggnadskontoret upplever en differens gällande 
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attraktiviteten med en tillräcklig lön och nuvarande läge samt om deras prestation påverkar 

deras lön, om deras lön har en hög nivå samt om deras lön ökar successivt. De upplever också 

en skillnad kring huruvida deras kompetens är efterfrågad i den grad de skulle önska.  

 

Kommentarer till samtliga spindeldiagram gällande differenser:  

Öppenhet och ärlighet är två av de punkter som har den största differensen hos 

samhällsbyggnadskontoret. Enhetschefer har även de en liten differens kring påståendet om 

öppenhet. Samtliga grupper saknar uppmuntran och uppskattning från sin närmaste chef. 

Undersköterskorna upplever ett dåligt förtroende till sin närmaste chef medan enhetscheferna 

upplever en brist i kommunikationen med sin närmaste chef. Samhällsbyggnadskontoret 

upplever flest brister i ledarskapet för ett attraktivt arbete bland annat gällande 

kommunikation, förtroende för och från chefen, att chefen ställer lämpliga krav samt 

delegerar ansvar och befogenhet till dem. Ingen av grupperna upplever heller att de har en 

tillräcklig lön, att deras löner ökar successivt eller att deras lön har en hög nivå i den mån de 

anser är attraktivt. Samhällsbyggnadskontoret upplever att deras kompetens inte är 

efterfrågad. Undersköterskorna upplever en differens kring om de känner stolthet över sitt 

arbete, inför andra människor.  

 

4.3 Fokusgruppsdiskussionen kring de aktuella områdena  

Syftet med fokusgruppen var att undersöka på vilket sätt organisationen arbetade med de 

identifierade områdena; relationer, ledarskap, lön och erkänsla. Deltagarna i fokusgruppen 

var den projektgrupp som beskrevs i metoden (2.4.4). 

4.3.1 Relationer 

Hur ser deltagarna i fokusgruppen på relationer och samarbetsklimat?  

En av deltagarna har som motto att om relationer och samarbete är på topp kan man stå ut 

med vilka tråkiga arbetsuppgifter som helst. Är det tvärtom, står man inte ut, hur roliga 

arbetsuppgifter man än har. I nästan alla verksamheter som finns inom organisationen, jobbar 

man mycket med lagarbete. Man måste jobba tillsammans för att komma framåt, därför är 

relationer och samarbete en viktig fråga. En deltagare anser att kommunen har en god ordning 

i alla förvaltningar när det gäller möjligheter till att samverka, påverka, medverka samt att 
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vara delaktig. En annan deltagare, som har erfarenhet från samhällsbyggnadskontoret, delar 

inte riktigt denna uppfattning. Detta då denne inte kan se att kommunen arbetar medvetet och 

förebyggande med dessa frågor på just samhällsbyggnadskontoret. Samma deltagare är av 

uppfattningen att man inom omsorgen är bättre på dessa frågor och att det är trevligare bland 

kollegorna i omsorgen än vad det är på samhällsbyggnadskontoret. Deltagaren spekulerar 

kring orsaken till detta. Det kan bero på att de på samhällsbyggnadskontoret är fast i sin 

professionella roll och kör sitt eget race medan man inom omsorgen är mer beroende av en 

god teamkänsla för att få det att fungera.  

Uppfattningen gällande detta område är att vikten av att kunna påverka den egna 

arbetssituationen är stor. Kan man inte göra detta eller att man känner att arbetet står en upp 

över öronen visar detta på att samarbetsklimatet inte är så bra. Man menar att det måste finnas 

en möjlighet att, tillsammans med andra, påverka sitt arbete. Genom detta skapas ett gott 

samarbetsklimat men även ett ansvar, där man hela tiden kan fundera över vad ”jag” kan göra 

för att förbättra arbetet. Vidare ser deltagarna att det måste finnas tid till att skapa någon form 

av relationer. Arbetar man i en stressig miljö finns inte heller tiden för att skapa samarbete. 

Vad har ledarskapet för betydelse för relationer på arbetsplatsen?  

Deltagarna tycker detta är viktigt ur ett ledarskapsperspektiv och de anser att detta är ett 

område som chefen måste arbeta med varje dag vare sig denne vill eller inte.  

”Om inte frågor gällande detta område hanteras dagligen av chefen, så är det något som är fel” 

(Fokusgrupps deltagare A). 

En annan deltagare anser att ledarskapet är en av grundbultarna för att skapa goda relationer. 

Svårigheten, som denne ser, är att chefen inte alltid ser sin egen påverkan för relationer och 

samarbete. Denne menar att det är chefen som formar hur medarbetarna beter sig mot 

varandra och umgås. Samtidigt har medarbetarna ett stort ansvar för att skapa goda relationer 

och ett gott samarbetsklimat. Man har för ett antal år sedan arbetat med medarbetarskap, men 

fokusgruppen ser gärna att man pratar mer om detta.  

Vilka problem/svårigheter kan ni se med dessa frågor? 

Grupper fungerar olika beroende på vilka som är med i gruppen.  

 ”En person kan fungera jättebra i en grupp, sen när denne kommer till en annan  grupp fungerar 

 det inte alls” (Fokusgruppsdeltagare B).  
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Ett annat problem, som deltagarna kan se, är att alla inte vill ta ett eget ansvar och man ser 

inte sin egen roll. Dock är det viktigt att inte ha ett ”hackkyckling-perspektiv”.  

”Ingen har skuld, alla har ansvar” (Fokusgruppsdeltagare B) 

En fråga en deltagare från fokusgruppen tycker att medarbetarna kan ställa sig är ” Vill jag 

vara arbetskamrat med mig själv?” 

Vidare anser deltagarna att man måste våga vara mer ärlig mot varandra om samarbetet och 

relationerna inte fungerar. Chefen måste våga ta tag i det svåra. Det är bättre att komma med 

konstruktiv kritik, där medarbetaren får en chans att förbättra sig, än att man talar bakom 

ryggen om dennes tillkortakommanden. En annan aspekt av detta är hur organisationen 

hanterar chefer som inte lever upp till önskad nivå utifrån detta område. En av deltagarna 

menar att man är konflikträdda och det är svårt att flytta en icke fungerade chef.  

”Ju högre upp i organisationen desto svårare är det att flytta en chef som inte fungerar” 

(Fokusgruppsdeltagare B).  

”Det ska inte vara så men så är det faktiskt” (Fokusgrupps deltagare E). 

Ett annat problem man kan se är att man sätter in insatser när det är ”för sent”. Grupper som 

inte fungerar får stöd och hjälp att komma vidare, men då är man inne och åtgärdar ett redan 

pågående problem. Detta är vanligt inom bland annat omsorgen.  

”Det viktiga är att ligga steget före och arbeta förebyggande. Här har vi inom omsorgen mycket 

att arbeta med” (Fokusgruppsdeltagare C).  

4.3.2 Ledarskap 

Hur anser fokusgruppen att organisationen arbetar med ledarskap idag? 

Fokusgruppen diskuterade att de idag satsar mycket på och är bra på utbildningar för chefer. 

Introduktionen för nya ledare är kanske ett område de behöver satsa mer på. De använder sig 

också av de medarbetarenkäter där medarbetaren får bedöma chefen och hur nöjda de är med 

sin chef. Detta ska sedan chefen använda för att se hur medarbetaren vill bli ledd och hur 

denne kan anpassa sitt ledarskap efter olika medarbetares behov i en dialog med 

medarbetaren.  

 ”… alla vill inte ha en klapp på axeln. En del kan tycka att det är konstigt. Det är som att helt 

plötsligt komma hem med blommor till sin fru” (Fokusgruppsdeltagare A).  
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En kommentar kring detta var också att det finns begränsningar för hur mycket en chef kan 

ändra sig.  

 ”Den perfekta chefen finns ju inte, vi ska ge cheferna så mycket verktyg som möjligt och det 

tycker vi att vi är väldigt duktiga på” (Fokusgruppsdeltagare A). 

Vidare diskuterades chefens roll för ett gott arbetsklimat. Det finns en uppfattning om att det 

är viktigt för chefen att arbeta med sig själv som ledare och som person. Men det finns också 

en medvetenhet i fokusgruppen om att det finns vissa chefsroller i kommunen som är direkt 

omöjliga där uppgifter och underordnade är för många. Det går inte heller i deras organisation 

att vara fysiskt delaktig på alla arbetsplatser. En av fokusgruppsdeltagarna menade då att 

chefen ibland får planera in fysiska träffar med sina medarbetare eller ta tillfälle i akt vid till 

exempel medarbetarsamtal eller planera för att finnas tillgänglig någon natt eller så.  En 

uppfattning är att det är viktigt som chef att ha en relation till de underställda. Att inte ha en 

gammal sorts chef som finns bredvid utan en deltagande chef som är med sina medarbetare. 

Vad är chefens ansvar och vad är medarbetarens ansvar? 

Att få feedback, beröm och uppmuntran är också något som inte bara chefen kan ge. En 

fokusgruppsdeltagare tycker att det ibland är viktigare att själv kunna bedöma om man gör ett 

bra jobb. Detta är också något som de ser i resultatet från deras medarbetarenkät att deras 

medarbetare är bra på att bedöma. Vidare är feedbacken från kunder eller brukare viktigt. Det 

är de som ger den direkta och nära responsen. En av deltagarna hävdade att detta är viktigare 

än att få beröm från chefen. Där uppstår dock en differens mellan förvaltningarna. En del 

förvaltningar är mer utsatt i media.  

 ”Det är inte så att jippi vilken fantastisk detaljplan, utan det blir lätt mycket kritik från 

allmänheten” (Fokusgruppsdeltagare B). 

För att hantera denna kritik och granskning av det egna arbetet från allmänheten blir feedback 

och respons från chefen viktigare. Att bli sedd av sin chef, få sin chefs stöd och att denne litar 

på medarbetaren och på att den gör ett proffsigt jobb blir viktigt. Det är också viktigt att 

medarbetare i en förvaltning utsatt för media känner ett stöd bakifrån när man är utsatt. Det är 

kontoret som står bakom en enskild handläggares beslut. Att bli sedd och få positiv feedback 

kan också kompensera att man inte har en sådan fantastisk lön, resonerar en av deltagarna. 

Tidigare utdelades en högre lön efter bra prestationer vilket ledde till att medarbetarna efter en 
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prestation krävde en bättre lön, detta har de dock kommit ifrån lite då de faktiskt inte har den 

lönen de har idag för att de gör ett dåligt jobb nu.  

4.3.3 Lön 

Fokusgruppens syn på lönen kopplat till attraktivt arbete var att man måste ha en grundlön 

som det går att leva på, annars finns det ingen mening med att arbeta överhuvudtaget.  En bra 

löneutveckling är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare var en av 

kommentarerna som fångades upp. En av fokusgruppens deltagare ansåg att det är i 

lönekuvertet man ser hur attraktiv man är som arbetstagare. En annan deltagare menade att 

man aldrig är riktigt nöjd med sin lön. Idag påverkas ”lönesättningsarbetet” av flera faktorer 

såsom statsbidrag och kommunens ekonomiska förutsättningar för att avsätta pengar, som 

ligger utanför de centrala avtal som sluts mellan de inblandade fackliga organisationerna. Man 

försöker att avsätta pengar, vad de i organisationen kallar för ”fria pengar”, som ska gå till 

prioriterade grupper. Prioriteringen görs i de yrkesgrupper som bedöms vara utsatta för bland 

annat marknadskonkurrens eller de yrkesgrupper som bedöms som så kallade låglöneyrken. 

Ett problem som fokusgruppen kan se, är att samhället inte värdesätter jobbet med människor. 

En deltagare var av åsikten att alla som arbetar inom en kommun, oavsett befattning, arbetar 

med människor och att arbeten med människor inte betalar sig.  

Hur hanterar Kalmar kommun lönefrågor på medarbetarnivå?  

I organisationen finns gemensamma lönekriterier som ska ligga till grund för det individuella 

lönesamtalet. Enligt en deltagare i fokusgruppen ska det bli något sånär tydligt för 

medarbetarna vad man uppnått för resultat i förhållande till lönekriterierna. Det ska även ge 

medarbetaren en uppfattning om denne måste ”spänna bågen” för att få bättre lön.  

Vad anser deltagarna i fokusgruppen att Kalmar kommun kan och bör göra angående 

medarbetarnas löner?  

Bland annat tog fokusgruppen upp vikten av att jämföra sig med den privata sektorns 

lönenivåer. Medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret har insett att man inte kan jämföra sig 

med andra kommuner utan jämförelsen måste göras mot den privata sektorn. Detta beroende 

på att det är den privata sektorn som ”drar i medarbetarna”. På samhällsbyggnadskontoret 

anser man att man måste jobba med konkurrensmässiga löner och konkurrensmässig 

löneutveckling, då risken finns att nyckelpersoner lämnar organisationen annars. När det 
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kommer till omsorgen anser fokusgruppsdeltagarna att förvaltningen också bör man titta på 

och jämföra sig med den privata sektorn. Problemet som finns, när det gäller att jämföra sig 

med den privata sektorn, är enligt en deltagare, att det kan vara svårt att få tag i rättvisande 

statistik. Detta beroende på att de privata företagen inte är transparenta organisationer, där 

bland annat lönestatistik är offentlig. En annan åtgärd kommunen bör göra är att uppvärdera 

omsorgsyrkena för att få folk att vilja arbeta inom vård och omsorg. Vidare anser deltagarna 

från fokusgruppen att man bör se över andra alternativ än lön som skapar mervärde för de 

anställda. Dessa alternativ är bland annat pensionsavkastning, arbetstidsförkortning samt 

möjlighet att kombinera föräldraskap med arbete på ett bra sätt.  

Deltagarna anser även att Kalmar kommun bör förändra de attityder som finns gällande arbete 

i kommunal verksamhet. 

4.3.4 Erkänsla:  

Under fokusgruppsdiskussionen berördes området erkänsla utan att vi som facilitatorer tog 

upp området för diskussion. Detta gör det intressant att tillägga fokusgruppens kommentarer 

kring just erkänsla. Fokusgruppen var överens om att det är viktigt för medarbetarna att själva 

kunna avgöra om de gör ett bra jobb. En av deltagarna hävdade att den känslan är viktigast för 

att medarbetarna ska trivas på sina jobb. Resultat från en intern medarbetarenkät visar att 

medarbetarna i kommunen generellt sett känner att de själva kan avgöra om de gör ett bra 

jobb vilket fokusgruppens deltagare såg som väldigt positivt för kommunen. Att få respons på 

sitt arbete från brukare och kunder är också viktigt för självkänslan, i de fall där brukare och 

kunder inte alltid kan ge den responsen menar en deltagare att chefens roll blir viktig för 

feedback och självkänsla. Samma deltagare menade även att bli sedd och få feedback kan 

kompensera för en i viss mån missnöjdhet kring lönenivån.  

 ”Bilden av den kommunala anställningen är att den är tråkig och byråkratisk. Detta stämmer 

inte. Faktum är att alla tycker man har ett meningsfullt arbete. En av de roligaste grejerna med 

arbetet är att man upplever det meningsfullt och att man gör samhällsnytta.” 

(Fokusgruppsdeltagare D). 

 ”Det uppfattas inte som att de är så ”hot” att vara kommunanställd” (Fokusgruppsdeltagare F). 
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5. Analys/diskussion 

Vi börjar vår analys av resultatet genom att analysera vad de olika yrkesgrupperna anser 

skapar ett attraktivt arbete i en diskussion kopplat till den teoretiska referensramen. Därefter 

diskuteras de differenser och likheter som de olika arbetsgrupperna upplever gällande de fyra 

områdena relationer, ledarskap, lön och erkänsla.  

5.1 Ett attraktivt arbete 

5.1.1 Undersköterskorna 

Undersköterskorna anser att ett attraktivt arbete präglas av goda relationer mellan 

arbetskamraterna. De värdesätter att ha roligt tillsammans samt att hjälpa och stödja varandra. 

Lojaliteten till arbetskamrater och arbetsplatsen ska vara hög. Detta kan kopplas samman med 

De Vos och Meganck (2007) resonemang om att hållbara psykologiska kontrakt skapar 

lojalitet i organisationer. Social atmosfär är ett av de områden som De Vos och Meganck 

(2007) identifierat som viktigt för det psykologiska kontrakt och som tidigare nämnts är den 

sociala atmosfären bland det mest viktiga för undersköterskorna för ett attraktivt arbete. 

Vidare anser undersköterskorna att ett attraktivt arbete kännetecknas av att medarbetarna 

upplever att de gör ett bra arbete samt känslan av det arbete som utförs är viktigt. Detta kan 

kopplas till det myndiga medarbetarskapet (Hällsten & Tengblad 2006), som bland annat 

bygger på att medarbetarna ska uppleva att arbetet och arbetsuppgifterna är meningsfulla.  

Då undersköterskorna anser att en trygg anställning och status skapar ett attraktivt arbete kan 

detta kan kopplas till Hertzbergs begrepp hygienfaktorer, som tillsammans med 

motivationsfaktorer, skapar motivation för individen (Wolvén, 2000, Lindmark & Önnevik 

2006) Undersköterskorna efterlyser alltså både hygienfaktorer och motivationsfaktorer vilket 

är i enlighet med Wolvéns (2000) bild om att organisationer måste arbeta med båda faktorerna 

för att skapa motivation.  

5.1.2 Enhetscheferna 

Enhetscheferna anser, precis som undersköterskorna, att goda relationer med 

arbetskamraterna är viktigt. Även de anser att öppenhet och ärlighet är grundläggande för ett 

attraktivt arbete. Vidare värderar de känslan av att ha gjort ett bra arbete samt att det man gör 

är viktigt. Detta ligger i linje med vad Granberg (2003) anser kännetecknar det psykologiska 
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kontraktet. Enligt Granberg (a.a.) finns det två aspekter av det psykologiska kontraktet, den 

anställdes förväntningar på kollegor och organisationen samt det som den enskilde själv 

bidrar med. Utifrån detta kan kopplingen göras till enhetschefens förväntning på sina 

arbetskamrater samt enhetschefens förväntningar på sin egen prestation.  

Relationen till chefen, har enligt enhetscheferna, stor betydelse för det attraktiva arbetet. De 

vill att kommunikationen med chefen ska fungera bra samt att chefen ska ställa krav och 

delegera ansvar och befogenheter. Vidare vill de att chefen ska ha förtroende för dem. Detta 

kan kopplas till det myndiga medarbetarskapet, som består av bland annat ett ömsesidigt 

förtroende mellan medarbetar och chefer, en öppen dialog samt möjlighet att få ta ansvar 

(Hällsten & Tengblad 2006). Lönens successiva ökning är annan viktig faktor för det 

attraktiva arbetet, enligt enhetscheferna. Utifrån detta kan antaganden göras att enhetscheferna 

motiveras av både hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Eriksson-Zetterqvist et al 2008). 

De vill få och ta ansvar, utmanas av arbetet samt utvecklas i arbetet (motivationsfaktorer). 

Samtidigt vill de ha en god ledning, bra lön samt arbeta i en miljö där det finns goda relationer 

(hygienfaktorer) (Eriksson-Zetterqvist et al 2008). Ledarskapets betydelse för attraktiviteten 

är som redan nämnts stor. Utifrån Yukl (2010) görs tolkningen att enhetscheferna finner det 

attraktivt med arbete som har ledare som kan hantera ett relationsorienterat ledarskap. Detta 

ledarskap handlar om att stödja och uppmuntra till utveckling.  

5.1.3 Samhällsbyggnadskontoret 

Medarbetarna på samhällsbyggnadskontorets upplevelse, om vad de anser kännetecknar ett 

attraktivt arbete, skiljer sig inte nämnvärt från de övriga grupperna. De tycker, precis som 

undersköterskorna och enhetscheferna, att det är viktigt att medarbetare är öppna och ärliga 

mot varandra. Vidare anser de att det är betydande att känna sig behövd och att deras 

kompetens är efterfrågad. Medarbetarna värderar vikten av god kommunikation med chefen 

samt att de har förtroende för chefen. Även här finns tydliga kopplingar till de teorier som 

behandlar medarbetarskap (Hällsten och Tengblad 2006), relationsorienterat ledarskap (Yukl 

2010) samt det psykologiska kontraktet (Jacobsen 2007, Granberg 2003, De Vos och 

Meganck 2007). Samhällsbyggnadskontoret anser att det är viktigt, ur perspektivet attraktivt 

arbete, att känna att de gör ett bra arbete samt att de är behövda, vilket såväl Maslow som 

Hertzberg tar upp i sina motivationsteorier (Lindmark och Önnevik 2006; Eriksson-

Zetterquist et al 2008; Wolvén 2000).  
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Sammanfattningsvis visar resultatet från samtliga respondenter att medarbetarna anser att 

goda relationer mellan arbetskamrater och chefer är viktiga för ett attraktivt arbete. Lön och 

uppskattning från chefer har betydelse för de faktorer som påverkar upplevelsen av hur 

attraktivt ett arbete är. Till stora delar stämmer, därför resultatet av denna studie överens med 

det som Wiley (1995) fann i sin studie kring vad som motiverar till att arbeta. Denne 

identifierade de fem främsta faktorer som motiverade till arbete. Dessa var; bra lön, 

uppskattning för utfört arbete, anställningstrygghet, möjlighet till avancemang och utveckling 

i organisationen samt att jobbet var intressant.  

5.2 Relationer, ledarskap, lön och erkänsla 

De fyra områden som visat sig i empirin analyseras under denna rubrik. Här kopplas de tre 

yrkesgruppernas åsikter samman och skillnader och likheter uppenbarar sig. 

5.2.1 Relationer 

Goda relationer har visat sig vara av central betydelse för det attraktiva arbetet enligt alla 

yrkesgrupperna. På samhällsbyggnadskontoret går att utläsa att man inte är så ärliga och 

öppna mot varandra som man önskar. Även hos enhetscheferna upplevde man en differens 

gällande ärligheten. Vidare finns inte den laganda och hjälpsamhet som respondenterna från 

samhällsbyggnadskontoret anser vara viktiga för en attraktiv arbetsplats. Den upplevelsen 

förstärks genom den uppfattning som en av deltagarna i fokusgruppen hade. Denne ansåg att 

kommunen överhuvudtaget inte arbetade medvetet eller förebyggande med relationer på 

samhällsbyggnadskontoret. Utifrån Hällsten och Tengblads (2006) myndiga medarbetarskap 

går det därför att tolka att organisationen inte skapar de förutsättningar som krävs för att utöva 

det myndiga medarbetarskapet. Enligt Hällsten och Tengblad (a.a.) ska arbetsgivare 

genomföra aktiviteter som stärker gemenskap och samarbete. Samtidigt kan man utifrån 

fokusgruppens kommentarer utläsa att de medverkande anser att ansvaret för ett gott 

arbetsklimat och medarbetarskap ligger hos både chef och medarbetare. Detta ligger i linje 

med Hällsten och Tengblads (a.a.) uppfattning, då de menar att alla som ingått ett 

anställningskontrakt i en organisation inkluderas i begreppet medarbetare, vilket leder till att 

alla bör utöva ett myndigt medarbetarskap i förhållande till sin arbetsgivare. 

Undersköterskorna upplevde ingen differens gällande relationer, vilket kan tyda på att 

relationerna hos undersköterskorna fungerar bättre än på samhällsbyggnadskontoret. Även 

under fokusgruppsdiskussionen uppgav deltagarna att deras uppfattning var att man inom 
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omsorgen var mer beroende av en god teamkänsla för att det ska fungera samt att man var 

bättre att hantera dessa frågor inom omsorgen.  

5.2.2 Ledarskap 

Yukl och Lepsinger (2005) rekommenderar organisationer att låta medarbetare och andra runt 

omkring en ledare få utvärdera ledaren som ett sätt för att få ett bättre ledarskap. I 

fokusgruppsdiskussionen framkom att organisation arbetar med att låta medarbetare bedöma 

sin chef, ett material som sedan ska ligga till grund för hur chefen ska utöva sitt ledarskap. 

Samtliga yrkesgrupper anser att kommunikationen med den närmsta chefen kunde fungera 

bättre. Uppskattning och uppmuntran från chefen, är något som samtliga medarbetare anser är 

viktigt för det attraktiva arbetet, men som organisationen idag inte lever upp till. Utifrån 

Yukls ledarskapsteorier (2010) visar det empiriska resultatet på, att medarbetarna i Kalmar 

Kommun värdesätter och efterfrågar det relationsorienterade ledarskapet. Den 

relationsorienterade ledaren bekräftar, uppmuntrar och ger sina medarbetare förtroende (a.a.). 

Vidare ansåg en deltagare i fokusgruppen att ledarskapet var viktigt, ur hänseendet att kritik 

från allmänheten kan avhjälpas med feedback från den närmaste chefen. Även detta kan 

kopplas till det relationsorienterade ledarskapet där ledaren stödjer medarbetaren i sina beslut 

och ser medarbetaren som kompetent och pålitlig (a.a.).  

På samhällsbyggnadskontoret upplevs differenser gällande relationen mellan 

arbetskamraterna, detta kan tyda på att det finns en konflikt på arbetsplatsen. Enligt Yukl 

(2010) har de arbetsplatser där det kan finnas en konflikt ett behov av en uppgiftsorienterad 

ledare. En uppgiftsorienterad ledare kan dock få till följd att medarbetarna känner en minskad 

självkänsla och motivation då den uppgiftsorienterade ledaren ofta övervakar medarbetarna. 

Enkätresultatet visar att samhällsbyggnadskontoret upplever att deras kompetens inte är 

efterfrågad i den mån de anser attraktivt vilket kan kopplas till ett antagande om att de idag 

har en uppgiftsorienterad ledare.  

Hällsten och Tengblad (2006) menar att ledaren bör sträva efter att få medarbetarnas 

förtroende för att organisationen ska utveckla ett myndigt medarbetarskap. Då det empiriska 

resultatet visar att samtliga yrkesgrupper inte har det förtroende för sin chef, som man anser 

behövs för att det nuvarande arbetet ska upplevas som attraktivt, kan detta indikera på att 

cheferna i dagsläget inte besitter de egenskaper eller har får de förutsättningar från 

organisationen som krävs för att utveckla ett gott medarbetarskap (a.a.).  
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5.2.3 Lön 

Medarbetarna anser över lag att de gör ett bra jobb, men att lönen inte har en hög nivå. Detta 

är ett samband som bekräftats i tidigare forskning. Eriksson et al (2008) har funnit att 

personer som anser att de presterar bra, oftare är missnöjd med den egna lönen. Detta då de 

upplever att lönen inte är i paritet med prestationen. Vidare menade en deltagare i 

fokusgruppen att man aldrig är riktigt nöjd med sin lön. Forskning visar att tillfredställelse 

med lönen möjliggör trivsel, engagemang och en vilja att stanna kvar i organisationen 

(Eriksson et al 2008). Detta gör att fokusgruppsdeltagarens uttalande ställer sig emot lönens 

betydelse för trivsel, engagemang och vilja att stanna i organisationen. Även De Vos och 

Meganck (2007) menar att lönen är en av de, för medarbetaren, viktigaste områdena i 

upprättandet av det psykologiska kontraktet. Om brott mot detta kontrakt sker kan misstro och 

missnöje uppstå, vilket kan leda till att medarbetaren slutligen väljer att lämna organisationen 

(Jacobsen 2005). Det psykologiska kontraktet uppstår av såväl implicita som explicita löften 

(Robinson & Rousseau 1994) och kan ses som de spelreglar som ska råda mellan organisation 

och medarbetare (Jacobsen 2007). I resultatet från fokusgruppen går att utläsa att den rådande 

uppfattningen är att alla som arbetar inom en kommun, oavsett befattning, arbetar med 

människor och att arbeten med människor inte betalar sig. Vidare görs uttalanden att ”en bra 

löneutveckling är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare” och ”inom 

samhällsbyggnadskontoret måste vi börja jämföra oss med den privata sektorn”. Detta kan 

förklara varför tjänstemännen på samhällsbyggnadskontoret och undersköterskorna har olika 

syn på vikten av lönen för det attraktiva arbetet. Dessa uttalanden kan, utifrån ovanstående 

teori, ses som de spelregler som finns i relationen mellan Kalmar Kommun och de anställda.  

5.2.4 Erkänsla 

Fokusgruppen var överens om att det är viktigt för medarbetarna att själva ha förmågan att 

avgöra om de gör ett bra jobb. Resultatet från enkäterna visar att detta är något som även 

medarbetarna anser är viktigt för ett attraktivt arbete. En av deltagarna i fokusgruppen 

hävdade att den känslan är viktigast för att medarbetarna ska trivas på sina jobb. Här kan en 

koppling till Hällsten och Tengblads (2006) myndiga medarbetarskap göras. De anser att den 

myndige medarbetaren kan ta ansvar för det egna arbetet och dess resultat samt att man 

engagerar sig i strävar att utföra ett gott arbete. För att uppnå detta krävs enligt Hällsten och 

Tengblad (a.a.) att chefen har ett intresse av att ta del av medarbetarna, men även att de 

medarbetare som vill ta ansvar, får de befogenheter som krävs. Dock visar empiriresultatet att 
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de på samhällsbyggnadskontoret inte upplever att chefen delegerar ansvar och befogenheter i 

önskad utsträckning.  

Vidare ansåg en deltagare i fokusgruppen att responsen från brukare och kunder är viktigt för 

självkänslan och att detta är viktigare än feedback från sin chef. Återkoppling på utfört arbete 

är, enligt Eriksson et al (2002), en faktor som bidrar till ökad trivsel. Samtidigt så visar 

resultatet från enkäterna att man gärna ser mer uppmuntran och uppskattning från såväl 

arbetskamrater och chefen. Lindmark och Önnevik (2007) anser att återkommande feedback 

kan uppfylla individens behov, kopplat till Hertzbergs tvåfaktorsteori. För att få motiverad 

och tillfredställd personal bör organisationer, enligt Lindmark och Önnevik (a.a.), i möjligaste 

mån tillgodose de anställdas behov. Enligt Allvin et al (2006) är personligt erkännande en 

faktor som anses viktig i upprätthållandet av det psykologiska kontraktet. Utifrån 

empiriresultatet kan därmed tolkningen göras att ansvariga i Kalmar Kommun och 

medarbetarna har olika syn på vem som ska ge feedback. Detta kan komma att påverka det 

psykologiska kontraktet negativt. Granberg (2003) anser att medarbetarens prestation, 

engagemang, lojalitet och entusiasm balanseras mot hur bra det psykologiska kontraktet 

stämmer överens mellan individen och organisationen. Uppstår en kränkning av det 

psykologiska kontraktet kan det leda till misstro och missnöje, vilket kan medföra att de 

anställda till slut lämnar organisationen (Jacobsen 2007).  
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6. Egna reflektioner och slutsatser 

6.1 Egna reflektioner 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra egna reflektioner kring analys/diskussionen. 

Denna diskussion är till stor del subjektivt, alltså är det våra tankar och reflektioner. Vi 

kommer att diskutera utifrån de fyra områdena, relation, ledarskap, lön och erkänsla. 

6.1.1 Relationer 

Relationer och medarbetarskap hör samman, enligt oss, detta då vi menar att ett myndigt 

medarbetarskap skapar förutsättningar för goda relationer. Undersköterskorna värderar 

relationer högt och ser inte heller relationer som ett problem hos dem. Fokusgruppen menar 

att undersköterskorna är mer beroende av teamet än övriga yrkesgrupper. Möjligen har 

undersköterskorna bättre förutsättningar för ett myndigt medarbetarskap i sitt arbete vilket då 

resulterat i bra relationer. En kommentar i fokusgruppen var att det i organisationen fanns 

chefer som hade ”omöjliga” chefssituationer med många underställda. Utan att veta om detta 

är fallet hos undersköterskorna ställer vi oss frågan om detta frånvarande chefskap kan ha 

tvingat fram ett medarbetarskap där chefen tvingas lita på medarbetarna och medarbetarna att 

lita på varandra.  

6.1.2 Ledarskap  

Vår uppfattning är att ledaren skapar bättre förutsättningar för ett myndigt medarbetarskap 

genom att lita på medarbetarens förmåga. Samhällsbyggnadskontoret efterfrågar ett 

relationsorienterat ledarskap men utifrån empirin kan tolkas att de idag har ett 

uppgiftsorienterat ledarskap. Enligt Yukl (2010) krävs det i vissa situationer ett 

uppgiftsorienterat ledarskap, till exempel i de arbetsgrupper som upplever konflikt eller 

otydlighet mellan arbetsområden. Om samhällsbyggnadskontoret skulle ändra ledarstil när de 

inte längre har en konflikt eller liknande, anser vi att det är viktigt att tänka på att med 

förändrat ledarskap sker förändring av arbetssätt och arbetsmetoder. Det blir därför viktigt att 

uppmärksamma den förändringsorienterade ledarstilen (Yukl 2010) där ledaren förklarar 

förändringen och är öppen för nya möjligheter och idéer. Vår uppfattning är att ledaren även 

utan att ändra ledarstil kan medverka till ett myndigt medarbetarskap genom att på andra sätt 

skapa förutsättningar för ett myndigt medarbetarskap inom ramen för vad arbetsgruppen kan 

hantera och leva upp till. 
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6.1.3 Lön 

”Man ska veta vad man ska leva upp till för att få en viss lön”, var en kommentar i 

fokusgruppen. Komplexiteten i det uttalandet är, enligt oss, en otydlighet i vem som avgör hur 

väl man lever upp till de satta ramarna. Enligt empirin vill medarbetarna i samtliga 

arbetsgrupper själva kunna känna att de gör ett bra jobb.  

Vidare kommer funderingen om de på samhällsbyggnadskontoret har uppfattat att arbete med 

människor inte betalar sig, då de anser att ett attraktivt arbete kännetecknas av att lönen ökar 

successivt/är tillräckligt hög eller kan det vara så att de inte kan ”acceptera” det psykologiska 

kontraktet, då de vet att deras kompetenser efterfrågas på den privata marknaden? På 

samhällsbyggnadskontoret har de insett att de inte kan jämföra sig med andra kommuner utan 

jämförelsen måste göras mot den privata sektorn. Detta beroende på en medvetenhet enligt en 

deltagare i fokusgruppen om att det är den privata sektorn som ”drar i medarbetarna”. Frågan 

bör istället riktas till att omfatta hur arbetsgivaren får medarbetarna att känna en 

tillfredställelse med lönen. Även här har ledarskapet stor betydelse enligt oss. Om den 

anställde anser att lönesättande chef kan göra en rättvis bedömning, om hur medarbetarens 

prestation ska lönesättas, finns möjligheten att medarbetaren upplever lönen som rättvis och 

därmed blir medarbetaren tillfredställd, vilket i sin tur påverkar det psykologiska kontraktet. 

Detta speglar, som vi ser det, komplexiteten i lönesättningsfrågorna i avseende attraktivt 

arbete. Det handlar om att se till att lönesättande chef motiverar lönesättningen, eftersom att 

det krävs ett ömsesidigt förtroende, enligt oss. Empirin visar att ingen av grupperna har 

förtroende för sin närmaste chef, vi gör då en koppling mellan uppfattningen av lön och 

bristen på förtroende för chefen. Vår uppfattning är att det inte spelar någon roll vad 

organisationen lovar om du inte som anställd uppfattar lönen som rättvis, detta gäller alla 

yrkeskategorier.  

Vidare är det intressant att beakta att den motivationsforskning, som Wiley (1995) 

genomförde, har olika resultat från år till år och alltså förändrades över tid. Lönen var inte 

alltid en av de fem främsta faktorerna som motiverade till arbete. Så även om 

undersköterskorna inte hade lönen som ett av de främsta påståendena för ett attraktivt arbete 

så är inte sagt att lön dyker upp i andra undersökningar med samma respondentgrupp. 
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6.1.4 Erkänsla 

I fokusgruppen diskuterades värdet av att få feedback från brukare och kunder för att 

medarbetaren ska känna tillfredsställelse med sitt arbete. Visserligen angriper inte vår enkät 

områden som innefattar brukare och kunder, men vi anser att det är ”lätt” att flytta över 

ansvaret för feedback till just kunder och brukare. Vi finner det orimligt att tro att presumtiva 

medarbetare attraheras av att arbeta i en organisation, där kunden/brukaren ska stå för 

huvuddelen av feedback. Visserligen anser Lindmark och Önnevik (2007) att återkommande 

feedback kan uppfylla individens behov, kopplat till Hertzbergs tvåfaktorsteori, dock tolkar vi 

det som att det är organisationen, det vill säga arbetskamrater och ledning som ska stå för 

denna feedback.  

Utifrån det myndiga medarbetarskapet är det genom chefernas intresse av att ta del av 

medarbetarna som meningsfullhet och engagemang skapas. För att få motiverad och 

tillfredställd personal bör organisationer, enligt Lindmark och Önnevik (2007), i möjligaste 

mån tillgodose de anställdas behov. Då det tydligt framgår av enkätresultaten att det är just 

från chefer och arbetskamrater man vill få uppskattning, anser vi att organisationen bör se till 

att forum/klimat skapas för att detta ska vara möjligt. Granberg (2003) menar att 

medarbetarens prestation, engagemang, lojalitet och entusiasm avvägs mot hur bra det 

psykologiska kontraktet stämmer överens mellan individen och organisationen. Utifrån 

ovanstående kan en tydlig skillnad ses mellan hur organisationen och medarbetarna ser på 

saken. Som vi ser det finns en risk att medarbetarnas lojalitet och engagemang kan avta om 

organisationen inte ”kommer till bukt” med detta.  
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6.2 Slutsatser 

Under denna rubrik diskuteras resultatet kopplat till syftet med arbetet och en slutsats 

presenteras. Avslutningsvis presenteras rekommendationer till organisationer kring hur de 

kan arbeta vidare med attraktiva arbeten. 

Syftet med vårt arbete var att ta reda på vad ett urval anställda i Kalmar kommun anser 

kännetecknar ett attraktivt arbete. De områden som utkristalliserades som kännetecken var 

relationer, ledarskap, lön och erkänsla. Samtliga områden ansågs viktiga av alla deltagande 

men graden av hur väl de olika områdena fungerade på arbetsplatserna varierade. En 

fokusgrupp, som representerande ledningen för Kalmar Kommun, gav sin bild kring de fyra 

områdena och med hjälp av deras tankar och information klargjordes en bild av vad de olika 

arbetsplatserna behöver arbeta vidare med. Sammantaget fanns det ingen påtaglig skillnad, 

om vad som kännetecknar ett attraktivt arbete, mellan kollektivtanställda och tjänstemän.  

Så vad anser vi att organisationen behöver tänka på? 

Det psykologiska kontraktets subjektivitet kan kopplas samman med subjektiviteten i vad som 

skapar en attraktiv arbetsplats. Allt handlar om förväntningar på arbetet. Medvetenheten om 

detta gör att organisationen kan påverka utgången av de kontrakt som hela tiden skapas. ”Vad 

vill vi att medarbetarna ska förvänta sig och hur ska vi leva upp till det?” är frågor som 

organisationen bör ställa sig inför ett arbete med attraktivitet.  

Organisationen önskar ett medarbetarskap från medarbetarna och de har också tidigare arbetat 

med medarbetarskap. Det de måste göra är att utvärdera i vilken mån ett medarbetarskap är 

möjligt och i så fall planera för att underlätta ett sådant. Medvetenheten om vilka 

förväntningar som skapas då man säger sig arbeta med medarbetarskap bör också ingå i 

planeringen. Vidare bör organisationen se vikten av chefens betydelse för skapandet av det 

myndiga medarbetarskapet. Här kan organisationen särskilt beakta områdena kommunikation, 

ansvarsfördelning, uppskattning, uppmuntran och förtroende.  

Relationer har visat sig väldigt viktiga för samliga deltagande yrkesgrupper. Gemenskap och 

samarbete hör till medarbetarskapet och detta behöver framförallt samhällsbyggnadskontoret 

se över för att bli mer attraktiva. Kanske kan man skapa gemenskap genom planerade 

samverkansträffar mellan de olika avdelningarna för att skapa en uppfattning om vad andra 
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gör och se helheten av sitt arbete. Organisationen bör också ta vara på de goda relationerna 

hos undersköterskorna som skapar en lojalitet i den arbetsgruppen. 

Vilket ledarskap är då bäst?  

Det ledarskap som är medveten och har kunskap om det psykologiska kontraktet är det bästa.  

De olika ledarskapsfunktionerna som krävs i olika situationer förmedlar och skapar olika 

slags psykologiska kontrakt som byts ut eller förändras allt eftersom ledarskapet förändras. 

Med ett ändrat ledarskap följer alltså en förändring av medarbetarnas förväntningar på både 

ledaren och organisationen. Detta är något som att organisationen bör vara medveten om.  

Lönen är viktig. Oavsett var man arbetar har lönen visat sig ha en betydelse för attraktiviteten. 

Som vi ser det handlar det dock mest om att skapa en förståelse för lönesättningen och 

förmedla en känsla av rättvisa snarare än konstant höjning av lönen. Organisationen arbetar 

idag med en metod där de anställda ska veta vad som förväntas av dem vilket vi tror är ett bra 

sätt för organisationen att uppnå förståelse och rättvisa. I organisationens arbete med lön bör 

de beakta i vilken utsträckning förtroendet för lönesättande chef påverkar uppfattningen av 

lönen. 

6.3 Rekommendationer till organisationen 

 Medvetandegöra vad förväntningar mellan organisationen, ledarna och medarbetarna 

får för konsekvenser för ledare och andra i beslutsfattande positioner, där även 

politiker ingår. Medvetandegör också att det som motiverar till arbete förändras med 

tiden. Vi anser därför att arbetet med attraktivitet bör ses som en ständigt pågående 

process och strävan. 

 Utvärdera vilket medarbetarskap som är möjligt i organisationen och vad som krävs av 

organisationen för att inte medarbetarna ska bli besvikna på möjligheten till 

medarbetarskap.  

 Ta vara på relationens betydelse för ett attraktivt arbete genom att mer aktivt arbeta för 

goda relationer på samtliga arbetsplatser. Uppmärksamma den psykosociala 

arbetsmiljön som viktig för attraktiviteten och ta vara på de goda relationerna i 

organisationen inför arbetet med attraktivitet.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning? 

Utifrån vårt resultat och vår uppmaning till organisationen att utvärdera huruvida ett myndigt 

medarbetarskap är möjligt i deras organisation ges även denna uppmaning som ett förslag till 

andra forskare att utvärdera. Är det myndiga medarbetarskapet möjligt i alla typer av 

organisationer och hur påverkar det psykologiska kontraktet arbetet med att skapa ett myndigt 

medarbetarskap i organisationer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

REFERENSLISTA 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2006) Gränslöst 

arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Liber, Malmö 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik, (Översättning Björn Nilsson), 

Studentlitteratur, Lund 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund.  

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskapen. Studentlitteratur. Lund 

De Vos, A. &  Meganck, A. (2007) What HR managers do versus what employees value - 

Exploring both parties’ views on retention management from a psychological contract 

perspective, Personnel Review, Vol. 38 No. 1, 2009,. 45-60  

Eriksson, A., Sverke, M., Hellgren, J., & Wallenberg, J. (2002) Lön som styrmedel -

konsekvenser för kommunanställdas attityder och prestation, Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 

8, nr 3, hösten 2002 

Eriksson- Zetterqvist, U., Kalling, T., & Styhre, A. (2008). Organisation och organisering, 

Liber, Malmö 

Granberg, O. (2003). PAOU, personaladministration och organisationsutveckling. 7:e 

upplagan. Natur och Kultur, Stockholm 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori. 

Studentlitteratur, Lund 

Hällsten, F. & Tengblad, S. (2006) Medarbetarskap i praktiken, Studentlitteratur AB, Lund 

Lindmark, A. & Önnevik, T. (2006). Human Resource Management – organisationens hjärta. 

Studentlitteratur, Lund 

Jacobsen, D. I. översättning: Andersson, S. (2005). Organisationsförändringar och 

förändringsledarskap. Studentlitteratur, Lund 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 2:a upplagan. Studentlitteratur, Lund 



46 

 

Robinson, S. & Rousseau, D. (1994). Violating the psychological contract: not the exception 

but the norm. Journal of organizational behaviour, Vol 15, 245-259  

Svedberg, L. (2007). Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap. 

Studentlitteratur, Lund 

Wiley, C. (1995). What motivates employees according to over 40 years of motivation 

surveys, International Journal of Manpower 

 

Wolvén, L-E. (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Studentlitteratur, 

Lund. 

Yukl, G. A. (2010). Leadership in organizations. 5 uppl. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice 

Hall.  

Yukl, G. & Lepsinger, R. (2005). Improving performance trough flexible leadership, LIA 

volume 25, number 4, September/Oktober 2005 

Åteg, M. (2006) Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete - Utvecklingsprocesser inom 

verkstadsindustrin, Doktorsavhandling i Arbetsvetenskap, Arbetslivsinstitutet/Kungliga 

Tekniska Högskolan.  

Åteg, M., Hedlund, A., & Pontén, B. (2004) Attraktivt arbete – från anställdas uttalanden till 

skapandet av en modell, Arbetslivsinstitutet 

Internet 

Arbetskamrater med humor gör jobbet attraktivt, TCO-tidningen, 

http://www.tcotidningen.se/arbetskamrater-med-humor-gor-jobbet-attraktivt, Hämtad 2011-

05-16 

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden – I riket och i ett regionalt perspektiv, 

Arbetsförmedlingen, 

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.76f5f98912bedd96d0780001859/generations

vaxlingen_rapport.pdf, Hämtad 2011-02-09 

Kalmar kommun – budget 2010, ekonomisk planering 2011-2012, vision, planeringar och 

resurser, http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget2010-

2012.pdf, Hämtad 2011-03-09  

Unga om drömjobbet – studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb, Sktf 

http://www.tcotidningen.se/arbetskamrater-med-humor-gor-jobbet-attraktivt
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.76f5f98912bedd96d0780001859/generationsvaxlingen_rapport.pdf
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.76f5f98912bedd96d0780001859/generationsvaxlingen_rapport.pdf
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget2010-2012.pdf
http://www.kalmar.se/Kalmar%20kommun/Demokrati/Ekonomi/Budget2010-2012.pdf
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https://www.sktf.se/FileOrganizer/PDF/Press/Rapporter/2011/unga%20om%20drömjobbet_ja

nuariisl2011df.pdf Hämtad den: 2011-02-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sktf.se/FileOrganizer/PDF/Press/Rapporter/2011/unga%20om%20drömjobbet_januariisl2011df.pdf
https://www.sktf.se/FileOrganizer/PDF/Press/Rapporter/2011/unga%20om%20drömjobbet_januariisl2011df.pdf
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