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VERKSAMHETSLOGIK OCH BELÖNINGSMODELL – EN FALLSTUDIE 

 

Fredrik Holmqvist 
 

Företag vill belöna individer för insatser som ligger i linje med deras mål 
och stimulera den kompetens som skapar framgång och konkurrensfördelar. 
Det studerade företaget har infört en ny belöningsmodell som inte gett ett 
tillfredsställande resultat. Syftet med studien var att kartlägga 
bakomliggande psykologiska mekanismer för att se hur belöningsmodellen i 
praktiken inverkar i arbetssituationen. Resultatet visar att gamla 
tankestrukturer försvårar förståelsen och förhindrar en egentlig övergång till 
ett mer förståelsebaserat ledarskap. Framgången varierar mellan olika 
avdelningar och beror på ett antal faktorer som lärandevillkor, avdelningens 
struktur och relationen mellan organisationens parter. Modellen är inte 
optimalt anpassad efter verksamhetens logiska struktur vilket leder till 
svårigheter att förstå och relatera arbetsinsatser till uppställda mål.  

 
 

Samhället genomgår ständiga förändringar och antar nya komplexa strukturer i vilka 
människor lever och arbetar. Utvecklingen skapar förutsättningar för företag som 
strävar efter att söka den fas och form som möter samhällets behov. Förmågan att aktivt 
kunna läsa av omgivningens signaler och använda dem i konkurrensstrategier har blivit 
en förutsättning för en livskraftig organisation. (Granberg, 2003).  
 
Det humana kapitalet myntades 1961 som en följd av de uppmärksammade resultaten 
av Hawthornestudierna i USA på 1930-talet (Roethlisberger, 1964, Schultz, 1961). Idag 
är den individuella kompetensen en av de viktigaste resurserna i organisationers strävan 
att nå sina mål. Trenden i samhället går mot en högre grad av individualism där 
människor kräver större självständighet och egna medel för att kunna kontrollera sina 
liv. Utvecklingens gensvar inom företagen har inneburit att de tvingats anpassa 
organisationer och arbetsroller efter de nya förutsättningarna, för att på ett effektivt sätt 
kunna leda människor och utveckla individuella kompetenser (Sandberg och Targama, 
1998).   
 
I processen vill man på olika sätt belöna individer för de insatser som ligger i linje med 
deras mål i syfte att stimulera den kompetens som skapar framgång och 
konkurrensfördelar för den enskilda organisationen. En svår och viktig del i denna 
process är att synliggöra den kompetens som finns inom företag och kunna utforma 
belöningssystem som stimulerar eftersträvade resultat (Sandberg och Targama, 1998). 
För att kunna förstå dagens statiska, ögonblicksbild av organisationer är det viktigt att 
följa utvecklingen fram till idag. En historisk genomgång och ett teoretiskt ramverk är 
nödvändigt för att i detalj kunna följa och redogöra för den bakomliggande logiken 
(Hedberg, 1976).  
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Performativitet i ett historiskt perspektiv 

 

Lyotard (1984) introducerade hypotesen att effektivitetsbegreppet, performativitet, 
integrerats som en fundamental del av västvärldens tankestruktur och generellt 
genomsyrar sättet att tänka. Mänskliga sinnen har på grund av deras opålitliga karaktär 
(Anderson, 2005) genom historien fått en underordnad plats som källa till kunskap 
(Hartmann, 2004). Det har funnits ett behov av att kompensera deras svagheter med 
tekniska hjälpmedel som integrerats som en fundamental komponent i människors liv. 
Hjälpmedlens sätt att fungera har även kommit att inkorporerats i tankestrukturer och 
man har anammat ett tekniskt tänkande i effektivitetstermer. Effektivitetsprincipen 
innebär en strävan att optimera prestationen och måttet anges i relativa prestationsmått 
(Lyotard, 1984).  
 
Frederick W. Taylor introducerade begreppet scientific management, vilket fick ett stort 
genomslag i arbetslivet (Björkman, 2002) och kan ses som en produkt av tänkesättet. 
Genom att skapa en detaljerad modell över arbetsprocessen kunde arbetsmomenten 
rationaliseras och nå en betydligt högre effektivitet. Principiellt skulle arbetet värderas 
och belönas enbart baserat på effektivitet, människan reducerades till ett verktyg och få 
hänsyn togs till hennes behov (Eriksson-Zetterkvist et al., 2005, refererade i Ellström, 
2004).  
 
Den kvantitativa forskningens falsifieringstradition har förstärkt dominansen av mätbara 
resultat genom strävan att bekräfta eller förkasta hypoteser (Lyotard, 1984, Marchel och 
Owens, 2007). Den har bidragit till en svartvit bild där subjektiva inslag, av upplevelse- 
eller känslokaraktär, fått en underordnad plats till fördel för det direkt mätbara (Marchel 
och Owens, 2007). Forskningsresultat har legat till grund för tillämpningar i 
företagsvärlden och i processen har de vetenskapliga normerna transformerats till 
företagen. Utvecklingen har resulterat i en betoning av kausalitet (= orsakssamband) 
som förklaring till människors handlande och en förstärkning av 
effektivitetsperspektivet (Sandberg och Targama, 1998). Företagen har ett 
överlevnadskrav i form av att prestera ett resultat, men det är inte själva resultatmåttet 
som ifrågasätts utan vägen mot ett bra resultat. Problemet uppstår i tankestrukturens 
karaktär som genomsyrar hela arbetsmodellen, även de delar som inte kan baseras på en 
rationalistisk logik.    

 
Trots utvecklingen mot humanare arbetsmetoder och en förändrad syn på mänsklig 
kompetens så fortsätter principen att fungera som ett centralt, bakomliggande element i 
strategin hos många företagsledningar (Björkman, 2002). Nya arbetsmetoder, som 
baseras på mer humana värden, domineras fortfarande av en instrumentell rationalitet 
och en stark effektivitetsinriktning (Lyotard, 1984, Sandberg och Targama, 1998, 
Ellström, 2004). De nya modellerna tillåts endast att existera och fungera inom 
dominansen av denna rationalistiska ram vilket i vissa fall reducerar deras effekt och 
användbarhet (Lyotard, 1984, Sandberg och Targama, 1998).  
 
Det förståelsebaserade, tolkande ledarskapet 

 

På 1980-talet introducerades nya arbetsmodeller för hur människor bör ledas både ur 
effektivitetssynpunkt men även vad som betraktas ligga i linje med vår tids värderingar 
och mänskliga behov (Sandberg och Targama, 1998). Beckérus och Edström (1988, 
refererade i Sandberg och Targama, 1998) uttryckte förändringen i konkreta termer och 
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den har kommit att kallas ett doktrinskifte inom ledarskap. I linje med nya forskningsrön 
har man utvecklat ett ledarskap som baseras på visioner och idéer, istället för 
detaljerade instruktioner, som syftar till att ge individen mer frihet och ansvar i sin egen 
arbetsroll (Sandberg och Targama, 1998).  
 
Arbetssättet utgår från att människors handlande baseras på den tolkning eller förståelse 
de har av sin situation, snarare än direkta yttre faktorer som regler och instruktioner. 
Doktrinskiftet har fått allt större genomslag och har anammats av företag i olika 
branscher med varierande förutsättningar att framgångsrikt tillämpa idéerna. Inom 
ramen för de nya värderingarna måste människor ständigt utveckla ny kompetens även 
inom verksamheter som tidigare betraktats som okomplicerade, exempelvis lagerarbete 
(Bäcklund, 1994). Sandberg och Targama (1998) hävdar dock att begreppet förståelse är 
komplext och svårt att ta till sig, vilket kan förklaras mot bakgrund av Lyotards (1984) 
teori om performativitet. Oförmågan att integrera förståelse i arbetsmodeller har lett till 
att nya arbetssätt utvecklas inom den rationalistiska ramen och de nya idéerna har 
stannat på ett retoriskt plan, orden har inte kunnat omsättas i handling och 
effektivitetsperspektivet har behållit sin dominans i tänkandet. 

 
Det psykologiska kontraktet 

 

De förändrade förhållandena, i form av ökade krav på individers delaktighet och 
engagemang, kan inte längre fullt ut stimuleras av traditionella belöningsmetoder i form 
av monetära incitament. Ellström (2004) menar att den nya, mer dynamiska, synen på 
arbetsprocesser innebär en omprövning av invanda förhållningssätt, normer, värderingar 
och handlingssätt. I ett kulturellt perspektiv innebär det att verksamheten blir lösare 
knuten till fasta regler och instruktioner och mer av ett relationsbaserade processer som 
kan beskrivas i termer av närhet och distans mellan organisationens parter (Ellström, 
2004). Det leder till att förhållandet mellan processer och aktörer blir mer beroende av 
ett ansvarsförhållande i en psykologisk dimension, en relation som måste underhållas. 
Parterna måste komma överens om förutsättningarna för ett tvåvägs samarbete som 
skiljer sig från arbetsgivarens traditionella maktposition (Björkman, 2002).  
 
Att förstå och underhålla så kallade psykologiska kontrakt är en viktig del av 
organisationers överlevnadsstrategier och en grundläggande förutsättning för en lönsam, 
presterande verksamhet (Rousseau, 2004). Det psykologiska kontraktet beskrivs bäst 
som en metafor (Guest och Conway, refererade i Armstrong, 2006) för den nya typ av 
relation som parterna i en organisation måste utveckla i förståelsebaserade 
arbetsmodeller (Rosseau, 1996). Kontraktet hanterar oskrivna förväntningar och består 
av en emotionell och social dimension i utbytet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Det är en känslig relation som kräver ett kontinuerligt underhåll och ett noga beaktande 
(Rosseau, 1996, Armstrong, 2006). Syftet är att båda parter ska känna att de får ut något 
av relationen, utöver monetära belöningar, som skapar motivation och engagemang. 
Målet är en naturlig vilja och en drivkraft att arbeta för att utveckla organisationen även 
utanför arbetsrollens ramar (Rousseau, 2004).  

 
Vid organisationsförändringar är mottagandet och reaktioner hos anställda starkt 
kopplade till tillståndet i relationen mellan organisationens parter. Rosseau (1996) 
skriver att hänsynstagandet till kontraktet är av speciell betydelse vid förändringar som 
inte bara är kopplade till arbetsrollen utan till personliga egenskaper som 
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exempelvis arbete med en värdegrund:   
 

Effectively changing a psychological contract depends on two things: how similar 
is the proposed change to the current contract? and how good is the relationship 
between employee and employer? Asking people to use a new work system or 
work a few extra hours can simply mean to modify, clarify, substitute, or expand 
an existing contract. However, asking people to redefine themselves—as 
professionals rather than job holders, customer service providers rather than 
technicians, or as leaders rather than middle managers—is far more complicated. 
(Rosseau, 1996, s. 50) 

 
Om relationen historiskt varit god accepteras förändringar i högre grad än om den haft 
en negativ karaktär, i en sådan situation är det nödvändigt att i första hand skapa eller 
återskapa en bra relation (Rosseau, 1996).  
 
Relationen ska fungera som en källa till engagemang och ge arbetsgivaren en känsla för 
rådande värderingar och attityder inom verksamheten (Spindler 1996, refererad i 
Armstrong, 2006). Kontraktet styr i vilken riktning förhållandet mellan organisation och 
individ utvecklar sig och ställer stora krav på ledarskapet eftersom det är en kontinuerlig 
outtalad och odefinierad överenskommelse.  
 

Den lärande organisationen 

 

Individernas ökade kompetens sker i samspel med organisationen vars uppgift blir att 
förvalta, fördela och utveckla kompetensen så att den kommer både organisation och 
individ till godo (Ellström, 2004). Individ och organisation etablerar ett sybiotiskt 
förhållande där båda parter är beroende av att den andre når nya utvecklingsstadier och 
skapar nya förutsättningar för vidare utveckling av den gemensamma plattformen 
(Sandberg och Targama, 1998).  
 
Individens ökade självständighet och ansvar ger möjligheter till att själv ta initiativ och 
utveckla sin arbetsroll, och arbetsrollen är en del av organisationen. Individers 
utvecklande bidrag är en ackumulerande process som ständigt förbättrar och skapar ny 
konkurrenskraft. Problem och idéer på den operativa nivån kan fångas upp av den som 
arbetar närmast källan och beslutsfattandet behöver inte vandra långa vägar till en 
ledning som är fjärmad från den direkta förståelsen (Sandberg och Targama, 1998, 
Ellström, 2004). Ellström (2004) kallar denna förskjutning ett skifte från ett traditionellt 
anpassningsperspektiv till ett utvecklingsperspektiv.  
 
Kompetens och synen på kunskap 

 

För att kunna skapa en lärande organisation och leda den i önskad riktning är det viktigt 
att kunna dels mäta graden av kompetens hos medarbetare men även att kunna 
identifiera vilken typ av kompetens som söks (Sandberg och Targama, 1998). Den sökta 
kompetensen ska gynna verksamheten i den riktning som antas bidra till organisationens 
utveckling. Ett problem är att synliggöra kompetensen och ha en klar definition av vad 
man avser att mäta, för att kunna nå denna kunskap måste man reda ut på vilka 
antaganden kunskapen vilar (Sandberg och Targama, 1998). Vid införandet av nya 
arbetsmodeller kan det vara svårt att avslöja de bakomliggande antagandena som skapar 
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förutsättningar för hur vi ser på kunskap, eftersom de är delvis omedvetna och tagna för 
givet (Sandberg och Targama, 1998).     
 
Det rationalistiska perspektivets antaganden 

Sandberg och Targama (1998) sammanfattar det rationalistiska perspektivet i fyra 
grundläggande antaganden som tänkesättet vilar på, a) det finns en sann verklighet som 
inte är beroende av individuella skillnader vilken kan bestämmas genom att söka och 
inhämta information, b) allting har en förklaring och är en del av ett mönster som kan 
bestämmas genom att finna vilka faktorer som ligger bakom en viss händelse (kausala 
samband), c) människors handlande förklaras av hans eller hennes egenskaper vilka är 
oberoende av vilken situation hon befinner sig i. En viktig konsekvens av perspektivet 
blir att människans handlande är nödvändigt då hon måste vidta de åtgärder som leder 
mot framgång, hon är själv befriad från ett eget moraliskt ansvar.  
 
Det tolkande perspektivets antaganden 

Sandberg och Targama (1998) ställer i motsats till det rationalistiska perspektivet upp 
ett tolkande perspektiv som bygger på andra antaganden än det rationalistiska och 
baseras på en förståelse av individen i situationen. Det tolkande perspektivets 
antaganden kan ställas upp på motsvarande sätt, a) det finns ingen entydig, sann 

verklighet utan den skapas i samspel med omgivningen och förändras med nya 
erfarenheter, b) det finns ingen objektiv förklaring utan individers uppfattningar bygger 
snarare på en subjektiv förståelse av verkligheten, c) människors handlande utgår från 

sin förståelse av verkligheten som utvecklas i olika situationer. Det är inte enbart en 
produkt av individens och situationens egenskaper, utan en kombination av dem. Den 
fortsatta framställningen kommer visa att skillnaden har stor betydelse för utfallet av 
organisationens arbete. Skillnaderna mellan de olika perspektiven sammanfattas i tabell 
1. 
 
Tabell 1. Skillnader i grundläggande antaganden mellan det rationalistiska och det 
tolkande perspektivet. 

 
Rationalistiskt (performativt) Tolkande (förståelsebaserat) 

 
Det finns en sann verklighet. 
 
 
Allting har en förklaring. 
 
Människors handlande förklaras av 
hans eller hennes egenskaper. 
 

 
Det finns ingen entydig, sann 
verklighet. 
 
Det finns ingen objektiv förklaring. 
 
Människors handlande utgår från 
sin förståelse av verkligheten. 

 

 

Två verksamhetslogiker 

 
Ellström (2004) delar in de två perspektiven, rationalistiskt respektive tolkande 
perspektiv i två praktiska verksamhetslogiker, utförandets- och utvecklingens logik. 
Utförandets logik innebär ett bemästringstänkande där man strävar efter att utföra 
uppgifter enligt regler och instruktioner, i syfte att bemästra en uppgift på ett tillförlitligt 
och stabilt sätt. Man försöker reducera variation, kreativa inslag och handlingsutrymme 
genom att skapa fasta rutiner. Utvecklingens logik bygger principiellt på att skapa 
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handlingsutrymme och förutsättningar för variation. Individen ska själv kunna påverka 
vägen som leder fram till den uppgift man är tilldelad. Genom ett reflekterande, och 
tolkande av arbetsuppgiften ska man själv kunna utforma handlingsplaner (Ellström och 
Hultman, 2004).    
 
Balans mellan logikerna 

Enligt Ellström och Hultman (2004) utesluter inte logikerna varandra utan bildar 
extrempunkter på ett kontinuum. Det är en fråga om att finna en lämplig passform 
genom att analysera verksamhetens karaktär och skapa de förutsättningar som är 
möjliga. En bra passform ger en bra balans mellan logikerna, som kan verka 
tillsammans inom ramen för en och samma arbetsroll genom att kreativa uppgifter 
varvas med rutinartade (Ellström och Hultman, 2004). Studier visar på den viktiga 
slutsatsen att de lämpliga villkoren för logikerna inte är bestämda på förhand utan en 
produkt av hur arbetet organiseras. Bra villkor skapas av alla delaktiga aktörer som 
ledning, anställda och fackliga organisationer och kräver en medveten organisering. I 
processen betonas vikten av pedagogiska insatser för att kunna skapa 
grundförutsättningarna, att alla parter bidrar till processen (Ellström, 2004). 
 
Lärandets villkor 

 

Ellström (2004) sammanfattar resultaten från tidigare forskning i ett antal faktorer som 
är av betydelse för möjligheterna till att lära i arbetsrollen, a) arbetsuppgifternas 

lärandepotential, vilken potential uppgifterna har för att möta kraven som ställs på 
lärande, b) standardisering kontra autonomi, vilket utrymme det finns för handlingar i 
syfte att utveckla medarbetare, c) anställdas delaktighet i lärande och utveckling, vilka 
möjligheter anställda får inom ramen för arbetsrollen, d) subjektiva och kulturella 

faktorer, exempelvis social och kulturell bakgrund, e) förändringstryck och 

ledningsstöd, ledarskapets roll och funktion.   
 

Kommunikation 

 

Kommunikation är en central komponent i modern management. Det är en 
grundförutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta med samtliga områden som 
behandlats i föregående avsnitt (Armstrong, 2006).  
 
Två faktorer är starkt relaterade till skapandet av engagemang, den första är möjligheten 
att göra sin röst hörd, att kunna uttrycka sina åsikter till företagsledningen på chefsnivå 
och högre upp i organisationen. Den andra kritiska faktorn är kontinuerlig 
kommunikation, att få veta vad som är på gång, vad som planeras och varför. I båda 
fallen ligger en stor del av ansvaret för säkerställande och underhållandet av dessa 
funktioner på ledaren (CIPD 2006). 
 
Kommunikationens kvalitet är av stor betydelse för den förståelsebaserade 
arbetsmodellen. För att kunna underhålla relationer och tränga in i varandras 
föreställningar, i syfte att förstå olika parters handlande i olika situationer, är det viktigt 
att kommunikationen är rak och ärlig (Sandberg och Targama, 1998).    
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Sammanfattande definitioner 

 
För den fortsatta framställningen sammanfattas det teoretiska ramverket i följande 
definitioner: 
 
Det rationalistiska (performativa) perspektivet definieras som grunden för utförandets 
logik som betonar regler och instruktioner. Logiken går ut på att standardisera och 
skapa rutiner i arbetsuppgifter så att det kreativa handlingsutrymmet blir minimalt. 
 
Det tolkande (förståelsebaserade) perspektivet definieras som grunden för den 
utvecklande logiken som betonar frånvaro av regler och instruktioner till fördel för ett 
maximalt handlingsutrymme för individen. 
 
Verksamhetens logik definieras som den balans som råder mellan utförandets och 
utvecklingens logik. En bra balans ger en bra passform mellan de krav som ställs på 
individen och de förutsättningar som existerar. 
 
Det psykologiska kontraktet definieras som en informell relation mellan anställd och 
företag som består av en uppsättning oskrivna och ömsesidiga förväntningar mellan 
parterna.  
 
Den lärande organisationen definieras som en organisation som likt individen betraktas 
som ett lärande subjekt, där individens handlingar bevaras i organisationen och främjar 
dess utveckling. 

   
Syfte 

 
Objektet i denna fallstudie är ett grossistföretag vars lagerenhet har undersökts. För ett 
antal år sedan infördes en värdegrund där verksamhetens mål och värderingar 
formulerades. Parallellt med värdegrunden infördes även en belöningsmodell som 
bygger på att ge anställda möjligheten till att utvecklas genom att införa tanken att man 
har två funktioner i arbetsrollen, att utföra och utveckla. Genom att tydliggöra krav och 
förväntningar vill man i en öppen dialog planera kompetensutveckling och skapa 
motivation och engagemang. Modellen har inte fått avsedd effekt och anses inte 
stimulera till utveckling i tillräckligt hög grad.  

 
Utifrån denna bakgrund är syftet med studien att undersöka ett psykologiskt 
upplevelseperspektiv, kartlägga och synliggöra bakomliggande mekanismer i synen på 
belöningsmodellen. Huvudhypotesen i studien är att mötet mellan de två 
tankestrukturerna resulterar i en dominans av det rationalistiska tänkesättet som leder 
till att det uppstår logiska problem i hur verksamheten ska förstås. Tankestrukturerna 
har legat till grund för utformningen av en modell som försvårar ett egentligt skifte till 
ett mer förståelsebaserat ledarskap. De logiska luckorna får sedan, som ringar på 
vattnet, sekundära effekter i form av bristande ledarskap, sämre motivation och i 
förlängningen ett sämre engagemang i delar av verksamheten. En djupare förståelse för 
luckorna underlättar sökandet efter en lämplig utformning av modellen som kan 
överbrygga gapet mellan olika tänkesätt och reducera negativa effekter. 
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Förstudien 

  
En kvalitativ förstudie genomfördes och analyserades genom induktiv tematisk analys. 
Undersökningens syfte var att kartlägga och synliggöra de mekanismer som i praktiken 
utvecklats vid införandet av belöningsmodellen. Frågeställningen var hur man upplever 

att belöningsmodellen inverkar i arbetssituationen. Tre kvalitativa öppna intervjuer 
genomfördes med underställda från en avdelning (avdelning A) och resulterade i temana 
engagemang, trovärdighet, passform, kommunikation och påverkan. Materialet från 
förstudien användes som utgångspunkt och ingår som en del i denna studie. Utgående 
från temana studerades relevanta teorier som visade att de kunde kopplas till områden 
som Ellström (2004) sammanfattade som betydande för lärande.  
 
 

Metod 
 

Valet av metod 

Valet av metod baserades på tre faktorer enligt Yin (2003), a) frågeställningen, b) 
möjligheter att kunna kontrollera eller manipulera situationen samt c) tillgängliga bevis 

till stöd för hypoteser. Frågeställningen utgick från ett kvalitativt upplevelseperspektiv 
vilket lämpar sig för en kvalitativt orienterad metod. Syftet var att skapa en så bred 
kunskapsbas som möjligt för att kunna fånga upp och skapa teman över ingående 
komponenter. Det fanns få praktiska metoder att manipulera eller kontrollera situationen 
i syfte att testa hypoteser för att skapa det holistiska underlag studien åsyftade. En 
styrka med fallstudien är att man kan kombinera olika källor i insamlingen av 
bevisgrunden för uppställda hypoteser (Yin, 2003). Det fanns en rad olika 
informationskällor tillgängliga vilket gjorde att fallstudien framstod som ett lämpligt 
val.   
 

Fallstudien som verktyg 

Enligt Yin (2003) är en styrka med fallstudien att den tillåter fenomenet att behålla 
karaktären av ett vardagsfenomen i en situation där gränsen mot kontexten inte tydligt 
framstår. Syftet är att beskriva en helhet där man inte uppnår ett optimalt resultat genom 
att särskilja faktorer från kontexten. Studien är genomförd med ett pragmatiskt 
förhållningssätt som utgår från att undersökningsmetoder inte kan rangordnas 
hierarkiskt utan att varje studies användbarhet ska bedömas utifrån det specifika fallet, 
dess förutsättningar och genomförandet.  

 
Undersökningsdesign 

Företaget representerar ett typiskt fall för de problem som kan uppstå vid övergång till 
ett förståelsebaserat ledarskap (Sandberg och Targama, 1998). Verksamhetens karaktär 
och företagets specifika historia är två faktorer som bidrar till att framhäva kontrasten i 
övergången till det nya ledarskapet. Studien avser ett fall (single case) och är av 
förklarande karaktär där diskussion och jämförelser av alternativa lösningar till den 
aktuella situationen är en del av förklaringen. Huvudanalysenheten är belönings-
modellen med två inbäddade enheter i form av två avdelningar på företaget (se figur 1, 
nästa sida). 
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Figur 1: Efter Yin (2003), undersökningsdesign av typen single-case (multiple units of 
analysis). 

 
Undersökningsdeltagare 

I studien användes ett bekvämlighetsurval (Langemar, 2006) där personerna 
kontaktades direkt på plats. Syftet var att undersöka två olika avdelningar med olika 
strukturer för att se vilka skillnader som skapats vid införandet av modellen. Generellt 
söktes olika personer baserat på informativitet och förutsättningar för att få ett så brett 
underlag som möjligt. Enhetsledningen kontaktades och i samråd valdes två avdelningar 
ut som ett lämpligt underlag. I studien medverkade sammanlagt nio personer; 
avdelningschefen och tre medarbetare från avdelning A; avdelningschefen och två 
medarbetare från avdelning B; chefen för lagerenheten samt en facklig representant. 
Deltagarna på avdelning A kontaktades direkt medan deltagarna på avdelning B valdes 
ut av chef B, vilket kan har inverkat på valet av personer och relationen till chefen. På 
de aktuella avdelningarna arbetade enbart män, urvalet bestod således enbart av män. 
 
Den reflexiva intervjun 

I den reflexiva intervjun används ett mer eller mindre strukturerat underlag som 
utgångspunkt för en öppen diskussion (Thomsson, 2002). I studien användes ett antal 
öppna teman och en inledande öppen fråga fick redogöra för hur man upplever att 

belöningsmodellen inverkar i arbetssituationen (Thomsson, 2002, se bilaga A).   
 
Analys och procedur 

Materialet transkriberades och lästes igenom noggrant samtidigt som delar av text ströks 
under och kommentarer antecknades. Därefter analyserades kommentarer och text i 
syfte att skapa en förståelse och en sammanhängande bild för att koppla begreppen 
sinsemellan. Med utgång från kommentarerna skapades teman som framstod som 
generella områden under vilka underordnade begrepp kunde sorteras in. Teman skrevs 
därefter ihop till en sammanhängande text i syfte att försöka få det essentiella att träda 
fram. Därefter jämfördes materialet med tidigare studier som i möjligaste mån 
kopplades till varje tema. Relevanta studier, som kunde kopplas till teman och inbördes, 
formades till en sammanhängande teoretisk bas låg till grund för diskussion och slutsats.  

 
Undersökaren 

Undersökarens bakgrund har betydelse för studiens genomförande och resultat. I den 
reflexiva intervjun och i det efterföljande tolkningsarbetet har han möjlighet att använda 

Kontext: Företaget 

Fall: Belöningsmodell 
 

Inbäddad 

analysenhet: 
Avdelning B 

Inbäddad 

analysenhet: 
Avdelning A 
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eventuell förförståelse för att bättre förstå problem och situationer. Ett av syftena med 
den använda metoden är att på ett objektivt sätt kunna nå ett större djup i 
frågeställningen, än vad som vore möjligt utan denna förståelse. Resultatet blir dock i 
någon grad beroende av hans speciella perspektiv. Undersökaren i denna studie har 
under ett antal år arbetat deltid på den aktuella avdelning A, i samband med studier.    

 
 

Resultat 
 

Verksamheten utformning 

 

Det finns i princip tre olika typer av avdelningar i lagerverksamheten som hanterar 
varor i olika skeden av logistiken, inkommande, varuplock och utgående. De två 
studerade avdelningarna var en av plockavdelningarna (avdelning A) samt avdelningen 
för utgående gods för vidare leverans (avdelning B).  
 
På plockavdelningarna (A) består arbetet i att plocka varor från plats till truck och sedan 
transportera dem ut till utgående avdelning (B) där varje kund sammanställs för vidare 
leverans till bil. På plockavdelningarna finns det tre typer av tjänster varav två är plock 
från truck och den tredje att ta ner varor från buffertplatser med höglyftande truck. 
Plockavdelningarna är uppdelade efter varukategorier vilket medför att avdelning B 
sammanställer varor från flera olika plockavdelningar. Arbetena följer på varandra i tid 
vilket innebär att avdelning B måste vänta på att plockavdelningarna ska leverera de 
plockade varorna för att man ska kunna sammanställa dem kundvis. Det innebär i sin tur 
att plockavdelningarna har ett relativt jämnt utflöde av order som kontinuerligt 
bearbetas. Avdelning B:s arbetsbelastning beror på hur jämn leveransen är från 
plockavdelningarna vilket innebär att arbetstoppar varvas med lugnare perioder. Den 
studerade plockavdelningen, A, är en frysavdelning och har egen utlastning vilket 
medför att man inte har en direkt kontakt med avdelning B. I hanteringen av frysta varor 
sammanställs de direkt kund- och linjevis vilket medför att man direkt kör ut lasten till 
avgående transport. Övriga plockavdelningar levererar däremot gods till avdelning B för 
vidare sammanställning. Avdelning A skiljer sig alltså något från övriga 
plockavdelningar i detta avseende. 
 
HR-systemet 

 

Värdegrunden 

Värdegrunden består av ett antal begrepp, eller värdeladdade ord som ska vägleda 
individen och stå som ett ideal för företagets bild av värderingarna hos en anställd. 
Begreppen är kärlek, dialog, nyfikenhet, framåtanda, påräknelighet och etik. 
Värdegrunden är beslutad av den högsta ledningen inom företaget och framtagen av 
representanter för hela organisationen, där lagerenheten endast utgör en del. Man 
betonar att värdegrunden ska åtskiljas från belöningsmodellen eftersom syftet inte är att 
mäta värderingar.  
 
Belöningsmodellen 

Lönemodellen består av två huvuddelar en fast del som baseras på individuella 
parametrar i arbetsrollen samt en rörlig del som baseras på det resultat som hela lagret 
presterar. Den fasta delen grundar sig på två delar, arbetets svårighetsgrad och hur väl 
individen lever upp till de krav som mäts genom en framtagen bedömningsmall.  
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Lönemodellen ska förse individen med tre möjligheter att nå en högre belöning än vad 
som regleras i skrivet avtal med den fackliga organisationen, a) genom att åta sig 

svårare arbetsuppgifter, b) genom att leva upp till de individuella kraven, och c) genom 

att bidra till lagrets sammanlagda resultat. 
 

Bedömningsmallen 

Bedömningsmallen består av tre huvudgrupper, personliga egenskaper, kompetens och 
uppnådda resultat, med underliggande faktorer (se tabell 2). Faktorerna viktas efter hur 
betydelsefulla de anses vara i verksamheten, viktningen anges inom parentes i tabell 2.  

 
Tabell 2: Bedömningsmallens komponenter. 
 

Personliga egenskaper Kompetens Uppnådda resultat 
Samarbetsförmåga (10) 
 
Följa regler/arbetsmiljö (5) 
 
Självgående/Engagemang (10) 
 
Flexibilitet/utveckling (5) 

Yrkeskompetens (10) 
 
Företagskunnande (5) 
 
Mångkunnighet (10) 

Effektivitet (20) 
 
Kvalitet (25) 

 
 

Verksamhetens mål och inriktning 

 

Verksamhetens logik 

Företaget har gått från vad man kallar ett ”Tayloristiskt” lönesystem som var mycket 
produktionsinriktat och byggde enbart på effektivitet. Tidigare fanns ingen tydlig 
koppling mellan lönemodellen och företagets mål. De upplevdes dra åt olika håll vilket 
medförde ett behov av att bättre koordinera intressen och belöningar.  Den modell som 
nu tagits fram syftar till att stimulera anställda att göra ett bättre jobb som får dem att 
komma med idéer och utvecklas som människor.  
 
Man strävar efter att aktivt arbeta med förändringar och beteenden och att belöna 
prestationer och förhållningssätt som ligger i linje med verksamhetens mål. På det 
retoriska planet resoneras i termer av det tolkande ledarskapet med visioner och idéer. 
Ledningen betonar att värdegrunden ska separeras från belöningsmodellen, syftet med 
uppdelningar är att man inte vill mäta värderingar, utan den ska stå för ett personligt 
ideal. 
 

Psykologiskt kontrakt 

Ledningen känner inte till begreppet psykologiskt kontrakt men betonar betydelsen av 
relationen mellan organisationens parter. Att kommunicera förväntningar anses vara 
viktigt och en förutsättning för att kunna möta uppställda krav. Vid en genomgång har 
förväntningar kommunicerats med alla chefer men då flera av dessa bytts ut så finns det 
planer på att åter göra om arbetet. 

 
Inledningsvis upplevdes det finnas ett omfattande engagemang från alla parter vid 
arbetet med att ta fram och föra in lönemodellen. Modellen har inte nått den fulla effekt 
som var avsedd och att processen med att revidera det har saktats ner. De fackliga 
representanterna var mycket engagerade i framtagningsprocessen men avgick efter en 
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tid och ersattes av nya. Sedan dess har man haft svårt att finna en bra samarbetslösning 
med facket som anses vara för passivt i drivandet av frågor. Det anses inte ha funnits 
tillräckligt intresse från fackets sida och att de initiativ som tagits snarare leder tillbaka 
till gamla tankebanor.  
 
Framgången varierar i olika delar av enheten från mycket engagerade medarbetare till 
de som har svårare att ta till sig nya idéer och har vad som anses vara en konservativ 
inställning. Det har även varit en ”turbulens” på chefsnivå något upplevs ha bromsat 
utvecklingen och lett till det har varit svårt att bedriva ett kontinuerligt arbete. Den 
varierande framgången anses delvis ha sin grund i tiden före införandet av modellen 
som bidragit till att det saknas vilja och engagemang att vara delaktig i det nya 
arbetssättet. I vissa fall anses individer ha stagnerat i sin arbetsroll vilket lett till en 
negativ inställning och en ovilja att förändras.  
 
Ledaren anses ha en nyckelroll i arbetet och mycket resurser har lagts på olika former 
av utbildningar för att utveckla personliga och arbetsrelaterade egenskaper. Ledarna går 
kontinuerligt på repetitionskurser för att underhålla, och bygga på, sin kunskapsgrund. 
Den nya modellen ställer större krav på ledarens egenskaper och att kunna förstå och 
behandla olika individer efter deras specifika förutsättningar. Tidigare har det varit en 
omfattande intern rekrytering men nu har man börjat rekrytera externt, 
internrekryteringen är ett moment i arbetet med att skapa en potential för medarbetare 
att kunna utvecklas och avancera inom organisationen.  

 
Bedömningsgrunden 

Vid utarbetandet av modellen skapades rollbeskrivningar till alla tjänster och en mall 
användes för att avgöra svårighetsgraden. Bedömningarna ska utvärdera hur väl 
anställda lever upp till de krav som ställs i varje tjänst och ligga till grund för ett 
utvecklingsarbete. Man ser ett problem i att bedömningarna inledningsvis sattes för högt 
vilket hämmat en utveckling i modellen. Om individer istället kommit in på en bättre 
bedömd nivå så hade ett mer korrekt betyg erhållits som bättre hade korrelerat mot den 
prestationshöjning man själv upplevt. Utvecklingen har lett till att man trots försök att 
förbättra sin prestation inte erhållit ett högre betyg vilket tros vara en anledning till att 
motivationen sjunkit. 

 
Lärandevillkor 

Det är upp till varje avdelningschef att skapa utrymme för de utvecklingsplaner som 
utarbetats i samarbete med individerna. Utrymmet skapas genom att planera 
verksamheten och skapa de förutsättningar på avdelningen som krävs för att modellen 
ska fungera. På de avdelningar där den haft bättre framgång har allt mer omfattande 
utvecklingsplaner skapats, som stimulerar individer till en personlig utveckling utöver 
den tekniska utvecklingen av kunnande i arbetsrollen.  
 
Olika former av arbetsrotation har diskuterats men det är ingenting som drivits vidare 
och man är tveksam till om idén är den bästa för enheten. Chefernas uppgift att skapa 
utvecklingspotential för medarbetarna ses som ett alternativ till rotation och ska 
stimulera individer. 
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Kommunikation 

Kommunikation betonas som en fundamental komponent som ligger till grund för att 
kunna arbeta med modellen. Vid ett medarbetarsamtal levereras resultaten och ett antal 
punkter diskuteras och ligger till grund för en utvecklingsplan som ska genomföras och 
följas upp. Det upplevs vara ett fungerande forum för att diskutera de frågor och 
problem som kan uppkomma i arbetet.  

 
Avdelningarna – Cheferna 

 

Verksamhetens logik 

Ledarna har olika erfarenhet av belöningsmodellen både sett till tid och djup, där 
Chefen för avdelning B varit med längre i framtagningsprocessen och verkat mer 
drivande i modellens utveckling. Deltagandet i processen anser han ha gett en djupare 
förståelse för dess konstruktion och funktion.  
 
Chef A upplever inte att systemet generellt motiverar på ett tillfredsställande sätt och att 
det skulle behövas mer kortsiktiga mål för att stimulera individer. Den monotona 
arbetsrollen ses som ett problem och arbetsrotation som ett möjligt alternativ. 
Verksamhetens karaktär gör det svårt att motivera systemet bland individer som inte 
känner sig delaktiga i organisationens utvecklingsarbete utan eftersträvar en enklare, 
mer traditionell form av arbete.  
 
Chef B anser att modellen ger ett bra stöd i ledarskapet och väger upp det tidigare fokus 
på effektivitet genom att belöna fler typer av moment. Problemen anses inte ligga i 
systemet utan i den bristande förståelse för hur det är tänkt att fungera:   
 
”jag tror att vi har varit dåliga på att förmedla budskapet som vi en gång startade, det 

har på något sätt tagit andra uttryck… man ser inte helheten. … man pratar om sin 

effektivitet, om sin kvalitet, men jag säger att vi ska prata om vår effektivitet och vår 

kvalitet och då är inte effektiviteten rader per timme utan då den är klar i tid”   

 

Istället för att betona enskilda moment anses helhetssynen vara det viktiga och att ett 
optimalt flöde uppnås som gör att bilarna kan avgå i tid. Systemet är avsett att skapa en 
flexibel struktur som engagerar och stimulerar, där varje medarbetare ska känna att det 
finns möjlighet att utveckla sin arbetssituation.  
 

Psykologiskt kontrakt 
Företagets produktionsinriktade historia anses ha betydelse för framgången med det nya 
systemet och möjligheterna att föra in nya tänkesätt hos olika individer. Chef A 
upplever inte att effektivitetsmålen satts för högt utan tror att missnöjet består i att 
medarbetarna känner sig missgynnade. Ett problem upplevs vara att individer har en 
känsla av att effektiviteten fortfarande står i fokus och genomsyrar direktiven. Det 
medför en misstänksamhet och en tro på att företaget hela tiden strävar efter att höja 
målen för vad man ska prestera och tar för lite hänsyn till individers behov och hälsa.   
 

Avdelning B är mindre och inom avdelningen arbetar man i mindre grupper vilket anses 
ge närmre relationer och mindre spänningar. Det är viktigt att se vilka som inte 
inspireras av gruppens arbete och stötta dem lite mer för att stimulera utveckling. Den 
produktionsinriktade eran anses vara ett av problemen med att etablera den nya 
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modellen. De individer som hade bra avkastning genom att ha en hög effektivitet har 
svårt att förstå, acceptera och ställa om sig.  
 
Acceptansen att arbeta enligt de nya reglerna anses av båda cheferna vara ett åtagande 
som ligger mycket på individen att göra ett val. Vissa individer engagerar sig inte och 
har svårt att hitta egen motivation till att driva sina utvecklingsplaner, komma med 
förbättringsförslag och ändra inställning.  
 

Bedömningsgrunden 
Chefen för avdelning A tycker att det är generellt svårt att arbeta med modellen och 
ifrågasätter om den är optimal för att nå bra resultat. Generellt när 
bedömningsunderlaget diskuteras används bedömningsmallen och värdegrunden 
synonymt, vilket upplevs som förvirrande. Han har svårt att förstå värdegrundens roll 
som ett eftersträvat ideal separerat från de faktorer som mäts hos individer. 
Värdegrunden anses vara en bra grundidé som har lett till ett nytt tänkande inom 
organisationen men dess ledord är svåra att särskilja från de faktorer som ingår i 
bedömningsmallen. Det medför att han inte upplever en principiell skillnad mellan 
komponenterna och att man i praktiken sätter betyg på värdegrunden trots avsikten att 
inte vilja mäta individens egenskaper. Bedömningsmallens personliga egenskaper är 
speciellt svåra och anses i flera fall vara identiska med begrepp i värdegrunden: 
 
”Värdegrunden säger ju till exempel att man ska ha en dialog och att man ska vara 

nyfiken, sedan har vi en bedömning i bedömningsmallen som är engagemang. 

Engagemang kan man ju flytta in i många av vår värdegrunds olika ord.” 
 

Enligt Chef A är även de personliga egenskaperna vara svåra att mäta. Exempelvis 
engagemang ger utrymme för personliga tolkningar utanför den text som ska vägleda 
bedömningen. Det leder till att olika avdelningschefer kan göra olika tolkningar vilket 
medför att upplevda orättvisor kan uppstå mellan avdelningar. Ledaren upplever att 
olika personer har olika sätt att visa sitt engagemang, de som säger mest är inte alltid de 
som gör mest:    
 
”Vissa går in och påverkar saker och gör saker, först så tycker han saker och så gör 

han något åt det. Sedan finns det andra som också tycker saker men de gör inget åt 

det.”  
 
Även bedömningsdelen kompetens upplevs vara svår att mäta eftersom det inte finns 
tydliga gränser mellan olika nivåer och vad som krävs för att vara godkänd.  
 
Chef B anser att bedömningsmallen är ett bra sätt att mäta prestationen på och fokus på 
effektivitet har avsiktligt minskats och var större vid introduktionen än idag. Trots det 
kan det bli för stark betoning av effektiviteten: 
 
”det viktigaste är de personliga egenskaperna, det är dem vi ska värdera först i 

bedömningen… det är de som ger resten”.  

 

Effektiviteten anses vara ett generellt mått på hur arbetet lyckats och borde inte ingå i  
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bedömningen:  
 
”effektivitet tycker jag handlar mycket om samarbetsförmåga och det har vi redan ett 

mått på i de personliga egenskaperna. Man kan bli effektivare genom att samarbeta, vi 

som grupp blir effektivare”. 
 

Individer ska inte bedömas efter sin kunskap om värdegrunden utan den ska stå för ett 
ideal. Han anser att ett problem är att man inte lyckats arbeta in värdegrunden i 
verksamheten, då skulle det per automatik bli förbättringar.  

 
Chef A tycker att bedömningsdelen uppnådda resultat, effektivitet och kvalitet, till 
skillnad från de personliga egenskaperna är lätta att mäta och ett bra mått på 
prestationen. De upplevs vara direkt kopplade till verksamheten eftersom man kan se 
konkreta resultat i form av att leveranser går iväg i tid med rätt varor som hanterats på 
ett bra sätt. Ledaren anser inte att det kan bli för mycket fokus på effektivitet utan att 
man även bör ta hänsyn till att de som bara vill gå till jobbet, göra sitt jobb och sedan gå 
hem. Ibland uppstår konflikter mellan krav på avdelningen och skapandet av 
förutsättningar för att nå högre belöning, vilket leder till missnöje. Avdelningen måste 
bidra till den totala verksamheten och han måste ta strategiska beslut som kan innebära 
en lägre lön för enskilda individer, till fördel för lagrets totala resultat. 
 

Chef A anser att modellen kan upplevas som orättvis genom att ju längre man har 
arbetat desto högre betyg fås, även om en yngre medarbetare kan anses vara bättre:  
 
”har man jobbat längre tid får man generellt högre betyg i form av yrkeskompetens, 

företagskunnande och mångkunnighet. Man kan uppfatta en ny person som bättre än en 

gammal men det syns inte i betyget… de (gamla) har mer erfarenhet av verksamheten 

men jag säger inte att de har större förståelse” 

 

Generellt efterfrågas en enkel och tydlig bedömningsmall med tydliga skillnader mellan 
vad som betraktas som bra eller dåligt och hur man kan förbättra sina värden. 
 
Lärandevillkor 

Det är på området lärande som de största skillnaderna mellan individer framträder 
tydligt. Vilken inställning man har till arbetet anses bero på en rad faktorer: 
 
”var i livet man står, vilka värderingar man har, hur långt man har kommit med sig 

själv, vad vill jag göra?”  
 
Olika individers anpassning efter systemet kan beskrivas som ett vägskäl där man själv 
måste ta steget och vilja vara med. Modellen anses passa icke-plockavdelningarna bäst, 
där det inte finns samma press att leverera, och där inte ”trucken ska gå från det du 

kommer till du ska gå hem, det finns mer luft” .   
 

Båda cheferna tycker det är bra med aktiviteter som främjar helhetssynen som en 
studiedag med en chaufför för att se hela logistikkedjan. På avdelning B har nästan alla 
haft en studiedag men på avdelning A har chefen försökt introducera tanken vid 
utvecklandet av individuella utvecklingsplaner men med dålig respons. 
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Chef A anser att utvecklingsplanerna är lättare när det gäller konkreta, mätbara 
förbättringar som att ta ett certifikat för en viss truck eller gå över och hjälpa till på 
andra avdelningar. Samtidigt tycker han inte att utvecklingsplanerna enbart ska syfta till 
att få ett högre betyg utan även ska bidra till personlig utveckling. Han anser dock att 
det är svårare med de personliga egenskaperna och upplever att han inte vet hur han ska 
förmedla hur det ska gå till.  
 
Han tycker att det finns en begränsning i utvecklingsplanen där det uppstår konflikter 
mellan avdelningens behov och skapandet av förutsättning för enskilda individer att 
utvecklas. De önskemål som inte kan kopplas till ett behov på avdelningen läggs i en 
del av utvecklingsplanen som ”det inte är lika bråttom med”.  

 
Kommunikation 
Chef B betonar kommunikation och återkoppling som två viktiga delar av att arbeta in 
systemet i organisationen och ses som en av de svårare utmaningarna. Det är viktigt att 
kontinuerligt arbeta och föra in med värdegrunden och ett eller flera begrepp tas upp på 
möten eller vid incidenter och diskutera deras betydelse i avsikt att förankra dem i den 
konkreta verksamheten:  
 
”om man har ett kommunikationsproblem under veckan, då tar man fram ordet dialog 

och kör upp det på tavlan, titta här, det här har hänt, finns det någon koppling?”  
 
Han anser att värdegrundens frånvaro gör att man tappat den förståelseplattform som 
ska ligga som bas i arbetet:  
 
”när man inte förstår så säger man ingenting eller så talar man om hur dåligt det är, 

det är en försvarsmekanism”. 

 

Medarbetarsamtalet, eller det ”personliga samtalet” är en viktig del av arbetet där 
förväntningar stäms av, återkoppling ges och man kommer överens om vilka delar som 
bör ingå i utvecklingsplanen. Det blir ett ömsesidigt ansvar för den underställde att 
driva utvecklingen och för ledaren att skapa de förutsättningar som krävs. Man betonar 
att individen ska driva utvecklingsplanen men att vissa moment är viktigare för 
förståelsen än andra och man borde fundera på att göra dem obligatoriska. 
 
Förutom de inbokade medarbetarsamtalen är det viktigt att kontinuerligt ha mer 
spontana uppföljningssamtal där återkoppling fås och ges vilket gör att tendenser kan 
upptäckas i tid och arbetas med innan nästa bedömning ”så att det inte kommer som ett 

tråkigt brev på posten, då är det inte roligt”.  
 
Chef A upplever det generellt svårt att kommunicera både tanken med systemet men 
även enskilda resultat:  
 
”En medarbetarbedömning tycker jag ska vara enkel att mäta, enkel att påverka och det 

ska vara tydliga resultat mellan… tydliga skillnader mellan någon som uppfattas som 

bra och någon som uppfattas som sämre.” 

 
Medarbetarsamtalet upplevs speciellt negativt av vissa individer som liknar det vid att 
få betyg i skolan. Andra vet inte vad som krävs av dem för att nå högre nivåer och man 
har svårt att relatera resultaten till arbetsinsatsen, vilket leder till svårigheter med att ge 
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klara besked. Resultatmålen är lätta att kommunicera och man är ofta överens, ibland 
kan gränsfall diskuteras om någon ligger på gränsen mellan olika nivåer. 

 
Avdelning A - Medarbetarna 

 
Avdelningens logik 

Verksamheten på avdelningen bygger i hög grad på regler och instruktioner och alla 
tillfrågade tycker att arbetet är monotont och upplever det vara en betydande orsak till 
en bristande motivation. Samtliga tillfrågade tycker att både värdegrunden och 
principen att belöna efter prestation är en bra idé men man tycker att den nuvarande 
utformningen har stora brister och inte stimulerar individer. Man frågar sig om varken 
medarbetare och chefer är insatta i hur systemet är tänkt att fungera och tycker inte att 
det är anpassat efter den verklighet man arbetar i. Värdegrundens närvaro efterlyses i 
arbetet, både i ord och handling, något som resulterar i en känsla av att den primära 
funktionen är att ”det ska se bra ut utåt”.  

 
Det psykologiska kontraktet 

De tillfrågade upplever generellt att organisationen genomsyras av ett bristande 
engagemang som ”smittar av sig” och i förlängningen leder till att man utvecklar en 
individualistisk syn på arbetsrollen. Det finns en känsla av att det tillämpas 
”svågerpolitik” vilket leder till en misstänksam inställning och att man är hänvisad till 
sina individuella förutsättningar. Det florerar ofta informell information bland både 
chefer och medarbetare och någon uttrycker att det är en generell tendens att förmedla 
viss information på det sättet. Ibland talas det bakom ryggen på kollegor vilket skapar 
en känsla av utsatthet och att samma sak kan hända en själv. Historiskt har det varit ett 
hårt klimat bland både chefer och medarbetare där man förväntas kunna ta en hård 
jargong. Jargongen har blivit bättre sedan införandet av värdegrunden men någon anser 
att ”… utmärker man sig på något sätt så kan man råka illa ut”. 
 
Det anses finnas en generell trend i organisationen mot att prioritera nya projekt 
kortsiktigt, men att energin sjunker med tiden: 
 
”första veckan sätts det fart, alla ska lära sig och det är viktigt, sedan när det gått en 

vecka så är det samma ruljans som vanligt”.  
 
Det leder till en känsla av att det inte finns ett genuint bakomliggande engagemang och 
att initiativ tas för sakens skull. Känslan förstärks av ett upplevt underliggande, stort 
fokus på effektivitet och vinstintresse som prioriteras framför individers behov och 
värdegrundens helhetssyn. Det ger sammantaget en känsla av att ledningen trots 
förändringsarbetet med värdegrunden och den nya belöningsmodellen endast är 
intresserad av resultatet. 
 
Avdelningen fungerar inte tillfredsställande och man tycker att en stor del ligger i ett 
otydligt ledarskap där man inte tar tag i saker. Det finns ingen tydlig ansvarsfördelning, 
varken bland chefer eller bland medarbetare vilket leder till att många tar beslut men 
ingen är ansvarig för uppföljningen. Det leder i sin tur till bristande rutiner och en 
generell känsla av att ingen bryr sig om avdelningens skick. Uppgifter som inte är direkt 
kopplade till verksamhetens primära syfte, som städuppgifter och förebyggande arbete 
inte blir utfört. Man anser att engagemanget börjar i ”det lilla” och att man måste börja  
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med en fungerande avdelning som ”man kan utvecklas runt omkring” annars upplevs 
det som att:  
 
”… när man inte vet hur en avdelning fungerar så är det svårt att känna sig delaktig i 

själva företaget.” 
 
Ledarskapet ifrågasätts och det råder en uppfattning om att cheferna generellt inte fått 
tillräcklig ledarskapsutbildning och har svårt för att hantera krävande situationer. På 
avdelningen ställs det olika krav på olika individer och vid missförhållanden tar man 
inte tag i problem vilket resulterar i varaktiga konflikter, grupperingar och en ojämn 
arbetsfördelning. Det finns en känsla av att personer blir behandlade olika och ledaren 
anses främja grupperingar genom att nöja sig med att individer har olika kompetenser 
och alltid utför samma uppgifter. En bakomliggande orsak upplevs vara en utbredd 
konflikträdsla:  
 
”… man måste kunna diskutera mer, kunna ta en diskussion och det har cheferna alltid 

haft problem med här.”  

 
Man ifrågasätter inte internrekrytering eller att avancera på jobbet men anser att då    
”… måste man anta ledarrollen”. En bra ledare anses kunna skilja på kompisrelationer 
och ledarrollen på ett sätt som främjar rättvisa. 
 
Sjukskrivningar tas upp som en speciellt känslig situation där det upplevs som att man 
inte har chefens eller företagets förtroende. Upplevelsen är att man förutsätts stanna 
hemma längre än nödvändigt och att individer ibland talas tillbaka till jobbet tidigare än 
vad som är lämpligt med tanke på hälsotillståndet. Det ses som en symbolisk 
prioritering av effektivitet framför individers hälsa och en källa till missnöje. 
 
Två av tre tillfrågade på avdelningen ser ingen framtid inom företaget och kan tänka sig 
att byta arbete om de rätta förutsättningarna uppstår, i dagsläget är det den största 
anledningen till att de fortfarande arbetar kvar. Anledningarna rör främst arbetets 
monotona utformning samt att man på sikt inte anses kunna utvecklas i någon större 
grad inom organisationen. 
 
Bedömningsgrunden 

Bedömningarna är ett problematiskt område som ifrågasätts, både bedömningsgrunden 
och de resulterande poängen. Chefen anses inte kunna varken motivera vissa betyg eller 
konkret säga vad som ska göras för att förbättra en viss parameter. Det upplevs ofta leda 
till att man inte får tillfredsställande svar på sina frågor då chefen försöker förklara 
sakförhållanden, vilket skadar förtroendet. Man sympatiserar till viss del med chefen 
eftersom underlaget upplevs vara otydligt:  
 
”de måste på något sätt sätta upp kriterier och exakt vad man behöver uppfylla för att 

komma upp i en högre nivå. Som det är idag är det alldeles för luddigt och godtyckligt 

bedömt”.  
 
Problemet gäller främst personliga egenskaper och kompetens, uppnådda resultat anges 
i siffror och är konkreta, förståeliga och jämförbara och lättare att diskutera.  
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Man efterfrågar objektivitet i bedömningen och anser att den i för hög grad är färgad av 
faktorer än de som ingår i varje parameter. Generellt anses effektivitet premieras i 
verksamheten ”många har fått höga betyg bara för att de varit effektiva”, och även i 
betyget och att det kan uppstå konflikter mellan att sträva efter ett högre betyg och den 
återkoppling som fås. Sidomoment som leder till bättre kvalitet exempelvis extra 
omsorg vid packning, ompaketering och packning på truck ses som ett icke belönat 
arbete som inte uppmärksammas då kvalitet mäts nästan uteslutande i antal felplock.  
 
Man har blivit ombedd att inte jämföra sig med andra men det är oundvikligt att det 
uppstår diskussioner där man får reda på andras poäng vilket leder till missnöje för de 
som inte är nöjda. Det finns en tro på att det skulle bli mer rättvist om det fanns fler 
informationskällor på varje avdelning i form förmän och kanske medarbetare istället för 
att chefen ska sätta betyg enhälligt. 
 
Lärandevillkor 

Man ser negativt på möjligheter att utvecklas i arbetsrollen och anser inte att det är 
möjligt i en tillfredsställande utsträckning. Det ses som ett problem i längden då man 
ska försöka leva upp till de krav som ställs för att erhålla ett bra betyg: 
 
”det lovas lite för mycket, tyvärr, och betygssystemet är ju uppbyggt på lite av det här, 

att man ska få lära sig, utvecklas”.  

 
Synen på utvecklingsmöjligheter skiljer sig, någon väntar tålmodigt på att få gå en 
efterfrågad kurs medan en annan menar att han ofta ”står och trampar vatten” och det 
vanliga är att ingenting händer. Man anses inte få gehör för sina initiativ och frågar sig 
om det är möjligt att ge alla utrymme för att utvecklas. Utveckling ligger som en 
bakomliggande drivkraft för att få ett högre betyg därför upplevs det ur rättvisesynpunkt 
vara viktigt att ge alla samma möjlighet:  
 
”Jag kan ju aldrig få ett högre betyg om jag bara kör och kör, jag måste ju få lite mer 

inblick i datorn.” 

 

Någon har tidigare arbetat på ett annat skift där arbetet stundvis var mer varierande och 
man hade möjlighet att utföra aktiviteter som inte ingår i arbetsrollens primära 
uppgifter. Det fanns möjlighet att ta del av information via kontorets dator något som 
anses främjar förståelse, kompetens och engagemang. Tjänsten rationaliserades bort 
eftersom det inte ansågs finnas tillräckligt att göra vilket ses som ett tecken på att man 
inte skapar det utrymme som är nödvändigt för att uppfylla vissa krav i 
bedömningsgrunden. Det anses bero på en konflikt mellan effektivitetskravet och 
möjligheten för ”mjukare” aktiviteter att få ta plats i verksamheten.  
 

De som haft ett speciellt ansvarsområde i verksamheten och upplevde inte att de fick 
stöd eller gehör från chefer eller medarbetare. Det leder till en bristande motivation och 
mening i att utföra arbetet och en ovilja att ta på sig ansvar. 
 

Kommunikation 

Relationen med chefen varierar och tycks vara kopplad till hur man ser på kvaliteten i 
kommunikationen. Chefen anses vara otillgänglig och ha ett fulltecknat schema som 
inte tillåter honom att lägga tillräckligt med tid på en bra dialog. Någon uttryckte dock 
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att när han väl fick möjlighet att diskutera så fanns det inga problem med att lösa det 
aktuella problemet.  
 
Behovet av återkoppling är individuellt, vissa har ett stort behov av att få synpunkter på 
sitt arbete och andra har ett mindre behov. Återkoppling anses av någon vara kopplat till 
engagemang: 
 
”… andra bryr sig inte ens om ifall de går hit och gör ett skitdåligt jobb.”  
 
Generellt anses det finnas en tendens att ge återkoppling vid negativa situationer och 
positiv kommunikation efterlyses när något fungerat bra. Ibland upplever man att 
kommunikationen tas offentligt som ett sätt att sprida informationen för att komma 
tillrätta med missförhållanden. 
 
Avdelningsmöten kommer och går, ibland kan det gå månader utan att man har ett 
samlat möte. Då ledningen nyligen tagit ett initiativ till att schemalägga möten så var 
det ingen som ville ha dem. Argumentet var att det inte fanns något nytt att tillföra, att 
mötena var fruktlösa och ständigt behandlade samma ämnen utan att det resulterade i 
förändringar. Någon menade att ”om vi gör det vi säger så har vi säkert andra saker att 

prata om” men ansåg att problemet ligger i uppföljningsarbetet och att det inte lönar sig 
att ta upp problem. 

 

Avdelning B - Medarbetarna 

 
Avdelningens logik 

Även verksamheten på avdelning B bygger på regler och instruktioner i en 
arbetshandling där man arbetar med kända lösningar på kända problemen. Man 
sammanställer kundvis de varor som plockavdelningar levererat linjevis och arbetar 
oftast i grupper om 2-3 man. Eftersom varorna levereras oregelbundet när de plockats 
står inte varje man och väntar på sin linje utan hjälper då någon annan. Man mäter och 
fokuserar inte på effektivitet eftersom den är både svår att mäta och definiera. 

 
Det psykologiska kontraktet 

De tillfrågade är generellt positivt inställda till företaget och tycker det är en bra 
arbetsplats. Värdegrundsarbetet upplevs vara mycket viktigt och något man ställer sig 
bakom. I början upplevdes det finnas en generell skepticism ”på många håll” men att 
det blivit bättre. Den långa arbetstiden inom företaget gör att de tillfrågade känner 
många människor i olika delar av organisationen, man träffas inte dagligen men vid 
tillställningar och möten upplevs kontakten som god.  
 
Det upplevs finnas en bättre grupptillhörighet än andra avdelningar vilket till stor del 
härleds till arbetets utformning och arbetet i grupp. De tillfrågade tycker 
förbättringsarbetet är bra och engagerande eftersom det gäller förbättringar av den egna 
arbetsplatsen och arbetsmiljön. Graden av engagemang varierar dock på avdelningen 
och det finns de som inte deltar i arbetet i lika hög grad och sällan kommer med förslag 
eller deltar i diskussioner. 
 
Vid lägre volymer finns en outtalad överenskommelse med ledningen om att få sluta 
tidigare med erhållen grundlön, något som fungerar som en morot. De arbetar 
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gemensamt mot målet att bli klara tidigare och uppmuntrar varandra så att de kan gå 
hem med bibehållen lön vilket främjar samarbetet. 

 
Bedömningsgrunden 

Man är generellt positiv till idén att belöna de som presterar bättre och tycker 
belöningsmodellen är bra. Båda tillfrågade är själva nöjda med sina betyg men tror att 
en del av kritiken mot modellen ligger i att underlaget är ”luddigt” och att ”… det skulle 

behövas en mer ingående beskrivning av bedömningen”. Man upplever det som att 
många tycker hela modellen är svårt att förstå och vad det innebär för dem personligen. 
Tidigare fanns en gruppremie och nu belyses individens arbete på ett annat sätt vilket 
tros kunna leda till en känsla av prestationsångest. 
 
Vissa begrepp är svårare att förstå och att det finns individuella tolkningar av begrepp 
som självgående, samarbetsförmåga och engagemang: 
 
”Jag tror att samarbetsförmåga är ett av de svårare begreppen att förstå och alla 

tycker att de samarbetar jättebra i gruppen… men det upplevs ju inte alltid så utifrån 

sett. Det är nog många som bedömer sig själv alltför högt.” 

 
Man efterfrågar mer återkoppling och stöd till enskilda individer och uppmuntran av bra 
insatser för att stimulera utvecklingen i en viss riktning. Tidigare signaler skulle göra att 
individer hade mer möjlighet att förbättra sig och ge en tydligare koppling till ändringar 
i betygen. En stor skillnad mellan den aktuella avdelningen och alla är ett betydligt 
mindre fokus på effektivitet i arbetet.  
 
Lärandevillkor 

De tillfrågade ser positivt på utvecklingen i arbetsrollen och upplever det inte som att 
det går att komma till ett tak då det inte finns mer att lära: 
 
”Ja, kommer man någon gång till väggen? Jag tror inte det, eller till taket, det finns 

nog alltid… det kommer nya arbetsmetoder, andra sätt att leverera varor. Jag tror inte 

det finns något stopp, nu kommer du inte längre, nu står vi och stampar… för att 

kommer man dit då är det nog dags att byta jobb.” 

 
Inställningen är viktig och de ser sig själva som självgående och de tillfrågade uttrycker 
en stolthet i känslan över att utföra ett bra arbete och prestera så bra man kan.  
 
Man har individuella utvecklingsplaner som ska strukturera önskemål och möjligheter 
men synen skiljer sig på hur det fungerar i praktiken. Synen varierar från att det är ett 
viktigt moment som ger goda möjligheter och följs upp till att man inte riktigt tycker att 
man funnit en plan som är förankrad i det egna intresset. Som en del i utvecklingsplanen 
fick större delen av avdelningen följa med en chaufför under leverans under föregående 
år vilket upplevdes som en mycket positiv erfarenhet. En annan utvecklingsaktivitet var 
att sitta med en innesäljare under en dag för att se under vilka förutsättningar de arbetar 
och vilka problem de möter. De som deltog tyckte att det var ett viktigt moment som var 
givande och ökade förståelsen för verksamheten.  
 
De tillfrågade hade arbetat en längre tid inom företaget och liknande verksamheter och 
var mer intresserade av utvecklingsaktiviteter som bidrog till förståelsen och den 
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personliga utvecklingen. Istället för att exempelvis ta certifikat för en viss typ av truck 
efterfrågas aktiviteter som främjar nya perspektiv utanför sin egen arbetsroll. 
 
Man ser till helheten och menar att arbetet man utför sker på beställning av en kund som 
betalar för ett tillfredsställande resultat. Inställningen varierar inom verksamheten och 
undrar om vissa individer fullt ut inser varför de är anställda inom företaget och vilken 
roll de har. Man upplever att de som är missnöjda inte har en helhetssyn och förståelse 
för att man är en del av en kedja som fortsätter utanför huset när varorna levereras 
vidare till kund.      
 

En aspekt som tros inverka i att systemet passar avdelningen bättre är strukturen på 
avdelningen med en större fokus på ansvarsområden och mindre på effektivitet: 
 
”… de som bara kör och kör, det blir som att deras jobb försvinner i mängden på något 

sätt, hos oss blir det mer av att: du är ansvarig för din linje, den ska vara klar klockan 

två.”  

 

Man upplever att avdelningen, som är mindre, har haft lättare att acceptera modellen. 
Ledarskapet upplevs som en väldigt viktig del och tror att det kan vara svårt att hålla 
ihop stora grupper som på de andra avdelningarna och kunna ge tillräcklig återkoppling 
till varje individ. Ett problem tros kunna vara att chefen på en större avdelning har 
svårare att både samla information om varje individ och förmedla nödvändig kunskap 
om vad som gäller för att exempelvis få ett högre betyg. 
 

Kommunikation 

Kommunikationen upplevs vara bra på avdelningen och någon tror att det till stor del 
beror på ledarskapet. I regel har man avdelningsmöten en gång i veckan med en 
dagordning som gås igenom. Den består av både fasta punkter av typen ”vad har hänt 

sista veckan, hur känns det” och övriga punkter där man tar upp nya synpunkter. Vid 
varje möte brukar man ta upp och diskutera ett eller flera ord ur värdegrunden och 
relatera dem till nyligen inträffade situationer och händelser. 
 

Medarbetarsamtalet fungerar bra och man känner inga hinder för en ärlig diskussion 
med chefen när man stämmer av åsikter. Man upplever dock att de som har bra kontakt 
med chefen för denna dialog kontinuerligt och informellt. 
 

Fackklubben 

 
Den lokala fackklubben har ett lågt förtroende bland alla tillfrågade och har hamnat i en 
svår position mellan företagets parter. Man förväntas föra budskapet i två riktningar och 
har blivit ansvariga för att sammanfoga intressen. De ursprungliga representanterna 
upplevs som mycket engagerade och delaktiga i framtagningsprocessen men avgick 
efter införandet av systemet.   
 
Medarbetarna ser inte fackklubben som en jämbördig förhandlingspartner gentemot 
företaget och det råder en generell åsikt om att man har svårt att driva de underställdas 
sak. Några av de tillfrågade menar att de själva har en del i problemet, i form av ett 
bristande engagemang, något som man i sin tur säger beror på en bristande tro på att det 
skulle ge resultat. 
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Den fackliga representanten anser i grunden att det är ett bra system och en bra 
lönemodell men att det varit svårt att hantera den kritik som uppkommit. Det beror både 
på ett bristande engagemang från medarbetare och på svårigheter för ledningen, på olika 
nivåer, att bemöta de frågetecken som uppkommit. Fackklubben har undersökt åsikter 
bland medarbetare och de största frågorna anses ligga bland personliga egenskaper och 
kompetens. Avdelningscheferna upplevs generellt ha svårt att diskutera bedömningar 
inom områdena och att ge klara direktiv på vad som krävs för förbättringar. Uppnådda 
resultat är tydligare och där har man lättare att diskutera och komma överens. Att 
resultatdelen är högre viktad ses som naturligt eftersom den anses vara den viktigaste 
posten för verksamheten, som ger ett faktiskt resultat. Generellt efterfrågas tydligare 
riktlinjer både vid poängsättning och som underlag för att kunna diskutera hur systemet 
bäst kan utformas. 
 
Av medarbetarna uppskattas cirka 50 procent vara nöjda med sina betyg men, efter de 
senaste bedömningarna har det endast inkommit en överklagan. Fackets representant har 
uppmanat individer att överklaga om man är missnöjd och utgår från att man generellt 
är nöjd om så inte sker. Representanten kan bara spekulera i det bristande intresset i att 
driva frågor men tror att det handlar om en konflikträdsla och att tidigare överklagan 
inte lett till resultat. 
 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att genom undersökning av ett psykologiskt 
upplevelseperspektiv synliggöra och kartlägga bakomliggande mekanismer i synen på 
belöningsmodellen. Kunskapen om mekanismerna kan ha stor betydelse för att bättre 
anpassa villkoren i belöningssystem som bygger på nya arbetsmodeller.  
 
Inledningsvis är det viktigt att diskutera några av studiens förutsättningar. Deltagarna på 
avdelning A tillfrågades direkt, till skillnad från avdelning B där avdelningschefen 
kontaktades och ombads fråga sin personal om det fanns intresserade deltagare. Det är 
svårt att spekulera i vilken betydelse urvalet har för resultatet, en möjlig slutsats är att 
dock att deltagarna på avdelning B i någon mån ansetts vara representativa av sin chef 
och mer välvilligt inställda till företaget. En annan aspekt som skiljer avdelning A från 
övriga plockavdelningar är att den inte lastar ut gods till B utan har egen utlastning på 
grund av fryshanteringen. Detta kan medföra att det råder speciella förhållanden 
eftersom man inte har personlig kontakt med personalen på avdelning B. Avdelning A 
arbetar i detta avseende mer isolerat än övriga plockavdelningar vilket kan inverka på 
den lokala gruppkänslan. 
    
Ett antal teman inverkar i användandet av belöningsmodellen och kommer i det följande 
att diskuteras utifrån det rationalistiska och tolkande perspektivens inslag i 
verksamheten. De teman som behandlas är verksamhetens logik, psykologiskt kontrakt, 
kommunikation, bedömningsgrund och lärandevillkor. Temana diskuteras utifrån de två 
perspektiven och knyts an till teorier och befintlig forskning inom respektive område. 
Slutligen presenteras ett översiktligt, praktiskt förslag på hur bedömningsgrunden kan 
utformas för att främja en bättre förståelse och stimulera individuell utveckling i 
organisationen. Diskussionen inleds med en kommentar till det förståelsebaserade 
ledarskapet. 
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Det förståelsebaserade ledarskapet 

 
Inställningen till modellen beror på en rad faktorer, bland annat personliga, som livssyn, 
värderingar och var man står i livet. Men den viktigaste faktorn är nog pedagogiska 
aspekter som hur individer introduceras i modellen och vilket stöd som fås i 
utvecklingen av sin roll. Det medför att förståelsen för dess grundidé går förlorad i varje 
led nedåt i organisationen då förståelse inte förmedlas framgångsrikt (Sandberg och 
Targama, 1998). Det beror troligen på två faktorer, a) på ledningsnivå har man en 
visionär syn på hur modellen ska fungera men det är inte lika klart hur den ska 
implementeras i verksamheten och b) det har medfört att man inte lyckats utveckla en 
bra struktur, i form av belöningsmodellen, som hjälper förståelsen och fungerar som det 
stöd cheferna behöver i övergången till den nya modellen.  
 
Följden är en situation där det inte finns tillräcklig förståelse för att kunna hantera sin 
förändrade roll, istället upplevs den inkonsekvent och förvirrande. Känslan förmedlas 
nedåt i varje led då ledare inte kan argumentera för sina beslut. Besluten blir då 
inkonsekventa och när de diskuteras av underställda så känner sig vissa individer 
förfördelade.  
 

Ledarskapet spelar en avgörande funktion i systemets införande och underhåll och 
ovanstående aspekter har spelat en stor roll för hur underställda uppfattat logiken i 
systemet. På avdelningen med den mer erfarne chefen har man lyckats med skifte av 
fokus från rationalistisk detaljstyrning till ett tolkande perspektiv med större förståelse 
för helheten. Förmedlingen av förståelsen märks i inställning och resonemang hos de 
underställda på de olika avdelningarna. På avdelning B diskuteras en helhet i termer av 
förståelse och personlig utveckling, på avdelning A finns en större fokus på mätbara 
parametrar. Är då det förståelsebaserade ledarskapet och utvecklingens logik optimal 
för verksamheten? 

 
Verksamhetens logik 

 

Det rationalistiska perspektivets utförandelogik och det tolkande perspektivets 
utvecklingslogik ska inte ses som två alternativa arbetssätt utan som extrempunkter 
mellan vilka kombinationer av principerna kan existera (se figur 2, nästa sida). Ellström 
(2004) betonar istället behovet av att finna rätt balans mellan logikerna och att båda är 
väsentliga för organisationens överlevnad och utvecklingskraft. För att kunna anpassa 
systemet efter verksamheten måste dess logik analyseras vilket är beroende av både den 
inneboende logiken och utvecklingspotentialen i strukturen. I den aktuella 
verksamheten kan inte utvecklingens logik tillämpas fullt ut eftersom den kräver 
kunskapsbaserade arbetshandlingar med möjlighet att finna lösningar på nya problem 
och i högre grad kunna reflektera över och förändra verksamhetens struktur (Davidson 
och Svedin, 2004).  
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Figur 2. Verksamhetens logik som ett kontiuum med extrempunkterna utförandets- 
respektive utvecklingens logik. 
 
Båda avdelningarna har vad Davidson och Svedin (2004) definierar som regelbaserade 
eller rutinbaserade arbetshandlingar vilka bedöms ha liten eller mycket liten 
utvecklingspotential. Här ses till de aktiviteter som primärt utförs i arbetshandlingen 
vilket inte ska förväxlas med möjligheten att vid sidan av denna i någon grad utveckla 
organisationen. Möjligheten till utveckling är inte en del av den primära uppgiften och 
sett till belöningsmodellens syfte att utveckla individen är utvecklingspotentialen i detta 
avseende är låg. 

 
Om utvecklingsmålet betonas alltför mycket kommer individer att ”stå och trampa 

vatten”, ständigt efterfråga nya utvecklingsmöjligheter och försöka finna nya lösningar. 
Faran ligger i att resultatet blir lika magert som individernas betyg vilket långsiktigt 
leder till en sjunkande motivation. Ledningen efterfrågar en genuin utveckling i 
systemet men vad hade skillnaden varit om de initialt satts lägre? Om utvecklingen 
ligger i rationalistiska mått kommer taket att nås förr eller senare, nyckeln ligger i att 
istället se till förståelsen hos medarbetarna. 
 
Effektivitetstänkandet har en naturligare koppling till plockavdelningarna. 
Avdelningarna plockar de order som sedan ligger till grund för den sammanställning av 
varje kund som utförs vid avdelning B. Det innebär att den volym som bearbetas på 
avdelning A bestämmer storlek och tidpunkt för volymen hos avdelning B. Det blir 
alltså mest intressant för ledningen att öka effektiviteten på plockavdelningarna vilket 
troligen skapar en större fokus på effektivitet. Det är i det avseendet både lättare och 
mer meningsfullt att mäta effektiviteten på plockavdelningarna vilket troligen haft stor 
inverkan på hur man ser på systemet och hur resultat mäts. I förlängningen får 
tänkesättet konsekvenser för praktiska tillämpningar och möjligheter att stimulera till 
utveckling. 
 
Det råder speciella förutsättningar för avdelning B som framgångsrikt hanterats på ett 
konstruktivt sätt hos de tillfrågade. Man har mindre kontroll över den volym som 
kommer in på avdelningen, blir det förseningar på de andra avdelningarna så försätts 
man i en sen utgångsposition, men lyckas ändå möta arbetsbelastningen. Belastningen 
varierar i form av höga toppar och lugna perioder, enligt de tillfrågade verkar strukturen 
stimulerande, bryter det monotona mönstret och skapar mer av en utmaning. En 
betydande del av framgången på avdelning B kan nog härledas till strukturen. 
 
Ett alternativ är att försöka berika arbetsroller för att skapa utvecklingsmöjligheter. Det 
finns ett antal faktorer som skiljer avdelningarna åt och genom att ändra organiseringen 
av arbetet på avdelning A skulle en liknande struktur kunna skapas. De faktorer som 

Utförandets logik Utvecklingens logik 

Rutin Kreativitet 
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medarbetarna på avdelning B nämner som inverkande på arbetssituationen är bland 
annat lagarbetet och autonomin. Kock (2004) skriver att lagarbete är en strategi som 
med framgång kan ändra förutsättningarna för kompetensutveckling samt upplevelsen 
av arbetet. För att skapa dessa förutsättningar bör existerande lärandevillkor beaktas och 
möjligheten att förändra dem. 
 

Lärandevillkor 

 

Lärandevillkoren är de faktorer som har betydelse för individens förutsättningar att 
aktivt delta i en kompetenshöjande arbetsroll. Det är även en förutsättning för ledarens 
möjlighet att sätta sig in i individens föreställningsvärld för att kunna leda på ett bra 
sätt. Hänsyn bör tas till följande villkor (Ellström, 2004):  
 
Arbetsuppgifternas lärandepotential är av central betydelse för lärandet där inverkande 
faktorer är uppgiftens komplexitet, kompetenskrav och den handlingsfrihet individen 
har. I detta avseende är avdelningarna lika och lärandepotentialen betraktas som låg 
vilket skulle kunna utvecklas genom att slå ihop moment och skapa mer komplexa 
arbetsroller (Ellström, 2004, Davidson och Svedin, 2004) 
 

Standardisering främjar ett utförande (bemästring) och autonomi främjar utveckling 
men, relationen är komplex. Det viktiga är att betrakta balansen mellan principerna där 
kombinationen av båda inslag i arbetet kan vara en bra lösning där standardiserade 
uppgifter varvas med kreativa moment. Standardiseringen kan då öka tydligheten i 
rollen och införa en struktur som främjar helhetsförståelsen av arbetsprocessen 
(Ellström, 2004). En högre grad av autonomi i arbetsrollen och en inställning där arbetet 
ses som en utmaning är relaterat till en högre grad av arbetstillfredsställelse och mindre 
stressrelaterade åkommor (CIPD, 2006). Här finns en skillnad mellan avdelningarna där 
avdelning A kan betraktas som standardiserat i hög grad och avdelning B har mer inslag 
av båda principerna.  
 

Anställdas delaktighet är en dimension som hanterar i vilken grad underställda deltar i 
innovativa inslag i arbetet, en form av möjligheter till ansvarstagande (Ellström, 2004). 
I detta avseende finns en skillnad mellan avdelningarna. På avdelning B är man 
gemensamt ansvarig för att hela avdelningen ska bli klar och egna initiativ tas för att 
fördela resurser över linjerna. På avdelning A finns inte samma möjligheter att ta ansvar 
eftersom arbetet inte innefattar samarbetsmoment i samma grad. Man har inte lyckats 
föra in tanken på att laget arbetar tillsammans för att avdelningen ska bli klar.  
 

Subjektiva och kulturella faktorer som social och kulturell bakgrund och är av betydelse 
för att delta i olika lärandeaktiviteter på en arbetsplats. Anställda med kortare 
utbildningsbakgrund och arbetsuppgifter med lägre kompetenskrav har i högre grad en 
instrumentell syn på lärande. Motivationen att delta i utbildningsinsatser är i denna 
grupp högre ju mer den är kopplad till praktiska moment i arbetet. Andra viktiga 
faktorer är synen på personlig utveckling, tillhörighet av kulturella uppdelningar på en 
arbetsplats som arbetar- eller tjänstemannakultur samt olika föreställningar som 
maskulinitet och femininitet som påverkar synen på olika aktiviteter (Ellström, 2004). I 
detta avseende kan kulturella grupperingar skapas på olika nivåer och inom olika 
avdelningar i organisationen. På avdelning B talas i högre grad om personlig utveckling 
som fungerar som ett motiverande komplement till en arbetsroll av enklare typ. Olika 
faktorer får en stor betydelse för att skapa en kompletterande dimension till en arbetsroll 
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som annars kan upplevas som monoton med en negativ inställning som följd. Ellström 
(2004) trycker på vikten av ett klimat där kritisk reflektion uppmuntras och 
ifrågasättande i verksamheten. Detta har uppnåtts i betydligt högre grad på avdelning B 
än A och sett till fackets statistik över missnöje kontra klagomål kan det vara ett mer 
utbrett problem.    

 

Förändringstryck och ledningsstöd har i forskning visat sig ha stor betydelse för 
framgången i organisationsförändringar. Förändringstrycket från ledningen är inte en 
tillräcklig förutsättning för förändring utan det krävs omfattande pedagogiska insatser 
(Ellström, 2004). Ledningen får även en viktig funktion i att skapa en trygg och 
tillitsfullt klimat för att stabilisera den oro och osäkerhet som varje 
organisationsförändring innebär för individ och kollektiv (Schein, 1988). På avdelning 
B finns en betydligt bättre kommunikation och pedagogisk situation där man diskuterar 
bland annat värdegrundens betydelse vid regelbundna möten. Man har ett högre 
förtroende för ledaren och ett klimat som i högre grad tyder på tillit och trygghet.   
 

Det psykologiska kontraktet 

 

Det är troligen svårt att bryta både de relations-, handlings- och beteendemönster, som 
härstammar från den mer produktionsinriktade tiden, och som skapar underliggande 
hinder för de nya värderingarna. Hedberg (1976) menar att tänkesätt inom 
organisationer präglar och cementerar mentala strukturer hos individer. Organisationers 
svårigheter vid förnyelse förklaras med att människors mentala strukturer utvecklas i 
takt med den organisation man är en del av. Ju fastare och mer orörlig organisationens 
struktur är desto mer rigida och svårförändrade blir motsvarande mentala strukturer hos 
individer (Hedberg, 1976).  
 

…sometimes the old psychological contract is too out of line with the new reality, 
and a more elaborate change process is required. And workers aren't the only ones 
who some times have trouble adapting their psychological contracts to changing 
circumstances. (Rousseau, 2004, s. 122) 

 
Syftet med det nya systemet är att skapa flexibla strukturer men man har svårt att 
identifiera de rationalistiska rester som hämmar tänkesätt och utveckling. Guest et al. 
(1996, refererad i Armstrong, 2006) menar att företag allt mer ensidigt använder det 
psykologiska kontraktet som ett medel för att få underställda att prestera bättre.  
 
Rosseau (1996) menar att det är av kritisk betydelse att framgångsrikt förändra det 
psykologiska kontraktet för att få gehör för de organisationsförändringar man vill 
genomföra. Organisationer som stannar för länge i ett tillstånd mellan två kontrakt kan 
förlora kapaciteten att sluta kontrakt med de anställda. Ledningen måste bevara och 
återupprätta denna kapacitet då det är svårt att nå anställda som inte har förtroende för 
den. En effektiv förändring beror främst på två faktorer a) hur likt är det nya kontraktet 

det man lämnar bakom sig och b) hur bra relationen är mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren.  
 
Kontraktet kan liknas vid en vänskaplig relation och dess känslighet måste förstås 
utifrån det perspektivet. Det är ingenting som finns inledningsvis utan skapas 
kontinuerligt och är ett resultat av hur relationen hanteras över tid. En viktig aspekt av 
kontraktets karaktär är att det hos individen inte enbart består av de handlingar som 
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direkt berör honom eller henne utan dennes uppfattning om ett generellt beteende hos en 
aktör. Det blir av lika stor betydelse hur olika grupper behandlas inom företaget, vilken 
personalpolicy man har gentemot vikarier eller inhyrda, rykten och negativa uttalanden 
”bakom ryggen” eller hur man argumenterar för att få anställda att gå utanför den 
skrivna ramen och exempelvis arbeta övertid. Sammantaget skapar alla signaler den 
totala bilden av ett beteende hos en viss aktör som i sin tur ger en förståelsegrund för de 
handlingar aktören företar. Aktörer är i detta fall företaget och dess representanter och 
förståelsegrunden påverkar värdegrundens trovärdighet.  
 
När organisationen lämnat den gamla strukturen bakom sig kan det uppstå en situation 
då de anställda inte fullt ut accepterat den nya. Då kan det uppstå en situation där det 
gamla kontraktet försvunnit men inget nytt har etablerats i dess ställe vilket kan leda till 
en osäkerhet och ett upproriskt beteende som hämmar verksamheten (Rousseau, 1996). 
I företagets fall har man inte lyckats etablera ett nytt kontrakt delvis på grund av att den 
nya belöningsmodellens struktur inte förstås och inte accepteras av medarbetarna. 
Rosseau (1996) betonar vikten av att bjuda in alla parter till att förhandla och diskutera 
fram ett nytt kontrakt om vilka förutsättningar som gäller. Här ligger det i allas intressen 
att återskapa relationer mellan de förhandlande parterna. 
 
Enligt Rousseau (2004) finns det tre olika typer av psykologiska kontrakt, a) det 
relationella-, b) det transaktionella- och c) det balanserade kontraktet. Det relationella 
karaktäriseras av en hög grad av engagemang, lojalitet och en stark vilja att vara 
delaktig i organisationens utveckling. Det transaktionella är delvis baserat på en 
rationalistisk grund där parterna bevakar sina intressen och hyser en lägre grad av 
förtroende för varandra. Det balanserade beskrivs som en hybrid av de två föregående 
och innebär att man har en förtroendefull relation men där varje situation och förändring 
av villkor noga måste omförhandlas så att inte förtroendet rubbas (Rousseau, 2004).  
 
Studeras organisationen utifrån dessa kriterier så framträder bilden av en 
belöningsmodell baserat på en värdegrund av relationell karaktär. Avdelning B har 
accepterat och anammat tänkandet och har lyckats skapa ett psykologiskt kontrakt som 
är balanserat. Att det inte är relationellt beror dels på verksamhetens förutsättningar och 
karaktär där det troligen är svårt att uppnå en fullt ut relationellt förhållande och man är 
fortfarande i hög grad beroende av monetära belöningar för att motivera sig. 
Verksamhetens logik kommer till stor del att vara av utförandekaraktär vilket gör att ett 
fullt ut relationellt kontrakt troligen inte fungerar.  
 
Avdelning A har inte accepterat det nya systemet och befinner sig i ett transaktionellt 
tillstånd där individer aktivt bevakar sina intressen och upplever att det är nödvändigt 
för att säkra sina behov. Det viktigaste troligen att finna en bra nivå och bygga upp ett 
kontrakt som fungerar. Rousseau (2004) skriver att en studie visade att ett balanserat 
kontrakt var det bästa avseende produktivitet, karriärmöjligheter och tillfredsställelse 
bland de anställda i organisationen. Siktar man för högt kommer det troligen upplevas 
som en för stor diskrepans mellan verksamhetens praktiska struktur och de krav som 
ställs på individen. 
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Kommunikation 
 

Kommunikation är en fundamental komponent ledarskap (Armstrong, 2006) och 
speciellt i ett förståelsebaserat ledarskap (Sandberg och Targama, 1998). Den dåliga 
kommunikationen på avdelning A har medfört att mer eller mindre medvetna krafter 
kan ha resulterat i kontraproduktiva föreställningar och mytbildningar som mer eller 
mindre uttalat skapar ett motstånd mot förändring. Två exempel är att cheferna inte 
skulle ha någon ledarskapsutbildning och att anledningen till sänkningen av betygen 
primärt skulle bero på företagets strävan att sänka löner.   
 

Det är möjligt att spänningar skapas när nya imperativ (norm för handlande) förs in i 
syfte att åstadkomma förändringar och möter vaktade traditionella värden. Situationen 
kan bli än mer komplex om olika fraktioner inom organisationen har olika syn på 
förändringarnas värde och hur de ska tolkas inom ramen för verksamheten. En 
konsekvens av situationen kan vara att olika definitioner av kompetens utvecklas på 
olika nivåer och i olika delar av organisationen (Lindsay och Stuart, 1997). Här får 
kommunikationen en central roll i arbetet med att stämma av olika åsikter och enas 
kring en gemensam. 
 
Det är symptomatiskt för både förståelse och kommunikation att på samtliga nivåer i 
intervjuerna nämner någon sänkningarna av betygen som en starkt bidragande faktor till 
missnöjet med belöningsmodellen. Ledningen härleder problemet till en bristande 
utveckling i systemet som sänkt motivationen och medarbetarna upplever det som att 
företaget försöker spara in på löneutgifter. Här finns ett tydligt behov av en 
kommunikationsstrategi som utgår från vad ledningen vill säga, vad anställda 
efterfrågar för information och vilka problem som står i vägen för en rak och tydlig 
kommunikation (Armstrong, 2006). Vid införande av en ny modell så borde det vara 
accepterat att det kan ta tid att hitta en bra, rättvis nivå som främjar alla parter vilket kan 
medföra korrigeringar i efterhand.  

 
Bedömningsgrunden 

 

Lindsay och Stuart (1997) menar att två faktorer är viktiga för att kompetensens 
definition ska fungera funktionellt inom ramen för organisationen. Det första är att 
definitionen av kompetens måste länkas till och formas av organisationskulturen och det 
andra är att den måste länkas till de marknadsförutsättningar under vilken 
organisationen verkar. Det medför att kompetens kan definieras olika beroende av 
vilken organisation den ska tillämpas i (Lindsay och Stuart, 1997). 

 
Sandberg och Targama (1998) menar att skillnaden mellan perspektiven ligger i deras 
grundläggande sätt att se på individers egenskaper, den ontologiska skillnaden i att 
betrakta kompetens. Den rationalistiska kunskapstraditionens utgångspunkt i det som vi 
rationellt kan betrakta medför en uppdelad, dualistisk syn på världen, där individ och 
verklighet existerar som två oberoende enheter (se tabell 1). Man anser att individ och 
situation, exempelvis arbetsuppgift, kan betraktas var för sig och därefter dra slutsatser 
om den mänskliga aktiviteten (Sandberg och Targama, 1998). Den dualistiska synen 
leder till en kategorisering av kompetensen i enkla modeller som KSA (kunskap, 
färdighet, förmåga), en atomistisk uppdelning i svårbedömda beskrivningar av 
kompetens (Lindsay och Stuart, 1997, Sandberg och Targama, 1998). Modellerna ger 
fragmentariska beskrivningar, brutna ur helheten, förvirrande och svåra att ta till sig 
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intuitivt. De ger otydliga riktlinjer i bedömnings- och utvecklingsarbetet och ett mått på 
kompetens som är svår att förstå för medarbetare (Sandberg och Targama, 1998). Hur 
ska den individuella egenskapen EI relateras till situationens egenskap ES på ett bra sätt 
(se figur 3) utan att se till detaljer.   
 

 
 

Figur 3: Perspektivens skillnader i synen på kompetens. 
 
Ett annat problem är att den dynamiska synen på kompetens går förlorad vid 
upprättandet av listor över egenskaper hos individ och situation. Det kan leda till en 
statisk syn på kompetens (Lindsay och Stuart, 1997) som försvårar bedömningen av 
eventuell utveckling och potentialer, vilket leder till att organisationen förlorar viktig 
information.  
 
Kompetens måste studeras i kontexten bestående av faktorer som företagskultur, 
trosföreställningar, värderingar förväntningar och traditioner (Lindsay och Stuart, 
1997). Det rationalistiska perspektivet genererar ett indirekt mått på kompetens istället 
för att göra den synlig i arbetet. Vad är det egentligen för skillnad mellan värdegrundens 
”dialog” och bedömningsmallens ”samarbetsvilja”, eller mellan värdegrundens 
”nyfikenhet” och bedömningsmallens ”engagemang”? Strukturen bidrar inte med en 
logik som stöd för individen utan denne får i högre grad lita till sin egen inställning, 
motivation och förståelse. Det är snarare individuella egenskaper som lett till framgång 
inom systemet, inte systemets förmåga att stimulera individen att verka i linje med 
företagets intresse.   
 
Genom att använda begreppet förståelse som är förknippat till en aktivitet snarare än en 
personlig egenskap hos en individ kan man undvika en upplevelse av ingrepp i den 
personliga integriteten som Rosseau (1996) menar är komplicerat. Varje individ 
uppmanas att bidra till förståelsen med sina förutsättningar utan att de mäts eller 
ifrågasätts på det personliga planet. 

 

 
               Det rationalistiska perspektivet                         Det tolkande perspektivet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetens = EI + ES             Kompetens = EA 
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Sammanfattning 

 

De faktorer som inom ramen för denna studie anses ha betydelse för 
belöningsmodellens framgång kan sammanfattas i följande förenklade modell (se figur 
4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Principiell skiss över temanas inbördes relation. 
 
Det är av grundläggande betydelse att skapa eller återskapa ett psykologiskt kontrakt 
som utgör den nödvändiga plattformen för ett bra och fungerande samarbete. Avdelning 
B har ett bättre fungerande psykologiskt kontrakt vilket även understöds av strukturen 
på avdelningen. Det har funnits bättre förutsättningar för individer att skapa motivation 
även innan systemet infördes. Ledarens roll tycks även fungera bättre på avdelning B 
och efter den nye ledarens inträde tycks man ha haft mindre av de problem som upplevs 
på avdelning A.   
 
I arbetet med att skapa och underhålla det psykologiska kontraktet är kommunikationen 
en nyckelfaktor och man bör lägga upp en kommunikationsstrategi för att säkerställa en 
bra kommunikation. Strategin avser att sprida nödvändig information, ersätta negativ 
informell information och hindra uppkomst av negativ mytbildning. En idé som i någon 
grad bygger på ett visionärt tänkande kräver en öppen och ärlig kommunikation vilket 
kan vara svårt att uppnå. Avdelning B förmedlar aktivt och kontinuerligt värdegrunden 
och har regelbundna möten. Man tycks även ha en bättre informell kommunikation i 
form av en bättre dialog och återkoppling mellan chef och medarbetare 
 
Verksamhetens logik måste analyseras så att man vet utifrån vilken strategi man arbetar 
och vilken balans mellan utförandets och utvecklingens logik som är den bästa för 
organisationen. Här har avdelning B en struktur som i högre grad bygger på 
utvecklingens logik och ger bättre möjligheter att förstå systemet och skapa motivation 
att följa det. Det teambaserade arbetssättet är ytterligare en faktor som troligen spelat in 
och i litteraturen beskrivs som är mer effektiv och höjer motivation och kompetens 
(Ellström, 2004). 

 

 Psykologiskt kontrakt 
 

 Kommunikation 
 

Lärande- 
villkor 

 

Bedömnings- 
grund 

 

Verksamhetens 
logik 
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Lärandevillkoren måste förstås för att kunna tränga in i medarbetares 

föreställningsvärld, för att kunna kommunicera förutsättningar för att underhålla ett 
psykologiskt kontrakt. De utgör även grunden för förståelsen och skapandet av en grund 
för att mäta kompetens. 
 
Slutligen bör kompetens och framgång i arbetet mätas med en bedömningsgrund som 
synliggör rätt kompetens. En funktionell struktur bör skapas för att dels hjälpa ledarna 
att arbeta med det förståelsebaserade ledarskapet samt ge medarbetare riktlinjer för hur 
de ska arbeta med sin kompetens på ett sätt som gynnar dem och i förlängningen 
organisationen. Trots olika förutsättningar på avdelningarna samt för cheferna at leda 
dem, upplever samtliga att bedömningsgrunden är otydlig och ger en resultat som 
präglas av godtycklighet.  
 
Hur baseras en bedömningsgrund på förståelse? 

 

Den nuvarande bedömningsgrunden skapar en atomistisk (uppdelad) upplevelse av 
begreppen där de lyfts ur sitt sammanhang. Det komplexa begreppet förståelse som är 
grunden för den visionära idén och de kompetenser man har för avsikt att utveckla är 
svåra att greppa intuitivt för både ledare och medarbetare.  
 
Genom att mäta kompetensen som en del av arbetssituationen enligt Sandberg och 
Targamas (1998) resonemang i föregående avsnitt, kan man undvika att dela upp 
individ och situation och istället se till produkten. Det tillåter individer att skapa sin syn 
på arbetssituationen baserat på deras specifika förutsättningar och undviker även att 
inkräkta på den personliga integriteten. I det följande ska principen beskrivas analogt 
med Sandberg och Targamas (1998) exempel av motoroptimering vid Volvo 
personvagnar. Av utrymmesskäl tillåts endast en översikt (för utförligare beskrivning 
och jämförelse se Sandberg och Targama, 1998).  
 
Bedömningsgrunden 

Sandberg och Targama (1998) har utvecklat en fenomenografisk ansats, dvs. den 
mening som en viss situation får genom vårt specifika sätt att förstå den, vilken 
prövades empiriskt vid Volvo personvagnar. Syftet är att skapa det perspektiv där rätt 
faktorer framträder för att kunna optimera helheten utan för mycket detaljfokus. 
Analogt med exemplet liknas företaget vid en motor som måste optimeras för att ge 
bästa prestanda och liknelsen anses i sig skapa en bra förståelse för den helhetssyn som 
eftersträvas. Skillnaden mellan Sandberg och Targamas (1998) exempel och det nedan 
beskrivna är att i motoroptimeringsexemplet avgränsas arbetsroller avsiktligt i 
kompetensnivåer. Här är syftet istället att kontinuerligt mäta vilket nivå som uppnåtts i 
syfte att betygssätta kompetensen. 
 
Sandberg och Targama (1998) skriver att motoroptimering är en komplex uppgift med 
flera kravställare och ibland motstridiga krav. Komplexiteten och motstridigheterna 
medför en rad osäkerheter och tvetydigheter vilket kan liknas vid organisationens olika 
intressen.  
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En bedömningsgrund skulle kunna utformas enligt följande:  
 
Förståelse I – kompetens som att optimera den egna avdelningens egenskaper. 

  
Förståelse II – kompetens som att optimera samverkande avdelningar. 

 
Förståelse III – kompetens som att optimera utifrån kundens perspektiv.   
 

Förståelse I 
 

På den första nivån har man kunskaper om separata uppgifter som rör 
arbetshandlingarna på den egna avdelningen. Här ingår faktorer som effektivitet och 
kvalitet, som är en del av avdelningens funktion. Momenten kan utföras separat, utan att 
kunna eller vilja ta hänsyn till ett större perspektiv. 
 

Förståelse II 

 

På den andra nivån finns en förståelse för hur avdelningarna måste samverka för att 
kunna fördela resurser effektivt. Man förstår relationer mellan avdelningar både på ett 
personligt plan och ur ett resursfördelningsperspektiv.  
 

Förståelse III 

 

På den högsta nivån arbetar man utifrån en förståelse av hela kedjan från enskild 
handling till kund. Man kan se vilka faktorer som inverkar längs kedjan och har genom 
teoretisk och praktisk kunskap skapat en syn som möjliggör ett utvecklingsarbete.  
 
Helhetssynen 

Fördelen med modellen är att den indirekt säkrar effektiviteten genom det handlande 
som krävs av individen för att uppnå varje nivå. Genom att vårda aspekter som 
förståelse, det psykologiska kontraktet och kommunikation så skapas direkt en bra 
atmosfär med nöjda medarbetare och indirekt en hög effektivitet (bl.a. Ellström och 
Hultman, 2004, Sandberg och Targama, 1998, Rosseau, 1996, 2004, CIPD, 2006). Det 
blir en fokus på att optimera hela organisationen istället för fokus på enskilda detaljer i 
funktionen. Eller som en av cheferna uttryckte det:    
 

”… vi ska prata om vår effektivitet och vår kvalitet och då är inte effektiviteten rader 

per timme utan då den är klar i tid”   
 
Det krävs dock att ledningen förmår att skapa de förutsättningar som krävs för att 
modellen ska fungera i form av ett förståelsebaserat ledarskap och ett fungerande 
samarbete där parterna ger, tar och underhåller det psykologiska kontraktet. 

 
Metoddiskussion 

 

Med utgångspunkt från Kvales (1997) alternativa syn på validitet i kvalitativt inriktade 
studier har den pragmatiska hållningen antagits att det är läsaren som till viss del 
validerar materialet och bedömer dess innehåll i jämförelse med verkligheten. 
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För att nå en hög förankring i insamlade data (Langemar, 2007) har strävan varit att 
närma sig materialet med öppenhet och en medvetenhet om den existerande 
förförståelsens perspektiv. Målet har varit att endast använda den förförståelse som kan 
relateras till det insamlade materialet och undvika långtgående tolkningar. 

 
En mindre diskursanalys genomfördes efter varje intervju och löpande i tolkning av 
texten för att identifiera inverkande faktorer såsom specifika förhållanden och händelser 
under intervjuerna, inverkan av intervjuarens oerfarenhet i form av brister i den 
reflexiva intervjutekniken och ledande frågor.  

 

För att få en uppfattning om graden av instämmande (Langemar, 2007) delgavs 
deltagarna texterna från resultatdelen. De fick svara på två frågor om hur väl texterna 
stämde överens med deras upplevelse av arbetssituationen samt intervjun (se bilaga B). 
Resultatet visar en hög överrensstämmelse mellan texten och hur intervjupersonerna 
upplever situationen.  
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Bilaga A. Intervjuguide.

Psykologiskt kontrakt 
(engagemang) 

Trovärdighet 
(rättvisa) 

Påverkan  Kommunikation 
(feedback -
bedömning) 

Ledarskap 
(kompetens) 

Förståelse 

Passform 
(utveckling) 

Kultur 
(subkultur) 

Gruppbeteende  
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Bilaga B. Uppföljningsenkät och resultat. 
 
Uppföljningsenkät 
 
Du deltog för en tid sedan i en undersökning i syfte att utreda hur man upplever att 
belöningsmodellen inverkar på arbetssituationen. Resultatet av intervjuerna har sammanställts 
och ett utdrag från den del där du medverkade finns bifogad detta frågeformulär. 
 
För att bedöma förankringen av resultatet vore jag tacksam om du ville svara på nedanstående 
frågor och kort skriva ned eventuella synpunkter. Eventuella citat är inkluderade för att bättre 
beskriva de intervjuades åsikter, avsikten är att måla upp en bild av situationen inte att peka ut 
enskilda personer. För att ingen ska känna sig negativt utpekad så får du gärna se över citaten 
och lämna synpunkter.   
 
Detta moment görs för att se i vilken grad tolkningen av bl.a. din intervju överensstämmer 
med din syn samt att medverkande ska få möjlighet att ge synpunkter på materialet. 
 
Svara gärna på följande påståenden (genom att sätta ett kryss i en av de angivna rutorna) 
 
1. Jag tycker att texten stämmer överens med min upplevelse  
 
Instämmer Instämmer Varken Instämmer Instämmer 
Helt Delvis Eller Inte Inte alls 
 
� � � � � 
 
2. Jag tycker att texten stämmer överens med de svar jag lämnade på intervjun 
 
Instämmer Instämmer Varken Instämmer Instämmer 
Helt Delvis Eller Inte Inte alls 
 
� � � � � 
 
 
 
 
 
 
Lämna gärna synpunkter på baksidan! 
 
 
 
Tabell 3. Resultat. En korrelation mellan hög informativitet och högt instämmande kan 
antydas. Den högre informativiteten skulle kunna medföra att man i högre grad känner igen 
sig i helhetsbilden.  
 
Svars-
alternativ 

Instämmer 
Helt 

Instämmer 
Delvis 

Varken 
Eller 

Instämmer 
Inte 

Instämmer 
Inte alls 

Fråga 1 6 3 - - - 
Fråga 2 7 2 - - - 
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