
1 

 

UPPSALA UNIVERSITET                                                                  

Sociologiska institutionen 

Sociologi AOP C: Kandidatuppsats HT2013                                   

Anna Ceder & Karin Barwinger Plogare 

 

 

 

 

 

 

 

Tänka utanför boxen 

-    Målkort och löneboxar som motivationsfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare 

Ilkka Henrik Mäkinen 



2 

 

Abstract 

Titel: Thinking outside the box: Goals and Salary boxes as motivational factors 

Authors: Anna Ceder and  Karin Barwinger Plogare 

Seat of Learning: Uppsala University 

Purpose: The purpose of this study was to investigate if the imposition of salary boxes in 

Uppsala municipality has had any influence on the organisation’s employees’ to improve 

their work motivation. The reason for the study was to look deeper into employees’ 

motivational factors, this with a focus on salary as motivational factor in structures of salary 

boxes where it is possible for the employee to work towards goals which affect their salary. 

The primary purpose of the study was to look into if employees’ ability to advance their 

performance had any connection to the impostion of salary boxes. 

Methodology: In order to collect as much data as possible for the measurements one of the 

largest occupational groups in Uppsala municipality was chosen, which represents the group 

of pre-school teachers. In total there are 758 staff members in the professional group of pre-

school teachers in Uppsala municipality who were all contacted to participate in the study 

through a survey questionnaire. The answers from the questionnaire were then tested and 

analyzed in forms of linear and binary regression analyses to check the significance of the 

independent variables both separetely with the dependent variable and all variables 

together in an attempt to identify the most significant motivational factor. 

Results: The results showed that the significant motivational factors for pre-school teatchers 

was the ones which represent organizational commitment and the goal setting theory. 
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 1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Organisering har i alla tider inneburit att styra medlemmar mot organisationens mål. För att 

medarbetarna ska vara motiverade att anstränga sig och prestera i riktning mot 

organisationens mål finns olika motivationsfaktorer. Inre motivationsfaktorer eller 

drivkrafter handlar om belöningar som förläggs inom individen, i form av tillfredsställelse, 

personlig utveckling och glädje. Yttre motivationsteorier, incentivteorier, utgår från att 

belöningar i form av lön och bonus ökar motivationen (Vroom 1995:11ff). 

 

En traditionell och beprövad styrteknik är således att använda lön som incitament. Det 

bygger på ett grundantagande om att lön påverkar medarbetarens motivation och 

arbetsinsats (Granqvist & Regnér 2004:21). Detta har under årens lopp utvecklats till att på 

ett tydligt sätt koppla samman lön och prestation genom individuella prestationsbaserade 

löner, vilket har fått stor spridning i dagens samhälle. I Arbetsgivarverkets skrift “Att leda och 

styra med individuell lön” beskrivs syftet med denna styrning: 

 

Utformningen av löner och andra anställningsvillkor utgör ett kraftfullt verktyg i 

verksamhetsstyrningen. Kopplingen mellan lön, motivation och arbetsresultat utgör 

en drivkraft för den enskilde medarbetaren och skapar därmed engagemang. När 

varje medarbetares lön speglar det åstadkomna resultatet ställt mot de mål som 

finns uppställda i verksamheten har lönen blivit det styrmedel vi eftersträvar 

(Arbetsgivarverket, 2010). 

 

Arbetsgivarverket (2010) betonar vilket kraftfullt styrningsverktyg den individuella 

lönesättningen är och lyfter fram vikten av en tydlig koppling mellan lön och 

arbetsprestation. Genom att ha tydligt utarbetade kriterier för lönesättning ökar 
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medarbetarens motivation och engagemang, vilket fungerar som ett styrmedel mot 

organisationens mål (Arbetsgivarverket 2010). 

 

Fackförbundet unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg beskriver hur 

kommunikationen mellan lönesättande chef och medarbetare inte alltid fungerar som tänkt. 

Utan tydliga lönekriterier riskeras lönen att uppfattas som godtycklig av medarbetaren och 

fungerar inte som incitament för att förbättra arbetsprestationen. Då uteblir styrningen av 

medarbetaren mot organisationens mål: 

   

[...] många företag idag är dåliga på att kommunicera vad som egentligen ligger 

bakom lönesättningen, vilket gör det svårt för medarbetarna att förstå varför 

lönesättningen ser ut som den gör. (Svenskt Näringsliv, 2013) 

 

För att förbättra kommunikationen och skapa engagemang hos medarbetaren kopplas lön 

och prestation samman på ett tydligt sätt. Detta har lett till en ökad användning av 

arbetsvärdering och standardiserade lönekriterier för yrkeskategorier i form av så kallade 

målkort och löneboxar. 

 

Målkorten utarbetas genom arbetsvärdering kopplad till organisationens mål och de består 

av två delar, varav en av delarna beskriver uppdraget och den andra delen beskriver 

utförandet. Den del som beskriver uppdraget har rubriken “grundnivå” och preciserar de 

yrkesspecifika arbetsuppgifterna utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och 

riktlinjer. Den andra delen värderar utförandet av arbetsuppgifterna utifrån rubrikerna 

“bra”, “mycket bra” och “excellent”. Denna del av målkortet beskriver den personliga 

prestationen och engagemanget i arbetets utförande.  

 

Målkorten kopplas sedan till löneboxar vilka innehåller bestämda lönespann för den aktuella 

yrkesgruppen. Löneboxen är uppdelad under samma rubriker som målkortet, nämligen 

“bra”, “mycket bra” och “excellent” och styr den individuella lönesättningen för 

medarbetaren. Det innebär att medarbetarens arbetsprestation värderas varpå lönen 

kopplas direkt till denna, en medarbetare vars insats värderas till “mycket bra” hamnar i 

lönespannet för “mycket bra”. Det kan innebära en löneutveckling men även att 
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medarbetaren stannar kvar om lönen redan ligger inom det aktuella spannet (Uppsala 

kommun, 2013). 

Utbredningen av löneboxar med lönekriterier standardiserade för yrkesgruppen ökar men 

tillämpningen kan vara problematisk. Lärarnas Riksförbund uttrycker att arbetsvärdering och 

lönekartläggning som underlag för målkort och löneboxar kan medföra svårigheter. Deras 

farhågor gäller framför allt att arbetsvärdering används som lönesättning vilket riskerar att 

leda till grupplönesättning inom yrkeskategori, problem vid viktning av kriterier (det vill säga 

att väga faktorer såsom kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning och 

arbetsförhållanden mot varandra) samt svårigheter med tillämpningen av löneavtalet: 

 

De system för lönekartläggning som tillämpas och som våra ombud främst varit i 

kontakt med är BAS-systemet med olika boxar och MIA. Erfarenheterna från de här 

systemen visar att de leder till en minskad lönespridning för våra medlemmar. 

(Lärarnas Riksförbund, 2013). 

 

En de stora organisationer som har köpt in och implementerat systemet med 

arbetsvärdering, målkort och löneboxar är Uppsala kommun som är Uppsalas största 

arbetsgivare med över 12 000 anställda. Kommunen påbörjade för två år sedan 

implementeringen av målkort för sina olika yrkeskategorier av anställda. Fördelarna med 

systemet är, enligt kommunen, att det underlättar för lönesättande chef, bidrar till jämlika 

löner samt skapar incitament och tydlighet kring förväntningar och möjlighet till påverkan av 

löneutveckling för medarbetarna (Uppsala kommun, 2013). Då dessa målkort ligger till grund 

för den individuella prestationsbaserade lönesättningen för tusentals kommunalanställda är 

det angeläget att undersöka målkorten närmare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Individuell lönesättning bygger på ett grundantagande om att lön påverkar motivation och 

arbetsinsats. Uppsala kommun har som tidigare nämnts infört ett system med målkort och 

löneboxar för sina medarbetare och lyfter själva fram att detta system syftar till att öka 

medarbetarnas förståelse för och möjlighet att påverka sin löneutveckling. Genom att 

medarbetarnas prestationer värderas i förhållande till målen i målkortet synliggörs 



8 

 

sambandet mellan lön och prestation. En bättre utförd prestation leder till en belöning i 

form av att medarbetaren flyttas upp till ett högre lönespann. Men frågan är om målkorten 

och löneboxarboxarna verkligen ökar motivationen att anstränga sig mer i sitt 

arbetsutförande. Denna studie syftar således till att undersöka om implementeringen av 

målkort och löneboxar påverkar medarbetarnas motivation att förbättra sina prestationer. 

Frågeställningen som avses undersökas är: 

 

- Påverkar målkort och löneboxar medarbetarnas motivation att förbättra sina 

arbetsprestationer? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleddes med en genomgång av tidigare forskning om individuell lönesättning och 

tillämpningen av denna samt en presentation av fenomenet målkort och löneboxar. Följande 

kapitel syftar till att presentera vilken forskning som gjorts inom individuell 

prestationsbaserad lön och olika motivationsfaktorer samt vilka resultat som framkommit. 

Därefter beskrivs och förklaras de teoretiska ansatserna för denna studie. I metodavsnittet 

presenteras och motiveras metodvalet, tillvägagångssätt och analysmetod beskrivs samt en 

kort diskussion kring bortfall, validitet och reliabilitet varpå kapitlet avslutas med de etiska 

överväganden som gjorts i samband med studien. Därefter följer uppsatsens resultatdel där 

undersökningens resultat presenteras grafiskt med hjälp av lämpliga tabeller och 

stapeldiagram. Slutligen följer en avslutande diskussion där resultatet summeras och 

diskuteras i relation till tidigare forskning och vald teori samt en kritisk reflektion kring 

metoden. Uppsatsen avslutas med implikationer för eventuell vidare forskning inom 

området. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning relevant för problemområdet. Kapitlet inleds 

med att problematisera individuell prestationsbaserad lön utifrån forskning utförd av Hume 

(1998), Neu (2006) och Alsterdal & Wallenberg (2009), följt av ett avsnitt om 

motivationsfaktorer baserat på en artikel skriven av Rynes et al (2004). Därefter följer en 

studie utförd av Gneezy & Rustichini (Kaufmann & Kaufmann 2005), vilken behandlar inre 

och yttre motivation. Gemensamt för den forskning som presenteras är att den redogör för 

olika perspektiv på kopplingen mellan lön, motivation och prestation.  

 

2.1 Individuell prestationsbaserad lön 

David A. Hume (1998) anser att företag idag utsätts för större rivalitet mot varandra och att 

detta har resulterat i att företag och organisationer måste prestera på en annan nivå än 

tidigare. Konkurrensen har ökat på flera olika nivåer bland annat lönemässigt, kundmässigt, 

produktmässigt och produktivitetsmässigt vilket ställer större krav på organisationers 

medarbetare (Hume, 1998:56). De högre ställda kraven och den ökade konkurrensen 

organisationer emellan har lett till att allt fler organisationer under de senaste decennierna 

har implementerat någonting som Hume kallar för Performance-Related Remuneration 

(PRR). Syftet med PRR är att öka organisationens produktivitet via en förbättring av 

medarbetarnas prestationer genom ett antal faktorer: 

 

1. Belöna de medarbetare vars prestationer anses möta organisationens mål 

2. Motivera alla medarbetare till höga arbetsprestationer 

3. Stödja en prestationsorienterad inställning till arbetsuppgifterna 

4. Uppmuntra de arbetsinsatser som passar organisationens mål 

5. Uppmuntra medarbetare till långsiktigt tänkande och objektiva målsättningar 

(1998:57-59). 

 

Elizabet Neu, forskare vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, har 

studerat chefers handlingsutrymme vid lönesättning och beskriver studien i sin 
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doktorsavhandling från 2006. Neu har intervjuat ett antal lönesättande chefer på ett 

medelstort företag och för kompletterande information intervjuades även ett antal anställda 

på företaget samt fackliga representanter. Studiens fokus på lönesamtal anges bero på att 

spridningen av individuell prestationsbaserad lönesättning har lett till att bedömning av 

medarbetarnas arbetsprestationer har fått allt större betydelse för lönesamtalet och 

lönesättningen (Neu 2006:151). I analysen utgår Neu från chefen som en social aktör med 

sociala intentioner, med hänvisning till Giddens struktureringsteori. Dessa intentioner styr 

chefens handlingsutrymme moraliskt och kognitivt (2006). 

 

En av slutsatserna som Neu drar är att cheferna i studien trots regler kring lönesättning och 

prestationsbedömning påverkar sitt handlingsutrymme genom att interagera med andra 

chefer och värderingen av den anställda sker i en slags förhandlingsprocess chefer emellan. 

En annan slutsats av studien är att chefer har möjlighet att låta normen Lön efter prestation 

stå tillbaka för att kunna ge en duktig medarbetare med stor potential en högre lön för att 

behålla denna på företaget. Detta beror då i första hand inte på den nuvarande 

arbetsprestationen utan handlar istället om medarbetarens anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden (Neu 2006). 

 

Andra aspekter som kan påverka lönesättningen är förekommande löneskillnader mellan de 

anställda. I vissa fall kan chefen välja att höja en medarbetares lön då denna halkat efter i sin 

löneutveckling. Detta sätt att hantera lönesättningen fungerar dock då inga generella 

lönekriterier finns nedskrivna (Neu 2006:152). Vid motsatta förhållandet där tydliga 

lönekriterier finns och där medarbetarna i hög utsträckning diskuterar och jämför sina löner 

med varandra begränsas chefens handlingsutrymme. 

 

Avslutningsvis diskuteras i undersökningen att tillämpningen av individuell 

prestationsbaserad lönesättning ofta är problematisk och inte leder till det förväntade 

resultatet. Trots det ifrågasätts inte själva grundprincipen med individuell prestationsinriktad 

lön. Detta tyder enligt Neu på att lönesystemet institutionaliserats, alltså att det har blivit så 

allmänt vedertaget att det inte längre ifrågasätts i samhället (Neu 2006:153). 
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Lotte Alsterdal, arbetslivsforskare, och Jan Wallenberg, docent i statsvetenskap, anlitades av 

Sveriges Kommuner och Landsting för att genomföra ett forskningsprojekt i syfte att 

undersöka dilemman i tillämpningen av individuell lönesättning. Utförandet av projektet 

avsåg även att utveckla den individuella lönesättningen så att den i högre grad kan bidra till 

goda arbetsprestationer och resultat inom verksamheten (Alsterdal & Wallenberg 2009:3). 

Forskarna arbetade tillsammans med två grupper bestående av lönesättande chefer på olika 

nivåer, förvaltningstjänstemän och fackliga representanter i kommuner och landsting. 

Grupperna träffades för samtal regelbundet under tre års tid. Samtalen handlade om 

individuell lön kopplat till verksamhet och inleddes med ett exempel på ett dilemma som 

författats av en gruppmedlem i undersökningsgruppen varpå ordet släpptes fritt för 

diskussion (2009:10). 

 

En av de aspekter som diskuterades var lönekriterier och dess användning som styrmedel 

(2009:35). Frågor som togs upp var bland annat svårigheten med att värdera och jämföra 

arbetsresultat, vem som ska göra den bedömningen samt om lönekriterier över huvudtaget 

behövs. En reflektion Alsterdal & Wallenberg gör är att det inte är kriterierna i sig som är 

avgörande utan snarare samtalen kring dessa, om vad som ska uppnås i verksamheten och 

vad som är viktiga och goda arbetsprestationer. De poängterar att kriterierna inte är något 

självändamål utan bör ses som en av flera metoder som används för att stimulera till 

reflekterande samtal om verksamheten (2009:58). 

 

2.2 Medarbetares faktiska och påstådda motivationsgrunder 

Sarah L. Rynes, Barry Gerhart och Kathleen A. Minette diskuterar i en artikel i tidsskriften 

Human Resource Management (2004), varför lönen anses vara en så viktig motivationsfaktor 

för medarbetare. De diskuterar även varför lönen som motivationsfaktor riskerar att 

underskattas hos lönesättande chefer (Rynes et al. 2004), I artikeln granskas dels tidigare 

skrivna medarbetarrapporter som behandlat ämnet motivation och människors motivation 

till arbete, och dels tidigare vetenskapliga studier som visat på en faktisk skillnad mellan vad 

medarbetaren säger och vad den gör baserat på motivationsfaktorer (Rynes et al. 2004). 
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Författarna menar att människor generellt sett har en tendens att underrapportera lönens 

viktiga bidrag till deras val av arbetsplats (2004:381). Underrapporteringen förklaras av 

författarna som att det är vanligt att motivera en väldigt stor del av sina arbetsmässiga val 

och beteenden gällande arbetsplats baserat på lönefaktorer, trots att människor påstår sig 

motiveras av till största del andra faktorer (2004:381). En orsak till denna skillnad mellan vad 

medarbetarna säger sig motiveras av och vad som faktiskt motiverar anser författarna ligga i 

sociala normer där lön som motivationsfaktor kan anses vara en mindre ädel anledning till 

arbete än exempelvis motivation grundat i att ta sig an ett utmanande och krävande arbete i 

syfte att utveckla sig själv, eller ett arbete där individen motiveras till att bidra med sina 

arbetsuppgifter till samhällets utveckling (2004:382). På grund av detta tenderar även 

lönesättande chef att anta att lönen inte är en så stor motivationsfaktor till arbete vilket 

leder till att lönesättningsprocessen hamnar i ett dilemma (2004:384). 

 

Vidare tar författarna i den vetenskapliga artikeln upp en annan aspekt, med utgångspunkt i 

komparativa studier kring vilka motivationsfaktorer som anställda finner viktiga på sin 

aktuella arbetsplats, där lönen inte visar sig ha så stor betydelse (Rynes et al. 2004). Lönens 

minskade betydelse för motivationen förklarar författarna beror på att när de anställda har 

gjort ett aktivt val av arbetsplats och är fast anställda, betvivlar att en förbättrad 

arbetsprestation skulle leda till en högre lön. Därmed motiveras inte längre de anställda på 

samma sätt av lönen som de gjorde i sitt arbetssökande (2004:389). Således anser 

författarna att så kallade meritbaserade lönemallar, eller lönekriterier, har en mindre 

inverkan på den anställdes motivation att arbeta hårdare för att generera en högre lön då 

medarbetaren tenderar att se detta som ett ouppnåeligt mål (2004:389). 

2.3 Inre och yttre motivation 

I en studie som genomfördes i Israel av Uri Gneezy och Aldo Rustichini (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005:144) under Donationsdagen, vilken påminner om den svenska Operation 

Dagsverket där pengar samlas in till välgörande ändamål av skolelever och studenter, 

undersöktes kognitiv förväntningsteori och ekonomisk incitamentsteori. Studenterna 

delades in i tre grupper som under en dag skulle arbeta med att samla in pengar. Den första 

gruppen fick utförlig information om hur viktigt ändamålet var och vilken betydelse deras 

insats skulle ha. Den andra gruppen fick utöver denna information även en ekonomisk 
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belöning i form av 1% av den insamlade summan. Den tredje gruppen fick även denna en 

ekonomisk kompensation utöver den grundläggande informationen, men en större sådan 

vilken utgjordes av 10 % av summan.  

 

Enligt kognitiv förväntningsteori och ekonomisk incitamentsteori förväntade sig forskarna att 

gruppernas insatser skulle öka i proportion med belöningens storlek. Detta blev inte fallet 

utan den första gruppen vilken arbetade enbart för den goda sakens skull var den grupp som 

samlade in den största summan. Gruppen som fick 10% av summan samlade in den näst 

största summan och gruppen med en ekonomisk kompensation på 1 % samlade in den 

minsta summan (2005:144-145). 

 

Enligt de amerikanska forskarna E.L. Deci och R.M Ryan har detta att göra med yttre och inre 

motivation, där yttre motivation är belöning i traditionell bemärkelse som lön, bonus och 

befordran och inre motivation är det motivationsvärdet som för individen ligger inbyggt i 

själva arbetsutförandet (Kaufmann & Kaufmann, 2005:144-145). Utifrån detta menar 

forskarna att överfokusering på yttre motivation kan underminera den inre motivationen. En 

fokusering på den yttre motivationen i det fall då bonusen är låg genererar enligt forskarna 

en lägre motivation hos individen än om individen enbart drivs av den inre motivationen. 

Detta beror på att den inre och yttre motivationen konkurrerar om betydelse för individen. 

Därför är det viktigt att skilja mellan inre och yttre motivation (2005:146). 
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3. Teori 

Begreppet motivation kan definieras som de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål. Motivationskällan kan antingen förläggas inom personen 

eller organismen, som i instinkts- eller drivkraftsteorier, eller i yttervärlden som i så kallade 

incentivteorier som kan förklaras som mänskliga handlanden  baserade på 

eftersträvansvärda målobjekt i yttervärlden (Öhman 2013). Denna studie syftar till att ha ett 

incentivteoretiskt fokus genom att undersöka förhållandet mellan målkortets eventuella 

bidrag till medarbetarens arbetsmotivation och den anställdes prestationer på arbetsplatsen. 

 

I detta kapitel presenteras målsättningsteorin, teorin om förpliktigande 

organisationsengagemang samt teorin om intern tävling. Dessa teoretiska ansatser avses 

användas i resultatdiskussionen i syfte att ge olika förklaringsperspektiv i relation till 

forskningsfrågorna. 

3.1 Målsättningsteorin (Goal setting theory) 

Edvin Locke och Gary Lantham (1968) har utvecklat målsättningsteorin, vilken bygger på 

kognitiv förväntningsteori och belyser sambandet mellan mål och prestationer i 

organisationen. I målsättningsteorin antas ett samband mellan klart utformade mål, bättre 

arbetsprestationer och högre arbetsmotivation hos medarbetarna. Därmed kan målen 

användas för att styra medarbetarna och deras beteende i den riktning som gynnar 

verksamheten. Vidare utgår målsättningsteorin ifrån att medarbetare som får tydliga mål att 

sträva mot kommer att prestera bättre än medarbetare som endast får diffusa uppmaningar 

att göra sitt bästa (Senyucel 2011). 

 

Enligt målsättningsteorin innebär det en stark motivationskraft att arbeta mot ett bestämt 

mål (Kaufmann & Kaufmann 2005:140f). De viktigaste principerna inom målsättning är att 

använda sig av specifika mål snarare än generella, att svåra mål motiverar mer än lätta 

förutsatt att de accepteras av medarbetaren samt att återkoppling leder till förbättrade 

prestationer (2005:141). 
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För att målsättningsteorin ska fungera krävs således återkoppling som är effektiv och sker 

kontinuerligt. Genom återkoppling får medarbetaren syn på sina styrkor och svagheter samt 

hjälp att upprätta en individuell utvecklingsplan för att lyckas nå målen (Senyucel 2011:30). 

Vidare poängteras vikten av att göra medarbetarna delaktiga i målformuleringen samt se till 

att målen är möjliga att uppnå (2011:31). 

 

Utöver de grundläggande principerna som beskrivits ovan tillkommer två aspekter som är av 

avgörande betydelse för motivationen. Det första är målförpliktelse, vilket innebär att 

medarbetaren har accepterat målet och arbetar mot det. Om medarbetaren inte accepterat 

målet finns risk för att målet överges eller ändras av medarbetaren. Det andra gäller 

medarbetarens självförmåga. Det handlar om medarbetarens uppfattning om vad han/hon 

är kapabel till i förhållande till målet och uppgiften. Kaufmann & Kaufmann hävdar att en 

medarbetare med låg självförmåga tvivlar på sin kompetens vilket leder till en tendens att 

sänka eller överge målen. Återkopplingen bör därför anpassas efter medarbetarens 

självförmåga så att individer med låg självförmåga stärks och motiveras av återkopplingen 

(2005:141). 

 

Målsättningsteorin ligger till grund för ett styrningsverktyg kallat Mangement by Objectives 

(MBO) vilket är en form av personalstyrning som fokuserar på företagets målsättning samt 

uppgifternas genomförande och utvärdering (Kaufmann & Kaufmann 2005:142). Systemet 

som Uppsala kommun använder med målkort och löneboxar kan förstås som en praktisk 

tillämpning av MBO. 

 

3.2 Förpliktigande organisationsengagemang (Organizational commitment) 

Modellen om förpliktigande organisationsengagemang (organizational commitment) syftar 

till att förstå den anställdes engagemang genom att undersöka styrkan i lojaliteten mot 

organisationen samt identifikationen med och typ av förhållande till organisationen 

(Senyucel 2011:33). Organisationsengagemang beskrivs som en kontinuerlig process hos 

medarbetarna vilken liknar en socialisationsprocess där organisationens mål och värderingar 



16 

 

överförs till medarbetaren (Kaufmann & Kaufmann 2005:291). Medarbetare har vid starkt 

organisationsengagemang utvecklat tilltro till organisationens mål och värderingar, och är 

således benägen att prestera mycket för organisationen samt har en stark känsla av 

tillhörighet och en önskan att stanna i organisationen (Kaufmann & Kaufmann 2005:292). 

 

Kaufmann & Kaufmann diskuterar ledningens betydelse för medarbetarnas identifikation 

med organisationens målsättningar (2005:294). De beskriver Salanciks fyra grundläggande 

faktorer för påverkan som: 

 

1. Synlighet: Tillfredsställa medarbetarnas behov av uppmärksamhet, uppskattning 

och positiv återkoppling för sina insatser. 

2. Tydliggörande: Organisationsengagemanget stärks om medarbetarens 

arbetsprestation kan tydliggöras genom att till exempel få sätta sitt namn på en 

produkt de skapat. 

3. Irreversibla förmåner: Genom att ge medarbetarna irreversibla förmåner 

exempelvis genom bra försäkringsvillkor eller barnpassning ökar engagemanget och 

bidrar till identifikation med organisationen. 

4. Personligt ansvar: Att ge medarbetare större personligt ansvar i arbetet ökar också 

organisationsengagemanget. Genom delaktighet i beslut ökar ansvarskänslan vilket 

bidrar till att medarbetarens ansträngningar ökar. 

 

Tillsammans skapar och ökar ovanstående faktorer medarbetarnas 

organisationsengagemang vilket leder till förbättrade prestationer (Kaufmann & Kaufmann 

2005:294).   

 

Förpliktigande organisationsengagemang kan mätas med hjälp av ett formulär 

(Organizational Commitment Questionnaire), utvecklat av Porter et al. 1974. Detta formulär 

består av tre delar: 

 

1. Identifikation - stolthet över organisationen och dess värderingar och mål 

2. Förhållningssätt - att anstränga sig för organisationens bästa 
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3. Lojalitet - ha en känsla av tillhörighet och vilja stanna inom 

organisationen                                                             

                                                                   (Senyucel 2011:33) 

Senyucel anser att motivation och engagemang är grundläggande när man ska utforma och 

tillämpa prestationsbaserade löner och utveckla arbetsuppgifter och delaktighet (2011:34). 

3.3 Intern tävling 

Pfeffer & Sutton (2000) anser att mätningar påverkar vad anställda i en organisation gör 

genom att det som mäts är det som anses vara viktigt och det som medarbetarna också 

fokuserar på att utföra. Således hävdar de att arbetsuppgifter som mäts också utförs, medan 

de arbetsuppgifter som inte mäts tenderar att ignoreras av medarbetare (Pfeffer & Sutton, 

2000:177ff). För att användningen av mätbara arbetsuppgifter i syfte att styra anställdas 

beteende ska fungera krävs dock att de mätbara mål som sätts upp för medarbetarna ska 

vara tydliga och enkla nog att förstå så att organisationens anställda känner att de kan nå 

upp till målen och påverka mätningarna (2000:177ff). 

 

Utifrån detta tydliggör Pfeffer & Sutton att inget mätningssystem helt kan svara för alla de 

viktiga prestationer en medarbetare gör för att få en organisation att drivas framåt, 

mätningar ska endast ses som en guide för vilka beteenden som anses vara viktiga i en 

organisation, men bör ej vara så kraftfulla att de står som substitut för hela bedömningen av 

medarbetarens beteenden (2000:177ff). Vidare redogör författarna för de nackdelar som 

organisatoriska mätningar kan föra med sig (2000:177ff). 

 

Pfeffer & Sutton anser att den individuella lönesättningen leder till en sortering av 

medarbetare i hierarkiska prestationsbaserade fack. Denna sortering kan uppfattas som en 

intern tävling medarbetare emellan då kategoriseringen leder till en uppdelning av vinnare 

och förlorare. En negativ aspekt av denna typ av uppdelande med syfte att öka 

arbetsmotivationen hos organisationens anställda är att de som kategoriseras som förlorare 

tenderar att bli nedslagna av denna sortering och presterar efter detta sämre än vad de hade 

gjort om inte de hierarkiska prestationsbaserade facken hade funnits (2000:177ff). 

Kategoriseringen blir således istället för en utebliven belöning till, av medarbetaren tolkat, 

en bestraffning (2000:177ff). 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras metoden för att undersöka målkortets och löneboxarnas inverkan 

på medarbetarnas motivation att förbättra sina prestationer. Inledningsvis motiveras 

metodvalet varpå data, urval, tillvägagångssättet samt bortfall vid datainsamlingen beskrivs. 

Därefter presenteras undersökningens variabler följt av en redogörelse för analysmetoden 

och bearbetningen av datan. Avslutningsvis diskuteras validitet och reliabilitet samt de etiska 

överväganden som gjorts i samband med studien. 

4.1 Metodval 

Syftet med studien är att undersöka om målkort och löneboxar har någon inverkan på 

medarbetares motivation att förbättra sina prestationer. För att studera detta behövs ett 

stort dataunderlag varför en enkätundersökning är ett lämpligt metodval. Genom en enkät 

nås ett stort antal respondenter vilket genererar data som vid ett högt deltagande kommer 

att ge ett resultat som är representativt och därmed kan generaliseras. 

4.2 Data 

Utifrån studiens syfte och metodval valdes en av Uppsala kommuns största yrkeskategorier, 

nämligen förskollärare. I Uppsala kommun finns 758 förskollärare anställda i 98 kommunala 

förskolor (Uppsala kommun 2013). Dessutom har kommunen implementerat systemet med 

målkort och löneboxar för förskollärare samt tillämpat detta som underlag vid de årliga 

medarbetarsamtalen sedan 2012. Förskollärarna har därmed erfarenhet av målkort och 

löneboxar från två medarbetarsamtal vilket gör dessa till en relevant undersökningsgrupp 

för studien. 

 

En totalundersökning av de kommunalanställda förskollärarna gjordes, vilket innebär att 

samtliga tillfrågades om deltagande i undersökningen. För att datainsamlingen skulle ske på 

ett så tidsmässigt och kostnadsmässigt effektivt sätt som möjligt konstruerades 

enkätundersökningen i form av en webbenkät och distribuerades via e-post genom Vård och 
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Bildnings, Uppsala kommun, interna maillista till alla anställa på kommunens förskolor (VB 

UL Fsk Alla). I e-postmeddelandet poängterades att undersökningen enbart riktade sig till 

förskollärare. 

 

Enkäten bestod inledningsvis av ett missivbrev vilket förklarade syftet med studien och 

garanterade deltagarnas anonymitet (bilaga 1). I missivbrevet informerades även om hur 

resultatet kommer att användas samt om kontaktuppgifter till forskarna vid eventuella 

frågor. Därefter efterfrågades om det senaste medarbetarsamtalet baserats på målkort och 

löneboxar för att säkerställa att respondenterna uppfyllde undersökningens krav. 

Enkätfrågorna konstruerades för att mäta undersökningens variabler med grad av 

ställningstagande på en Likertskala mellan 1 och 5 samt ett fåtal flervalsfrågor. 

4.3 Bortfall 

Fördelarna med en webbenkät är att den på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt når ett 

stort antal deltagare. Nackdelarna med en webbenkät är att den förutsätter att 

respondenten regelbundet läser sin e-post, att enkäter via e-postkontakt kan generera färre 

svar än planerat då det lätt kan glömmas bort att svara, samt att den förutsätter att 

respondenten känner sig bekväm med att använda dator. Dessutom finns risk att 

respondenten väljer att avstå från att svara via e-post då frågorna berör känsliga ämnen 

såsom lön, arbetsprestationer och inställning till arbetsgivaren. 

 

Efter medgivande från chefen för affärsområdet förskola, Vård och Bildning, Uppsala 

kommun skickades enkätundersökningen via e-post till samtliga 758 förskollärare anställda 

av kommunen. Av dessa var det totalt 190 personer som svarade på enkäten vilket betyder 

ett bortfall på 568 personer. Det innebär ett deltagande på 25%. Enkätens svarstid var 

tidsbegränsad från den 28 november 2013 till den 4 december 2013 och efter fyra dagar 

skickades en påminnelse via e-post ut. Den korta tid som undersökningen fanns tillgänglig 

kan ha påverkat deltagandet negativt. 

 

Det interna bortfallet baserades på hur respondenterna svarade på frågan om deras senaste 

medarbetarsamtal baserats målkort. Av de 190 respondenterna svarade 85 stycken “Nej” 

eller “Vet ej” på denna fråga, vilket räknades som bortfall då de inte uppfyllde kraven för att 



20 
 

besvara studiens frågeställning och syfte. Det interna bortfallet blev således 44%, vilket 

indikerar att implementeringen av systemet med målkort och löneboxar har förlöpt olika i 

olika verksamheter. 

 

4.4. Undersökningens variabler 

Undersökningen avsågs mäta målkortens och löneboxarnas inverkan på respondenteras 

motivation att förbättra sin arbetsprestation varför nedanstående variabler skapades: 

        

Kön 

Ålder 

Yrkesverksamma år 

Intern tävling 

Organisationsengagemang 

Målkort 

  

 

För att mäta variablerna operationaliserades dessa till en antal frågor utifrån studiens syfte 

och de för studien valda teorierna. Frågorna besvarades genom ställningstagande enligt 

Likertskalan med graderingarna ett till fem (bilaga 1). De oberoende variablerna utgjordes av 

Kön, Ålder, Yrkesverksamma år, “Intern tävling”, “Organisationsengagemang” och “Målkort” 

och den beroende variabeln var “Motivation att förbättra sina prestationer”. 

 

Variabeln “Kön” kodades i bearbetningen från text till numeriska värden där “Man” fick 

siffran 1 och “Kvinna” fick siffran 2. För variabeln “Ålder” beräknades medelvärden och 

standardavvikelser liksom för variabeln “Yrkesverksamma år". 

 

Variabeln “Intern tävling” mättes och beräknades genom att summera svaren på frågorna:  

• Jämför du dina arbetsprestationer med dina kollegors? 

• Har individuell lön (via målkort) lett till avundsjuka på din arbetsplats? 

• Tycker du att din prestation stämmer överens med målkortets rubrik? 

  

Motivation att förbättra sina prestationer 
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Variabeln “Organisationsengagemang” mättes och beräknades genom att summera svaren 

på frågorna: 

• Hur väl känner du till Vård och Bildnings (Uppsala kommuns) vision och affärsidé? 

• Tror du att du kommer arbeta som förskollärare i Uppsala kommun om 10 år? 

• Skulle du rekommendera din arbetsgivare till en bekant?  

 

Variabeln “Målkort” mättes och beräknades genom att summera svaren på frågorna: 

• Känner du till vilka kriterier din lön baseras på? 

• Har din lönesättande chef motiverat för dig varför din lön ser ut som den gör? 

 

Den beroende variabeln var "Motivation att förbättra sina prestationer", vilken mättes 

genom frågan “Kommer du försöka förbättra din prestation för att nå en högre nivå till nästa 

medarbetarsamtal?”. Denna fråga besvarades med alternativen “Ja” eller “Nej”. 

4.5 Analysmetod 

Efter utförd enkätundersökning sammanställdes den insamlade datan i ett Excel-dokument 

via Google formulär och öppnades för bearbetning och analyser i systemet SPSS (Statistical 

Package for Social Science). De respondenter som svarat "Nej" eller "Vet ej" på frågan om 

det senaste medarbetarsamtalet baserats på målkort kodades om till den i undersökningen 

icke existerade siffran 999 och kategoriserades som ett internt bortfall då dessa inte 

uppfyllde undersökningens krav. Datan granskades och andelen män och kvinnor 

beräknades procentuellt. Medelvärden och standardavvikelser på responenternas ålder och 

antal yrkesverksamma år beräknades. 

 

Inledningsvis undersöktes resultatet på frågan i vilken utsträckning respondenterna finner 

sitt arbete givande samt frågan där respondenterna tagit ställning till i vilken grad målkortets 

införande påverkat deras arbetsmotivation. Genom att skapa stapeldiagram för resultaten 

gavs en bild av den generella arbetsmotivationen och respondenternas egna skattning av hur 

målkortets och löneboxarnas införande påverkat deras motivation att förbättra sina 

prestationer.  
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Därefter undersöktes resultatet på frågan huruvida respondenterna var benägna att försöka 

förbättra sina prestationer för att nå en högre nivå till nästa medarbetarsamtal samt 

följdfrågan, där respondenterna som svarat nekande fick ange den orsak som stämde bäst 

överens med varför de inte avsåg att försöka förbättra sin prestation. Denna förstnämnda 

fråga mätte den beroende variabeln “Motivation att förbättra sin prestation” och då skalan 

var dikotom lämpade sig logistisk regressionsanalys för att undersöka vilka effekter de olika 

oberoende variablerna hade på den beroende variabeln. 

 

En logistisk regressionsanalys gjordes för att inledningsvis undersöka ålderns effekt på 

motivationen att förbättra sina prestationer. Därefter undersöktes effekten av 

yrkesverksamma år genom att läggas till i analysen, följt av “Intern tävling” och 

“Organisationsengagemang”. Effekten av “Organisationsengagemang” visade sig vara 

signifikant, men sambandet var inte längre signifikant när variabeln “Målkort” adderades till 

analysen. 

 

Detta ledde till att en ny logistisk regression utfördes där effekten av “Målkort” undersöktes 

tillsammans med ålder, yrkesverksamma år och “Intern tävling” men där 

“Organisationsengagemang” undantogs. Då visades sig även effekten av “Målkort” vara 

signifikant för att ha motivation att förbättra sina prestationer. 

 

De oberoende variablerna "Organisationsengagemang" och "Målkort" vars effekt visat sig 

vara signifikant undersöktes med hjälp av en kollinearitetsdiagnos, vilken syftar till att 

undersöka samvariation mellan signifikanta oberoende variabler i en regressionsmodell 

(Djurfeldt & Barmark 2009:112ff). Toleransvärdet var dock för högt för att uppvisa 

betydande samvariation.  

 

I nästa analyssteg skapades en ny variabel, “Interaktionsvariabel”, vilken beräknades genom 

att multiplicera variablerna “Organisationsengagemang” och “Målkort”. Därefter gjordes en 

multipel logistisk regressionsanalys där "Interaktionsvariabeln" undersöktes tillsammans 

med övriga oberoende variabler i en samverkansinteraktion. Detta för att identifiera 

eventuell signifikans för "Interaktionsvariabeln" vilket i så fall skulle ange om variablerna 
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förstärkte varandra (Djurfeldt & Barmark 2009:139). Då denna analys inte uppvisade 

signifikans gjordes en korrelationsanalys mellan variablerna “Organisationsengagemang” och 

“Målkort”. Korrelationsanalysen påvisade ett signifikant positivt samband mellan 

“Organisationsengagemang” och “Målkort”. 

 

Resultatet från analyserna presenteras med hjälp av stapeldiagram, cirkeldiagram och 

tabeller i resultatkapitlet. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Enkätens frågor konstruerades i avseende att mäta de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln. Hur väl operationaliseringen av teoretiska begrepp till mätbara variabler 

utförts påverkar undersökningens validitet vad gäller frånvaron av systematiska fel. 

Resultaten är beroende av vilka tolkningar som gjorts dels av forskarna och dels av 

respondenterna. 

 

Vid granskning av datamaterialet sorterades internt bortfall beroende på uteblivna svar bort 

för att öka undersökningens reliabilitet, det vill säga frånvaro av slumpmässiga fel. 

 

På grund av ett externt bortfall på 75% samt ett internt bortfall på 44% av studiens totala 

respondenter baserat på de informanter som ej hade eller ej visste om de använt sig av 

målkort och löneboxar vid sitt senaste medarbetarsamtal blev den totala svarsfrekvensen låg 

och kan såldes inte generera ett representativt resultat för studien. 

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet anger fyra etiska hänsynstaganden vilka bör övervägas vid en studie, 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 1990:7ff). I denna studie informerades deltagarna i missivbrevet om 

studiens syfte, konfidentialitet samt hur resultatet kommer att användas. De respondenter 

som sedan valde att gå vidare till enkätundersökningen anses därefter ha givit sitt 

informerade samtycke genom sitt fortsatta deltagande. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet för analyserna av den insamlade datan med hjälp av 

stapeldiagram, cirkeldiagram och tabeller. Resultaten summeras och diskuteras i 

efterkommande kapitel. 

 

5.1 Kön, ålder och yrkesverksamma år 

Av respondenterna var totalt 95 % kvinnor och 5 % män, då männen utgör en så liten andel 

av respondenterna så är vidare analys med variabeln kön inte möjlig. Medelåldern var 43 år 

med en standardavvikelse på 10 år. Respondenternas medelvärde för antal yrkesverksamma 

år var 15 år, med en standardavvikelse på 10 år. 

5.2  Generell upplevelse av givande arbete 

Resultatet för frågan om respondenterna finner sitt arbete givande på en skala mellan 1 och 

5 där 1 står för “Nej, verkligen inte” och 5 står för “Ja, absolut”, presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Upplevelse av givande arbete. 

  

 

Svaren fördelades enligt nedan: 

48 % svarade 5 

42 % svarade 4 

10 % svarade 3 

Det var ingen som svarade 1 eller 2. 
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5.2 Målkortens betydelse för arbetsmotivationen 

Resultatet för frågan där respondenterna fick ta ställning till i vilken grad målkortets 

införande påverkat deras arbetsmotivation visas i tabell 2. Svaren presenteras procentuellt 

på en skala mellan 1 och 5, där 1 står för "Inte alls" och 5 står för "Mycket". 

 

Tabell 2. Upplevelse av målkortets påverkan på arbetsmotivationen. 

 

Svaren fördelades enligt nedan: 

1 % svarade 5 

24 % svarade 4 

39.4% svarade 3 

18.3% svarade 2 

17.3% svarade 1 

 

 

 

 

I tabell 3 presenteras svaren på frågan “Kommer du försöka förbättra din prestation för att 

nå en högre nivå till nästa medarbetarsamtal?”. Denna fråga mäter undersökningens 

beroende variabel. 

 

Tabell 3. Motivation att förbättra sina prestationer   

 

 

Ja 63 %        

Nej 37 % 
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Bland de respondenter som svarade nej angavs följande orsaker: 

34 % ansåg inte att löneökningen var tillräckligt stor 

21 % var redan nöjda med sin nivå 

19 % trodde inte att en ökad ansträngning skulle räcka 

5 % visste inte vad som krävdes för att nå en högre nivå 

21 % svarade “annat” 

 

5.3 Effekten av ålder, yrkesverksamma år, intern tävling, 
organisationsengagemang och målkort för motivation att förbättra sina 
prestationer 

 

Tabell 4. Effekten av ålder, yrkesverksamma år, “Intern tävling”, 

"Organisationsengagemang" och “Målkort” för att ha motivation att förbättra sina 

prestationer. 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Ålder 0,996 0,976 0,977 0,989 0,996 

Yrkesverksamma år 1,025 1,023 1,015 0,996 

Intern tävling 0,97 0,961 1,003 

Organisationsengagemang 1,277* 1,145 

Målkort 1,342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagelkerke R Square 0 0,008 0,008 0,089 0,14 

* Sambandet är signifikant på nivå p<0.05 
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Tabellen anger oddskvoten för de oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln. 

“Organisationengagemang” har en signifikant effekt med en oddskvot på 1.277 (modell 4) 

vilket innebär att oddsen för att ha motivation att förbättra sina prestationer är 27.7 % 

större för varje skalsteg. Effekten är dock inte längre signifikant när hänsyn tas till effekten 

av “Målkort”. Modell 4 som visar den signifikanta effekten för “Organisationsengagemang” 

har en förklaringskraft på 8.9% mätt enligt Nagelkerke R Square. 

 

Tabell 5. Effekten av ålder, yrkesverksamma år, “Intern tävling” och “Målkort” för att ha 

motivation att förbättra sina prestationer. 

Variabel Modell 6 

Ålder 0,992 

Yrkesverksamma år 0,995 

Intern Tävling 1,018 

Målkort 1,47* 

 

 

 

 

Nagelkerke R Square 0,124 

* Sambandet är signifikant på nivå p<0.05 

 

Tabellen anger oddskvoten för de oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln. 

“Målkort” har en signifikant effekt med en oddskvot på 1.47 (modell 6) vilket innebär att 

oddsen för att ha motivation att förbättra sina prestationer är 47 % större vid vare skalsteg. 

Modellens förklaringskraft är 12.4 % mätt enligt Nagelkerke R Square. 

 

5.3 Samband mellan organisationsengagemang och målkort 

Tabell 6. Samband mellan “Organisationsengagemang” och “Målkort”. 
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Sambandsanalys Målkort 

Organisationsengagemang 0,502** 

* Sambandet är signifikant på nivå p<0.05 

** Sambandet är signifikant på nivå p<0.01 

Tabellen anger r-värdet i en Pearson korrelationsanalys, vilken beskriver sambandets riktning 

och styrka. Mellan “Organisationsengagemang” och “Målkort” finns ett signifikant positivt 

samband där styrkan är (r)=0.502. 
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6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel avses att föras en diskussion av resultatet i relation till teori och tidigare 

forskning. Kapitlet inleds med en summering av resultatet som framkommit, följt av en 

övergripande diskussion med fokus på förhållandet mellan resultat, teorier och tidigare 

forskning. Avslutningsvis görs en kritisk reflektion kring metoden samt presentation av 

slutsatser och praktiska implikationer för vidare forskning eller tillämpning av resultatet. 

   

6.1 Summering 

Studiens frågeställning rörde huruvida målkortens och löneboxarnas införande påverkat 

medarbetarnas motivation att förbättra sina arbetsprestationer. Således undersöktes vilken 

effekt kön, ålder, yrkesverksamma år, “Intern tävling”, “Organisationsengagemang” samt 

“Målkort” hade på medarbetarnas motivation att förbättra sina prestationer. 

 

Inledningsvis undersöktes medarbetarnas generella upplevelse av att ha ett givande arbete, 

vilket visade att samtliga respondenter upplevde sitt arbete som givande, då alla svar var 

fördelade på värdena 3-5 på en skala från 1-5, där 1 står för “Nej, verkligen inte” och 5 står 

för ”Ja, absolut”. Medarbetarnas egna skattning av hur målkortens och löneboxarnas 

införande påverkat arbetsmotivationen visade sig vara relativt jämnt fördelat där ca 40% 

valde mittenalternativet 3 och ca 25% valde 4-5 och ca 35% valde 1-2, på en skala mellan 1 

och 5, där 1 står för “Inte alls” och 5 står för “Mycket”. 

 

Analyserna visade att “Organisationsengagemang” och “Målkort” hade signifikant effekt på 

motivationen att förbättra sina prestationer, men att de i en sammantagen analys tog ut 

varandras effekt.  
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Mellan “Organisationsengagemang” och “Målkort” fanns ett positivt signifikant 

samband, vilket betyder att de som svarat jakande på frågorna som mätte graden av 

organisationsengagemang också tenderade att svara instämmande på frågorna som mätte 

målkortens innebörd. Däremot kunde inte någon signifikant samvariation mellan dessa 

påvisas. Någon förstärkande effekt mellan “Organisationsengagemang” och “Målkort” kunde 

heller inte styrkas. 

 

Ålder, yrkesverksamma år respektive "Intern tävling" hade ingen signifikant effekt på 

medarbetarnas motivation att förbättra sina prestationer. 

 

6.2 Övergripande diskussion 

Denna studie syftade till att undersöka om implementeringen av målkort och löneboxar 

påverkar medarbetarnas motivation att förbättra sina prestationer med frågeställningen: 

 

- Påverkar målkort och löneboxar medarbetarnas motivation att förbättra sina 

arbetsprestationer? 

 

För att besvara frågeställningen utfördes en enkätundersökning bland förskollärare anställda 

av Uppsala kommun. Enkätfrågorna var operationaliserade dels för att mäta om 

medarbetarna hade motivation att förbättra sina prestationer och dels för att mäta vilken 

grad av kännedom om målkortens innehåll de hade, samt i vilken utsträckning de hade 

organisationsengagemang och den eventuella förekomsten av intern tävling. 

 

6.2.1 Målkort 

För att mäta hur väl medarbetarna känner till målkortens och löneboxarnas innehåll 

användes två frågor (bilaga 1): 

 

• Känner du till vilka kriterier din lön baseras på? 

• Har din lönesättande chef motiverat för dig varför din lön ser ut som den gör? 
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Frågorna formulerades baserat på Lockes och Lanthams målsättningsteori, vilken utgår ifrån 

att det innebär en stark motivationskraft att arbeta mot ett bestämt mål samt att detta leder 

till högre arbetsmotivation och förbättrade prestationer. Viktigt för att målen ska fungera är 

dels att medarbetaren har accepterat målen och dels att regelbunden återkoppling sker så 

att målen och vägen dit blir realistiska (Kaufmann & Kaufmann 2005:140). Genom målkort 

och löneboxar blir målen tydliga för medarbetarna och i de årliga medarbetarsamtalen ges 

återkoppling på utförda prestationer. 

 

Målförpliktelse, det vill säga om medarbetaren förstår och accepterar målet, och 

självförmåga, medarbetarens bedömning av sin egen kapacitet, är också viktiga aspekter av 

målsättningsteorin (Kaufmann & Kaufmann 2005). I enkäten efterfrågades om 

medarbetaren känner till och har fått lönekriterierna motiverade för sig. Däremot 

undersöktes inte om medarbetaren accepterat målen. Medarbetarnas självförmåga blev 

synlig i frågan om varför prestationen inte skulle försöka förbättras där 19 % angav att de 

inte trodde att en ökad ansträngning skulle räcka. Detta kan tolkas som uttryck för en låg 

självförmåga men kunde inte vägas in i undersökningsvariabeln “Målkort”. Enligt 

målsättningsteorin riskerar låg självförmåga att leda till att mål inte accepteras och 

motivationen att förbättra sin prestation uteblir. Det skulle i så fall förklara varför de 19 % av 

medarbetarna som inte avsåg att försöka förbättra sina prestationer inte motiveras av 

målkort. 

 

6.2.2 Organisationsengagemang 

I enkätundersökningen (bilaga 1) mättes medarbetarnas grad av organisationsengagemang 

genom tre frågor, vilka var: 

 

• Hur väl känner du till Vård och Bildnings (Uppsala kommuns) vision och affärsidé? 

• Tror du att du kommer arbeta som förskollärare i Uppsala kommun om 10 år? 

• Skulle du rekommendera din arbetsgivare till en bekant?  

 

Teorin om förpliktigande organisationsengagemang beskriver hur medarbetarens 
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förhållande till organisationen påverkar motivationen att anstränga sig för organisationens 

bästa (Kaufmann & Kaufmann 2005). Förpliktigande organisationsengagemang kan mätas 

genom att undersöka medarbetarens stolthet över organisationen och dess värderingar och 

mål, benägenheten att anstränga sig för organisationens bästa samt känslan av tillhörighet 

och viljan att stanna inom organisationen (Senyucel 2011).  

 

6.2.3 Motivation att förbättra sina prestationer 

Medarbetarnas motivation att förbättra sina prestationer mättes i undersökningen genom 

följande två frågor (bilaga 1): 

• I vilken utsträckning har användandet av målkort och löneboxar påverkat din 

arbetsmotivation? 

• Kommer du att försöka förbättra din prestation för att nå en högre nivå till nästa 

medarbetarsamtal? 

 

Den förstnämnda frågan syftade till att undersöka medarbetarnas egen skattning av 

målkortets och löneboxens betydelse för arbetsmotivationen medan den andra frågan avsåg 

att undersöka hur medarbetarna faktiskt planerade att agera under kommande år. Därför 

synliggjordes medarbetarnas egen skattning med hjälp av ett stapeldiagram i syfte att ge en 

inledande bild av medarbetarnas uppfattning i frågan. Den andra frågan som undersökte hur 

medarbetarna planerade att prestera under kommande period utgjorde analysernas 

beroende variabel. 

 

Av de som svarade nekande på frågan om de avsåg försöka förbättra sina prestationer angav 

21 % att de redan var nöjda med sin nivå. Dock mättes inte hur många av dessa som befann 

sig på den högsta nivån, "Excellent", och därför enbart avsåg bibehålla nivån men av 

förklarliga skäl inte avsåg förbättra sina prestationer. Därför är det inte säkert att samtliga av 

de respondenter som svarade nekande faktiskt saknade motivation. Till detta kunde dock 

inte hänsyn tas vid beräknande av den beroende variabeln "Motivation att förbättra sina 

prestationer".  

 

6.3 Påverkar målkort och löneboxar medarbetarnas motivation att förbättra 
sina prestationer? 
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Analysen av datamaterialet visade att målkorten har betydelse för medarbetarnas 

motivation att förbättra sina prestationer. Därmed tenderar tydliga lönekriterier som 

medarbetaren fått motiverade för sig av lönesättande chef att ha en positiv effekt på 

arbetsmotivationen. Målkorten fyller således en viktig funktion och leder till att 

medarbetarna strävar efter att förbättra sina prestationer.  

 

Löneboxarnas effekt är dock inte lika tydlig då 34 % av de respondenter som inte avsåg 

försöka förbättra sina prestationer angav att löneökningen mellan löneboxarnas lönespann 

var för liten för att ge motivation. I Gneezy & Rustichinis studie av tre studentgrupper, vilka 

skulle göra en insamling till välgörande ändamål, erhölls ett liknande resultat. Gruppen som 

drevs av inre motivation att arbeta för den goda sakens skull samlade in den största summan 

pengar och den grupp som utöver informationen om insamlingens ändamål även erhöll en 

ekonomisk belöning i form av 1 % av den insamlade summan, samlade in den minsta 

summan. Detta resultat förklaras genom att inre och yttre motivation konkurrerar om 

betydelse och när den yttre motivationen upplevs som för liten så undermineras den inre 

motivationen. Det innebär att en alltför liten yttre belöning minskar motivationen att 

förbättra prestationen (Kaufmann & Kaufmann 2005:144). Således finns risk att 

medarbetarnas motivation minskar efter löneboxarnas införande om de anser att 

löneökningarna mellan lönespannen är för små.  

 

Rynes et al (2004) hävdar att lönens betydelse som motivationsfaktor minskar efter att 

individen valt yrke och arbetsplats. I komparativa studier kring motivationsfaktorer visade sig 

lönen inte längre ha så stor betydelse efter att individen anställts, varför Rynes et al. anser 

att meritbaserade lönekriterier har liten inverkan på den anställdes motivation att förbättra 

sina prestationer (2004:389). För yrkesgruppen förskollärare ligger lönerna generellt sett 

relativt lågt, vilket indikerar att individer som valt yrket motiveras av andra aspekter än lön. 

 

Graden av organisationsengagemang visade sig också ha en positiv effekt på medarbetarnas 

motivation att förbättra sina prestationer. Medarbetare som i högre utsträckning känner till 

arbetsgivarens vision och affärsidé, har en önskan att stanna kvar i organisationen samt är 

benägna att rekommendera arbetsgivaren till en bekant, tenderar således att vara 

motiverade att förbättra sina prestationer.  
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Mellan målkort och organisationsengagemang fanns ett signifikant samband. Det kan tolkas 

som att målsättningsteorin och teorin om förpliktigande organisationsengagemang 

tillsammans bidrar till att förklara om medarbetarna har motivation att förbättra sina 

prestationer samt att de respektive teorierna inte är disparata utan snarare kompletterar 

varandra.  

 

En viktig aspekt för att förklara sambandet mellan målkort och organisationsengagemang rör 

själva lönesamtalets betydelse. Målkortets effekt på arbetsmotivationen mättes delvis 

genom om medarbetare fått lönekriterierna motiverade för sig av lönesättande chef. 

Alsterdahl & Wallenberg (2009) reflekterade i sin studie om tillämpningen av individuell 

lönesättning, kring vikten av samtal mellan medarbetare och lönesättande chef. De hävdar 

att det inte är lönekriterierna i sig som är avgörande utan samtalen kring dessa, om vad som 

är goda arbetsprestationer och vad som ska uppnås i verksamheteten. Möjligen har själva 

samtalet en effekt på medarbetarnas motivation att förbättra sina prestationer. Då 

lönesamtalet kan antas behandla både arbetsgivarens vision och affärsidé samt målkorten 

och löneboxarna blir samtalet en gemensam faktor för skapandet och stärkandet av 

organisationsengagemang samt tillämpandet av målkort och löneboxar. 

 

Dessutom mättes organisationsengagemang med en fråga som rörde medarbetarens 

kännedom om arbetsgivarens vision och affärsidé. Denna fråga hör ihop med målkorten 

genom att målkortens formuleringar utgår från organisationens vision och affärsidé. Syftet 

med målkorten är att styra medarbetarnas prestationer mot organisationens mål. Därmed 

torde de medarbetare som är införstådda i lönekriterierna även ha kännedom om 

arbetsgivarens vision och affärsidé varför målkort och organisationsengagemang i detta 

avseende kan förstås som kompletterande motivationsgrunder. 

6.4 Kritisk reflektion 

Då syftet med studien var att undersöka om målkorten och löneboxarna hade en positiv 

inverkan på medarbetarnas motivation till att förbättra sina prestationer 

operationaliserades målkort och motivation inledningsvis för att mätas via ett antal 

enkätfrågor. För att säkerställa målkortets betydelse kontrollerades motivationen mot ett 
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antal andra oberoende variabler. Frågornas utformande och beräkningen av den beroende 

variabeln “motivation att förbättra sina prestationer” och de oberoende variablerna målkort, 

intern tävling och organisationsengagemang är avgörande för undersökningens validitet. I 

enkätundersökningen var antalet frågor begränsade och därmed riskerar validiteten att 

påverkas negativt. För en ökad validitet bör fler frågor formulerats för att mäta varje 

oberoende variabel, samt för en mer valid beroende variabel. 

 

 

Syftet med att göra en totalundersökning av yrkesgruppen förskollärare var att samla in ett 

stort material vilken skulle vara representativt för yrkesgruppen och möjligt att generalisera. 

Den låga svarsfrekvensen kan bero på att undersökningen endast fanns tillgänglig under en 

vecka. Dessutom kan deltagandet minskat på grund av att undersökningen utfördes av 

studenter och inte av arbetsgivaren i syfte att utvärdera lönesystemet. Det stora interna 

bortfallet på grund av att målkort och löneboxar inte tillämpats vid det senaste 

medarbetarsamtalet tyder på att implementeringen av systemet fortlöpt olika i olika 

verksamheter. Om de respondenter som deltagit i undersökningen är representativa för 

yrkesgruppen är osäkert. Det är möjligt att de som svarat utgörs av de som har haft tid över. 

 

Analysen av datamaterialet visade att samtliga respondenter upplevde sitt arbete som 

givande, då alla svar var fördelade på värdena 3-5 på en skala från 1-5, där 1 står för “Nej, 

verkligen inte” och 5 står för ”Ja, verkligen”. Det kan tolkas som att arbetsmotivationen 

bland förskollärarna var hög generellt. Det tyder på att det finns andra faktorer som 

påverkar medarbetarnas motivation. Denna studie var begränsad till att fokusera på 

målkortets och löneboxarnas betydelse med stöd av incentivteorier varför andra 

motivationsfaktorer valdes bort. Därför undersöktes inte motivation som förläggs inom 

individen såsom belöningar i form av personlig tillfredsställelse, glädje och utveckling. 

6.5 Slutsatser 

Undersökningens resultat kan tolkas som att det finns ett samband mellan målkort och 

löneboxar och att ha motivation att förbättra sina prestationer. Således tenderar målkorten 

och löneboxarna att påverka arbetsmotivationen på ett positivt sätt. 
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Dessutom visade undersökningen att det fanns ett samband mellan 

organisationsengagemang och att ha motivation att förbättra sina prestationer, vilket kan 

tolkas som att om medarbetaren känner till arbetsgivarens vision och affärsidé så har den 

även en önskan om att stanna kvar i organisationen samt är benägen att rekommendera 

arbetsgivaren till en bekant. Dessa aspekter har alla en positiv inverkan på 

arbetsmotivationen. 

 

Slutsatsen blir således att målsättningsteorin och teorin om förpliktigande 

organisationsengagemang kompletterar varandra snarare än att vara disparata 

förklaringsmodeller för medarbetarnas arbetsmotivation. Lönesamtalet mellan medarbetare 

och lönesättande chef kan tolkas som en gemensam faktor för tillämpandet av målkort och 

löneboxar respektive stärkandet av medarbetarnas organisationsengagemang. Vilken effekt 

själva samtalet har på medarbetarnas motivation att förbättra sina prestationer torde 

därmed vara angeläget att undersöka närmare i en kommande studie. 

 

Slutligen visade undersökningen att den undersökta yrkesgruppen generellt upplevde sitt 

arbete som givande vilket kan förstås som att det finns andra motivationsfaktorer som 

påverkar än de som undersökts i denna studie. 

6.6 Implikationer för forskning och praktik 

En aspekt som studien tydliggjorde är att systemet med målkort och löneboxar är relativt 

nytt och att implementeringen har kommit olika långt på olika förskolor. Därför skulle 

enkätundersökningen med fördel utföras ytterligare en gång om några år när systemet blivit 

etablerat i hela förskoleverksamheten. Detta förutsatt att kommunen fortsätter att arbeta 

med målkort och löneboxar. 

 

Lönesamtalet tolkades som den gemensamma faktorn för tillämpandet av målkort och 

löneboxar samt stärkandet av medarbetarnas organisationsengagemang. Därför vore det 

angeläget att undersöka lönesamtalets betydelse för medarbetarnas motivation att förbättra 

sina prestationer. 
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Bilaga 1 Enkät målkort och löneboxar 

Hej! 

Vi är två sociologistudenter på Uppsala Universitet som skriver vår kandidatuppsats och har 

valt att fokusera på implementeringen av målkort och löneboxar i Uppsala kommun. Vi har 

valt att specifikt studera förskollärare anställda av Uppsala kommun. För att vi ska få ett så 

representativt resultat som möjligt är det väldigt viktigt att just du ställer upp på att svara på 

enkäten. Enkäten har totalt 16 frågor vilka beräknas ta ca. 10 minuter att besvara och du kan 

givetvis avsluta din medverkan när som helst under tiden utan vidare förklaringar. 

Din medverkan kommer naturligtvis att vara helt anonym. Endast vi kommer att hantera 

datan från undersökningen. Dina svar kommer endast att användas i vår undersökning, där 

de presenteras så att inga enskilda personer kan identifieras. 

Vi tackar så hemskt mycket för din tid och din medverkan! 

Vänligen, 

 

Anna Ceder och Karin Barwinger Plogare 

Sociologiska institutionen 

Uppsala Universitet 

 

Kontaktuppgifter: 

Anna Ceder 

E-post : anna.ceder.3478@student.uu.se 

Telnr: 073 - 593 65 21 

 

Handledare: 

Ilkka Henrik Mäkinen 

Professor, Sociologiska institutionen 

E-post: ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se 

Telnr:018 - 471 14 84 

 

 

Kön 

o  Man 

o  Kvinna 

 
Ålder 

 

 
Antal yrkesverksamma år som förskollärare 
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1. Upplever du ditt arbete som givande? 
Svara i en skala från 1-5 där 1 är "Nej, verkligen inte" och 5 är "Ja, absolut" 

 
1 2 3 4 5 

 

Nej, verkligen inte 
Välj  ett värde i intervallet 1, Nej , verkl igen in te, til l 5, Ja, absolut,.       Ja, absolut 

 
2. I vilken utsträckning intresserar lön efter prestation dig? 
Svara i en skala från 1-5 där 1 är "Inte alls" och 5 är "Mycket" 

 
1 2 3 4 5 

 

                 Inte alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Inte alls, ti ll 5, Mycket,.       Mycket 

 
3. Baserades ditt senaste medarbetarsamtal på målkort kopplat till lönebox? 
 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vet ej 

 
4. Hur väl känner du till Vård och Bildnings (Uppsala kommuns) vision och affärsidé? 
Svara i en skala från 1 till 5 där 1 är "Inte alls" och 5 är "Mycket väl" 

 
1 2 3 4 5 

 

                 Inte alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Inte alls, ti ll 5, Mycket väl,.       Mycket väl

 
5. Känner du till vilka kriterier din lön baseras på? 
Svara i en skala från 1-5 där 1 är "Nej, inte alls" och 5 är "Ja, helt och hållet" 

 
1 2 3 4 5 

 

         Nej, inte alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Nej , inte alls,  ti ll 5, Ja, helt och hål let,.       Ja, helt och hållet

 
6. Har din lönesättande chef motiverat för dig varför din lön ser ut som den gör? 
Svara i en skala från 1-5 där 1 är "Nej, inte alls" och 5 "Ja, helt och hållet" 

 
1 2 3 4 5 

 

         Nej, inte alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Nej , inte alls,  ti ll 5, Ja, helt och hål let,.       Ja, helt och hållet

 
7. Tror du att du kommer att arbeta som förskollärare i Uppsala kommun om 10 år? 
Svara i en skala från 1-5 där 1 är "Nej, absolut inte" och 5 "Ja, absolut" 

 
1 2 3 4 5 
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   Nej, absolut inte 
Välj  ett värde i intervallet 1, Nej , absolut inte, t ill 5, Ja, absolut,.       Ja, absolut

 
8. Kommer du att försöka förbättra din prestation för att nå en högre nivå till nästa 
medarbetarsamtal? 
 

o  Ja 

o  Nej 

 
9. Om nej, varför inte? 
Välj det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning 

 

o  Är redan nöjd med min nivå 

o  Tror inte att ökad ansträngning skulle räcka 

o  Anser inte att löneökningen är tillräckligt stor 

o  Vet inte vad som krävs för att nå högre nivå 

o  Annat 

 

10. I vilken utsträckning har användandet av målkort och löneboxar påverkat din 
arbetsmotivation? 
Svara i en skala från 1 till 5 där 1 är "Inte alls" och 5 är "Väldigt mycket" 

 
1 2 3 4 5 

 

                     Inte alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Inte alls, ti ll 5, Väldigt  mycket,.      Väldigt mycket

 
11. Jämför du dina arbetsprestationer med dina kollegors? 
Svara i en skala från 1-5 där 1 är "Nej, inte alls" och 5 är "Ja, väldigt ofta" 

 
1 2 3 4 5 

 

              Nej, inte alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Nej , inte alls,  ti ll 5, Ja, väldigt  ofta,.       Ja, väldigt ofta

 
12. Tycker du att din prestation stämmer överens med målkortets rubrik? 
Målkortets rubriker är grundnivå, bra, mycket bra och excellent. Svara i en skala från 1-5 där 1 
är "Nej, inte alls" och 5 är "Ja, helt och hållet" 

 
1 2 3 4 5 

 

              Nej, inte alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Nej , inte alls,  ti ll 5, Ja, helt och hål let,.       Ja, helt och hållet

 
13. Har individuell lönesättning (via målkort) lett till avundsjuka på din arbetsplats? 
Svara i en skala från 1-5 där 1 är "Nej, verkligen inte" och 5 är "Ja, absolut" 

 
1 2 3 4 5 
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     Nej, verkligen inte 
Välj  ett värde i intervallet 1, Nej , verkl igen in te, til l 5, Ja, absolut,.       Ja, absolut 

 
 
14. Vilket av följande lönesystem skulle du föredra? 
 

o  Lön efter prestation 

o  Lön efter befattning och anställningstid 

o  Annat 

 
15. Är du nöjd med din lön? 
Svara i en skala från 1-5 där 1 är "Nej, inte alls" och 5 "Ja, mycket" 

 
1 2 3 4 5 

 

               Nej, inte alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Nej , inte alls,  ti ll 5, Ja, mycket,.       Ja, mycket

 
16. Skulle du rekommendera din arbetsgivare till en bekant? 
Svara i en skala från 1-5 där 1 är "Nej, verkligen inte" och 5 är "Ja, verkligen" 

 
1 2 3 4 5 

 

      Nej, verkligen inte 
Välj  ett värde i intervallet 1, Nej , verkl igen in te, til l 5, Ja, ver kl igen,.       Ja, verkligen 

 

Tack för din medverkan, lämna gärna en kommentar: 

 


