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Sammanfattning 

Kommunala bolag konkurrerar idag med privata bolag samtidigt som de fyller en 

samhällsfunktion. De styrs effektivare och mer modernt enligt New Public 

Managements idéer, vilket innebär en utmaning i fler intressekonflikter och tvetydiga 

krav och förväntningar på bolagen. Vi har studerat hur fem kommunala bolag 

balanserar sina monetära och icke-monetära incitament för att locka till sig och 

motivera kompetent arbetskraft för att kunna prestera i konkurrensen, och 

bakomliggande orsaker till detta. Känner bolagsledningen sig tvungen att utforma 

incitamenten enligt regelverk eller kommunala direktiv, eller är den fri att utforma 

incitamentsprogrammen som den vill? Resultatet visar att alla bolag i studien 

fortfarande, likt ”heloffentliga” bolag, lägger stor vikt vid de icke-monetära 

incitamenten, om än i olika utformning. I teorin finns inga hinder mot att fritt motivera 

sin personal monetärt utöver den fasta lönen, men i praktiken använder sig bolagen 

endast av monetära incitament i form av individuell lönesättning. Trots att bolagen har 

närmat sig den privata sektorn genom effektivare och modernare styrning och 

förvaltning, tyder detta på att balanseringen av monetära och icke-monetära incitament 

inte har skett i samma riktning. Bakomliggande orsak till detta är främst 

legitimitetsperspektivet - att bolagen tar hänsyn till samhällets förväntningar att 

uppträda ansvarsfullt. Bonusutbetalningar har visat sig skapa negativ uppmärksamhet 

då samhället, trots att förutsättningarna har ändrats, sedan gammalt förväntar sig annat 

av offentligt ägda bolag. Även branschtillhörighet uppges påverka utformningen, 

eftersom de kommunala bolagen delvis verkar inom relativt lågavlönade branscher där 

knappast privata bolag heller belönar monetärt. 

 

Abstract 

Municipal companies are today competing with private companies whilst 

simultaneously contributing to societal needs. They are managed more efficiently to 

modern standards through the ideas of New Public Management. This is challenging 

due to increased conflicts of interests and ambiguous demands that pose expectations 

on the companies. We have been studying how five Swedish municipal companies are 

balancing their monetary and non-monetary incentives to attract and motivate 

competent manpower in order to be able to perform competitively. To create thorough 

research, we have also sought to understand the underlying reasons for this. Is the 
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municipal company management forced by rules and owners demands to form the 

incentive programme in a certain way, or are they free to do what they feel is necessary 

to compete with companies in the private sector? The results show that the companies 

involved in our research are mostly like “all-public” companies, focusing mainly on 

the non-monetary incentives in different forms. In theory, there are no limitations 

against motivating the employees financially, however, in practice the companies are 

only using individual salaries as monetary incentives. Even though the companies have 

become closer to the private sector through effective and modern management 

practices, the balance of monetary and non-monetary incentives have not followed the 

same pattern. The underlying reason for this is the need to remain trustworthy in the 

view of the public. The companies are taking societal expectations into consideration, 

always striving to act in the best interests of the public. Nevertheless, the bonus 

payments have attracted negative attention due to opinions that public companies 

shouldn’t be paying out money that they would not have done previously. The industry 

affiliation is also said to be affecting the design of the incentive system, because the 

municipal companies are partly operating in low paid branches and therefore wouldn’t 

be giving financial rewards anyway. 

 

Nyckelord 

Monetära incitament, icke-monetära incitament, motivation, kommunala bolag, 

hybridorganisationer, offentliga bolag, New Public Management. 

 

Tack 

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla deltagare i vår studie, som har möjliggjort detta 

examensarbete. Deltagarna har varit positiva och lättillgängliga, samt besvarat alla 

våra frågor med stort engagemang. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare 

Yuliya Ponomareva som på ett konstruktivt sätt har styrt oss i rätt riktning och hjälpt 

oss hålla fokus på studiens syfte. Vi vill även tacka vår examinator Pia Nylinder och 

våra studiekamrater som har opponerat och gett oss vägledande tips under 

delseminarierna. Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss i 

detta arbete! 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att offentliga bolag ska kunna överleva och prestera i konkurrens med privata bolag 

ställs allt högre krav på verksamhetsstyrning och ledarskap. Det är av stor vikt att locka 

till sig och behålla kompetent arbetskraft samt nå målkongruens genom den 

organisationella hierarkin, då en strävan mot gemensamma mål ökar möjligheterna att 

lyckas (Anthony et al. 2014, s. 45). 

 

Osbourne (2006) menar att det finns tre modeller av offentlig förvaltning och styrning 

(Iacovino, Barsanti & Cinquini 2017):  

1.   Old Public Administration, från sent 1800-tal till sent 1970-/tidigt 1980-tal. 

2. New Public Management, från sent 1980-tal till början av 2000-talet. 

3. Public Governance, det senaste årtiondet. 

Majoriteten av i-länderna har, enligt Iacovino, Barsanti & Cinquini (2017), frångått det 

traditionella i Old Public Management och genomfört olika effektiviserings- och 

moderniseringsreformer inom offentlig sektor. New Public Management är det synsätt 

med störst genomslag och innebär en modernisering av den offentliga sektorn genom 

införandet av särskild styrningslogik från den privata sektorn. Författarna nämner de 

huvudsakliga målen med New Public Management - ökad servicekvalitet (Balk 1996), 

minskade utgifter samt effektivare förvaltning och implementering av policys inom den 

offentliga sektorn (Flynn 1993, Frederic 1998; Pollitt & Bouckaert 2000). 

 

De allt mer marknads- och företagsliknande handlingsmönstren hos offentliga 

organisationer har, enligt Thomasson (2009a), skapat fenomenet hybridorganisationer. 

Det innebär att offentligt ägda bolag idag, i praktiken, hamnar i ett läge mellan offentlig 

och privat sektor. De offentliga bolagen utför offentliga tjänster samtidigt som de har krav 

på sig att agera som vinstdrivna aktiebolag. I Sverige finns runt 1 700 kommunala bolag 

som hamnar i detta mellanläge och dessa spelar en stor samhällsekonomisk roll, bland 

annat som arbetsgivare (Erlingsson et al. 2014). 

 

Kommunala bolag ägs av kommuner, men Erlingsson et al. (2014) menar att de har större 

finansiell handlingsfrihet, ett tydligare avgränsat resultatområde, kortare beslutsvägar och 

ofta även en friare personalpolitik än före New Public Management. Bolagen lyder under 



  
 

2 

aktiebolagslagen och har således en vd som styr på begäran av ägare och styrelse. Enligt 

Kommunal Ekonomi (2009) framhäver Thomasson (2009b) vd-rollen, mellan ägarna och 

verksamheten, som särskilt central i kommunala bolag eftersom vd:n ska se till ägarnas 

offentliga intresse och har mest kontakt med bolagets olika intressenter. Men kommunens 

roll som ägare också är viktig, dels i utvärderingen av bolagets prestationer men även 

gällande förmedling av direktiv om förväntningar och krav till vd. Även styrelsen har en 

viktig roll i uppföljning av verksamhet och offentligt uppdrag. De höga kraven på ledning 

och styrelse kommer av att det inte finns något rätt sätt att styra dessa bolag. Dessutom 

krävs speciell kunskap om både den offentliga sektorn och den speciella bolagsformen 

(Thomasson 2009b). 

 

Ett vanligt verktyg i konkurrensen är bolagens incitamentsprogram, primärt för att 

”motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i företaget” (Skatteverket 2017). 

Forskning på området, exempelvis av Jansson (2012), visar att väl utformade 

motivationssystem kan bidra till att göra företag framgångsrika. Vidare förklarar Smitt et 

al. (2002) att många företag idag erbjuder flexibla lönesystem för att motivera och belöna 

sina anställda och för att kunna koppla ersättningen till utfört arbete och företagsresultat. 

Detta eftersom rätt belöningssystem kan ha ett betydande strategiskt värde.  

 

Incitamentsprogram kan bestå av både monetära och icke-monetära incitament. Studier av 

Vohs, Mead & Goode (2006) visar att pengar visserligen är en stark motivator men att de 

även bidrar till ett individualistiskt fokus, vilket för en chef kan vara orsak till att tona ner 

de monetära ersättningarna. Söderfjäll (2012) är inne på samma spår och menar att 

upplevd anatomi är viktigare än pengar, vilket baseras på en studie med 420 000 

människor från 63 länder. Smitt et al. (2002) ser till skillnaderna mellan privatanställda 

och offentligt anställda och hänvisar till en Sifoundersökning från år 2000 som visar att 

en högre andel privatanställda intresserar sig för bonuslön, delägarskap och vinstdelning 

samt att de offentligt anställda i högre utsträckning var nöjda med endast fast lön. Den 

optimala balansen mellan autonomi och pengar kan med andra ord skilja sig åt mellan 

offentlig och privat sektor. Att hitta en optimal balans mellan olika typer av incitament för 

att motivera sina anställda är ensamt en utmaning för vilken uppdragsgivare som helst, 

men för ett vinstdrivet kommunalt bolag kan hybriditeten innebära ytterligare svårigheter. 
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1.2 Problemdiskussion  

Införandet av privat styrningslogik för modernisering och effektivisering av den 

offentliga sektorn medför intressekonflikter samt tvetydiga krav och förväntningar på 

offentliga organisationer (Larsson 2012). Det är inte alltid tydligt i vems intresse dessa 

organisationer handlar (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016). Enligt Kommunal Ekonomi 

(2009) menar Thomasson (2009a) att intressekonflikterna grundar sig i att kommunala 

bolag ägs och styrs av folkvalda politiker på medborgarnas mandat med sitt politiska 

partis ideologi och handlingsprogram i ryggen. Dessa politiker sitter ofta med i 

bolagsstyrelserna, vilket komplicerar ytterligare då aktiebolagsstyrelser alltid ska se till 

bolagets bästa. Dessutom kan både medborgare, som är uppdragsgivare och vill skapa ett 

så välfungerande samhälle som möjligt med hjälp av ansvarsfullt utnyttjande av resurser, 

och kommun ha samtidiga roller som kund och ägare. Även finansiering och 

verksamhetstyp påverkar och en konkurrensutsatt marknad komplicerar ytterligare med 

osäkrare intäkter (Thomasson 2009b). 

 

Intressekonflikterna gör att bolagsledningen behöver väga de olika intressenternas krav 

och förväntningar mot varandra i beslutsfattandet, till exempel i utformningen av 

incitamentsprogram. Besluten behöver för bolagets bästa vara genomtänkta för att 

minimera den negativa kritik som intressekonflikterna kan medföra. Ernstssons (2015) 

artikel om att det kommunala energibolaget Veab har gett sina anställda närmare femton 

miljoner i bonusutbetalningar under tio års tid visar att monetära incitament förekommer 

inom den offentliga sektorn. Den visar även hur ett kommunalt bolag kan kritiseras för 

beslut om konkurrenskraftiga monetära incitament, och därmed står inför begränsningar 

som inte finns inom den privata sektorn. 

 

Arbetsmarknaden verkar vara en utmaning för den offentliga sektorn, åtminstone bland 

unga. Enligt en studie av Vision (2014) har den offentliga sektorn på förhand lägre 

anseende som arbetsgivare hos många studenter, samtidigt som lönerna är högre inom den 

privata sektorn (Statistiska Centralbyrån 2015). Däremot visar samma studie att många 

offentligt anställda trivs väldigt bra på sina arbetsplatser och gärna stannar kvar. 

Dessutom visar en studie av Arbetsgivareverket och Universum att andelen 

högskolestudenter som vill jobba statligt har ökat under de senaste sex åren (De Lima 

Fagerlind 2015). En av anledningarna till detta tycks vara att myndigheter har satsat mer 

på marknadsföring, vilket är ett tydligt exempel på mer marknads- och företagsliknande 
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handlingsmönster inom offentlig sektor. En statlig anställning anses också vara tryggare 

än en anställning inom den privata sektorn samtidigt som fler unga tros lockas till den 

offentliga sektorn om de får vara med och påverka och göra skillnad (De Lima Fagerlind 

2015). Detta kan innebära att ung arbetskraft som prioriterar högre lön söker sig till den 

privata sektorn medan offentlig sektor lättare bör kunna konkurrera om dem som 

prioriterar trygghet och olika icke-monetära incitament. 

 

Det saknas forskning om incitamentsprogram för anställda på alla nivåer inom 

kommunala bolag. En fallstudie av Lindqvist & Hulkkonen (2016) om 

belöningssystemets användning och effektivitet i ett kommunalt bostadsbolag visar att 

monetära belöningar tillämpas i form av individuell lönesättning och icke-monetära 

belöningar i form av nya arbetsuppgifter, utbildningar, utvecklingsmöjligheter, frihet och 

ansvar. Denna studie fokuserar endast på vd:s motivation av företagsledningen och på ett 

enda bolag. Tidigare forskning om belöningssystem inom ”heloffentliga” organisationer 

visar begränsade möjligheter att arbeta med monetära belöningar för att motivera sina 

anställda och istället får lägga större vikt vid icke-monetära incitament. Exempelvis visar 

Lindholm, Samuelsson & Stutzins (2003) fallstudie av anställda på Skattemyndigheten i 

Göteborg att det inte finns något monetärt bonussystem på deras arbetsplats. 

Respondenterna tror att detta beror på att ett bonussystem på indragna skattemedel inte är 

lämpligt och att det finns en svårighet i att sätta upp individuella mål för de anställda på 

ett för medborgarna trovärdigt sätt. För att motiveras och trivas på jobbet uppger 

respondenterna att de prioriterar arbetsuppgifter och personlig kompetensutveckling långt 

före bland annat lön och individuella lönesystem. Skantz & Lundström (2015) har i en 

annan studie intervjuat chefer om belöningssystem inom kommunala förvaltningar i 

Karlstad, och även här upplevs svårigheter att motivera och belöna med skattemedel. 

Detta på grund av ett ansvar gentemot skattebetalare och för att kommunens alla 

kostnader är offentlig information. Dessutom tas svårigheten i prestationsmätning upp. 

 

Eftersom kriterierna för ett bra incitamentsprogram verkar skilja sig åt mellan privat och 

offentlig sektor skulle det vara intressant att veta hur hybridorganisationer balanserar sina 

incitament i en strävan efter att vara attraktiva arbetsgivare. Den komplexa styrningen av 

dessa organisationer kräver en kompetent ledning men urvalet av kompetenta ledare med 

kunskap om både offentlig sektor och den speciella bolagsformen är begränsat. Med tanke 

på detta skulle det vara viktigt att kunna konkurrera med den privata sektorn om 
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kompetent arbetskraft. Några lagliga hinder till att använda sig av monetära incitament i 

kommunala bolag finns inte, eftersom vissa använder sig av dem (till exempel Veab som 

vi tidigare nämnde). Däremot så verkar bolagen hindras av att incitamenten i offentliga 

organisationer traditionellt, från Old Public Management-tiden, är icke-monetära. 

Forskningen visar ännu idag att det anses vara både svårt och olämpligt att använda 

skattebetalarnas pengar till monetära belöningar, trots att det kanske skulle behövas för att 

prestera bättre i konkurrensen. Samtidigt har de icke-monetära incitamenten enligt flera 

studier visat sig vara viktigare än de monetära. 

 

Eftersom kommunala bolag spelar en stor samhällsekonomisk roll bland annat som 

arbetsgivare, har vi valt att studera incitamentssystemens utformning i några kommunala 

bolag. Det är särskilt intressant med tanke på att det inte finns tydliga rätt och fel för hur 

kommunala bolag ska styras. Som vi har nämnt påverkar vd, styrelse, ägare, medborgare, 

finansiering och verksamhetsform, vilket kan innebära att incitamentssystemen på två 

olika kommunala bolag kan skilja sig mycket från varandra, om de baseras på 

intressenternas krav och förväntningar. Detta är orsaken till att vi väljer att bredda studien 

till flera bolag i flera kommuner. Eftersom alla anställda påverkar effektiviteten i bolagen 

undersöker vi hur incitamenten ser ut för samtliga inom bolagen.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att analysera hur monetära och icke-monetära incitament 

balanseras i kommunala bolag. Vi vill med denna analys öka kunskapen om hur 

incitamentsprogrammen ser ut och vilken påverkan intressenternas tvetydiga krav och 

förväntningar har på utformningen av dessa. 

 

Vi vill alltså ta reda på hur incitamentsprogrammen utformas för att locka till sig och 

behålla kompetent personal på alla nivåer, i tuff konkurrens med den privata sektorn där 

främst högre löner lockar. Vi vill ta reda på om kommunala bolag känner att de med sina 

incitamentssystem kan konkurrera med den privata sektorn om kompetent arbetskraft, och 

hur fritt de kan balansera incitamenten. Traditionellt visar studier på området att 

offentliga organisationer inte förväntas att använda monetära incitament i stor 

utsträckning, eftersom det både anses vara svårt att mäta prestationen i offentligt arbete 

och med tanke på skattebetalarna. Vi tror att många utgår från att incitamentsprogram är 

utformade enligt tidigare studier som har gjorts om ”heloffentliga” eller privata bolag och 
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vill klargöra hur det ser ut i kommunala bolag - offentliga bolag med en styrningslogik lik 

privat sektor (enligt synsättet New Public Management).  

 

Vi tror att kommunala bolag kan dra nytta av att veta hur andra kommunala bolag arbetar 

med sina incitament. Vi tror även att alla intressenter kan skapa sig en bredare uppfattning 

om hur incitamentssystem ser ut i olika kommunala bolag och bakomliggande orsaker till 

detta. Vi vill även skapa förståelse för hur krav och förväntningar kan skilja sig åt för 

olika kommunala bolag. En klarare bild av incitamentsprogrammen i kommunala bolag 

kan även vara intressant för studerande eller andra som funderar på att arbeta för ett 

kommunalt bolag. 
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2 Teori 

2.1 Kommunala bolag 

2.1.1 Offentliga bolag 

Det finns flera skillnader mellan privata och offentliga bolag, men det som avgör om ett 

bolag är privat eller offentligt är vem som står som ägare. I den privata sektorn bedrivs, 

enligt Arbetsgivareverket (2016), den privatägda verksamheten som i de allra flesta fall 

drivs i vinstsyfte. Offentliga bolag ägs av den offentliga sektorn, som innefattar staten, 

landstingen och kommunerna. Ett bolag definieras som offentligt när offentliga 

myndigheter äger minst hälften av aktierna (Statistiska Centralbyrån 2009). Offentliga 

bolag ägs alltså av myndigheter, men verkar på den privata marknaden. Exempelvis äger 

den svenska staten samtliga aktier i Vattenfall AB (Regeringen 2015), men bolaget 

konkurrerar med privata bolag på energimarknaden. Förutom statliga bolag som 

Vattenfall AB kan bolag även ägas av landsting och, där tyngdpunkten i denna studie 

ligger, av kommuner.  

 

2.1.2 Kommunala bolag 

Kommunala bolag är, som ovan nämnts, offentligt ägda aktiebolag som till minst 50 

procent ägs av en kommun eller av ett bolag som ägs av en kommun. Exempelvis ägs 

Mölndal Energi av aktiebolaget Kvarnfallet AB Mölndal, som i sin tur ägs av Mölndal 

Stad (Mölndal Energi u.å.). I Sverige finns drygt 1 700 kommunägda bolag (Erlingsson et 

al. 2014) som kan omfatta det mesta från bostadsuthyrning till hamnförvaltning och 

evenemang, som i Stockholms Stad (2017). 

 

Erlingsson et al. (2014, 24) menar att det finns ett antal fördelar med att utöva kommunal 

verksamhet i bolagsform. En fördel är att den minskade politiska styrningen förkortar 

beslutsvägarna, vilket ökar effektiviteten i verksamhetsstyrningen. Separationen från 

kommunen medför ett tydligare ekonomiskt ansvar för bolaget och att verksamheten 

normalt inte berörs av besparingar och nedskärningar. Dessutom får bolagen själva 

prioritera investeringar, istället för att behöva konkurrera om medlen med andra 

verksamheter. Erlingsson et al. (2014, s. 25) förklarar vidare att kommunala bolag står för 

ett möte av två logiker, effektivitetsfokus från den privata verksamheten och principfokus 

från den offentliga verksamheten, vilket också visar sig i förväntningarna som ställs på de 

kommunala bolagen.  
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2.1.3 Struktur 

Generellt är ett kommunalt bolag strukturerat på samma sätt som ett privatägt aktiebolag, 

med olika enheter och ansvar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Precis 

som privatägda aktiebolag har kommunala aktiebolag en ledning, med en vd som är 

utsedd av styrelsen, som i sin tur är utsedd av ägaren. Det stora skillnaden är här, som 

exempelvis i Mölndal Energi (2017), att styrelsen enbart består av kommunpolitiker. 

Enligt Erlingsson et al. (2014) speglas ett kommunalt bolags styrelse av det senaste 

valresultatet sett till politisk fördelning. Men oavsett partipolitisk tillhörighet är en 

ledamot i en bolagsstyrelse skyldig att fatta beslut som gynnar företaget och politikerna 

kan behöva åsidosätta sin politiska övertygelse. 

 

2.1.4 Styrning 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer för styrning av kommunala bolag 

bidrar med kunskap om vad som förväntas av de kommunala bolagen (Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL] 2006). Enligt SKL (2017) ska kommunfullmäktige 

fastställa verksamhetens ändamål och se till att dess befogenheter anges i 

bolagsordningen, utse styrelseledamöter och se till att bolaget ger allmänheten insyn i 

verksamheten. Vidare skriver SKL (2006, s. 6) att det är kommunfullmäktige som är 

ytterst ansvarig för kommunens spelregler, vilka också utgör en ram för den kommunala 

bolagsverksamheten. Ett kommunalt bolag har två regelverk att ta hänsyn till, 

kommunallagen i egenskap av ett kommunalt ägt bolag samt aktiebolagslagen i egenskap 

av ett aktiebolag. Kommunallagen (1990:099) reglerar den kommunala verksamheten, 

och flera delar av lagen är intressanta för de kommunala bolagen. Exempelvis säger 

Kommunallagen 17 §, precis som SKL:s direktiv, att fullmäktige ska bestämma 

kommunalt ändamål för bolaget och säkerställa att kommunfullmäktige har rätt att ta 

ställning till beslut av större vikt. 

 

Det kommunala bolagets viktigaste styrinstrument är, enligt SKL (2006, s. 6), 

bolagsordning och ägardirektiv, där det kommunala ändamålet med verksamheten ska 

återfinnas. Detta styrinstrument ska vara väl förankrat hos företagsledningen och 

genomsyra dess arbete. Den formella styrningen är dock inte tillräcklig, utan det ställs 

krav på kontinuerlig dialog mellan ägare och bolag för att förmedla förväntningar och 

utvärdera hur förväntningarna uppfylls. Genom kontinuerlig dialog och tydliga 
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styrdokument ska verksamheten bedrivas på ett sätt som överensstämmer med det 

kommunala ändamålet.  

 

2.1.5 Skillnad mellan privat och offentlig styrning 

New Public Management (NPM) har utvecklats inom den offentliga sektorn de senaste 

åren och syftar till att minska skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer. 

Idéerna grundas, enligt Christensen et al. (2005, s. 14), i att privata och offentliga 

organisationer har mycket gemensamt och därför kan ha samma regelverk. Men det höjs 

ett varnande finger åt att se på de olika organisationerna som alltför lika eftersom de 

aldrig kommer ha samma förutsättningar. Det har blivit allt vanligare att förena privat och 

offentlig sektor i form av hybridorganisationer, vilket innebär att viss del är privat och 

viss del är offentlig. En stor skillnad mellan offentliga och privata bolag är att de 

offentliga organisationerna är multifunktionella och behöver ta hänsyn till politisk 

styrning, samhällsnytta och offentlighet, medan privata bolag fokuserar på lönsamhet och 

fortlevnad (Christensen et al. 2005, s. 16-17). Författarna menar vidare att offentliga 

organisationer ofta blir kritiserade för multifunktionaliteten, då det är mycket svårt att 

tillgodose alla intressenters olika viljor och krav. I andan av NPM eftersöks lednings- och 

organisationsformer som eliminerar tvetydighet och målkonflikter. Samtidigt så måste 

organisationerna finna sätt att hantera motstridiga krav och inse att det som är negativt ur 

en aspekt kan ge positivitet ur en annan. De anställda kan få utrymme att handla efter eget 

tycke, vilket kan skapa spänningar i en organisation där de anställda jobbar mot olika mål 

(Christensen et al. 2005, s. 17-18). Ett orsak till varför den offentliga sektorn bildar bolag 

och konkurrerar på den privata marknaden är att marknaden inte anses ha kapacitet att 

hantera alla delar som samhället behöver. Staten behöver i vissa fall styra upp sådant som 

marknaden åsamkat, eller ta sig an problem som marknaden inte klarar av. 

 

2.1.6 Målsättning i offentliga bolag 

Offentliga bolag präglas generellt av att de har flera mål med verksamheten än privata, då 

de drivs av olika intressen. När en organisation präglas av vad som kan liknas vid en 

kombination av privata och offentliga förväntningar ställs krav på styrningen av 

verksamheten på ett sätt som kan skapa intressekonflikter och en problematik i att 

beslutsfattande kan missgynna organisationens mål. Larsson (2012) menar att 

hybriditeten ger upphov till tvetydighet i och med att organisationen präglas av krav från 

både privat och offentlig sektor. För privata bolag är lönsamhet i de allra flesta fall ett 
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övergripande mål. För offentliga bolag är verkligheten ofta en annan, då den offentliga 

sektorn förväntas fylla en viss samhällsnyttig funktion. Ett exempel på detta är det 

kommunalt ägda bostadsbolaget Poseidon i Göteborg, vars position på den privata 

marknaden kombineras med ”(..) ett särskilt uppdrag att stärka Göteborgs utveckling och 

bidra till trygga bostadsområden” (Bostads AB Poseidon u.å.). Samtidigt har bolaget 

förväntningar på sig att använda sina resurser så effektivt som möjligt och därmed också 

vara lönsamt, då ett offentligt bolag som gör förlust måste finansieras med ytterligare 

skattepengar.  

 

2.1.7 Omgivningens förväntningar på offentliga bolag 

Legitimitetsteori bygger enligt Deegan & Unerman (2011, s. 325) på antagandet om ett 

socialt kontrakt mellan en organisation och samhället, där det sociala kontraktet förklarar 

vilka förväntningar samhället ställer på en organisations agerande. Författarna förklarar 

vidare att samhället förväntar sig att bolag ska uppträda ansvarsfullt i relation till sociala 

och miljömässiga faktorer. Misslyckas bolaget med att uppfylla samhällets förväntningar 

riskerar bolagets legitimitet, alltså bolagets sociala acceptans i samhället, att minska. 

Detta kan leda till svårigheter att attrahera personal och problem med att kunna bedriva 

sin verksamhet då en lägre legitimitet kan försvåra relationer med både kunder och 

leverantörer. För offentliga bolag bör kraven rimligtvis vara ännu högre på bolagen då 

verksamheten redan är en del av samhället. 

 

Erlingsson et al. (2014, s. 25) förklarar att de förväntningar som ställs på de kommunala 

bolagen försvårar bedömningen av kommunala bolags prestation, då det råder osäkerhet 

om bolaget ska bedömas efter lönsamheten, företagslogiken eller hur väl det har utfört sin 

förvaltning. Författarna menar vidare att flera aktörer, framförallt inom det privata 

näringslivet, ifrågasätter om kommuner överhuvudtaget ska äga bolag som verkar på den 

privata marknaden. Detta eftersom ett bolag som backas upp av kommunen blir mindre 

känsligt för konkurrens och därmed snedvrider densamma. Thomasson (2015) skriver i en 

debattartikel i Svenska Dagbladet att den politiska styrningen och insynen i de 

kommunala bolagen är eftersatt, och menar att skattebetalarna måste våga ställa krav även 

på de kommunala bolagen. Om verksamheten dessutom bedrivs med hjälp av skattemedel 

ställs det krav på ett effektivt resursutnyttjande, och att verksamheten bedrivs på ett sätt 

som samhället kan stå bakom. 
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2.2 Motivation och incitament 

2.2.1 Motivation 

För att personalen i de kommunala bolagen ska prestera på ett tillfredsställande sätt, sett 

både till individens förmåga och till organisationens mål, måste personalen känna sig 

motiverad till att utföra arbetet så bra som möjligt. För att lyckas motivera sin personal 

krävs kunskap om vad motivation är och på vilka sätt motivationen kan påverkas genom 

olika åtgärder. Personalens motivation påverkas av flera faktorer, vilket förklaras närmare 

i detta avsnitt.  

 

Motivation handlar enligt Dawson (1986), om grundbulten för beteende - ”det förklarar 

varför individer väljer att anstränga sig för att nå vissa mål” (Thompson & McHugh 2009, 

s. 234). Thompson & McHugh (2009) förklarar att motivation kan ses som anledningen 

till individers beteenden och förmåga att sträva efter resultat, och visar vad vi vill och hur 

vi går tillväga för att nå dit. Vidare beskriver Edward Deci, professor i socialpsykologi, på 

ett liknande sätt att motivation i grunden handlar om energi för handling, och vad det är 

som driver en individ till att agera (Söderfjäll 2012). Motivation beskrivs som det som ger 

människor energi, och styr riktningen på den energin. Vohs, Mead & Goodes (2006) 

studier visar att pengar är en stark motivator, men att de riskerar att bidra till ett 

individualistiskt fokus. Det finns alltså flera motivationsfaktorer än pengar, vilket vi 

utvecklar ytterligare i detta avsnitt. 

 

2.2.1.1 Motivationsteorier 

Wolvén (2012, s. 169) förklarar Maslows behovshierarki, som innebär att individers 

behov rangordnas i fem olika nivåer från basbehov som fysiologiska behov och 

trygghetsbehov till högre behov som uppskattning och självförverkligande. Enligt denna 

hierarki kommer en individ att sträva efter att uppfylla basbehoven innan de högre 

behoven. Speciellt intressant i inriktningen av vår studie är att arbetsgivare måste se 

individuellt på sin personal och beakta faktorer från olika nivåer i hierarkin för att 

motivera sina anställda. Detta eftersom olika individer vid olika tillfällen kan befinna sig 

på olika nivåer i behovshierarkin (Wolvén 2012, s. 170).  

 

Wolvén (2012, s. 173-174) beskriver även Herzbergs arbetsmotivationsteori, som bygger 

mycket på Maslows behovshierarki och skiljer på inre och yttre motivationsfaktorer. 

Enligt Herzberg bidrar yttre faktorer, såsom lön och personalpolitik, till att förhindra låg 
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arbetsstillfredsställelse. Men yttre faktorer kan inte leda till arbetstillfredsställelse som är 

högre än en acceptabel nivå. Däremot skapas hög arbetsstillfredsställelse av inre faktorer, 

såsom erkännande och ansvar. Herzbergs arbetsmotivationsteori förklarar alltså att en 

individs motivation och arbetstillfredsställelse inte enbart kan motiveras med en höjd lön, 

utan de yttre faktorerna måste kombineras med inre faktorer för att den anställde ska 

trivas på sin arbetsplats och med sin roll på densamma. Med utgångspunkt i Herzbergs 

arbetsmotivationsteori går det alltså att identifiera en arbetsgivares utmaningar, att dels 

motverka låg arbetstillfredsställelse med hjälp av yttre faktorer, men också att de yttre 

belöningarna måste balanseras med inre belöningar för att nå högre än en acceptabel 

tillfredsställelse. 

 

Lundberg (2016, s. 4-7, 78-80) förespråkar ”humanagement” - större satsningar på 

mänskliga egenskaper och drivkrafter i förhållande till kortsiktiga kostnads- och 

innehållsanalyser. Författaren fokuserar tydligt på inre motivation och skriver: ”(..) om 

det finns någon kod till människors motivation att sätta saker i verket, så är det nog den 

genetiska kod som gör oss till just människor” och tycker att detta behöver tas mer på 

allvar (Lundberg 2016, 7). Att motivera handlar egentligen om att inspirera och att skapa 

förutsättningar för anställda att motivera sig själva i allt arbete som, oavsett om det utförs 

i offentlig eller privat sektor, mer eller mindre handlar om skapande. Csikszentmihalyi 

(2004, s. 115-116) menar att även om vi människor är gjorda för arbete, så är våra arbeten 

inte gjorda för oss i och med att de huvudsakligen fokuserar på effektivitet. De flesta vill 

jobba, men de flesta längtar också hem från jobbet. Precis som i fallen med Maslows 

behovshierarki och Herzbergs arbetsmotivationsteori bekräftar framförallt Lundberg 

(2016) att den inre motivationen har en stor del i den anställdes upplevelse av arbetet och 

motivation till att bidra på bästa sätt. 

 

2.2.2 Incitament 

En vanlig metod för att förena organisationens mål med personalens är att med hjälp av 

olika typer av incitament uppmuntra till att sträva mot de mål som organisationen har satt 

upp. Det handlar om både monetära och icke-monetära incitament, vilka ska ge 

förutsättningar för att öka individernas motivation till att arbeta på ett visst sätt.  

  

Swedenborg (1999) definierar begreppet incitament som ”omständigheter som stimulerar 

till viss verksamhet". Denna definition visar att incitament har en viktig relation till 
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motivation och många likheter med både Dawsons och Decis definitioner av just 

motivation. Skatteverkets (2017) formulering av incitamentssystem som ett verktyg för att 

motivera, behålla och belöna kompetens stämmer väl in på den bild som Anthony et al. 

(2014, s. 422-423) beskriver - att incitament kan fylla flera funktioner, bland annat för att 

attrahera och behålla personal men även för att motivera och inspirera samt öka 

möjligheterna att förena individernas mål med organisationen, i den så kallade 

målkongruensen. 

 

2.2.2.1 Belöningssystemets påverkan 

Lindmark & Önnevik (2006, s. 7, 151) menar att belöningar oftast är den största utgiften 

hos organisationer, dels för att kompensera sina anställda för utfört arbete men även för 

att stimulera och motivera. En anställd blir motiverad, positiv och produktiv när ett 

belöningssystem fungerar, vilket även innebär att ett dåligt fungerande system har motsatt 

effekt. Den allt hårdare arbetsmarknaden ställer högre krav på både organisationer och 

anställda, vilket i sin tur leder till olika typer av problem såsom utbrändhet, nedskärningar 

och motivationsbrist. Författarna menar att satsningar på anställda krävs för att kunna 

utvecklas och klara konkurrensen. 

 

Lindmark & Önnevik (2006, s. 152-154) hänvisar också till Jacobsen & Thorsviks (2002, 

s. 243) tre nyckelfunktioner som belöningssystemen har: Att locka till sig ny personal och 

behålla befintlig, att motivera till att de anställda utför tilldelat arbete samt att motivera 

till förbättring av sina kunskaper. Attraktionskraften och rekrytering påverkas av 

belöningssystemet, till exempel ger rykte om fina belöningar och satsningar på personal 

en positiv attraktionskraft. En negativ attraktionskraft och ett dåligt rykte kan leda till 

försvårad rekrytering och även hög personalomsättning på grund av många så kallade 

”transitanställda”, som säger upp sig så fort det dyker upp en annan arbetsmöjlighet. 

Dessa skapar instabilitet och disharmoni hos personalen, vilket i sin tur självklart 

påverkar kvaliteten på utfört arbete. Belöningarna ska också säkerställa att de anställda 

utför sitt arbete som beskrivs muntligt eller skriftligt i anställningsavtalet – en viss 

prestation ger en viss belöning. Men belöningar finns också för utveckling och lärande 

samt för att ”stärka och motivera goda prestationer samt styra och påverka beteende och 

funktioner som är önskvärda för organisationen” (Lindmark och Önnevik 2006, s. 154).  
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Lindmark & Önnevik (2006, s. 154-155) menar vidare att det i ett managementperspektiv 

är viktigt att veta hur belöningssystem kan påverka en organisation och att hanteringen av 

denna påverkan beror på organisationens kultur och synsätt gentemot belöningar. Vissa 

organisationer skapar till exempel prestationer ur jämlikhet och bra arbetsklimat medan 

andra tydligt motiverar genom skillnader i sina belöningssystem. Lindmark & Önnevik 

(2006, s. 155) förklarar att det i belöningar finns konkreta sidor i pengar och 

löneförmåner men även abstrakta sidor i ”påverkanskraft till motivation, förändringar och 

utveckling”.  

 

Lindmark & Önnevik (2006, s. 155-157) diskuterar även svårigheterna i att definiera 

belöningar och menar att de beror på relationen mellan uppdragsgivare och -tagare. Ibland 

är de tydliga och ibland inte. De nämner Mullins (2002, s. 419) samt Bratton & Golds 

(2003, s. 278) synsätt på belöningar, där Mullins har skapat en modell med tre belöningar: 

ekonomiska belöningar, inre tillfredsställelse och sociala relationer och Bratton och Gold 

menar att belöningar handlar om en organisations alla monetära, icke-monetära och 

psykologiska betalningar till sina anställda mot utfört arbete. Författarna har med dessa 

som grund delat upp belöningarna i tre olika grupper: monetära, icke-monetära och 

psykosociala. Vi väljer att i denna studie dela upp incitament i två grupper: monetära eller 

icke-monetära, eftersom vi anser att de psykosociala även är icke-monetära.  

 

2.2.2.2 Monetära incitament 

Monetära incitament kommer enligt Anthony et al. (2014, s. 423-424) i flera olika former.  

Den fasta, individuella, lönen beskrivs som ett incitament, vilket förklaras med att en 

rättvis lön kan motivera den anställde och få den att känna sig värdefull. Monetära 

incitament kan även vara rörliga och baserade på både finansiella och icke finansiella 

mått, samt i form av optioner i bolagets aktier. Smitt et al. (2002) tar upp att majoriteten 

av de tillfrågade i en Sifoundersökning ville gå från fast lön till prestationsbaserad. 

Samma undersökning visade också att offentligt anställda i högre utsträckning var nöjda 

med att ha enbart fast lön.  

 

Med de monetära belöningarna menas, enligt Lindmark & Önnevik (2006, s. 157-159), 

lön och pengar i form av bland annat fast lön eller prestationslön (såsom ackordlön, 

kommission, provision eller bonus) som kan bygga på individuella prestationer, 

grupprestationer eller en blandning av dessa. Men det är också vanligt att 
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belöningssystemen innefattar en resultatlön, alltså när lönen anpassas efter hela 

organisationens prestation. Ersättning för övertid, vinstdelning och avgångsvederlag är 

andra delar som hör till de monetära belöningssystemen. Vinstdelning kan till exempel 

handla om gratifikationer, alltså en förstärkning av lönen till exempel vid jul, eller om en 

ägarfördelning när anställda tilldelas aktier eller optioner. Nackdelarna med traditionella 

belöningssystem är  förstärkning av hierarkier, strukturer och maktförhållanden samt att 

belöningssystemen hjälper den som har makt att behålla makten då det är makthavaren 

som styr belöningssystemen. 

 

2.2.2.3 Icke-monetära incitament 

Icke-monetära incitament kan upplevas som mer abstrakta än de monetära incitamenten, 

och bygger mycket mer på inre belöning och motivation som har berörts tidigare i 

teoriavsnittet. Enligt Anthony et al. (2014, s. 425) påverkar icke-monetära incitament 

tillfredsställelsen i utförandet av arbetsuppgifter, samarbetet med kollegor och 

upplevelsen av arbetsmiljön. Tillfredsställda anställda kan se dessa delar som givande och 

motiverande. Vissa forskare menar att denna typ av incitament i många fall är viktigare 

och fungerar bättre än de finansiella. Det kan handla om intressanta och utmanande 

arbetsuppgifter, en ”teamkänsla” eller att arbetsuppgifterna upplevs vara meningsfulla. 

Icke-monetära incitament kan även handla om att individen upplever sig vara delaktig och 

involverad. Gemenskap och en samhörighet med organisationen kan ge individen minst 

lika mycket som monetära incitament. 

 

Icke-monetära belöningar menar Lindmark & Önnevik (2006, s. 159) är förmåner som 

”kan utgöras av vad som helst” och ger exempel som semester, dator, fri sjukvård, 

tjänstebil, mobiltelefon, hemtjänster, rikskuponger, tillgång till organisationens lokaler, 

bidrag för friskvård och motion samt julklappar. Det kan också handla om utökad pension 

och försäkringar. Inkomstskattelagen (1999:1229) definierar en förmån och användandet 

av dessa styrs mycket av beskattningen. I inkomstskattelagen (1999:1229, §1, §11-§12) 

står bland annat att förmåner som en anställd får på grund av sin tjänst ska tas upp som 

intäkt, och även att kaffe inte är en av dessa förmåner. Belöningar används gärna, så länge 

de inte beskattas hårt (Lindmark & Önnevik 2006, s. 159-160). 

 

Lindmark & Önnevik (2006, s. 161-162) tar också upp psykosociala belöningar. 

Psykologiska belöningar skapas själv av individen och handlar alltså om självförtroende 
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och -insikt, som belöningssystemet borde hjälpa till att bygga upp, till exempel genom 

chefers kunskap, beröm och konstruktiva återkoppling. De sociala belöningarna handlar 

om en individs grupptillhörighet och delaktighet för att nå gemenskap och bli sedd. 

Organisationer, oftast med mellancheferna i en huvudroll, behöver ge grupper goda 

förutsättningar att utföra sina uppgifter och samverka. 

 

2.2.2.4 Agentteori 

Agentteorin (Agency Theory) intresserar sig, enligt Anthony et al. (2014, s. 426-429), för 

förhållandet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, där uppdragsgivaren delegerar 

ett visst ansvar och beslutsrätt. Förhållandet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare 

kan finnas på flera nivåer, exempelvis förhållandet mellan ägare och vd, men också 

förhållandet mellan vd och enhetschef. Uppdragsgivaren förväntar sig generellt att 

uppdragstagaren kommer att agera i linje med uppdragsgivarens intressen, men 

agentteorin utgår ifrån att de båda parterna har olika intressen och mål. Agentteorin utgår 

ifrån att alla individer drivs av sina egna intressen och sätter dem först, med sitt 

finansiella välstånd i fokus. Oavsett vilka mål som uppdragsgivaren har med det uppdrag 

och ansvar som tilldelas uppdragstagaren, kommer resultatet av uppdragstagarens arbete 

att så mycket som möjligt präglas av uppdragstagarens egna intressen. Detta motverkas av 

att uppdragsgivaren aktivt arbetar för att dennes mål ska bli intressanta även för 

uppdragstagaren - att nå en målkongruens där uppdragstagare och uppdragsgivare så långt 

som möjligt har samma mål med arbetet. Incitament, både i monetär och icke-monetär 

form, är en av de två huvudsakliga kontrollmetoderna för att nå målkongruens. De baseras 

därför på faktorer som förenar organisationens mål med individens.  

 

2.2.2.5 Motivational Crowding Theory 

Teorin Motivational Crowding Theory (MCT) bygger på idén att individer motiveras av 

två olika typer av belöningar - inre och yttre belöning (Anthony et al. 2014, s. 430-435). 

Yttre belöningar kommer enligt Anthony et al. (2014, s. 430-435) utifrån, genom lön eller 

status, medan inre belöningar motsvaras av tillfredsställelsen av en väl utförd uppgift eller 

ett uppfyllt mål, vilket lätt känns igen i Herzbergs tidigare nämnda arbetsmotivationsteori. 

Enligt MCT består en individs totala motivation av både yttre och inre motivation, två 

skilda delar som ändå är beroende av varandra. En ökning av den yttre motivationen 

behöver inte nödvändigtvis resultera i en ökad total motivation, utan forskning hävdar att 

den totala motivationen lika gärna kan sjunka som följd. På samma sätt finns det 
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argument för att den totala motivationen kan öka när den yttre motivationen sänks. Det 

hela kan förklaras av att den inre motivationens påverkan beror på hur förändringen av 

den yttre belöningen upplevs av individen. Om förändringen av yttre motivation upplevs 

som kontrollerande riskerar individens inre motivation att sjunka, då synen på dess 

arbetsuppgifter kan försämras. Med kontrollerande menas att det uppfattas att åtgärden 

har en funktion som övervakar individen och att organisationen därmed inte litar på 

individens förmåga att utföra sitt arbete. Men om förändringen av den yttre belöningen 

upplevs som stöttande kan istället den inre motivationen öka, då individen upplever sig 

själv mer meningsfull i sitt arbete. 

 

2.2.2.6 Tidigare forskning om monetära och icke-monetära incitament 

Hammermann & Mohnen (2014) diskuterar tidigare studier om effekterna av monetära 

och icke-monetära incitament i en artikel i tidsskriften Journal of Economic Psychology. 

De menar att djupa studier inom ekonomi och psykologi hittills främst har fokuserat på de 

monetära effekterna på beteenden samt att den empiriska forskningen på icke-monetära 

incitament främst har handlat om gåvoutbyten. Författarna nämner flera studier och 

förklarar att psykologiska studier visar att pengar påverkar människor så att: (1) De 

anpassar sin prestation till en lönsamhetsanalys (kostnad mot nytta) (Gneezy & Rustichini 

2000 och Lazear 2000), och (2) De handlar själviskt och mindre för andras behov (Vohs, 

Mead & Goode 2008). Vohs, Mead & Goode (2006) tror att detta beror på att 

inblandningen av pengar skapar en prissättning på marknaden, vilket exemplifieras av 

Heyman & Arielys (2004) studier som visar att beteenden enligt sociala normer kan 

förändras när människan funderar kring kostnad och nytta av arbete. Men författarna 

påpekar också att forskning på denna utträngande effekt av inre motivation, som nämns 

inom MCT, är tvetydig – det finns studier om exempelvis bloddonationer som stöder den 

utträngande effekten (Titmuss 1970) men även studier som inte gör det (Goette & Stutzer 

2008).  

 

När det gäller incitament i förhållandet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare så 

nämner Hammermann & Mohnen (2014) vidare fyra huvudsakliga fördelar med de icke-

monetära incitamenten jämfört med de monetära: Försvarbarhet, social förstärkning, 

separering och utvärdering (Jeffrey & Shaffer 2007). Med försvarbarhet menas att 

incitamenten känns befogade. Monetära incitament som känns obefogade kan skapa 

skuldkänslor vid konsumtion medan icke-monetära incitament är belöningar som någon 
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annan har konsumerat och använder sig av för att belöna bra prestationer. Social 

förstärkning handlar om att icke-monetära incitament utformas för den anställdas nytta 

och inte även för dennes familj, som monetära incitament oftast blir, och dessa syns ofta 

mer och stärker den sociala statusen (Mahmood & Zaman 2010). Separering handlar om 

Mental Accounting Theory, som enligt Thaler (1999) innebär att de anställda gör en 

klassificering av sina olika delar av lönen. På grund av denna separering och minskad 

marginalnytta på utökade inkomster ger höjd lön inte samma effekt på motivationen som 

en motsvarande förmån. Slutligen menar Jeffrey & Shaffer (2007) att utvärderingen är en 

fördel eftersom den handlar om minskad nedstämdhet för anställda utan förmåner 

eftersom de, på ett sätt som inte är möjligt vid monetära objektiva värden, mentalt kan 

reglera dess värde.  

  

Det finns tidigare forskning om effekterna av olika varianter av monetära och icke-

monetära incitament. Hammermann & Mohnen (2014) nämner Lacetera & Macis (2010) 

forskning som visade att icke-monetära incitament för bloddonation inte sänker 

människors vilja att donera blod, medan Conrads et als (2013) studier visade att ett 

certifikat lättare lockade frivillighjälp till en konferens än att delta gratis i konferensen. 

Studier av Kube, Maréchal & Puppe (2012) visar att en icke-monetär gåva är mer värd än 

motsvarande summa kontanter, på grund av att det anses vara en vänlig handling. 

Hammermann & Mohnen (2014) menar att de empiriska bevisen stärker antagandet om 

fördelar med förmåner gentemot pengar i de fall de uppfattas som en gåva och inte som 

kontrollerande eller styrande. Gåvor uppfattas nämligen som vänliga och skapar en vilja 

att vara vänlig tillbaka, utan påverkan på den inre motivationen. Enligt forskningen 

uppfattas med andra ord förmåner och pengar på olika sätt och bidrar till olika beteenden, 

vilket gör att uppdragsgivare noggrant behöver reflektera över sina incitamentssystem. 

 

2.3 Incitament i privata och offentliga organisationer 

Detta avsnitt visar, i den mån informationen finns tillgänglig, hur användningen av 

incitament kan se ut i privata bolag. Dessutom visar vi hur de kommunala direktiven från 

några svenska kommuner ser ut, samt en sammanfattning av Stadsrevisionens granskning 

av personalpolitiken i Borås Stad. Detta för att skapa en bild av vilka förutsättningar de 

kommunala bolagen står inför, framförallt kring användningen av incitament. 
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2.3.1 Incitament i privata bolag 

Janssons (2012, s. 154-157) doktorsavhandling om tre företag som har lyckats att skapa 

varaktiga konkurrensfördelar visar att företaget Nolan arbetade hårt med incitament för att 

höja sin inre effektivitet och för att få organisationen att tillsammans sträva mot de viktiga 

målen hög kvalitet och leveransmoral. Systemet utformades så att alla i företaget skulle 

gynnas av att företaget går bra och att alla känner sig delaktiga i företagets prestation. 

Företaget jobbade med ett monetärt incitamentssystem där de utbetalda bonusarna 

baserades på kollektiv prestation istället för individuell, vilket ökade personalens intresse 

för att hela organisationen presterade. Det visade sig dock även att företaget inte enbart 

motiverade sina anställda genom monetära incitament, utan företaget tog vid flera 

tillfällen med sig sina anställda på resor. Resorna var ett led i arbetet med att få de 

anställda att känna en gemenskap med sina medarbetare och med företaget, och öka viljan 

att prestera tillsammans. Jansson (2012) menar att bolagets arbete med incitament var en 

viktig del i att företaget lyckades skapa den positiva företagskultur som ledde till de 

varaktiga konkurrensfördelarna. Forskningen visar att en bra balans mellan monetära och 

icke-monetära incitament har lett till framgångar gällande företagets möjligheter att nå 

sina mål. 

 

Samuelsson (2005, s. 31-34) skriver i sin förstudie om hur SPP, ett bolag i 

försäkringsbranschen, utformade sitt belöningssystem efter ett antal förväntningar. 

Förväntningarna som ställdes på systemet var att det skulle motivera önskvärda 

prestationer, ge medarbetaren möjlighet att kunna påverka bonusutfallet genom sin 

prestation samt att belöningssystemet skulle vara en integrerad del av 

verksamhetsstyrningen. Studien visar att SPP:s belöningssystem enbart fokuserade på 

monetära incitament i form av kontant utbetalning eller bonusutväxling till tjänstepension. 

Den kontanta betalningen skulle betalas ut vid ett tillfälle året efter intjänandeåret. De 

monetära incitamenten baserades på en blandning av finansiella mått såsom 

premieinkomster och icke-finansiella mål som kundnöjdhet och mått på antal individuella 

utvecklingsplaner. SPP lade alltså flera olika faktorer, med olika viktning, som grund för 

sina incitament. Detta för att företaget skulle arbeta både på lång och kort sikt, men även 

med fokus på olika områden som gynnar verksamheten.  
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2.3.2 Incitament i offentliga organisationer 

Stadsrevisionens (2016) granskning av personalpolitiken i Borås Stads kommunala bolag 

visar att de allmänna direktiven lägger viss vikt vid både monetära och icke-monetära 

incitament. Det personalpolitiska programmet ska ha en förmåga att attrahera och 

utveckla både chefer och medarbetare. Dessutom ska programmet säkerställa att det finns 

en lönepolitik med tydlig koppling mellan prestation och lön, men det ska också finnas 

stora möjligheter till kompetensutveckling och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. 

Dock konstateras att flera av de bolag som ägs av Borås Stad inte har lyckats konkurrera 

med lön enligt vad det personalpolitiska programmet uttrycker. Dessutom uppger flera 

bolag i granskningen att ägardirektiven försämrar möjligheterna att konkurrera 

lönemässigt med de privata bolagen. 

 

Många kommuner har personalpolitiska program och direktiv som ger ett ramverk som de 

offentliga organisationerna i kommunen bör förhålla sig till. Kiruna kommuns (2006) 

personalpolitiska program lägger stor vikt vid kompetensutveckling, attraktiva 

arbetsuppgifter och attraktion på arbetsmarknaden. Programmet innefattar även att 

lönerna ska stimulera goda arbetsinsatser och arbetsglädje, samtidigt som du som individ 

ska ha möjlighet att påverka din egen löneutveckling. Dessa direktiv är allmänna och 

särskiljs inte för myndigheter, förvaltningar eller kommunala bolag.  

 

Karlshamns kommuns (2004) styrdokument för personalpolitik förmedlar precis som i 

Kiruna att lönesättningen ska nå det positiva sambandet mellan lön, motivation och 

resultat, samt att det ska vara en naturlig del av dialogen för mål, förväntningar och 

resultat sett till varje individ. Styrdokumentet uttrycker att det finns en tydligare koppling 

mellan vinst och löneutrymme i kommunala bolag. Dock nämns inga specifika direktiv 

för användningen av rörlig lön och andra typer av monetära incitament. 

 

Efter relativt omfattande sökningar hittar vi inga legala hinder för kommunala bolag att 

använda sig av monetära incitament, även om det finns styrdokument som påverkar 

möjligheterna att motivera på detta sätt. Ett exempel på detta är Linköpings kommun, som 

år 2010 beslutade om ett förbud mot bonusar i kommunalt ägda bolag (corren.se 2010). 
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2.4 Teoretisk sammanfattning 

Precis som vi tidigare nämnt präglas kommunala bolag av en tvetydighet, där de målen de 

står inför kan vara något motstridiga. De traditionellt privata målen kombineras med 

offentliga mål, kommunal styrning och samhälleliga förväntningar. Den sökning vi har 

genomfört visar att styrdokumenten är mer specifika kring de monetära incitamenten och 

något vaga kring de icke-monetära incitamenten. Något som kan anses som fullt naturligt, 

då icke-monetära incitament ofta kan upplevas som mer abstrakta än vad de monetära 

incitamenten är. Vi saknar konkreta bevis för hur kommunala bolag i Sverige faktiskt 

arbetar med att balansera monetära och icke-monetära incitament. Detta kan bero på att 

bolagen inte lägger så stor vikt vid det icke-monetära, men också på att det är svårt att 

mäta förekomsten av icke-monetära incitament. 

 

Vår sökning visar dock på framgångsrik balans mellan monetära och icke-monetära 

incitament i privata bolag, som exempelvis i Janssons (2012) tidigare nämnda forskning 

om bolag som har lyckats skaffa sig långvariga konkurrensfördelar. Det är möjligt att en 

större förekomst av bevis på privata bolag som framgångsrikt balanserar sina incitament 

beror på att det finns fler privata bolag. Det kan också tyda på att de privata bolagen både 

har större frihet att utforma sina system och lägger större vikt vid det. Precis som tidigare 

nämnts finns det argument för att det blir svårt att motivera sin personal och få den att 

följa organisationens mål om enbart monetära incitament används. 

 

Med utgångspunkt i teorigenomgången är det tydligt att ett företags framgångar på många 

sätt kan påverkas av dess förmåga att balansera monetära och icke-monetära incitament. 

Vi intresserar oss för huruvida de kommunala bolagen använder sig av någon typ av 

modell för att motivera sin personal och förena dess mål, och hur denna modell i så fall 

ser ut, hur den används och hur de monetära och icke-monetära incitamenten balanseras. 

Om det inte finns någon formell modell att bygga sina incitamentssystem på, vill vi ta 

reda på hur den i sådana fall skulle kunna se ut. Vi tänker oss att en sådan modell har flera 

faktorer att förhålla sig till. För det första måste modellen utformas med hänsyn till de 

privata målen, så som lönsamhet och effektivitet, och de kommunala målen, som att fylla 

en funktion för samhället. Vidare bör modellen ta hänsyn till de förväntningar som ställs 

på bolagen i enlighet med legitimitetsteori och det sociala kontraktet. Modellen måste 

alltså utformas på ett sätt som kan accepteras av omgivningen. Utöver detta bör modellen 

dessutom ta hänsyn till individerna som direkt påverkas av incitamentens utformning. 
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Precis som teorigenomgången visar krävs en modell som balanserar monetära och icke-

monetära incitament på ett sätt som gynnar både de yttre och inre motivationsfaktorerna 

på rätt sätt.  
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3 Metod 

I detta kapitel inleder vi med en litteraturgenomgång och fortsätter med att förklara vårt 

metodval - sättet vi arbetar på för att samla in och beskriva empirin. Detta baseras på de 

tre komplexa begreppen verklighet, sanning och kunskap och förklaras med hjälp av 

ontologi, kunskapsteori och metod (Jacobsen 2002, s. 29). Syftet med undersökningen, att 

analysera hur monetära och icke-monetära incitament balanseras i kommunala bolag samt 

vilken påverkan intressenternas tvetydiga krav och förväntningar har på detta, styr våra 

metodval.  

 

3.1 Litteraturgenomgång 

Teorin som har samlats in och utgör grunden till denna studie består av artiklar, tidigare 

forskning och litteratur. Eftersom vi var lite osäkra vilka elektroniska databaser som vi 

bör söka i, valde vi för enkelhetens skull att använda oss av universitetets söktjänst 

OneSearch, där de flesta för oss tillgängliga databaser ingår. Vi valde även att använda 

oss av Googles och olika biblioteks söktjänster på Internet, för att hitta både publicerade 

och opublicerade texter. Vi har valt sökord med utgångspunkt i syftet med studien - att ta 

reda på hur utvalda kommunala bolag balanserar sina incitament för sina anställda och 

bakomliggande orsaker till detta. Vid sökning använde vi oss därför av de primära 

sökorden 'incitament', 'belöningssystem', 'motivation', 'kommunala bolag', 

'hybridorganisationer', 'offentliga bolag' och 'privata bolag'. Vi valde även, för att bredda 

sökningen och för att kunna få fram engelska artiklar, att använda engelska sökord 

primärt i 'New Public Management', 'incentive', 'motivation', 'hybrid organizations', 

'public organizations' och 'private organizations'. Självklart kombinerade vi även flera 

sökord vid behov när sökresultatet var för brett, samtidigt som vi strävade mot att göra en 

omfattande och så opartisk sökning som möjligt. 

 

Det visade sig finnas relativt mycket material om motivation och kommunala bolag, men 

inte så mycket som innehöll båda parametrar. De viktigaste artiklarna som förklarade 

kommunala bolag och hybridorganisationer i allmänhet och problematiken kring dessa 

stod Anna Thomasson för (i Thomasson 2009a och 2009b, Kommunal Ekonomi 2009 

samt som medförfattare i Erlingsson et. al 2014). Hon är den författare, som vi kunde 

hitta, som har skrivit mest om detta ämne och utgör därmed en viktig pusselbit i denna 

studie. Vi har beskrivit viktiga (både publicerade och opublicerade) studier i inledningen, 
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som ligger närmast vår egen studie (Jansson 2012, Vision 2014, Vohs, Mead & Goode 

2006, Lindholm, Samuelsson & Stutzin 2003, Skantz & Lundström 2015 samt Lindqvist 

& Hulkkonen 2016). Även De Lima Fagerlind (2015) och Ernstsson (2015) har skrivit 

väsentliga artiklar om tidigare studier. Främst visar dessa studier att offentlig sektor som 

arbetsgivare har lägre status hos studenter samt att det finns begränsningar för offentliga 

bolag att belöna med monetära bonusar. 

 

Flera av dessa studier återkommer vi till i teorikapitlet där ytterligare studier i ämnet 

presenteras, bland annat Samuelssons (2005) förstudie om belöningssystem i ett privat 

försäkringsbolag (SPP). Dessutom beskriver Lindmark & Önnevik (2006) 

belöningssystemets påverkan och hänvisar vidare till flera relevanta studier om olika 

incitament, vilket även Hammermann & Mohnen (2014) gör. Incitamentens effekter 

förklarar vi med Agency Theory och Motivational Crowding Theory, främst med hjälp av 

Anthony et al. (2014). Anthony et al. (2014) återkommer vi till flera gånger i vårt arbete. 

Vi nämner även Maslows behovshierarki och Herzbergs arbetsmotivationsteori (Wolvén 

2012), ”humanagement” (Lundberg 2016) samt motivation och ledarskap (Söderfjäll 

2012). Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer för styrning av kommunala bolag är 

viktiga för förståelsen av styrningen av kommunala bolag. Vi har även tittat på riktlinjer 

som finns för kommunala bolag i några kommuner, såsom Kiruna, Karlshamn och Borås 

Stad. Christensen et al. (2005) är en viktig pusselbit för förståelse av påverkan av New 

Public Management.  

 

I teorikapitlet har vi fokuserat på New Public Managements idéer, på motivation och 

ledarskap samt varför detta är viktigt i olika typer av bolag samt på styrning av 

kommunala bolag. Vi har kombinerat teori med exempel från verkligheten. Begränsade 

studier om motivationssystem inom hybridorganisationer har gjort att vi mest har studerat 

motivation inom offentliga och privata organisationer, eftersom hybridorganisationer 

troligen finns någonstans mellan dessa två. 

 

Bryman & Bell (2013) utgör grunden för detta kapitel, huvudsakligen tillsammans med 

Jacobsen (2002) och Patel & Davidsson (2011). Vi är medvetna om att det bör finnas 

nyare litteratur än en 15 år gammal källa som Jacobsen (2002), men hade denna 

tillgänglig och tyckte att informationen var väsentlig för våra metoder samtidigt som vi 

kompletterar informationen med nyare källor. Med hjälp av ovannämnda källor är det 
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lättare att förstå synen på verkligheten och göra passande vägval bland annat gällande 

forskningsmetodik, metodansats, forskningsdesign, insamlingsmetod, urval och etiska 

överväganden, för att kunna komma fram till nya resultat och välutvecklade analyser. 

 

Vi har försökt att undvika tveksamma källor och att hitta så ny litteratur som möjligt, men 

i vissa fall även använt äldre källor om vi ansett att informationen ändå är relevant för vår 

studie. De källor som vi, utöver ovannämnd teori, använder oss av i vår studie har ingen 

primär roll i våra texter, men hjälper oss att tydliggöra våra texter och fyller därmed även 

de en viktig funktion. Till exempel förser Statistiska Centralbyrån oss med relevant 

statistik om lönenivåerna i både privat och offentlig sektor. 

 

3.2 Ontologi och kunskapsteori 

Enligt Jacobsen (2002) är ontologi - läran om hur världen ser ut - komplicerad eftersom 

det inte finns något entydigt rätt och fel om hur verkligheten bör uppfattas. En särskilt 

central ontologisk diskussion är den om samagerande människor i ett socialt system - är 

allt vi studerar unikt eller handlar det om lagmässigheter? De huvudsakliga ontologiska 

riktningarna är en vetenskaplig i positivismen och en tolkande i interpretativismen. Att 

studera och kartlägga hur de monetära och icke-monetära incitamenten balanseras i 

kommunala bolag blir svårt att göra objektivt och i enlighet med positivismen, eftersom 

den baseras på fenomenalismens kunskap som kan bekräftas med sinnena (Bryman och 

Bell 2013, 36-38). Den speciella bolagsformen gör att styrningssätten troligen varierar 

mycket mellan olika bolag, vilket gör det viktigare att fokusera på människors tolkningar 

av det sociala fenomenet än att försöka skapa en generell förståelse för det. En bra 

incitamentsbalans beror ju också på individerna och organisationen, vilket gör att den 

ändå ständigt förändras. Vi är ute efter att förstå det unika och väljer därmed en 

interpretativ form på studien och fokuserar på några utvalda kommunala bolag. Däremot 

vill vi, genom att välja olika typer av bolag, skapa en bild av hur varierad balanseringen 

kan vara mellan olika kommunala bolag. 

 

3.3 Forskningsmetodik 

Den induktiva ansatsen innebär att forskningens resultat blir till teori - ett valt ämne 

undersöks utförligt och bildar ett resultat (Patel & Davidsson 2011). Den deduktiva går, 

enligt Jacobsen (2002, s. 34), istället från teori till empiri, där förväntningar om världen 

först skaffas fram genom teori och tidigare forskning och därefter visar genomförda 



  
 

26 

studier om dessa stämmer överens med verkligheten. Båda metoder ger tolkningar av 

verkligheten men den deduktiva metoden passar bättre när man, som i vårt fall, är ute 

efter individers syn på tydligt definierade förhållanden. En induktiv undersökning passar 

istället bättre när större osäkerhet råder angående vad som är relevanta förhållanden. 

Jacobsen (2002, s. 56-46) tycker att det är svårt att välja antingen en induktiv eller en 

deduktiv ansats, och diskuterar istället öppenhet. Det finns även en abduktiv väg att gå, då 

undersökningen är en kombination av en induktiv och en deduktiv undersökning (Patel & 

Davidsson 2011).  

 

Eftersom vi är ute efter individers syn på relativt tydligt definierade förhållanden har vi 

alltså valt att genomföra en deduktiv undersökning. Vi har utgått från teori i form av 

litteratur, artiklar och tidigare forskning för att sedan undersöka hur verkligheten ser ut. 

Med teoridelen i ryggen vet vi vilka delar som är relevanta för undersökningen. Vi är inte 

ute efter generaliserbara slutsatser. Vi är medvetna om att den deduktiva metoden 

kritiseras för att teorin skapar en utgångspunkt med fler förväntningar, men tror inte att 

detta påverkar vår undersökning särskilt mycket då förväntningarna handlar om både 

privat och "heloffentlig" incitamentsbalans. Den analytiska ansatsen bör vara central 

(Jacobsen 2002). 

 

3.4 Metodansats 

Den kvantitativa metoden grundar sig i att den sociala verkligheten mäts med siffror som 

kan bearbetas statistiskt (Jacobsen 2002). Den kvalitativa forskningsstrategin lägger 

istället tyngden på ord vid insamling av data och är därmed svår att konkret mäta 

(Bryman & Bell 2013). Om den kunskapsteoretiska inriktningen i vår studie hade varit av 

naturvetenskaplig modell, där man fokuserar på mätbara fakta och inte tar hänsyn till 

känslomässiga aspekter (Bryman & Bell 2013), så hade den kvantitativa undersökningen 

passat bättre. Men eftersom vi strävar efter att förstå sociala fenomen och behöver veta 

hur människor tolkar den sociala verkligheten (Jacobsen 2002) måste vi observera dem 

och låta dem prata med egna ord. Vi har alltså gjort ett kvalitativt val.  

Vi är medvetna om att den kvalitativa metoden, enligt Jacobsen (2002, s. 35), kritiseras 

för att enbart mäta undersökarnas förståelse av en företeelse, men ser istället fördelar i att 

det är en mer flexibel ansats än den kvantitativa. Vi har låtit respondenternas egna ord ge 

en tydlig bild av deras tolkning av den sociala verkligheten. Vi har även, som forskare, 

fokuserat på tre faktorer för att göra detta möjligt: vår förmåga att förstå den vi 
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undersöker (närhet), intensitet och långvarighet för korrekt uppfattning (dialog) samt 

anpassning till den under forskningsprocessen konstruerade verkligheten (flexibilitet) 

(Jacobsen 2002). Alla tre exempel på tidigare liknande forskning som vi nämnde i 

inledningen gjordes med kvalitativ ansats, vilket ytterligare förstärker vår tro om att detta 

var rätt väg att gå även för oss. 

 

3.5 Forskningsdesign 

Bryman & Bell (2013, s. 67) nämner fem olika typer av design - experimentell design, 

tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design. Av dessa 

valde vi genast bort den experimentella designen, då vi inte kunde experimentera med 

incitamenten i de kommunala bolagen och på så vis komma fram till en förklaring. Den 

longitudinella designen valde vi också bort, främst för att den studerar tidsmässiga 

förhållanden mellan variabler, vilket vi inte är intresserade av. Vi valde även bort den 

komparativa designen, eftersom vi hade bestämt oss för att studera fler än två fall och för 

att syftet med vår studie inte har varit att jämföra de undersökta bolagen. Då återstod 

tvärsnitts- och fallstudiedesign för vår studie. Tvärsnittsdesignen innefattar enligt Bryman 

& Bell (2013) fler än ett fall, ofta många, eftersom variation eftersöks och för att 

urvalsförfarandet ska bli som planerat. Den är främst kvantitativ, men sägs förekomma 

även vid kvalitativa intervjuer med flera personer. Fallstudiedesignen innebär mer 

djupgående studier av ett enda fall, till exempel av en organisation.  

 

Vi ville ju studera bolagen så djupt som det krävdes för att få svar på våra frågor, men 

ville även studera fler bolag eftersom vi tror att incitamenten kan skilja sig mycket mellan 

organisationer. Men en kombinerad djup och bredd skapar, enligt Jacobsen (2002), 

problem - datainsamlingen tar lång tid och analysen blir omfattande när insamlade data är 

utförliga och varierande. Den ”ideala” forskningsuppläggningen innefattar många 

variabler och många enheter, en uppläggning som i princip är omöjlig att nå med 

begränsade resurser. Andersen (1997, s. 8-9) menar att fallstudier ”rör sig om ett eller 

några få fall som görs till föremål för ingående studier” och passar med andra ord in på 

våra studier (Jacobsen 2002, s. 95). Men våra studier passar även in under kategorin små-

N-studier, som Jacobsen (2002) beskriver som val av ett fåtal (5-10) enheter som 

möjliggör ett djup i varje enskild enhet.  Även om det inte verkar finnas någon tydlig 

gräns mellan fallstudier (av minst fem fall) och små-N-studier så tar den sistnämnda bort 

fokus på en enda plats, och fokuserar istället mer på kontexten.  
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Vår problemställning och vårt syfte är tillräckligt avgränsade så att antalet variabler inte 

blev för många för att kunna få en helhetsbild hos flera bolag. Fallstudier nämnde vi 

exempel på i inledningen när vi skrev om tidigare liknande forskning. Bryman & Bell 

(2013) menar att några av företagsekonomins mest kända studier baseras på fallstudier 

och hänvisar till Eisenhardt & Graebner (2007) beskrivning av fallstudier som en omtyckt 

och välanvänd design inom företagsekonomiska studier. Tidigare forskning med små-N-

studier har exempelvis Szpakowska Lindsjö & Wester (2008, s. 9-10) gjort om 

rekryterings- och motivationsprocesser inom detaljhandeln i Sverige, där författarna 

tyckte att variationen i enheter från olika kontexter kunde ge ”en rikare beskrivning av 

fenomenet jämfört med om endast ett enskilt fall studerades”. Vi har valt att kalla våra 

studier för (multipla) fallstudier. 

 

3.6 Insamlingsmetod 

Bryman & Bell (2013) nämner insamlingsmetoderna etnografi och deltagande 

observation, fokusgruppsmetoden samt kvalitativa intervjuer. Etnografi och deltagande 

observation passade inte vår undersökning, eftersom vi inte kan observera oss fram till 

hur incitamentssystemet ser ut i ett bolag och de bakomliggande orsakerna till detta. 

Fokusgruppsmetoden innebär att man intervjuar flera personer i grupp och ställer frågor 

om ett visst ämnesområde som diskuteras på djupet. Anledningen till att välja 

fokusgrupper kan vara att det är billigare och sparar tid, eller att forskaren är intresserad 

av hur personerna beter sig i grupp. Vi såg inga fördelar i att intervjua i grupper. Vi ansåg 

dessutom att en gruppintervju med utvalda chefer skulle vara svår att få ihop, på grund av 

deras (troligen) hektiska tidsschema. Kvalitativa intervjuer passade därmed vår studie 

bäst.  

De vanligaste typerna av intervjuer som används vid kvalitativ forskning är, enligt 

Bryman & Bell (2013), ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Den 

ostrukturerade intervjun liknar till viss del ett vanligt samtal, där forskaren endast har ett 

fåtal uppställda punkter som ska diskuteras. Ibland ställer forskaren till och med bara en 

enda fråga om ett specifikt ämne och låter sedan respondenten tala fritt. Den 

semistrukturerade intervjun innefattar ofta utvalda teman och forskaren kan använda sig 

av en intervjuguide med vissa utvalda frågor. Dessa frågor behöver inte ställas i ordning 

och det är fritt fram att ställa följdfrågor. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer eftersom det passade vår studie med relativt tydligt fokus inom ett område 

(Bryman & Bell 2013). Vi har intervjuat vd eller den chef som har bäst kunskap om 
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incitamentssystemen i de utvalda kommunala bolagen och ville få med så mycket som 

möjligt av deras resonemang kring incitamenten och vad som påverkar dessa. Samtidigt 

ville vi ha friheten och möjligheten att ställa följdfrågor och be dem utveckla sina 

resonemang. Vi har tagit hjälp av en intervjuguide innehållandes studiens tilltänkta teman. 

En fördel med de semistrukturerade intervjuerna var att vi kunde få fram eventuella 

oväntade svar om incitamentssystemen och spontant kunde ställa följdfrågor om dessa. 

En nackdel kan vara att det kan vara problematiskt att få de utvalda högt uppsatta 

respondenterna att intressera sig för våra frågor och att ta sig tiden att medverka i 

intervjuerna. Detta upplevde vi inte att var ett problem. 

 

3.7 Urval och datainsamling 

3.7.1 Urval 

Det finns olika sorters urval beroende på vilken typ av forskning som bedrivs. Bryman 

och Bell (2013) menar att urvalet görs ifrån en population, som i vårt fall är alla svenska 

kommunala bolag. Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval ifrån populationen - ett, enligt 

författarna, mycket vanligt icke-sannolikhetsurval inom ekonomi och management där 

urvalet görs utifrån lättillgänglighet. Vi är medvetna om att bekvämlighetsurvalet 

begränsar generaliserbarheten till populationen, men anser att ett sannolikhetsurval skulle 

ha krävt tid och resurser som vi inte hade. Vi valde ut fem kommunala bolag i vår 

geografiska närhet - ett i Västsverige, två i Småland och två i Blekinge. Dessa bolag är 

verksamma i två olika branscher - energi- och bostadsbranschen. Bolagets representanter 

har varit lättillgängliga och vi har fått med olika storlekar, branscher och ägare i vår 

studie för att skapa en bredare bild av hur incitamentsprogrammen kan se ut i kommunala 

bolag. Bolagens uppbyggnad skiljer sig åt mellan dessa olika typer av bolag. 

  

Vår studie består av totalt fem respondenter och är utvalda med tanke på vårt 

forskningssyfte. För att det inte skulle bli för tidsomfattande valde vi, i samråd med 

bolagets personal, i första hand ut en insatt respondent på varje kommunalt bolag och lät 

denna svara för hela organisationen. Vid behov, beroende på hur organisationerna var 

uppbyggda, fanns möjligheten att intervjua flera personer men detta kände vi att inte 

behövdes. De utvalda respondenterna är två vd:ar samt en ekonomichef, en 

kommunikationsansvarig och en verksamhetsutvecklare. Samtliga dessa innehar en stor 

kunskap om bolagens verksamhet och påverkan av de olika intressenternas krav och 
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förväntningar gällande incitamentsprogram för de anställda. I tabell 1 nedan finns 

studiens bolag och respondenter sammanfattade tillsammans med intervjutiderna. 

   

Bolag och respondenter 

 Respondent Ägande Placering Antal 

anställ

da 

Intervju- 

tid 

 

Huvudsaklig 

verksamhet 

Energibolaget 1 Kommunikations- 

ansvarig 

Kommunägt Småland ca. 50 40 min. Fibernät, elnät, 

vatten, avlopp, 

fjärrvärme 

Energibolaget 2 Verksamhets- 

utvecklare 

Ingår i 

kommunägd 

koncern 

 

Blekinge 200+ 35 min. Renhållning, 

energi 

Bostadsbolaget 1 Vd Kommunägt Småland 14 50 min. Ägande, 

förvaltning, 

administration 

Bostadsbolaget 2 Vd Ingår i 

kommunägd 

koncern 

Väst-

sverige 

200+ 45 min. Ägande, 

förvaltning, 

administration 

Bostadsbolaget 3 Ekonomichef Ingår i 

kommunägd 

koncern 

Blekinge ca. 40 30 min. Ägande, 

förvaltning, 

administration 

Tabell 1. Bolag och respondenter. 

 

3.7.2 Datainsamling och analys 

Intervjufrågorna utformades efter att vi hade formulerat syftet med studien och skrivit 

större delen av teorikapitlet. Detta eftersom vi skulle ha mer kunskap och större förståelse 

om ämnet innan vi formulerade intervjufrågorna, så att respondenternas svar verkligen 

skulle kunna hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. Vi valde att använda oss av en 

intervjuguide (se bilaga A) eftersom vi har specifika teman vi vill ta upp men ändå ha 

utrymme för fria följdfrågor (Bryman & Bell 2013, s. 475-477). Vår guide bestod av en 

kort minneslista över de teman som skulle täckas men även av mer detaljerade 

frågeställningar som skulle besvaras i intervjun. Dessa teman, vilka inriktar sig på den 

kommunala styrningen, privat konkurrens samt incitament och motivation, hjälpte oss ta 

fram den information som behövdes för att förstå bolagens situation och besvara 

forskningsfrågan. Den innehöll även olika typer av frågor som kunde ställas, till exempel 

sonderingsfrågor och strukturerade kommentarer samt påminnelse om att tystnad ibland 

behövs för att få fram respondentens alla viktiga svar. Syftet var att få fram vad den 

intervjuade känner och upplever, vilket kräver utrymme för fria samtal.  

Insamlingen av primärdata gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Tanken var att vi 

skulle åka ut till alla olika bolag för att göra intervjuerna på plats, men i två av fallen fick 

vi sena återbud på grund av sjukdom och blev tvungna att göra dem per telefon. Detta 
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tyckte vi ändå fungerade bra, särskilt med erfarenheten av de övriga tre intervjuerna i 

ryggen. 

 

Enligt Bryman & Bell (2013, s. 576) är analytisk induktion och grundad teori de två 

vanligaste metoderna när det gäller analysstrategier. Analytisk induktion har vi valt bort 

eftersom vi inte ställer upp en hypotes som ska bevisas med insamlad data genom 

hämtning av data i flera omgångar till dess att inga avvikelser förekommer. Vi har 

däremot valt att analysera med metoden grundad teori, som innebär att forskaren samlar 

in data och analyserar under tiden som forskningen pågår. Mer detaljerat har vi delat in 

analysen i olika teman, som även används i vår intervjuguide. Författarna kallar detta för 

tematisk analys. 

 

3.8 Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 

Bryman & Bell (2013, s. 62) menar att reliabilitet, replikerbarhet och validitet är tre 

mycket viktiga kriterier inom företagsekonomisk forskning. Och kvalitativ forskning 

skiljer sig från kvantitativ, vilket kräver anpassade bedömningskriterier. Författarna 

hänvisar bland annat till LeCompte & Goetz (1982), som delar upp reliabilitet och 

validitet i interna och externa delar. Extern reliabilitet handlar om replikerbarhet som är 

svår i kvalitativ forskning. Detta var vi medvetna om men underlättar eventuella framtida 

replikeringsförsök genom att beskriva vårt tillvägagångssätt i detalj. Den interna 

reliabiliteten handlar om att vi som forskare kommer överens om hur vi tolkar våra 

observationer. Intern validitet är viktigast och innebär att utvecklade teoretiska idéer 

stämmer överens med gjorda observationer. Extern validitet innebär generalisering till 

andra platser och situationer vilket är svårt när det, som i vårt fall, oftast är fallstudier och 

begränsade urval inom kvalitativ forskning. Bryman & Bell (2013) nämner även Lincoln 

& Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994), som liksom LeCompte & Goetz (1982) 

tycker att kvalitativ forskning behöver egna bedömningskriterier. De menar att kvalitativ 

forskning bör bedömas utifrån trovärdighet och äkthet.  

 

I vår studie har vi lagt mest fokus på att analyserna och slutsatserna ska hänga ihop med 

observationerna och med teorin, men även på att vi är överens om tolkningarna och att vi 

är noggranna med vår beskrivning av tillvägagångssättet. Detta för att nå intern och 

extern reliabilitet samt framförallt intern validitet. Den externa reliabiliteten är dock svår 

och tveksam i kvalitativa arbeten. 
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3.9 Etiska överväganden 

3.9.1 Forskningsetiska principer 

Forskning främjar samhällets såväl som individens utveckling och är därför nödvändig för 

att saker ska kunna förbättras. Vetenskapsrådet (2002) menar att forskaren bör lägga stor 

vikt vid de etiska aspekter som är till för att skydda enskilda individer och företag, då 

känslig information kan göra stor skada. Forskaren måste därför sträva efter att finna 

balans mellan nyttan med forskningen och den skada som den kan orsaka. Bryman & Bell 

(2013, s. 137) menar att regler kring forskningsetik oftast innefattar aspekter som 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för direkt involverade personer. De 

viktigaste etiska principerna är: 

 Informationskravet - att informera de involverade personerna om forskningens ändamål 

och omfattning. 

 Samtyckeskravet - att tydliggöra frivilligheten att ingå i forskningen för de involverade 

personerna. Vid minderårigas medverkan kan godkännande från förälder eller 

vårdnadshavare behövas. 

 Konfidentialitets- och anonymitetskravet - att alla uppgifter om berörda personer ska 

förvaras i säkerhet, otillgängligt för obehöriga. 

 Nyttjandekravet - att de insamlade uppgifterna endast får användas i det angivna 

forskningssammanhanget. 

 Falska förespeglingar - att forskaren måste ge sanningsenlig information angående 

forskningen till de involverade personerna. 

 

3.9.2 Våra etiska överväganden 

För att forskningen skulle klara av att följa de tidigare nämnda forskningsetiska 

principerna, ställdes krav på oss som har genomfört denna studie. Vi har tydligt redogjort 

syfte, ändamål och tillvägagångssätt för deltagarna, samt förtydligat att deras deltagande 

är helt frivilligt. Vi har på förhand skickat ett informationsbrev (bilaga B) till deltagarna, 

där vi beskriver studiens syfte och varför vi ville genomföra intervjuerna. Vi är väl 

medvetna om att deltagarnas uppgifter och lämnad information måste hanteras på ett 

ansvarsfullt sätt och endast i relation till vår forskning, vilket också har kommunicerats 

till deltagarna. Vi har bara intervjuat personer över 18 år. Vi har också, innan 

intervjuernas genomförande, informerat om att respondenterna har möjlighet att vara 
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anonyma, eftersom vi inte ser någon anledning till att icke-anonyma respondenter skulle 

ge ett mervärde i vår studie. Bara en av dem hade denna önskan, men vi gav alla anonyma 

namn och bolag för enhetlighet. Vi har varit så öppna och ärliga som möjligt, så att 

deltagarna har känt sig trygga nog att vara en del av vår studie. Vi upplevde inte under 

studiens gång att det har dykt upp situationer där vissa etiska principer riskerade att 

utmanas. 
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4 Empiri 

Nedan presenterar vi den information som har kommit ur våra genomförda intervjuer. Vi 

inleder med en kortare presentation för att få en uppfattning om vem svaren kommer 

ifrån, innan vi presenterar respondenternas svar under respektive underrubrik. I slutet av 

varje avsnitt sammanfattas och jämförs svaren emellan bolagen, tillsammans med en 

kortare jämförelse av respondenternas svar. Ett par av de områden i vår intervjuguide har 

i denna del slagits ihop. 

 

4.1 Presentation 

Vi har intervjuat fem kommunala bolag, varav tre bostadsbolag och två energibolag. Både 

bostadsbolag och energibolag i undersökningen har en geografisk spridning och har 

således olika ägare. Men framförallt skiljer bolagen sig åt sett till storlek, vilket bör visa 

på skillnader i den kommunala styrningen.  

  

Energibolaget 1 är beläget i Småland och har ca 50 anställda fördelat på tjänstemän och 

tekniker. Bolaget verkar inom områden som fibernät, energi, vatten och avlopp samt 

fjärrvärme och man delar vissa kostnader med kommunen i form av gemensamma 

administrativa tjänster. Vår respondent är kommunikationsansvarig på bolaget sedan 2015 

och är väl insatt i hur organisationen är uppbyggd och hur den fungerar. Kontoret är 

modernt men ändå hemtrevligt och man blir väl omhändertagen som besökare. Det märks 

att de har en god stämning inom organisationen. Respondenten berättar att under två och 

ett halvt år som anställd så har en enda person sagt upp sig, vilket vittnar om att bolaget 

har lyckats med att få en nöjd personal som är samrådig med ledningen. Kommunen står 

som ensam ägare av energibolaget 1. 

 

Energibolaget 2 är beläget i Blekinge, med lite över 200 anställda och en genomsnittlig 

ålder på 43 år. Bolaget har fem olika affärsområden inom renhållning och energi. 

Bolagets vd är 61 år och anställd i bolaget sedan fyra år, med tidigare erfarenhet från både 

privat och offentlig verksamhet. Respondent är bolagets verksamhetsutvecklare, och har 

arbetat för bolaget i två år. Personalen beskrivs som trogen och om de vill avancera eller 

byta arbete, så gör de gärna det inom bolaget då det finns många olika områden att arbeta 

inom på ett och samma bolag. Energibolaget 2 är ett av sju dotterbolag som ingår i en 

helägd kommunkoncern. 
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Bostadsbolaget 1 befinner sig i Småland, förvaltas utan hjälp från kommunen och har 14 

anställda, fördelat på tjänstemän, fastighetsskötare och lokalvårdare. Bolaget äger och 

förvaltar knappt 900 lägenheter. Vd:n som är respondent i intervjun är i femtioårsåldern 

och har varit anställd på bolaget sedan åtta år tillbaka. Innan dess arbetade vd:n inom 

privat sektor. Bolaget har en trogen personal med få uppsägningar, vilket enligt vd:n 

snarare beror på att de flesta börjar närma sig pensionen och har svårt att byta arbete än 

att de stannar kvar för att de trivs. Bolaget är helt kommunägt. 

 

Bostadsbolaget 2 är ett större bolag i Västsverige med över 200 anställda och drygt 50 

000 hyresgäster. Respondent är bolagets vd, en man som har varit verksam i bolaget i 

över 20 år och vd för bolaget i drygt hälften av den tiden. Med en stor organisation står 

bolaget på egna ben och behöver ingen administrativ hjälp från sin ägare. Dock köps vissa 

administrativa tjänster, som tidigare legat inom bolaget, in från externa aktörer. 

Organisationen beskrivs som decentraliserad och ägs av ett kommunägt aktiebolag, som 

dessutom äger samtliga av de kommunala bolagen i kommunen.  

 

Bostadsbolaget 3 har runt 40 anställda, är beläget i Blekinge och både äger och förvaltar 

runt 3 900 hyreslägenheter. Bolaget ansvarar själva för bland annat personal, ekonomi, 

uthyrning och felanmälan. Utöver det så finns bovärdar som sköter mindre reparationer, 

besiktningar och hyresgästkontakter samt reparatörer som utför större reparationer och 

underhåll i lägenheterna. Dessa rapporterar till en gemensam servicechef. Respondent är 

bolagets ekonomichef, som är 47 år och har varit anställd i bolaget sedan 2001. Kontoret 

är modernt och består av kontorslandskap likväl som enskilda kontor. Bolaget är helt 

kommunägt och ingår i en koncern. 

  

4.2 Kommunala direktiv och förväntningar på bolagen 

Energibolaget 1 sköter sig i stort sett själva utan att kommunen detaljstyr de utan endast 

sätter upp större mål. Kommunen kommer med vissa direktiv, men då på större nivå som 

exempelvis satsningar på fiber. Bolaget har olika regler för olika områden, VA-

avdelningen har exempelvis direktiv om att gå plus minus noll inom en treårsperiod, 

vilket innebär att de har tid att planera en besparing eller investering. På elnätet får 

bolaget göra vinst, men är styrda av lagar, regler samt ett vinsttak. Bolaget förväntas 
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prioritera samhället även om det är en kortsiktigt dålig investering. Ett exempel på detta 

är investering på fiber, som i början innebär en mycket kostsam investering som tar lång 

tid att få att gå med vinst. Respondenten tycker, trots de övergripande målen kring 

lönsamheten, inte att de påverkas så mycket av den kommunala styrningen. Bolaget sätter 

själva rutiner för arbete med mål och motivation, med undantag för stora mål som 

exempelvis att se till att hela kommunen ska ha fiber inom ett visst antal år. Sådana 

övergripande mål sätts, som tidigare har nämnts, av kommunen. 

Energibolaget 2 möter främst förväntningar på att uppnå lönsamhet och generera vinst. 

Kommunen förväntar sig en viss avkastning och budgeterar för denna i sin kommunala 

verksamhet. Utöver detta så förväntas bolaget arbeta för en bättre miljö och ett 

utvecklande samhälle. Bortsett från de övergripande målen upplever inte respondenten att 

bolaget påverkas så mycket av de kommunala direktiven, då de har varit skonade från 

detaljstyrning från ägarens sida. 

 

Vd:n i Bostadsbolaget 1 lägger inte så stor vikt vid kommunala direktiv och förväntningar 

på bolaget eftersom han anser att de är ett eget bolag som förväntas fungera som ett 

vanligt aktiebolag som lyder under de lagar och regler som råder. Vd:n är väl påläst och 

intresserad av de lagar och bestämmelser som gäller för kommunala bolag. Han nämner 

samtidigt att kommunen ibland vill bestämma över sådant som ligger på hans bord, något 

som han gör dem uppmärksamma på. Det är tydligt att vd:n är bestämd och vill sköta om 

sitt bolag själv tillsammans med sin personal, så även om kommunen ibland vill gå in och 

detaljstyra vissa ärenden så blir deras representanter tillrättavisade av vd:n. Den styrning 

som faktiskt påverkar bolaget är kravet på att de måste hyra ut till alla personer som 

behöver någonstans att bo, de kan alltså inte bestämma själva vilka de vill hyra ut till, 

vilket de privata bostadsbolagen har större möjligheter till. Detta leder till kritik från 

hyresgäster på grund av mindre lämpliga hyresgäster som orsakar problem, kritik som i 

sin tur kan påverka de anställda negativt. Kommunens målsättning är att ta hand om och 

se till att alla har någonstans att bo, men bostadsbolagets målsättning är att ha nöjda 

hyresgäster som betalar hyran. Här stämmer inte målsättningarna överens och det blir 

dessvärre bostadsbolagets personal som står emellan och måste lösa problemen. 

 

Bostadsbolaget 2:s kommunala styrning finns sammanfattad i ett antal dokument med 

policies och direktiv som gäller samtliga av kommunens kommunala bolag. Dokumenten, 

som är framtagna av ägarbolagets styrelse och kommunfullmäktige, omfattar områden 
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som till exempel ledning, investering, finans, uthyrning och miljö. Det finns tydliga 

förväntningar från ägaren att bolaget ska förmedla bostäder på ett sätt som främjas av 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, samtidigt som ägaren även har finansiella krav 

som visar sig i olika nyckeltal för lönsamhet, likviditet och finansiell ställning. 

Respondenten menar att den kommunala styrningen inte är någon nyhet för verksamheten 

och att den är väl anpassad till bolagsformen. Den kommunala styrningen ledde under 90-

talet till att bolaget förbjöds att använda sitt monetära bonussystem. Bonussystemet togs 

bort som följd av ett direktiv från kommunen, som förbjöd alla typer av bonusar i alla de 

kommunala bolagen. Beslutet var av ideologisk art för att kommunens verksamhet skulle 

använda sina medel effektivt och för att bonusar ansågs vara varken effektiva eller 

passande för kommunal verksamhet. Förbudet från kommunen leder till att bolaget 

känner att de, bortsett från den individuella lönesättningen, endast kan använda sig av 

icke-monetära incitament för att motivera sina anställda. För de icke-monetära 

incitamenten finns egentligen inga begränsningar i de kommunala direktiven, bortsett från 

vissa typer av förmåner.  

 

Bostadsbolaget 3 har precis som övriga bolag finansiella förväntningar på sig, vilka 

formuleras till att bolaget ska nå en lönsamhet på 2 % och ha en soliditet på 17 %. 

Dessutom så styrs de av måldokument utfärdade av kommunfullmäktige som bland annat 

formulerar en affärsplan. Respondenten upplever att de är ganska hårt styrda gällande 

dessa övergripande mål och har liten förmåga att styra själva. De har även krav på sig att 

utgöra samhällsnytta och förväntningar på sig att erbjuda bostäder till samtliga samhällets 

invånare. Däremot går inte kommunen in och bestämmer hur bolaget ska styra sin 

personal, de förväntar sig att bolaget får sin personal att arbeta mot organisationens mål, 

men hur de går tillväga lägger sig inte kommunen i. 

 

Samtliga respondenter, förutom vd:n i Bostadsbolaget 1, uttrycker att det finns tydliga 

förväntningar på bolaget från kommunens sida. Gemensamt för de bolag som talar om 

direktiv och förväntningar, är att det finns finansiella mål. De finansiella målen skiljer sig 

i vissa fall åt, som till exempel för Energibolaget 1 har ett vinsttak. En gemensam 

nämnare för flera av bolagen är även att de förväntas ta socialt ansvar i sin verksamhet, 

dock ansvarar bolagen själva för hur arbetat med det sociala ansvaret ska utformas. Flera 

av respondenterna menar att den kommunala styrningen faktiskt inte påverkar bolagens 

arbete med mål och motivation i någon större utsträckning, utan att de faktiskt har relativt 
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fria tyglar på området. Bostadsbolaget 2 är dock ett undantag, vilket förbudet mot 

monetära bonusar är ett starkt exempel på. Samtliga bolag har som tidigare nämnts en hel 

del krav och förväntningar på sig från sina ägare, vilket överförs till målsättningar i 

bolagen. Utformningen av dessa mål verkar däremot vara utan större påverkan från 

ägaren. Som vi tidigare har funnit saknas det tydliga regler om icke-monetära incitament i 

kommunala bolag, vilket också visar sig i många av de kommunala styrdokumenten.  

 

4.3 Svårigheter att vara ett kommunalt bolag på privat marknad 

Energibolaget 1 upplever svårigheter i de olika lagar och regler de måste förhålla sig till. 

Eftersom det är en hybridorganisation så ska bolaget delvis fungera som ett självständigt 

bolag samtidigt som de ska tänka på samhällets bästa och följa kommunala direktiv. Det 

är flera olika delar som ska hanteras och istället för att det fokuseras på en bransch finns 

det flera olika branscher att hålla koll på. Det är värre att vara hybrid än rent kommunal, 

eftersom det måste tas hänsyn till fler regler. 

 

Det finns framför allt en svårighet som uppstår då Energibolaget 2 har flera olika 

affärsområden, vilket är en följd av att det är ett kommunalt bolag. Respondenten menar 

att privata aktörer oftast behöver ha många olika affärsområden. Problemet när områdena 

hänger ihop är att de vänder sig till samma kunder som i många blir irriterade av att ena 

affärsområdet höjer priserna, vilket går ut över bolagets anseende på samtliga områden.  

 

Bostadsbolaget 1 menar att det kan vara svårt att de ständigt blir påpassade av 

samhällsinvånarna. Något som vd:n tycker är helt i sin ordning då samhällsinvånarna 

indirekt äger bolaget, men problemet med detta är att de blandar ihop kommunen med 

bolaget och kan be dem utföra alla möjliga sorters arbeten som ligger utanför bolagets 

ansvarsområden, då kommuninvånarna har svårt att skilja på kommunen och dess bolag. 

Även kommunanställda och politiker kan ibland kräva att det ska utföras arbeten åt dem, 

även om det inte är relaterat till bostadsbolaget. Vd:n berättar att han vid flera tillfällen 

har fått förklara för intressenter att bolaget inte kan ansvara för mer än sitt affärsområde. 

Vd:n i Bostadsbolaget 2 menar att det kommunala ägandet i vissa fall hämmar 

verksamheten och att vissa delar hade bedrivits annorlunda om ägaren inte var kommunal. 

Han berättar att ägaren just nu argumenterar för en harmonisering av de kommunala 

bolagens löner, något han motsätter sig då bolaget ligger relativt högt sett till sina 
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kommunala motsvarigheter. Det skulle, bortsett från svårigheterna med en harmonisering, 

även riskera att bolaget tappar kompetent personal. Vd:n är dock medveten om att ifall 

harmoniseringen faktiskt blir sanktionerad av ägaren, så har bolaget inte några 

möjligheter att motsätta sig beslutet. Respondenten berättar att riktlinjer och direktiv 

orsakar bolaget högre merkostnader relaterade till byråkrati än vad dess privata 

motsvarigheter har.  

 

Respondenten för Bostadsbolaget 3 nämner att det finns svårigheter i att finnas till för 

samhällsinvånarna, även då de är olämpliga som hyresgäster. De har rätten att neka 

uthyrning, men måste då ha en bra motivering till detta. En annan svårighet är att det är 

långa beslutsvägar och att det kan ta upp till fyra månader från förslag till beslut. 

 

Samtliga respondenter uttrycker att det finns svårigheter med att vara ett kommunalt 

bolag på privat marknad, men de avger olika anledningar. Två respondenter menar att det 

är samhällets förväntningar på bolaget som orsakar störst svårigheter, medan de övriga 

bolagen har egna anledningar. De menar att lagar och regler, den kommunala styrningen 

samt verksamhetens utformning är huvudsakliga orsaker till försvårande omständigheter. 

Två av respondenterna uttrycker dessutom att verksamheten påverkas negativt av långa 

beslutsvägar och mycket administration. Givetvis kan det vara en effekt av 

respondenternas personliga uppfattningar, men det tyder ändå på att alla kommunala 

bolag inte står inför exakt samma utmaningar.  

 

4.4 Bolagens arbete med motivation och incitament   

4.4.1 Monetärt  

Tjänstemännen i Energibolaget 1 har individuell lönesättning, vilken påverkas av de mål 

som gemensamt med chef sätts upp i lönesamtal. Den individuella lönesättningen 

fungerar som ett incitament till att jobba hårdare, då det ska finnas en tydlig koppling 

mellan lön och prestation. Vid anställningen så förhandlar de anställda till sig sin lön, och 

vid den årliga löneförhandlingen så har arbetsgivaren en pott som de får fördela som de 

vill över de anställda. Detta brukar innebära att de som varit motiverade och arbetsamma 

får större höjning än de som bara gör det som de absolut måste. Driftteknikerna har alla 

samma lön, mycket på grund av att de arbetar i grupp. Alla VA-tekniker har samma lön 

inom sin grupp och alla eltekniker har samma inom sin grupp och så vidare, men 

lönenivåerna skiljer sig mellan de olika grupperna då de sätts med hänsyn till bransch och 
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fackförbund. Respondenten upplyser om att Energibolaget 1 generellt sett har bra löner 

och att de anställda verkar nöjda, vilket kan påverka det faktum att så gott som ingen 

väljer att sluta på bolaget. 

I Energibolaget 2 förekommer inga bonusar i bolaget och lönerna ligger något under 

medel. Tjänstemännen har individuella löner, vilka de kan påverka genom att uppfylla de 

individuellt uppsatta målen.  

 

Bostadsbolaget 1 har individuell lönesättning över hela linjen. Branschmässigt ligger 

lönerna ganska bra till, kanske något högre än genomsnittet. Men de verkar i en 

låglönebransch och det finns därmed inte mycket monetärt att spela med, eftersom det 

skulle leda till att bolaget måste höja hyrorna eller kapa kostnader för att höja lönerna och 

detta skulle då gå ut över hyresgästerna. Om bolaget hade verkat i en höglönebransch 

menar vd:n att det skulle kunna förekomma fler monetära incitament, eftersom att det inte 

finns någonting som säger att de inte får använda sig av dessa. Det saknas styrning från 

kommunen och personalen går under fackförbundets avtal. Den styrning som finns gäller 

vd:s lön. 

 

Med förbud mot monetära bonusar i Bostadsbolaget 2 fungerar den individuella 

lönesättningen enligt respondenten som enda monetära incitament. Det är för vd:n väldigt 

viktigt att individen uppfattar den individuella lönen som en effekt av dennes prestation. 

Det ska finnas en tydlig koppling mellan lön och prestation, vilket också framgår av de 

kommunala riktlinjerna. Trots en relativt hög lönenivå mot kommunala motsvarigheter 

menar han att de har svårt att konkurrera lönemässigt med privata bolag, och måste 

motivera på andra sätt än enbart med lön.  

 

Bostadsbolaget 3 använder sig av individuella löner hos samtliga anställda, så att dessa 

har möjlighet att påverka sin lön genom större engagemang och högre prestation 

gentemot bolaget. Lönerna är marknadsmässiga jämfört med andra kommunala 

bostadsbolag, men något lägre än de löner som de privata aktörerna ger. 

 

Samtliga respondenter berättar, i linje med vår förutfattade förväntning på studien, att det 

inte förekommer några bonusar, utan de monetära incitament som förekommer kommer i 

form av den individuella lönesättning som alla bolag i studien nämner. Att det saknas 

bonussystem kan, förutom i fallet där det finns ett förbud, ha flera förklaringar. De 
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kommunala direktiven kan ha sin del i utformningen, men flera bolag menar att det 

saknas direktiv på området. En förklaring kan vara att samhällets förväntningar påverkar 

hur bolaget får motivera, men det är också möjligt att bolagen verkar i branscher där 

bonussystem inte passar så bra - något som en av respondenterna uttrycker. Från SKL:s 

sida saknas det, som tidigare nämnts, regler kring monetära bonussystem i kommunala 

bolag, men det riskerar att uppmärksammas av allmänheten om monetära bonussystem 

används på ett, enligt allmänheten, otillfredsställande sätt. Den individuella 

lönesättningen får för samtliga bolag fungera som monetärt incitament, där det ska finnas 

en stark koppling till prestation. 

 

4.4.2 Icke-monetärt  

Energibolaget 1 erbjuder utbildning när det behövs och efterfrågas. De lägger stor vikt vid 

hälsa och välmående, vilket mest visar sig i det icke-monetära. Satsningarna på 

hälsofrämjande aktiviteter har gett effekter av glad personal som gärna stannar kvar i 

bolaget. Personalen bjuds på årliga fester för sammanhållningens skull. Förutom 

utbildning och personalfester erbjuds de anställda träningskort och massage på bekostnad 

av bolaget, förmåner som inte går att byta mot något annat. Personalen kan även utnyttja 

två timmars träningstid på arbetstid varje vecka, vilket tillsammans med fri frukt och 

gåvor vid jul och sommar ska leda till både hälsosamma och nöjda anställda.  

 

Energibolaget 2 strävar efter att ha en nöjd personalstyrka, vilket de verkar lyckats med 

då antalet sjukskrivningar och personalomsättningen är mycket låg. Personalen erbjuds 

kontinuerlig utbildning, tre gemensamma personalfester per år och erbjuds stor flexibilitet 

gällande arbetstider. Personalen har dessutom tillgång till gratis friskvård. 

 

Bostadsbolaget 1 erbjuder personlig utveckling, vilket tyvärr inte används så mycket på 

grund av personalstyrkans höga medelålder. De yngre delarna av personalen är dock 

bättre på att sträva framåt och tar sig gärna an nya utmaningar. På grund av den stora 

tekniska framgången inom fastighetsbolagen så ges numera stor möjlighet för utveckling 

då driften blir allt mer avancerad, så det finns möjligheter för den personalen som vill 

utvecklas. Vd:n tror att allteftersom personalen byts ut på grund av pensionsavgångar 

kommer nytt folk in, vilket kommer sätta fart på bolaget. De anställda har fri 

företagshälsovård, friskvård för ett visst belopp varje år och erbjuder personalen nya 

glasögon vart tredje år. 
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Bostadsbolaget 2:s respondent menar att arbete med de icke-monetära värdena är väldigt 

viktigt när de ska konkurrera om kompetent personal. Respondenten menar att bolaget 

aktivt söker efter personer som ser den allmännyttiga insatsen som en större drivkraft än 

att jaga vinster. Bra personalpolitik och diverse personalförmåner nämns som icke-

monetära incitament. Dock bör den allmännyttiga insatsen tillsammans med 

decentraliseringens effekter, så som ansvarsfördelande och delaktighet, fungera som de 

starkaste icke-monetära motivationsfaktorerna. 

 

Respondenten i Bostadsbolaget 3 menar att de lägger stor vikt vid att personalen ska 

känna trygghet och att de ska trivas ihop. Personalen får utbildningar, erbjuds 

föreläsningar som stärker gemenskap, de har även flera gemensamma aktiviteter för att 

stärka gemenskapen och trivsel. Personalen får friskvårdspengar och har gratis tillgång till 

kommunhälsan. 

 

Samtliga respondenter menar att de måste arbeta hårdare med de icke-monetära 

incitamenten när det saknas kraft att motivera monetärt, men de nämner olika delar av de 

icke-monetära incitamenten. Flera av bolagen jobbar alla hårt med personalförmåner, 

olika bidrag och möjlighet till kompetensutveckling, medans några bolag syftar på något 

mjukare delar av incitament, som att möjligheten att göra en insats för samhället ska vara 

en motiverande faktor. 

   

4.4.3 Bolagens arbete med att förena organisationens mål med personalens  

I strävan efter en nöjd personalstyrka hoppas Energibolaget 1 att få personalen att sträva 

mot samma mål som bolaget. Bolaget ser vikten av att lyssna på personalen, då det kan 

leda till bättre lösningar samtidigt som det ger ett ömsesidigt förtroende. Det förmedlas att 

alla har en viktig funktion att fylla och att de blir bättre tillsammans. Personalen bjuds på 

aktiviteter och gåvor som ska öka personalens trivsel och leda till en samhörighet i 

organisationen. Bolaget använder sig av medarbetarblanketter som personalen får fylla i, 

för att se vad de tycker och hur de känner om det som sker i bolaget för att se om något 

kan bli bättre. Vd:n menar att bolaget har högt i tak, på alla nivåer. 

 

Genom att erbjuda utbildning och ge de verktyg som behövs samtidigt som bolaget visar 

lyhördhet för sin personal hoppas Energibolaget 2 att personalen ska påverkas positivt 



  
 

43 

och förbli lojala mot sin arbetsgivare. Respondenten säger även att vissa affärsområden 

för tillfället har stor utveckling och att detta motiverar övriga affärsområden till att 

utvecklas, då det är lite tävlingsinriktat dem emellan.  

Bostadsbolaget 1 använder sig av målstyrning, vilket innebär att vissa mål sätts upp för 

varje anställd och lönesättningen beror sedan på hur bra de har uppfyllt målen. Bolaget 

skickar ut enkäter där hyresgästerna får säga hur de uppfattar olika funktioner och hur 

nöjda de är med servicen, vilket ska visa hur väl bolagen uppfyller målen för de olika 

områdena. Vd:n uttrycker att det ibland kan vara svårt att få personalen att arbeta åt 

samma håll, till exempel när någon behöver hoppa in och hjälpa till inom ett annat 

område. På grund av att organisationen är relativt liten krävs det att personalen hjälper till 

där det behövs, vilket inte alltid är populärt . Detta kan bli ett problem, dels för att arbetet 

inte blir speciellt bra utfört om någon oerfaren hoppar in, men också för att att tid 

försvinner från det "egna” området. Delar av organisationen har alltså svårt att se till 

helhetens bästa. 

De mål som Bostadsbolaget 2 står inför grundar sig till stor del i ägarens mål och krav för 

bolaget, vilka formulerar sig i en affärsplan på bolagsnivå. Den decentraliserade 

organisationens respektive delar tar del av affärsplanen som har utformade mål för alla 

områden och enheter, vilka följs upp löpande. Respondenten menar att den individuella 

lönesättningen tillsammans med decentraliseringens fördelar och en tydlighet i vad som 

förväntas fungerar både som motivation, men också som medel att förena bolagets mål 

med personalens. Att individen känner en delaktighet, samtidigt som den vet vad som 

förväntas och att det finns en tydlig koppling mellan lön och prestation får effekten att 

individens mål bör kunna överrensstämma med organisationens. 

 

Bostadsbolaget 3: Affärsplaner och måldokument beslutas på kommunfullmäktige och 

bostadsbolaget får det tilldelat sig och förväntas att se till att dessa krav blir uppfyllda. 

Bolaget arbetar med att öka gemenskapen mellan de anställda och på så sätt förbättra 

samarbetet och motivationen i organisationen. Respondenten anser att ett bra samarbete 

och en nöjd personalstyrka bidrar till att anställda strävar mot organisationens mål. 

Bolaget är givmilt med aktiviteter och utbildningar som gynnar gemenskapen, vilket leder 

till en nöjdare personal med stor lojalitet gentemot bolaget. Tydlighet och ärlighet med 

varandra är något som bolaget värderar högt, då det kan undvika eventuella missförstånd 

och oroligheter. 
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Respondenterna svarar lite olika på hur de arbetar med målkongruensen, vilket tyder på 

att det inte finns något entydigt svar på vilket tillvägagångssätt som är bäst. Några av 

bolagen menar att en positiv och delaktig personalstyrka ökar möjligheten att förena 

bolagets och personalens mål, medan några av bolagen arbetar hårdare med målsättningar 

och uppföljning av dessa mål. 

 

4.5 Bolagets prestationsmätning  

Energibolaget 1 mäter inte prestation så mycket för att de menar att det inte behövs. 

Teknikerna har samma lön och lönerna ligger ganska högt, vilket innebär att de inte får 

högre lön om de byter arbetsgivare. Även det faktum att det råder god stämning i 

organisationen får dem att vilja stanna kvar i bolaget. Tjänstemännen har olika tjänster 

och kan därför inte mätas efter varandra, men däremot förhandlar de om lönen och då 

gentemot uppnådda mål som har satts upp vid medarbetarsamtal.  

 

Energibolaget 2 mäter prestation med hjälp av individuella medarbetarsamtal och att de 

där sätter upp enskilda mål för varje anställd, som sedan följs upp och uppfyllda mål ger 

högre löneökning. 

 

Bostadsbolaget 1 nämner den tidigare nämnda hyresgästenkäten som är utformad så att 

vd:n kan utläsa hur varje funktion fungerar, med snabb service, kvalitet och bemötande. 

På så vis mäter han personalens prestation och använder även detta vid lönesättningen. 

Varje personal har även kostnadsansvar och det går därför lätt att se hur varje område 

sköts. Prestationerna mäts i kvalitet, tid och pengar. 

 

Bostadsbolaget 2 är aktivt med både benchmarking och användning av balanserat 

styrkort. Detta görs för att ständigt förbättra verksamheten och hålla jämna steg med 

konkurrenter. Utöver detta utvärderas bolaget mot ägarens krav på i förväg uppsatta mått 

och diverse nyckeltal. Enheter och, i enstaka fall, personer i organisationen utvärderas 

som tidigare nämnts efter de mål som kommer ur affärsplanen. Vd:n menar dock att 

individerna varken belönas eller bestraffas till följd av måluppfyllelsen mer än att det kan 

argumentera för eller emot diverse nivåer i den individuella lönesättningen.  
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Bostadsbolaget 3 använder sig av hyresgästenkäter, vilka fungerar som prestationsmått. I 

dem går att utläsa vems område som fungerar bra eller dåligt och dessa utgör sedan grund 

för måldokument och individuella lönesättningar. 

 

Intervjuerna tydliggör att det inte finns något entydigt sätt att arbeta med 

prestationsmätning. Den största kontrasten visar sig mellan Energibolaget 1 och 

Bostadsbolaget 2, där den förstnämnda menar att det inte behövs samtidigt som det senare 

bolaget lägger stor vikt vid att analysera både sig själva och sina konkurrenter. Det talar 

för att det saknas direktiv på området, och att det finns en oenighet i hur verksamheten 

ska utvärderas. Det är dock det största bolaget i studien som har störst prestationsmätning, 

vilket kanske säger mer om bolaget storlek och resurser än något annat. 

 

4.6 Sammanställning av monetära och icke-monetära incitament 

Under våra intervjuer uppkom flera olika incitament som bolagen använde sig av. Vi har 

delat in incitamenten i monetära och icke-monetära utifrån resonemanget från Lindmark 

& Önnevik (2006), att icke-monetära belöningar är förmåner som kan utgöras av vad som 

helst, medan monetära incitament är pengar i form av exempelvis bonus, lön, och 

bolagsaktier. Nedan presenteras de olika incitamenten som framkom under vår studie, 

utan inbördes ordning. 

 

Monetära incitament  Icke-monetära incitament 

Individuell lönesättning  Karriärmöjligheter 
   Utbildning 

   Seminarier 

   Företagsaktiviteter/resor 

   Frihet i form av flextider 

   Ansvar/Delaktighet 

   Friskvårdsbidrag 

   Fri frukt 

   Massage 

   Träning på arbetstid 

   Glasögon 

   Företagshälsovård 
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5 Analys 

I detta avsnitt kopplas informationen från intervjuerna ihop med det vi tidigare har 

uppmärksammat på ämnena motivation, incitament och kommunal styrning.  

 

Precis som Larsson (2012) och Erlingsson et al. (2014) är inne på, präglas även våra 

respondenter och deras arbetsgivare av tvetydiga mål och förväntningar från dels den 

privata logiken om lönsamhet, och dels den offentliga logiken om samhällsnytta. Flera av 

respondenterna menar att det kommunala ägandet orsakar både kostnader och 

tidskrävande aktiviteter samt att de ibland tvingas åsidosätta, eller åtminstone tona ned, 

jakten på lönsamhet. Men alla svar är inte heller entydiga, utan respondenterna avger 

olika upplevelser av den kommunala styrningen. Då SKL:s direktiv är omfattande, men 

inte alltid så specifika, skiljer sig den kommunala styrningen åt mellan bolagen både på 

grund av kommunal tillhörighet och av bolagens storlek och dess verksamhet. 

 

5.1 Kommunala direktiv och förväntningar på bolagen 

Bolagiseringen av kommunal verksamhet är inte att tolka som att bolagen blir helt 

fristående utan några krav från sina ägare. Offentliga bolag måste, precis som Christensen 

et al. (2005) diskuterar gällande New Public Managements idéer, ta hänsyn till många 

faktorer i sin verksamhet. Detta illustreras av de kommunala direktiven i studien. SKL:s 

krav på kontinuerlig uppföljning av de kommunala bolagens verksamhet leder till en rad 

olika mål. Trots att det kommunala ändamålet ska var överordnat ställs finansiella krav på 

bolagen, vilket har sin förklaring i att kommunerna löpande behöver följa upp hur 

verksamheten fungerar. Precis som Erlingsson et al. (2014) skriver får bolaget ett större 

ekonomiskt ansvar vid bolagisering av kommunal verksamhet. Men kommunala bolagen 

blir inte autonoma bara för att de bolagiseras, utan kommunerna behöver löpande följa 

upp hur deras verksamheter presterar, inte minst ekonomiskt. Thomassons (2015) 

konstaterande att vi måste ställa hårdare krav på de kommunala bolagen resursutnyttjande 

leder oss in på de samhälleliga förväntningar som finns på kommuner och bolag som 

utövar kommunal verksamhet. Att ett bolag har ett vinsttak i sina kommunala direktiv 

kan, precis som att det finns sociala och miljömässiga förväntningar på bolagen, förklaras 

med hjälp av legitimitetsteori (Deegan och Unerman 2011). Vinsttaket fungerar som en 

kommunikation till omgivningen att bolaget existerar för att tjäna sitt samhälle och att 

lönsamheten inte prioriteras före medborgarna, vilket kan ge bolaget ett sådant anseende 
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som attraherar både kunder och arbetstagare. Samhället förväntar sig att kommunerna ska 

ta sitt ansvar, vilket också förmedlas genom de mål som kommuniceras till de kommunala 

bolagen. Definitionen av samhällsnyttig funktion tolkas i detta fall med bredare syfte än 

att förmedla bostäder eller att förse invånarna med energi. Det handlar utöver 

verksamhetens syfte om att tjäna samhället i ett bredare perspektiv.  

 

Bolagens upplevda svårigheter i att vara kommunalt ägda skiljer sig på flera områden. 

Detta förklaras av skillnader i både kommunal styrning och i verksamheterna. Att två av 

bolagen vittnar om kostnader och ledtider kopplade till byråkrati tyder på att den ökade 

effektiviteten Erlingsson et al. (2014) anger som en fördel med att bolagisera kommunal 

verksamhet, kanske inte alltid lyckas fullt ut. Men förklaringen till det kan dock finnas i 

tvetydigheten som Larsson (2012) skriver om, och att bolagen har två regelverk att lyda 

efter vilket kommunikationsansvarige i Energibolaget 1 uttrycker. Att två av 

respondenterna påpekar brister i strukturen talar för att det effektiva resursutnyttjandet får 

ge vika för den samhällsnyttiga funktionen, vilket får till följd att Energibolaget 2 och 

Bostadsbolaget 3 har verksamheter som uppfyller kraven på den samhällsnyttiga 

funktionen, men inte utnyttjar sina resurser på ett effektivt sätt.  

 

Trots att flera bolag upplever svårigheter med att vara kommunalt ägda på privat marknad 

menar flera av bolagen samtidigt att de inte känner sig påverkade av den kommunala 

styrningen i större utsträckning. Det är alltså inte de kommunala direktiven i sig som 

orsakar problem, utan att det kommunala ägandet orsakar verksamhetsmässiga 

utmaningar som deras privata motsvarigheter står utan. I denna aspekt ser alltså de 

fördelar i form av effektivitet som, enligt Erlingsson et al. (2014), uppstår vid 

bolagisering av kommunal verksamhet faktiskt ut att ha lyckats med tanke på att 

verksamheterna tillåts att drivas utan större detaljstyrning från ägarna. De undantag som 

illustreras, vilka uppdagas i förbudet mot bonusar och i direktiven kring 

bostadsuthyrningen, förklaras av den tvetydighet som Larsson (2012) är inne på, samt att 

kommunala bolag har svårt att tillgodose alla de krav som de enligt Christensen et al. 

(2005) står inför. 
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5.2 Bolagens arbete med motivation och incitament 

5.2.1 Monetärt 

Att inget av bolagen visar några tecken på monetära bonusar trots att endast ett av 

bolagen har ett direkt förbud mot den typen av monetära incitament i sina direktiv talar 

för att avsaknaden av bonusar främst grundar sig i något annat än regler och 

styrdokument. Förklaringen till detta går att finna i legitimitetsteori och tankarna kring det 

sociala kontraktet som finns mellan bolag och samhälle (Deegan och Unerman, 2011), där 

ansvaret mot samhället förstärks ytterligare då de kommunala bolagen är en integrerad 

del. Ernstssons (2015) artikel om bonusutbetalningar i det kommunala bolaget Veab 

illustrerar tydligt vilken uppmärksamhet som riskerar att skapas när ett kommunalt bolag 

agerar på ett sätt som inte stämmer överens med det sociala kontraktet. Den 

samhällsnyttiga funktionen ska vara det kommunala bolagets huvudsakliga mål, men 

bonusutbetalningar liknande Veabs riskerar att förändra omgivningens uppfattning om 

bolaget - att ledningen har ekonomiska motiv som är starkare än den samhällsnyttiga 

funktionen, vilket gör att bolagets roll i samhället kan ifrågasättas. Att det sociala 

kontraktet skulle styra villkoren för hur kommuner och dess bolag förväntas belöna sina 

anställda förstärks ytterligare med Paul Lindvalls motivering av förbudet mot bonusar i 

Linköpings kommun - att medborgarna faktiskt förväntade sig det (corren.se 2010).  

 

Det är möjligt att avsaknaden av monetära bonussystem förklaras av det faktum att 

monetära bonussystem inte är så applicerbart på den typen av verksamheter som ofta 

bedrivs av kommunala bolag. Det är dessutom anmärkningsvärt att det bolag som tidigare 

har använt sig av bonusar är det enda som har ett förbud mot det idag. Så länge bonusar 

inte används finns det heller ingen anledning att förbjuda det, vilket kan förklara varför 

respondenterna från övriga bolag inte nämner några förbud.  

 

Bolagens respondenter menar, precis som de kommunala styrdokumenten i Borås Stad 

(Statsrevisionen, 2016), Kiruna och Karlshamn, att den individuella lönesättningen ska ha 

en stark koppling mellan lön och prestation, precis i enlighet med Lindmark & Önneviks 

(2006) tankar om belöningar. Med begränsade möjligheter att motivera monetärt är det 

tydligt att både bolagen i studien och de kommunala styrdokument vi har undersökt 

lägger stor vikt vid just kopplingen mellan lön och prestation. Med hänsyn till 

legitimitetsteorin bör den individuella lönesättningen ha ett högre anseende än 

bonussystem. Vohs, Mead och Goodes (2006) studier om att monetära ersättningar leder 



  
 

49 

till individualistiskt fokus motiverar det som vd:n i Bostadsbolaget 2 nämner när de 

rekryterar, nämligen att de riktar in sig på individer som ser ett högre syfte i att arbeta för 

den samhällsnyttiga funktionen snarare än att drivas av vinst. 

 

5.2.2 Icke-monetärt 

De eniga svaren kring vikten av de icke-monetära incitamenten talar för att bolagen 

upplever svårigheter i att attrahera och motivera personal enbart med monetära 

incitament, kanske framförallt i konkurrens med privat sektor. Bolagen lägger stor vikt 

vid de icke-monetära incitamenten, vilket syns tydligt på antalet konkreta förmåner som 

nämns av respondenterna, men också på hur de psyklogiska incitamenten som Bratton & 

Gold (2003) illustrerar. De psykosociala faktorer som återfinns i Maslows behovstrappa 

och Herzbergs modell om arbetstillfredställelse (Wolvén 2012) är ständigt återkommande 

i respondenternas svar och kan förklaras av ett större intresse för de icke-monetära 

incitamenten. Välutformade incitament, monetära som icke-monetära, har enligt 

Lindmark & Önnevik (2006) stora fördelar, vilket kan förklara att flera av respondenterna 

nämner att deras anställda är nöjda och verkar trivas bra. Viktigt för de icke-monetära 

incitamenten är att de förenas med individernas inre motivation enligt vad Maslow, 

Herzberg och MCT är inne på. Den utbildning och kompetensutveckling som bolagen 

erbjuder kopplas naturligt till Maslows behov av självförverkligande, men bör också ses 

som en del i att utbilda personal för att nå en högre kvalitet i arbetet och skapa trogna 

medarbetare. Utbildningen verkar också som en förutsättning för att få individerna att 

motivera sig själva (Lundberg 2016). Individerna utbildas även av att tillåtas ta ansvar i 

sitt arbete, vilket uttrycks på olika sätt i bolagen - allt från flexibla arbetstider till det 

ökade ansvarstagandet som kommer som följd av en decentraliserad organisation. Att få 

ta ansvar, precis som att flera av bolagen aktivt arbetar med att få personalen att känna 

gemenskap, är delar av Maslows högre trappsteg, men också faktorer som enligt MCT 

ökar den inre motivationen (Anthony et al. 2014).  

 

5.2.3 Bolagens arbete med att förena organisationens mål med personalens 

Precis som tidigare har nämnts kan behovet av utbildning och gemenskap förklaras av 

både Maslows behovstrappa (Wolvén 2012) och MCT (Anthony et al. 2014), vilket om de 

utformas på rätt sätt kan ha en effekt som motiverar individen att sträva åt samma håll 

som resten av organisationen. Bakgrunden till att ett par bolag arbetar med målstyrning 

och tydlighet i vad som förväntas av de anställda tjänar syftet i att individen har lättare att 
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prestera om den vet vilka krav som ställs, och att individen är medveten om att det finns 

en personlig vinning i att prestera enligt de förutsättningar som arbetsgivaren sätter upp. 

Precis som Agentteorin utrycker, finns det normalt ett glapp mellan uppdragsgivarens och 

uppdragstagarens mål (Anthony et al. 2014), vilket kan orsaka problem när 

uppdragstagaren tros sträva efter att öka sitt eget välstånd om inte uppdragsgivaren aktivt 

genom kontroll eller incitament påverkar hur uppdragstagaren når sitt egna välstånd. 

Bolagens arbete med målstyrning och tydlighet talar för att de tar målkongruens på allvar, 

men också att de lägger stor tilltro till den individuella lönesättningens koppling till 

prestation och de anställdas upplevelse av samma koppling.  

 

5.3 Bolagens prestationsmätning 

Det breda spannet av svar inom området prestationsmätning, där vissa bolag är väldigt 

aktiva samtidigt som vissa lägger mindre vikt vid det, kan tolkas som en bekräftelse av 

Erlingsson et als (2014) tankar om att det råder en osäkerhet om vilken logik kommunala 

bolag ska bedömas efter - företagslogiken eller den offentliga logiken. Det kan dessutom 

tala för att flera kommunala bolag själva är osäkra på hur deras verksamhet ska bedömas. 

En osäkerhet kring hur bolagen och dess verksamhet ska bedömas kan i slutändan leda till 

att samma osäkerhet sprider sig till individerna i bolagen, att de tvetydiga målen som 

organisationen står inför skapar oklarheter i vilka mål som är viktigast för respektive 

anställd. I slutändan kan detta leda till svårigheter i att utforma incitament som ska koppla 

prestation till belöning, då det riskerar att skapa en osäkerhet gällande vilken prestation 

som individerna faktiskt ska utvärderas efter. Eftersom att kommunala bolag enligt 

Erlingsson et al. (2014) inte är lika känsliga för konjunktursvägningar på grund av sin 

ägarstruktur är det möjligt att vissa av bolagen inte tar alla aspekter av effektivitet på ett 

så stort allvar som dess privata motsvarigheter tvingas till.  
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6 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att skapa kunskap om hur kommunala bolag balanserar 

monetära och icke-monetära incitament samt vilken påverkan intressenterna har på detta 

motivationsarbete. Studien visar att det finns en obalans gällande monetära och icke-

monetära incitament i kommunala bolag och att de olika intressenterna både direkt och 

indirekt påverkar. 

  

Respondenterna upplever tvetydiga mål och förväntningar med bakgrund i samtidig 

lönsamhet och samhällsnytta, i enlighet med Larsson (2012) och Erlingsson et al. (2014). 

Upplevelserna av den kommunala styrningens effekter är egentligen ganska olika 

varandra. Flera är överens om att effektiviteten skulle kunna vara bättre i dessa bolag och 

att lönsamheten, åtminstone delvis, får stiga åt sidan för att störst fokus läggs på ansvaret 

gentemot skattebetalarna. Att effektiviteten upplevs vara svag förstärker Thomassons 

(2015) åsikter om att högre krav bör ställas på de kommunala bolagen. Resurserna bör 

utnyttjas på ett effektivare sätt, men till det behövs kompetenta ledare.  

  

Bolagen är inte hindrade att motivera monetärt i teorin, men i praktiken används endast 

individuell lönesättning, vilket ställer höga krav på prestationsmätningen. Att det inte 

används fler typer av monetära incitament, såsom bonusar, i lika bred omfattning upplevs 

främst bero på ett ansvar gentemot skattebetalarna (legitimitet) och även till viss del att 

bolagen verkar inom låglönebranscher. Anmärkningsvärt är att det enda bolaget som 

tidigare har använt sig av kollektiva bonusutbetalningar till sina anställda, idag har förbud 

mot detta. Respondenterna upplever istället att stort fokus behöver läggas på individernas 

inre motivation och icke-monetära incitament i strävan mot målkongruens. Detta har sin 

bakgrund i begränsade möjligheter att använda sig av monetära incitament, men även i 

bland annat Maslows behovstrappa och självförverkligande (Wolvén 2012), Herzbergs 

inre motivationsfaktorer och Motivation Crowding Theory (Anthony et. al 2014). Några 

av de tolv icke-monetära incitament som nämns av respondenterna är flexibla arbetstider, 

ansvar, målstyrning, gemenskap och friskvård. Respondenterna upplever generellt att 

kommunerna inte direkt blandar sig i de kommunala bolagens val av motivationsprogram.  

  

Tidigare forskning om incitamentsprogram för alla anställda inom kommunala bolag 

saknades, vilket vi härmed har bidragit med. En fallstudie av Lindqvist och Hulkkonen 

(2016) om belöningssystemets användning och effektivitet i ett kommunalt bostadsbolag 
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visar liknande resultat, att monetära belöningar tillämpas i form av individuell 

lönesättning och icke-monetära belöningar i form av nya arbetsuppgifter, utbildningar, 

utvecklingsmöjligheter, frihet och ansvar. Även om denna studie endast fokuserade på 

företagsledningen och ett enda bolag kom författarna fram till huvudsakligen liknande 

resultat. Tidigare forskning om belöningssystem inom ”heloffentliga” organisationer 

(Lindholm, Samuelsson, Stutzin 2003; Skantz och Lundström 2015) visar även de 

begränsade möjligheter att arbeta med monetära belöningar för motivation av sina 

anställda, och därmed istället får motivera mer med hjälp av icke-monetära incitament. 

Vår studie visar att de kommunala bolagen verkar befinna sig närmare de ”heloffentliga” 

bolagen än de privata när det kommer till monetär och icke-monetär incitamentsbalans. 

  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi hade förväntat oss att vår studie skulle visa större skillnader i bolagens 

motivationsprogram, men de visade liknande resultat oavsett storlek och kommun. 

Effekterna på hur motiverad personalen verkligen är vet vi i dessa fall inte, förutom 

respondentens upplevelser om de anställda. Att testa detta hade gett ett mervärde, och är 

ett förslag på framtida forskning. Mer detaljerat skulle det vara intressant att studera 

betydelsen av olika icke-monetära incitament i kommunala bolag för att få reda på om 

vissa incitament upplevs viktigare än andra, till exempel om flexibla arbetstider är 

viktigare än ansvar för de anställda, eller vice versa. Vidare skulle det vara intressant att 

studera även privata bolag inom samma branscher för att få fram hur mycket den 

monetära och icke-monetära incitamentsbalansen skiljer sig från denna studie. Intressant 

hade det även varit att forska kring offentligt ägda bolag (helägda eller delägda) i 

branscher där monetära incitament har en större sannolikhet att finnas. Ett exempel på ett 

sådant bolag är Telia, som ägs till ungefär en tredjedel av svenska staten för att se om det 

upplever några begränsningar med bakgrund i ägandet. Detta eftersom vår studie delvis 

innefattade låglönebranscher. Vi hoppas att kommunala bolag kan se en nytta i att veta 

hur andra kommunala bolag arbetar. Trots att incitamentsprogrammen inte skilde sig så 

mycket mellan bolagen så bidrar denna studie med en ökad förståelse för hur olika 

kommunala direktiv och förväntningar kan upplevas i kommunala bolag. Nu vet även 

studerande eller andra som funderar på att arbeta för ett kommunalt bolag, hur 

incitamentsbalansen ser ut. 



  
 

I 
 

Referenser 

Artiklar, tidsskrifter och avhandlingar 

Ahlbäck Öberg, Shirin & Widmalm, Sten (2016). Att göra rätt - även när ingen ser på.  

Statsvetenskapliga institutionen. Hämtat 2017-02-12 

https://statsvetenskapligtidskrift.files.wordpress.com/2016/03/2016-nr-01-01-ahlbc3a4c 

k-widmalm.pdf. 

 

Arbetsgivareverket (2016). Privat och offentlig verksamhet – vad är skillnaden? 

Hämtat 2017-02-16 https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/praktik-i-staten/du-

som-ar-praktikant/privat-och-offentlig-verksamhet/. 

 

Conrads, J., Irlenbusch, B., Reggiani, T., Rilke, R. M., & Sliwka, D. (2013). How to hire 

helpers? Evidence from a field experiment. CGS working paper (Vol. 4, No. 3). 

 

De Lima Fagerlind, Anna (2015). Statligt jobb åter populärt bland högskolestudenter.  

Svenska Dagbladet. Hämtat 2017-02-10 https://www.svd.se/statligt-jobb-ater-populart-

bland-hogskolestudenter. 

 

Eisenhardt, K.M. & M.E. Graebner (2007). Theory building from cases: Opportunities 

and challenges. Academy of Management Journal, 50 (1), s. 25-32. 

 

Erlingsson, G., Fogelgren, M., Olsson, F., Thomasson, A., & Öhrvall, R. (2014).  

Hur styrs och granskas kommunala bolag? Erfarenheter och lärdomar från Norrköpings 

kommun. Hämtat 2017-02-10 http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:761985/FULLTEXT01.pdf. 

 

Flynn, N. (1993). Public sector management. London: Harvester Wheatsheaf.  

 

Frederic, T. (1998). NPA to NPM: thirty years of progress. Public Administration 

Times, 21, 1–2.  

 

Gneezy, U., & Rustichini, A. (2000). Pay enough or don’t pay at all. Quarterly Journal of 

Economics, 115(3), 791–810. 

  

Goette, L. F., & Stutzer, A. (2008). Blood donations and incentives: Evidence from a field 

experiment. IZA working paper No. 3580. 

 

Guba E.G. & Y.S. Lincoln (1994). Competing paradigms in qualitative research. I: N.K. 

Denzin & Y.S. Lincoln (red.), Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: 

Sage.  

 

Hammermann & Mohnen (2014). The pric(z)e of hard work Different incentive effects of 

non-monetary and monetary prizes. Journal of Economic Psychology. Hämtat 2017-03-03 

http://ac.els-cdn.com.proxy.lnu.se/S0167487014000221/1-s2.0-S0167487014000221-

main.pdf?_tid=2a64bcb0-ff76-11e6-993d-

00000aab0f01&acdnat=1488479546_95a957b7a1da08042bfaac45ceaa6617. 

 



  
 

II 

Heyman, J., & Ariely, D. (2004). Effort for payment. A tale of two markets. Psychological 

Science, 15(11), 787–793. 

 

Iacovino, N.M., Barsanti, S. & Cinquini, L. (2017). Public Organiz Rev. 17: 61. 

doi:10.1007/s11115-015-0327-x 

 

Jansson, Christian (2012). Företag med framgång – hur resurser kan skapa varaktiga 

konkurrensfördelar. Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hämtat 2017-02-12 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28372/3/gupea_2077_28372_3.pdf. 

  

Jeffrey, S. A., & Shaffer, V. (2007). The motivational properties of tangible incentives. 

Compensation and Benefits Review, 39(3), 44–50 

 

Kommunal Ekonomi (2009). Svårstyrda hybrider. #5. Hämtat 2017-02-10 

https://www.kef.se/images/Kommunal_Ekonomi/2009/KE-2009-5.pdf. 

 

Kube, S., Maréchal, M., & Puppe, C. (2012). The currency of reciprocity – Gift-exchange 

in the workplace. The American Economic Review, 102(4), 1644–1662. 

  

Lacetera, N., & Macis, M. (2010). Do all material incentives for pro-social activities 

backfire? The response to cash and non-cash incentives for blood donations. Journal of 

Economic Psychology, 31(4), 738–748. 

  

Larsson, Lina Lif (2012). ”Varför driver kommuner bolag?” - En jämförande fallstudie 

kring bolagisering av kommunal verksamhet. Hämtat 2017-05-25 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30336/1/gupea_2077_30336_1.pdf. 

 

Lazear, E. P. (2000). Performance pay and productivity. The American Economic 

Review, 90(5), 1346–1361. 

  

LeCompte, M.D. & J.P. Goetz (1982). Problems of reliability and validity in 

ethnographic research. Review of Educational research, 52 s. 31-60. 

 

Lincoln, Y.s. & E. Guba (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage. 

 

Lindholm, Samuelsson & Stutzin (2003). Belöningssystem i myndigheter – En  

fallstudie av Skattemyndigheten i Göteborg. Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. 

Hämtat 2017-02-16 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/1819/1/03-04-22D.pdf. 

 

Lindqvist & Hulkkonen (2016). Belöningssystemets användning och effektivitet- en  

fallstudie av ett kommunalt bostadsbolag. Hämtat 2017-02-16 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:949693/FULLTEXT01.pdf.   

 

Mahmood, S., & Zaman, A. (2010). Monetary and non-monetary gift exchange. The 

Pakistan Development Review, 49(4), 719–740. 

 

Osborne, S. (2006). The new public governance? Public Management Review, 8(3), 

377–387.  

 

Pollitt, C., & Bouckaert, G (2000). Public management reform: A comparative analysis. 

New York: Oxford University Press. 



  
 

III 

Samuelsson (2005). Empirisk studie av ett prestationsbaserat bonussystem i SPP 

Livförsäkringar AB. Hämtat 2017-03-12 

http://swoba.hhs.se/hastba/papers/hastba2005_002.pdf.   

 

Skantz och Lundström (2015). Belöningssystem i kommunal verksamhet.  

Handelshögskolan, Karlstads universitet. Hämtat 2017-02-16 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:823748/FULLTEXT01.pdf. 

 

SKL. Sveriges Kommuner och Landsting (2006). Principer för styrning av kommun- och 

landstingsägda bolag. Hämtat 2017-03-12 http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/principer-for-

styrning-av-kommun-och-landstingsagda-bolag-erfarenheter-och-ideer.html. 

 

SKL. Sveriges Kommuner och Landsting (2017). Kommunala företag (bolag). 

Tillgänglig: Hämtat 2017-03-12 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/kommunalaforetagbolag.393.

html. 

 

Stadsrevisionen (2016). Borås Stads personalpolitik i de kommunala bolagen. Hämtat 

2017-03-14 

https://www.boras.se/download/18.560f4754158d3176d4035bc/1481018193578/Rapport

_personalpolitiken+i+de+kommunala+bolagen.pdf. 

 

Szpakowska Lindsjö, Izabela & Wester, Johan (2008). HRM-praktiker inom svensk 

detaljhandel. Linköpings Universitet. 

 

Thaler, R. H (1999). Mental accounting matters. Journal of Behavioral Decision Making, 

12(3), 183–206. 

  

Thomasson, Anna (2009a). Exploring the ambiguity of hybrid organisations: a 

stakeholder approach. Hämtat 2017-03-10 

http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=919a1501-9f5e-

4b9d-a2e0-5b7c5d688585%40sessionmgr104&vid=4&hid=112. 

 

Thomasson, Anna (2009b). Navigating in the landscape of ambiguity : a stakeholder 

approach to the governance and management of hybrid organisations. Lund: Business 

Press 

 

Thomasson, Anna (2015). Ställ krav även på Kommunala bolag. SVD. Hämtat 2017-04-

11 https://www.svd.se/stall-krav-aven-pa-kommunala-bolag. 

 

Titmuss, R. (1970). The gift relationship. London: Allen and Unwin 

  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forkning. Hämtat 2017-05-25 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf. 

 

Vision (2014). Unga vill ha intressanta arbetsuppgifter och bra lön. Hämtat 2017-02-10 

https://vision.se/Opinion/Pressmeddelanden/2014/Vision-Unga-vill-ha-intressanta-

arbetsuppgifter-och-bra-lon/. 

  

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/principer-for-styrning-av-kommun-och-landstingsagda-bolag-erfarenheter-och-ideer.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/principer-for-styrning-av-kommun-och-landstingsagda-bolag-erfarenheter-och-ideer.html
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=919a1501-9f5e-4b9d-a2e0-5b7c5d688585%40sessionmgr104&vid=4&hid=112
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=919a1501-9f5e-4b9d-a2e0-5b7c5d688585%40sessionmgr104&vid=4&hid=112
https://www.svd.se/stall-krav-aven-pa-kommunala-bolag
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


  
 

IV 

Vohs, K. D., Mead, N. L., & Goode, M. R. (2006). The psychological consequences of 

money. Science, 314, 1154–1156. 

  

Vohs, K. D., Mead, N. L., & Goode, M. R. (2008). Merely activating the concept of 

money changes personal and interpersonal behavior. Association for Psychological 

Science, 17(3), 208–212. 

 

Elektroniska källor 

Bostads AB Poseidon (u.å.). Vision och uppdrag. Hämtat  

2017-02-13  

https://poseidon.goteborg.se/om-oss/foretagsfakta/vision-och-uppdrag/. 

  

Karlshamns kommun (2004). Koncerngemensam lönepolicy. Hämtat 2017-03-14 

http://www.karlshamn.se/Global/Karlshamn/Styrdokument/Interna/Personal/7_22_%20K

oncerngemensam_lonepolicy.pdf. 

  

Kiruna kommun (2006). Personalpolitiskt program. Hämtat 2017-03-14 

http://www.kiruna.se/PageFiles/7768/Personalpolitiskt%20program%20för%20Kiruna%2

0kommun.pdf. 

 

Mölndal Energi (u.å.). Företagsfakta. Hämtat 2017-05-04 

http://www.molndalenergi.se/om-oss/vart-foretag/foretagsfakta. 

 

Regeringen (2015). Vattenfall AB (Vattenfall). Hämtat 2017-02-13 

http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/vattenfall-ab-vattenfall/. 

 

Media 

Corren.se (2010). Slut på bonusar i kommunala bolag. Hämtat 2017-04-24 

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/slut-pa-bonusar-i-kommunala-bolag-

5142673.aspx. 

 

Ernstsson, Karin (2015). 15 miljoner i bonus till anställda på Veab. Sveriges Radio. 

Hämtat 2017-02-15 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6154034. 

 

Tryckt litteratur 

Andersen, S.S. (1997). Case-studier og generalisering. Forskningsstrategi og design, 

Fagbogsforlaget, Bergen. 

 

Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson. (2014). Management Control  

Systems. First European Edition. McGraw-Hill Education, Maidenhead. 

 

Bratton, J. & Gold. J. (2003). Human resource management. Theory and practice. 

Basingstoke, Palgrave. 3 uppl. 

 

http://www.kiruna.se/PageFiles/7768/Personalpolitiskt%20program%20för%20Kiruna%20kommun.pdf
http://www.kiruna.se/PageFiles/7768/Personalpolitiskt%20program%20för%20Kiruna%20kommun.pdf


  
 

V 

Bryman & Bell (2013). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Upplaga 2. Liber AB, 

Stockholm. Christensen, T. Lägreid, P. Roness, P G. K-A, Rövik.  

Christensen, Tom, Laegreid, Per, Roness, Paul G. & Rövik, Kjell Arne. (2005) 

Organisationsteori för offentlig sektor. Upplaga 1. Liber AB, Malmö. 

 

Csikszentmihaliy, Mihaly (2004). Flow, ledarskap och arbetsglädje. Finland: WS 

Bookwell. 

 

Deegan, C. & Unerman, J. (2011). Financial accounting theory. McGraw-Hill Education,  

Berkshire.  

 

Inkomstskattelagen (1999:1229). Sveriges Rikes Lag. 

 

Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Vad, hur och varför. Om metodval i företagsekonomi och 

andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jacobsen & Thorsvik (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kommunallagen (1990:009). Sveriges Rikes Lag. 

 

Lindmark, Anders & Önnevik, Thomas (2006). Human Resource Management – 

Organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundberg, Tommy (2016). Motivationskoden – om modernt ledarskap och varför vi borde 

gå från Management till Humanagement. Lettland: Roos & Tegner.  

 

Mahmood, S., & Zaman, A. (2010). Monetary and non-monetary gift exchange. The 

Pakistan Development Review, 49(4), 719–740. 

 

Mullins, L.J. (2002). Management and organisational behaviour. Harlow: Prentic Hall. 

 

Patel, R. Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Smitt, R., Wiberg, L., Olwig, B., Riegnell, G. & Sjöstrand, M. (2002). Belöningssystem – 

nyckeln till framgång. Stockholm: Norstedts Juridik. 

 

Swedenborg, Lillemor. (1999). Norstedts svenska ordbok. Sökord: Incitament. 

 

Söderfjäll, Stefan (2012). Behovsanpassat ledarskap – Att skapa förutsättningar för  

motivation, prestation och välbefinnande. Visby: Nomen Förlag. 

Thompson, P., McHugh, D. 2009. Att arbeta i organisationer – ett kritiskt perspektiv på 

organisation och arbete. Liber AB, Malmö.  

 

Wolvén, Lars-Erik (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. 

Studentlitteratur AB, Lund.  

  



  
 

VI 

Bilaga A. Intervjuguide 
 

Kvalitativa intervjuer präglas av vaghet och att de inte alls är så specifika som sin 

kvantitativa motsvarighet, vilket får till följd att det blir svårt att följa ett strikt schema 

under intervjun. Istället bör en intervjuguide för kvalitativa intervjuer enligt Bryman & 

Bell (2013) fungera som en minneslista för vilka områden och frågeställningar som ska 

täckas i intervjun.  

 

Följande ämnen och frågeställningar berördes under våra intervjuer.  

 Styrdokument och kommunala direktiv och förväntningar  

 Vilka förväntningar ställs på bolagen?   

 Vilka svårigheter finns, i att vara ett kommunalt bolag på privat marknad?  

 Hur bolagen arbetar med motivation och incitament  

 Hur påverkas detta av den kommunala styrningen?  

 Hur bolagen arbetar med att förena organisationens mål med personalens.   

 Hur påverkas detta av den kommunala styrningen?  

 Hur och i vilken utsträckning bolagen ägnar sig åt prestationsmätning 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) används olika typer av frågor för att få ut den information 

som söks. Följande frågor nämns som lämpliga och användbara vid kvalitativa intervjuer: 

 Inledande frågor: Ett sätt att komma in på frågeställningen  

 Uppföljningsfrågor: Att be respondent att utveckla sina svar  

 Sonderingsfrågor: För att få respondent att fördjupa tidigare svar  

 Preciserande frågor: Frågor om specifika situationer  

 Direkta frågor: Något ledande frågor, för att få specifika svar  

 Indirekta frågor: Inledande generell fråga, som följs upp med mer specifik fråga  

 Strukturerad kommentar: Används för att byta ämne  

 Tolkande frågor: Ett antagande i form av en fråga  

 Tystnad: Ger respondent möjlighet att utveckla sitt resonemang  

 

  



  
 

VII 

Bilaga B. Information till respondenter 
 

Vi har genom både telefon och mail kontaktat personer i lämplig ställning i de bolag vi 

har valt ut och övergripande berättat om vårt intresse. Utöver detta har vi informerat 

potentiella respondenter om studiens syfte och bakgrund genom texten nedan. 

 

”Vi skriver en kandidatuppsats som intresserar sig för intressekonflikten i att bedriva 

kommunala bolag på den privata marknaden. Eftersom att kommunala bolag har flera 

olika förutsättningar att förhålla sig till, främst i jämförelse med privata bolag, intresserar 

vi oss för att se på vilket sätt det kommunala ägandet påverkar utformandet av delar av 

verksamheten. Vi är framförallt intresserade av hur kommunala bolag arbetar med att 

förena bolagets mål, det kommunala syftet å ena sidan, lönsamhet å andra sidan, med de 

anställda. Vi vill veta på vilket sätt monetära och icke-monetära incitament används för 

att få de anställda att dra åt samma håll som organisationen, och på vilket sätt de 

kommunala direktiven påverkar utformningen av dessa incitament. Anledningen till att vi 

tittar på både monetära och icke-monetära incitament är den att vår uppfattning är att 

privata bolag har större möjlighet att motivera sina anställda monetärt, men att bolagen 

generellt har liknande förutsättningar för att motivera sin personal genom icke-monetära 

incitament. Bolagets namn kommer inte att offentliggöras i studien.” 

 


