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Sammanfattning
Sommaren 2000 infördes på prov ett försök med bonuslön i en hemvårds-
grupp i Lidköpings kommun. I januari 2002 permanentades bonussystemet.
Syftet med uppsatsen är att förklara varför bonuslönesystemet infördes och
hur det kom att påverka arbetsvillkoren i den aktuella hemvårdsgruppen
(Mariagruppen).  Våra frågeställningar lyder: Hur och varför infördes
bonuslönesystemet i hemvårdsgruppen? Har arbetsgruppens arbetsvillkor
förändrats av bonuslönesystem och i så fall, hur och varför. Vi grundar vår
undersökning på material från tre intervjuer i personalgruppen och tre med
personer i chefsställning. Vi har även använt oss av material från massmedia
och annat informationsmaterial. Resultatet från intervjuerna visar på att det
har skett förändringar i arbetsgruppen. Vi kan dra slutsatsen att arbetsvill-
koren har blivit bättre i arbetsgruppen men det är dock svårt att avgöra om
det är bonuslönesystemet som är orsaken till detta.
Sökord: bonuslönesystem, hemvård och arbetsvillkor.

Abstract
In Summer 2000, a bonus wage-system was introduced as a projekt in a
domestic care team in municipality of Lidköping. In January 2002 the bonus
wage-system was permanented. We are going to examine how working
conditions in a domestic care team (Mariagruppen i Lidköping) was affected
by the wage-system. Our study questions are; How and why was the bonus
wage-system introduced into the domestic care team? Has the working
team’s working conditions changed by bonus wage-system, how and why?
We base our examination on information from three intervjues with
personnel from the domestic care team and three intervjues with managers.
We have also used information from media and other information materials.
The result of our interviews shows that the working conditions have
changed. We are of the opinion that we can make the conclusion that the
working conditions has been improved but it’s difficult to decide if the
bonus wage-system is the cause of the changes.
Keywords; bonus wage-system, domestic care and working conditions.
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Kapitel 1. Forskningsdesign

Problemformulering
Sommaren 2000 infördes på prov ett försök med bonuslön i en hemvårdsgrupp i Lidköpings
kommun. I januari 2002 permanentades bonussystemet. I den här uppsatsen ska vi förklara
varför bonuslönesystemet infördes och hur det kom att påverka arbetsvillkoren i den aktuella
hemvårdsgruppen (Mariagruppen).

Mariagruppen består av 12 kvinnor. Nio har undersköterskeutbildning och tre har vård-
biträdesutbildning. Medelåldern i gruppen ligger på 35 år och åldrarna är fördelade på två som
är +50 år, en som är 50 år och nio som är mellan 35 – 45 år. Gruppen arbetar i ett område i
utkanten av centrala Lidköping. De cirka 50 vårdtagarna, som gruppen arbetar med, bor både i
villor och i hyresfastigheter.

År 2000 efterlyste Mariagruppen att få mer ansvar, bli mer delaktiga i det som händer och
att konkret få möjlighet att se hur gruppen hanterade sin budget över ett år. De var intresse-
rade av att se resultatet från just deras grupp och inte för hela område 14, som de ingår i. De
fick då en förfrågan av bitr. förvaltningschefen om de var intresserade av att koppla samman
dessa faktorer med ett bonuslönesystem. De tyckte att det lät spännande och tackade ja till
förfrågan.

Det är kontroversiellt att införa ett bonuslönesystem inom den offentliga sektorn i synner-
het inom de mjuka områdena. Att det kan ses som kontroversiellt anser vi beror på det arbete
man utför handlar om att ge vård och omsorg till personer som befinner sig i en beroendesitu-
ation. Detta innebär att det kan finnas en risk att tredje part drabbas, att kvalitén på det utförda
arbetet minskar då personalen jobbar hårdare för att få bonuslön

Verksamhet inom den mjuka sektorn lever på något sätt kvar i att omsorgen och vården av
gamla och sjuka ska ses som ett kall och inte något man ska kunna tjäna pengar på. Men för
att kunna rekrytera kompetent personal inför framtiden anser vi att ett nytänkande behöver
till. Innebär då bonuslönesystemet ett sätt att öka inflytande och kontroll för personalen anser
vi att detta är något positivt.

Anledningen till att vi valt att undersöka detta är att vi båda är intresserade av grupproces-
ser och hur lönestimulans kan påverka arbetsgrupper i samhället. Alla människor ingår i
grupper på något sätt och vi berörs därför av grupprocesser i olika sammanhang. Även föränd-
ringar är ett vanligt förekommande fenomen i dagens samhälle och det gör valet av ämne mer
intressant.

Syfte
Syftet med vår undersökning är att beskriva bonuslönesystemets eventuella effekter på arbets-
villkoren i en hemvårdsgrupp.

Frågeställning
� Hur och varför infördes bonuslönesystemet i hemvårdsgruppen?
� Har arbetsgruppens arbetsvillkor förändrats av bonuslönesystemet och i så fall, hur och

varför?
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Kapitel 2. Metod

Vi börjar med att beskriva bonuslönesystemet i stor skala för att sedan smalna av och inrikta
oss på Mariagruppens situation. Efter att vi tillsammans kommit fram till hur vårt problem-
område skulle se ut kontaktade vi områdeschefen för område 14 i Lidköping. Vi frågade om
det fanns några hinder mot att vi undersökte bonuslönesystemet i Mariagruppen. Hon gav oss
klartecken och hänvisade oss till Mariagruppen.

Efter detta kontaktade vi Mariagruppen och bad att få komma och presentera oss och vårt
ärende. Vi kom tillsammans överens om ett lämpligt datum för mötet. Vi två åkte till Maria-
gruppen och gav en kort presentation av vad vi skulle undersöka och att vi var intresserade av
att intervjua några av de anställda. Gruppen var positiv till att vi undersökte deras grupp och
att bli intervjuade.

Informantintervju
När vi presenterat oss för gruppen och fått positiva svar angående vår undersökning tog vi
kontakt med kommunalrådet, Kjell Hedvall, för att boka in ett möte för intervju. Denna inter-
vju gjordes för att få bakgrunden till bonuslönesystemets utformning och införande i kommu-
nen. Kommunalrådet var en av initiativtagarna till att bonuslönesystemet infördes i Lidkö-
pings kommun. När vi, genom intervjun med Hedvall, fått en grundläggande bakgrund till
införandet kontaktade vi förvaltningschef Rune Janbom. Då Janbom var med i utformandet av
bonuslönesystemet i kommunens tekniska nämnd ansåg vi det som viktigt att göra en intervju
med honom. Detta för att vi skulle få ytterligare bakgrundsfakta om bonuslönesystemet i
Lidköpings kommun.

Därefter kontaktade vi bitr. förvaltningschefen, Kristina Lundgren, som var delaktig vid
införandet av bonuslönesystemet inom vård och omsorg. Bitr. förvaltningschefen gav oss
information om hur införandet av bonuslönesystemet i Mariagruppen gick till.

Respondentintervju
Utifrån det material vi fått utarbetade vi frågor som skulle ställas i intervjuerna med några
anställda i Mariagruppen. Vi bokade sedan in tre intervjuer med anställda ur gruppen. Dessa
intervjuer gav oss information om de anställdas syn på situationen ur både ett historiskt per-
spektiv och ett nutida perspektiv. Vi har i efter hand tagit i kontakt med några av intervju-
personerna och ställt kompletterande frågor.

Under intervjuerna har vi använt en bandspelare som spelat in hela intervjun som vi sedan
skrivit ut. Intervjuerna har gjorts på respektive arbetsplatser och intervjuernas längd har varie-
rat mellan 20-40 min.

Frågeguide
När det gäller att hitta litteratur som behandlar ämnet bonuslön och prestationslön har vi haft
stora svårigheter. Vi har noga sökt på flera bibliotek i länet och även använt oss av Internet
och tidskrifter men har inte funnit relevant litteratur angående bonuslönesystem. Vi har i vår
utformning av frågeguiden utgått ifrån Kaufmann & Kaufmanns (1998) teorier om motivation
och prestation i arbetslivet. Det är två grundläggande faktorer som sätter igång individens
aktivitet: Inre och yttre faktorer. De inre faktorerna kallas behov och de yttre kallas sociala
faktorer. När det gäller behov menas, enligt Kaufmann & Kaufmann (1998), både biologiska
behov och behov som förknippas med intellektuell och estetisk tillfredställelse, med social
anknytning, socialt erkännande, möjligheter till personlig utveckling och växt. Med sociala
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faktorer menas sociala betingelser och att närvaro av andra människor leder till aktivering och
mobilisering. Aktiveringen är det första steget i den totala kedjan av processer som leder fram
till prestation. I nästa steg kopplas människans tankeprocesser in, där tolkar vi vad som sker
och skapar förväntningar. Hur mycket förväntas det av oss i jämförelse med våra andra kolle-
gor? Yttre faktorer påverkar också våra avsikter och målsättningar. Dessutom kan arbetets
utformning påverka vårt sätt att utföra det. Viktiga faktorer i detta är belöningssystem och hur
utmanande och intressant arbetet är.

Vi har använt oss av frågeområden som vi har utgått ifrån i våra intervjuer. Våra frågeom-
råden behandlade olika teman som vi önskade information om och som vi ansåg vara rele-
vanta för vår undersökning. Det första frågeområdet ”bakgrund”, behandlar frågor om interv-
jupersonens ålder, antal tjänsteår inom kommunen och i Mariagruppen, vad det var som på-
verkade gruppen att införa bonuslönesystemet, hur man kom fram till beslutet och hur det
genomfördes. Anledningen till detta val är att vi anser att dessa frågor ger oss en förståelse för
gruppens sammansättning och historia samt hur de tänkt runt och om införandet av bonuslö-
nesystemet.

Det andra frågeområdet benämner vi ”förändringar, vinster och gruppmentalitet” och frå-
geområdet behandlar dessa tre begrepp. Vi har valt detta för att se på vad sätt bonuslöne-
systemet påverkat hur gruppen arbetade och vad gruppen ansåg var den viktigaste vinsten
med införandet av bonuslönesystemet. När det gäller gruppmentalitet ville vi ta reda på om
det fanns något speciellt i denna grupp som kunde förklara att just de velat få en större del-
aktighet och insyn.

Det tredje frågeområdet behandlade frågor om enkäterna som används som utvärderings-
material. Vi har valt att benämna detta frågeområde ”enkäter”. Anledningen till att vi frågat
om detta är att vi ansåg att vi behövde få mer information runt detta för att förstå vilken funk-
tion enkäterna fyller för arbetsgruppen.

Frågeområde fyra handlade om ansvar och påverkan vilket också benämns på samma sätt.
Orsaken till detta frågeområde var att vi ville se om gruppen tog större ansvar och fick en
större möjlighet att påverka sitt arbete efter bonuslönesystemets införande.

Det femte frågeområdet innebar frågor om den uppmärksamhet som uppstått kring gruppen
men även om kritik som gruppen mött. Namnet på detta frågeområde är ”uppmärksamhet och
kritik”. Att vi har valt detta beror på att vi ville höra personalen upplevelser av den uppmärk-
samhet de fått. Men också vad den har inneburit för gruppen och för personalen, som enskilda
personer. Anledningen till att vi valt att fråga om kritik är att vi anser att denna faktor kan
påverka personalens upplevelser av införandet av bonuslönesystemet.

Vi kommer i vår redovisning av intervjuerna att utgå ifrån dessa frågeområden. (Se bilaga
tre)

Urval
Vi har valt att intervjua de tre informanter för att få en bakgrund om det politiskt administra-
tiva sammanhanget för bonuslönesystemet. Urvalet grundar sig på att dessa personer på olika
sätt är nyckelpersoner i vid införandet av bonuslönesystemet i kommunen som helhet och
inom vårdsektorn. Urvalet av personal från hemvårdsgruppen består av två personer som in-
gick i projektgruppen som bildades för att utforma bonuslönesystemet inom vård och omsorg.
Den tredje hade inte varit med från bonuslönesystemets början och vi ansåg att det var intres-
sant att höra dennes åsikter om situationen. Detta gjordes för att få en bredare bild av bonus-
lönesystemets inverkan på arbetsmiljön i Mariagruppen.
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Kritisk granskning av metod
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Metodvalet beror på de frågor som man vill
ha svar på. Vi vill ha svar på dessa frågor: Hur och varför infördes bonuslönesystemet i hem-
vårdsgruppen? Har arbetsgruppens arbetsvillkor förändrats av bonuslönesystemet och i så fall,
hur och varför? Vi vill få kunskap om något som är unikt och som sker i ett speciellt sam-
manhang, vilket är anledningen till valet av metod.

Det är viktigt att vara medveten om de fördelar och nackdelar som kan finns vid använd-
ning av den valda metoden. Holme & Solvang (1997) menar att nackdelen med den kvalita-
tiva metoden kan vara att forskarens upplevelse av situationen kan vara felaktig. Forskaren
förstår inte helt och hållet enheternas motiv och de signaler som uttrycks. Det är svårt för
forskaren att veta hur man ska få så giltig information som möjligt.

Holme & Solvang (1997) beskriver också hur närheten som kan uppstå mellan forskare
och intervjupersonen kan skapa problem. Närheten kan skapa förväntningar och intervju-
personen kan bete sig på ett sätt som den tror att den förväntas göra. Därmed kanske personen
inte beter sig som den annars brukar göra. Det är viktigt att forskaren är medveten om att så-
dana situationer kan uppstå. För att denna situation inte skulle uppstå under våra intervjuer har
vi ställt följdfrågor och bett intervjupersonen att förtydliga sina svar.

En annan svaghet med den kvalitativa metoden är de fördomar och den förförståelse som
forskaren kan ha. Förförståelse är den uppfattning som forskaren har om en företeelse och
som man fått genom egna erfarenheter, utbildningar eller vetenskaplig arbete. När det gäller
våra förkunskaper inför undersökningen, ser det väldigt olika ut. En av oss har före studierna
jobbat, sedan i början på 1980-talet, som undersköterska inom äldreomsorgen och de två sista
somrarna även vikarierat som områdeschef inom äldreomsorgen. Detta innebär att hon har en
stor förförståelse inför det vi undersöker. Däremot har den andra av oss i stort sett ingen för-
kunskap inom det undersökta området, förutom tre somrar på ett gruppboende. Detta har vi
varit medvetna om och sett som en styrka då vi känt att vi kompletterat varandra på ett bra
sätt. Detta eftersom vi har fokuserat på olika saker när vi gjort intervjuer och letat efter mate-
rial.

En risk som vi ser med intervjuer är att forskaren kan medvetet och omedvetet styra sam-
talet och få de svar som man vill ha. Forskaren kan vinkla samtalet åt det håll som passar
forskaren bäst. Flera av de intervjupersoner som vi intervjuade hade erfarenhet av att svara på
frågor om bonuslönesystemet. Detta såg vi som en risk, att de svarade rutinmässigt och inte
funderade över svaret innan de svarade.

Vi valde att använda oss av en bandspelare under intervjuerna. Detta för att vi bättre skulle
kunna koncentrera oss på samtalet och därigenom ställa följdfrågor. Vi kände oss mer av-
slappnade av att inte behöva anteckna alla svar. I uppsatsen har vi sedan haft möjlighet att,
korrekt, citera intervjupersonen. Risken att missa något som intervjupersonen svarat är
mycket liten. Det fanns också möjlighet att se intervjupersonens kroppsspråk.

En nackdel med att använda sig av bandspelare kan vara att intervjupersonen blir fåordig.
Vid flera tillfällen upplevde vi att viktig information kom fram efter att bandspelaren stängts
av. Intervjupersonerna kan då ha känt sig hämmade av att bandspelaren står framför dem.

Etiska överväganden
Vi har valt att anonymisera de tre intervjuerna med anställda från Mariagruppen. Detta har vi
gjort för att vi inte ser någon relevans i att skriva ut namnen. Deras namn har ingenting med
förståelsen för situationen att göra och vi ansåg det vara onödigt att använda deras namn. Vi
har istället valt att kalla dem Ip 1, Ip 2 och Ip 3.
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Däremot har vi valt att namnge kommunalråd Kjell Hedvall, förvaltningschef Rune
Janbom och bitr. förvaltningschef Kristina Lundgren. Vi har fått deras godkännande till detta
och de har även godkänt att vi skriver ut kommunens namn. Fortsättningsvis kommer vi att
benämna dessa personer vid tjänstetitel.

När det gäller Mariagruppen har vi varit noga med att fråga om deras godkännande att
använda Mariagruppens namn istället för att skriva hemvårdsgrupp. Ingen av de förfrågade
har haft betänkligheter när det gäller att gå ut med namn. De är istället stolt över att få repre-
sentera bonuslönesystemet och dess införande i Lidköpings kommun.

Anledningen till att vi har valt att gå ut med kommunen, hemvårdsgruppens och tjänste-
männens namn, är att de sedan tidigare figurerat flitigt i både radio, tv och tidningar. Detta har
därför inneburit att både kommunen, hemvårdsgruppen och tjänstemännen varit offentliga
personer. Med anledning av att Lidköpings kommun var först med att införa bonuslönesystem
inom den mjuka sektorn skulle det därför ha varit lätt att identifierat dem.

Kontroll - Validering
Vi har skickat ut delar av vårt skrivna material till berörda intervjupersoner. Detta för att de
ska få möjlighet att kontrollera fakta och lämna synpunkter. Mariagruppen, kommunalrådet
och bitr. förvaltningschefen har återkommit om att det inte finns faktafel i texten. De hade
heller inga övriga synpunkter.
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Kapitel 3. Bonuslönesystem i kommunen

Beskrivning av bonuslönesystemets införande i kommunen
I de direktiv som förvaltningschefen fick ingick det att kommunen skulle utforma ett system
för att öka effektiviteten och öka personalens engagemang. Kommunförbundet bidrog med
viss hjälp men stora delar av bonuslönesystemet, som då kallades för resultatlön, är egen-
konstruerat. Från början kallades systemet resultatlönesystem eftersom man endast hade med
det ekonomiska parametrarna. Då delades det ekonomiska överskottet på hälften, kommunen
tog en del och enheten fick en del. Detta övergick 1996 till prestationslön eller den så kallade
bonuslönen. Förvaltningschefen fick hjälp av Göteborgs Universitet för att konstruera en bra
metod. Nu använde de sig av fyra parametrar; ekonomi, prestation, inre kvalitet och yttre
kvalitet. Inom dessa parametrar var bonusens fördelning denna:

� Ekonomi 40 %
� Prestation 20 %
� Inre kvalitet 15 %
� Yttre kvalitet 25 %

Lidköpings kommun var från början pionjärer inom resultat- och bonuslön och flera
kommuner har varit på studiebesök och förvaltningschefen har även informerat om bonus-
lönesystemet under konferenser och dylikt. Det har dock inte varit många kommuner som
startat upp bonuslönesystemet.

1990 hade man infört bonuslönesystemet på prov hos vattenverket och beslutat att verk-
stadsenheten också skulle ansluta sig till systemet. Efter det var det flera enheter som anslöt
sig och vid årets slut var alla med, d. v. s. renhållning, vattenverk, utredning, mät och kart,
anläggning, bil/maskin, verkstad, förråd och administration .

1993 undersökte revisorer från Komrev systemet. De arbetade med undersökningen i ett
halvår och kom fram till att systemet fått de effekter som var önskade när det gällde ekono-
min. I början drogs det ner på budgeten om man såg att det blev över. Men när systemet sedan
ändrades till prestationslön var det samma nivå som mättes ut. I längden går det inte att
ständigt sänka budgeten, då är risken att personalen inte längre är positiva och drivkraften
försvinner. För att få ut full bonus krävs att man uppfyller de mål som är satta och att man
varit närvarande alla dagar. Det ska vara en av drivkrafterna för att gå till arbetet. Från och
med första frånvarodagen dras en del av bonusen bort från den enskilde.

Det finns både fördelar och nackdelar med detta system. De fördelar och nackdelar som
kommit fram till är följande: Fördelar: De blev kostnadsmedvetna, förändringsbenägna,
självkänslan ökade (för att man liknade en verkstad nere på stan och tog betalt per timme
m.m.) och skärskådning av verksamheten. Nackdelar: Kvalitet och service kan bli lidande,
hårdare attityd mellan enheterna, liten förståelse från kunderna

1999 fanns ingen prestationslön inom gatukontoret. Politikerna övervägde om systemet
hade överlevt sig själv och de hade en önskan om att undersöka detta genom att inför ett
uppehåll. Efter ett år infördes systemet åter igen efter påtryckningar från arbetstagare och
arbetsgivare. Personalen var mycket missnöjda och förvaltningschefen tror att mycket beror
på att månadslönen blev mindre på grund av detta. 2003 har systemet än en gång tagit ett
uppehåll inom gatukontoret och orsaken är en sammanslagning av olika enheter.
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Debatten kring bonuslönesystemet
Resultatlön för tekniska förvaltningen genomfördes under 1991, vilket då var unikt i Sverige.
Detta berodde på att Lidköping var först med att genomföra det för en hel förvaltning sam-
tidigt. All verksamhet inom förvaltningen, även den administrativa personalen, fick vara med
och dela på överskottet. Bakgrunden till genomförandet var ett prov med resultatlön som
genomförts under 1990 på vattenverket. Detta gav ett så bra resultat att man ville testa detta i
större skala.

Rubrikerna i den lokala tidningen Nya Lidköpings-Tidningen (NLT) lät inte vänta på sig
när de första resultatlönerna skulle delas ut 1992 i februari-mars. ”Positivt med resultatlön”
var en av reaktionerna som kom från de anställda som jobbade inom den tekniska förvalt-
ningen. De tyckte att samtidigt som det gav ett positivt resultat för dem själva sparade de
pengar åt kommunen (Weihard, 1992).

Flera insändare från allmänheten publicerades i fria ord i NLT. I en insändare i NLT 19/2
1992 menar Davidsson att ”De stoppar våra pengar i egen ficka”. Där man ansåg att det var
skattebetalarnas pengar som gick rakt ner i personalens fickor. Denna debatt blossade upp
varje år i samband med att det blev dags att betala ut resultatlönen till personalen inom den
tekniska förvaltningen kom en artikel i NLT som sedan följdes av debattinlägg på fria ord i
NLT.

 ”Gatukontorets resultatlön får kritik” (Weihard, 1993). Här kritiseras resultatlönen av
både anställda inom kommunen från andra förvaltningar och från allmänheten. Reaktionen
från allmänheten handlar i detta läge i en insändare i tidningen om att ”Omfördela resurserna
istället för bonuslön” (NLT, 17/2, 1993). Denna kritik ledde till att revisorer från Komrev
granskar verksamheten och kommer fram till ”/…/ att resultatlönen på gatukontoret i Lid-
köping har lett till ökad kostnadsmedvetenhet och bra effektivitet” (Weihard, 1994).

Trots detta fortsätter kritiken på fria ord ”Resultatlön bara för gatukontoret” var ett inlägg
från en grön undersköterska (NLT, 4/3, 1994).

Trots ett stort intresse från kommuner i övriga Sverige om att få komma på studiebesök,
togs ett beslut från Lidköpings kommun att säga upp avtalet om prestationslöner. Bakgrunden
till detta beslut var till stora delar den press som till sist allmänhetens klagomål blev för de
ansvariga inom förvaltningen.

”Egentligen känner vi oss orättvist behandlade. Man har inte förstått vad prestations-
lönesystemet gick ut på. Alltför många klagade på det. Till slut blev det för plågsamt att ha detta
gissel över sig säger förvaltningschef Rune Janbom” (Weihard, 1999).

Efter detta gjordes ett uppehåll med prestationslöner inom den tekniska sidan under ett år.
När NLT, i augusti 2000, skriver om införandet av bonuslöner inom hemvården kommer det
samtidigt fram att prestationslönerna har återinförts i smyg på gatukontoret då man upptäckt
att motivationen och engagemanget från de anställda minskat efter att det togs bort ”Det är så
jobbigt med allas åsikter att vi återinförde bonuslönerna i tysthet, erkänner förvaltnings-
chefen”. Samtidigt som han säger att han är glad för att bonuslönen nu genomförts inom
vården, vilket han hoppas skall leda till en större förståelse bland allmänheten för bonuslönen
även på gatukontoret (Weihard, 2000).

Efter att bonuslönesystemet genomfördes i Mariagruppen och detta presenterats i tidningen
har debatten falnat. De reaktioner som finns på fria ord i NLT handlar även fortsättningsvis
om gatukontoret då inläggen kunde handla om att ”Gatukontoret bedriver utpressning”
(NLT, 16/3, 2001) skribenten menar att personalen på gatukontoret bedriver utpressning på
kommunen då deras engagemang och motivation försvann och återkom med borttagandet och
återinförandet av prestationslönerna på gatukontoret. Däremot kan man inte se att det kommer
några reaktioner i tidningen när NLT berättar att ”Vårdare får 9400 i bonuslön” (Weihard,
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2002). Istället framkommer att efter ett beslut i kommunstyrelsen 2/4 2002 att det är fritt fram
för alla förvaltningar inom kommunen att prova på att jobba utifrån bonuslöner och att det
projekt som genomförts i Mariagruppen blivit permanent från första januari 2002 (Weihard,
2002). I NLT fredagen den 28 februari 2003 skrivs det om att bonuslönesystemet nominerats
till ett kvalitetspris, Götapriset, som är en tävling med syfte att inspirera till nya grepp inom
kommuner, landsting och stat. Utmärkelsen går till det bästa förnyelse- och kvalitetsprojektet
inom offentlig sektor.

Införandet av bonuslönesystemet i Mariagruppen
Att bonuslönesystemet kom att genomföras i Mariagruppen kan man säga har två olika or-
saker. Dels ett beslut från kommunledningens arbetsutskott under mitten av 1990-talet där
man gett till uppdrag åt de icke-tekniska förvaltningar att försöka utarbeta och pröva ett
bonuslönesystem, vilket då redan fanns inom den tekniska förvaltningen. Den andra orsaken
kan man säga var ett eget initiativ som kom från Mariagruppen under våren 2000 som innebar
att de ville ha ett större ansvar för gruppens dagliga verksamhet och ekonomi. Detta ledde till
att representanter från förvaltningsledningen bjöds in för en fortsatt diskussion runt dessa
frågor. I samband med detta möte kom frågan upp från förvaltningens sida om gruppen ville
gå in i ett projekt med bonuslön och intresset väcktes hos personalgruppen. Under våren 2000
utarbetades i en projektgrupp, bestående av fyra representanter från Mariagruppen, områdes-
chefen för området, bitr. förvaltningschefen och två personalsekreterare från förvaltningen,
hur bonuslönesystemet skulle komma att utformas. Detta presenterades senare för politikerna
som tog ett nytt beslut om att detta skulle startas upp som ett projekt från den första juli 2000
fram till och med den sista december 2001.

Utvärderingen av bonuslönesystemet skedde i början av 2002 av personal på kommunled-
ningskontoret. Den visar på att Mariagruppens medlemmar upplever en ökad delaktighet och
ett starkt ökat engagemang. Gruppen har också blivit mer medveten om hur man kan påverka
ekonomin genom löpande vardagsbeslut. Detta har lett till att gruppen har en medveten plane-
ring av arbetsinsatserna samt är villiga att ändra arbetssätt/arbetstid om några i gruppen är
frånvarande. Dessa förändringar har dock inte lett till några förändringar i kvalitén för
brukarna, då gruppen alltid har varit lika angelägna om att prestera en bra kvalitet på det
arbete de utför. Kritik som framkommit mot systemet är att gruppmedlemmarna medvetet kan
försköna sina resultat i enkätundersökningen för att få möjlighet till en högre bonus. Enligt
områdeschefen finns inget som tyder på att det skulle vara just så utan allt tyder på att
medlemmarna i Mariagruppen mår just då bra som resultatet i enkäten visar. Utvärderingen
visar också på att gruppen på inget sätt slutit sig och inte vill ta emot nya medlemmar till
exempel småbarnsföräldrar med större sjukfrånvaro. Istället visar utvärderingen att man blivit
noggrannare med att introducera nya exempelvis semestervikarier, detta för att säkerställa
kvalitén för brukarna.

Resultatet av utvärderingen visar på att gruppen kan förbättra sina resultat ur alla tre
aspekterna utan bonuslön, men att det sannolikt är så att bonuslönesystemet gett den extra
stimulans som behövs för att bryta gamla mönster.

Kommunledningskontoret har efter analys och intervjuer konstaterat att bonuslönesystemet
lett till ökat intresse för att effektivisera verksamheten under bibehållande av hög kundtill-
fredsställelse och god arbetsmiljö. Kommunledningskontoret anser därför att systemet med
fördel kan införas för fler hemvårdsgrupper och att liknande system bör kunna införas även
inom annan verksamhet.
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Besluten som togs i kommunstyrelsen 2002-04-02 innebar att:
� Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att införa bonuslönesystemet för arbets-

grupper inom hemvården i den takt som systemet förankras bland personalen.
� Vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att utarbeta

systemet för bonuslönesystemet inom sina övriga verksamheter.
� Kommunledningskontoret får i uppdrag att med Gatukontorets och hemvårdens

system som exempel stimulera övriga förvaltningar att söka möjligheter att utforma
bonuslönesystem för sina verksamheter.

Bonuslönesystemets uppbyggnad
Vi kommer här att ge en noggrann presentation av bonuslönesystemets uppbyggnad utifrån ett
förhandlingsprotokoll mellan Lidköpings kommun och Kommunal Skaraborg, 020524.

Målsättningen med bonuslönesystemet är:
� Att skapa motivation hos alla som berörs
� Att öka lagkänslan och samarbetet
� Att öka kunskapen om områdets resultat och dess orsaker

Syftet med bonuslönesystemet är:
� Att belöna en god kvalitet och premiera en god hushållning med begränsade

resurser.

Bonuslönesystemet är uppbyggt utifrån tre olika variabler:
� Ekonomiskt resultat
� Yttre kvalitet
� Inre kvalitet

Kriterier som används i bonuslönesystemet är:
� Ekonomiskt resultat – enheten skall uppvisa överskott för att bonuslön ska bli aktu-

ellt att betalas ut till den anställde. Avstämning sker mot ekonomiskt resultat per
den 31 december.

� Kvalitetsbedömning – enkät till vårdtagare som bedömer kvaliteten av det utförda
arbetet.

� Inre kvalitet/arbetsmiljö/trivsel – personalen bedömer arbetsmiljön/trivseln genom
en enkätundersökning som görs en gång per år.

Villkor vid utdelning av bonuslön:
� 75 % av enhetens totala ekonomiska överskott tillfaller gruppen (lika stor del till

varje individ i relation till arbetad tid inklusive semester). Beloppet maximeras till
12 000 kronor per person och år.

� Bonuslönebeloppet avser heltidsanställda och reduceras i proportion till den anställ-
des sysselsättningsgrad och anställningstid under året. För att bonuslön ska utgå
krävs en genomsnittlig arbetstid om minst 65 timmar per månad. Anställningen
skall omfatta minst åtta månader av beräkningsåret.

� Avdrag från bonusberäkningen görs vid frånvaro som omfattar 30 dagar eller mera.
� Av framräknad bonus tillfaller 75 % den enskilde (max 9000 kronor/år) och 25 %

(max 3000 kronor/år) en individuell kompetensutvecklingsfond (går ej att byta ut
mot kontant ersättning).
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� Timanställd personal som är berättigad till bonus erhåller en totalsumma som
inkluderar både lön och individuell kompetensutveckling.

� Kompetensutvecklingsfonden ersätter ej arbetsgivarens skyldighet att ge
kompetensutveckling. Fonden skall ses som ett komplement som den enskilde har
stora möjligheter att påverka och styra över.

Bonuslönens fördelning:
Ekonomi ger 40 % dock max 4800 kronor per person och år. Ett positivt ekonomiskt resultat
ger utdelning (intäkter – kostnader).

Yttre kvalitet ger 30 % dock max 3600 kronor per person och år. Yttre kvalitet är sett ut
vårdtagarnas perspektiv. Uppföljningen sker i form av en enkät en gång per år. En
genomsnittlig poäng erhålls för samtliga svar från vårdtagarna. Varje tiondel över 3,0
(=normalprestationen) ger en poäng och multipliceras med 360 kronor. Den högsta poängen
som kan erhållas i enkäten är 4,0. Den sammanlagda summan kan ej överstiga 3600 kronor.

Inre kvalitet ger 30 % dock max 3600 kronor per person och år. Inre kvalitet är sett ur
personalens perspektiv. Uppföljning sker i form av en enkät en gång per år. En genomsnittlig
poäng erhålls per faktor. Varje tiondel över 3,0 (=normalprestationen) ger en poäng och
motsvarar ett visst belopp. Den högsta poäng som kan erhållas i enkäten är 5.0. Den
sammanlagda summan får ej överstiga 3600 kronor och delas upp på de nio framtagna
faktorerna i enkäten, vilket innebär att varje faktor är värd 400 kronor. Det maximala antalet
tiondelar över 3,0 kan alltså bli 20 stycken vilket innebär att varje poäng är värd 20 kronor.
Slutsumman höjs till närmaste hela krontal. För att bonus ska utgå måste minst 75 % av
faktorerna ha ett genomsnitt på lägst 3,0 men ingen faktor får understiga 2,8.

De enkäter som används i utvärderingen har personalgruppen själva arbetet fram utifrån
vad de ansett vara viktigt i förhållandet till vårdtagarna och vad som är viktigt i den egna
arbetsmiljön.

När det gäller vårdtagarnas enkät bygger den i huvudsak på deras upplevelse av bemötan-
det från personal, i vilken mån den utlovade omsorgen stämmer överens med den som hem-
vården utför, deras möjligheter att påverka hemvården vad gäller tid och dag samt i vilken
utsträckning de kan framföra vad de tycker och tänker om hemvården till personalen. Enkäten
är uppbyggd utifrån en skala från 1,0 till 4,0 där 3,0 ses som normalvärdet (se bilaga två).

Personalenkäten är uppbyggd utifrån nio påståenden som bland annat behandlar rak och
öppen kommunikation, att ta ansvar för arbetet, trivsel, att man respekterar varandras olikhe-
ter, engagemang och att alla ställer upp när det krisar. Enkäten är uppbyggd utifrån en skala
från 1,0 till 5,0 där 3,0 ses som normalvärdet (se bilaga ett).

För att det ska bli aktuellt med en utbetalning krävs att gruppen får ett ekonomiskt över-
skott utifrån de budgeterade medel de har att tillgå. Den budget gruppen har till sitt för-
fogande utgår från de beslut om bistånd som biståndsbedömaren tar hos de äldre som är
kopplad till Mariagruppens geografiska ansvarsområde. Olika beslut såsom hjälp med till
exempel personlig omvårdnad, städ eller tvätt ger gruppen en viss förutbestämd summa som
månadsvis ger gruppen en budget att utgå ifrån. Detta innebär alltså att gruppen inte har
möjlighet att påverka de ekonomiska ramarna de har att rätta sig efter, utan budgeten styrs av
hur många insatser området har beviljade.

Nuläget i kommunen
Situationen i dagsläget inom kommunen innebär att bonuslönesystemet har startats upp i flera
andra grupper, en hemvårdsgrupp från den första augusti 2002 och ett helt hemvårdsområde
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från första januari 2003. Intresset finns också hos andra hemvårdsgrupper för att starta upp
efter sommaren 2003.

När det gäller prestationslönesystemet som används inom den tekniska sidan har detta varit
igång fram till 31 december, 2002 men i nuläget ligger det nere på grund av en omorganisa-
tion inom kommunen. Denna omorganisation ledde till att verksamheter som använt presta-
tionslönesystemet slogs samman med verksamheter som inte använt systemet inom tre nya
förvaltningar. Detta innebar att det inte var självklart att fortsätta med prestationslöne-
systemet, då detta inte automatiskt går att överföra till alla typer av verksamhet. Speciellt med
tanke på att praktisk verksamhet idag är blandad med mer administrativ verksamhet, vilket
innebär att systemet måste omarbetas för att passa även här. Tanken är dock från både politi-
ker och tjänstemän att ett nytt system ska utarbetas som passar även den administrativa sidan
eftersom man från båda håll anser att det haft så positiva effekter att man vill fortsätta med
någon typ av prestationslönesystem.
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Kapitel 4. Chefer och politikers tankar kring bonuslönesystemet

Skäl och motiv till införandet av bonuslönesystemet
Kommunalrådet säger att bonuslönen var mycket omtvistad för att många av de kommun-
anställda ansåg att det var orättvist att endast en förvaltning fått möjlighet till bonuslön. Det
fanns mycket lite förståelse för att man inte endast får en bonus utan att man själv har arbetat
ihop till den. Det handlar inte om att springa fortare utan att man arbetar för en bättre organi-
sation, bättre användning av material, att man stöttar varandra och att ta ansvar. Det handlar
också om att förstå sambandet mellan kostnader och utgifter.

Kommunalrådet menar att många ansåg att de endast var i männens värld som bonuslöne-
systemet användes. För att minska detta missnöje ville man, från politiskt håll, finna någon
lämplig grupp inom den mjuka sektorn där man kunde införa bonuslönesystemet. Det gällde
då att hitta ett system som skulle kunna fungera inom vården i kommunen. Detta skulle vara
ett system som byggde på kvalitet. En annan del i detta är att lönerna höjs med upp till 10
procent. Det är ständiga debatter om att lönerna inom den offentliga sektorn behöver höjas
och 10 procent är ingen dålig löneförhöjning.

Förvaltningschefen berättar att när han tillträdde sin tjänst 1988 fanns det klagomål från
industrin att de fick bära kommunernas kostnader och att man ville ha en högre effektivitet
inom denna sektor. I de direktiven som gavs ingick det att Lidköpings kommun skull utforma
ett system för effektivisering och för ett ökat intresse och engagemang hos personalen. Då
började förvaltningschefen tillsammans med kommunförbundet att undersöka hur man skulle
ha möjlighet att införa ett sådant system i kommunen.

Enligt bitr. förvaltningschefen var syftet med införandet i den mjuka sektorn att få en
långtgående decentralisering. Att personalen ska få mer inflytande och ansvar för sin egen
vardagssituation i arbetet. De som möter vardagen och vårdtagarna har den bästa förmågan att
fatta de mest kloka beslut gällande vardagen. Syftet var också att ge personalen en större
möjlighet att styra över sitt arbete.

Bitr. förvaltningschefen fortsätter med att påpeka att om personalen får denna möjlighet
ska de också ha förmågan att axla ett ansvar och att hjälpas åt med det. Personalen ska kunna
känna att det är meningsfullt och att de kan påverka det man arbetar med samt att man har
gemensamma mål för det man gör. Detta är nyckeln till ett friskt arbetsliv och en friskare
personal.

Kommunalrådet menar att bonuslönesystemet inte har några förlorare. Som anställd får
man högre ersättning, kommunen sparar pengar genom effektivisering och färre sjukskriv-
ningar. När det gäller brukarna så får de genom en nöjd personal en bättre service. Kommu-
nens skattebetalare får, genom ökad effektivitet, mer för pengarna.

Motstånd till bonuslönesystemet
Kommunalrådet berättar att motståndet bland övriga, icke anställda inom den sektorn, var
stort. Det fanns chefer som tyckte att det var främmande att använda någon form av bonuslön.

Det har varit många insändare i lokaltidningen från allmänheten som tyckt att det var fel
med bonuslöner inom den offentliga sektorn. En reaktion som kom från personal inom vård-
sektorn när det skrevs om att 1, 2 miljoner skulle delas ut till de anställda på gatukontoret var:
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”Jag höll på att sätta i halsen när jag hörde att de skulle få 12 000 i år igen. För oss som
arbetar inom vården är det bara neddragningar och sparande som gäller och inte får vi någon
resultatlön. Hur skulle det gå till egentligen? Skulle vi mata tre åt gången?” (Weihard, 1993).

Man tyckte att det var fel och ville istället ha en månadslön som inte byggde på prestation.
Sedan bonuslönesystemet bröt igenom inom vården har motståndet minskat även om det
kommer protester av rent ideologiska skäl. Det beror oftast på att man inte är insatt i systemet
(personlig kommunikation, kommunalråd Kjell Hedvall, 030214).

Den politiska frågan om bonuslönesystemet har varit en typisk höger-vänsterfråga. Väns-
terpartiet i Lidköping har alltid protesterat mot detta. Ju längre åt höger man kommer på den
politiska skalan desto mer positiv är man i frågan. Det har varit extra kontroversiellt att
kommunalrådet varit Socialdemokrat och infört detta system. Kommunalrådet menar att om
det hade varit en moderatstyrd kommun hade motståndet inte sett likadant ut. Kommunalrådet
har även mött kritik i sitt eget parti. De har då kritiserat att om det finns möjlighet till att ge en
högre lön har budgeten varit för hög. Kvinnogrupper har kritiserat att detta system endast
finns i männens värld och att de fått en för hög budget. Kommunalrådet menar att: ”De har
påpekat att vi politiker istället skulle satsa de pengarna på vård och omsorg, eftersom de
uppenbart inte behövt pengarna inom gatukontoret.”

Kommunalrådet har personligen inte sett det som en partipolitisk fråga eftersom han arbe-
tat med detta system länge och därigenom sett drivkraften i lönebildningen. Han säger också
att han inte har något emot att personalen trivs, tjänar mer och att de gör ett bra arbete. För
kommunalrådet har det alltid varit självklart att detta system är något bra eftersom han sett de
positiva effekterna förut.

Förvaltningschefen beskriver personalen som väldigt uthålliga när det gäller debatten i
press och media. De har även blivit kritiserad privat och har verkligen fått stå ut. Tidningarna
har oftast publicerat något om bonuslönesystemet i samband med utbetalningarna i februari
varje år. Då har det också skrivits insändare i lokaltidningen i Lidköping. Debatten och
klagomålen minskade när bonuslönesystemet infördes i vård och omsorg. Det var därför
välkomnat från gatukontorets sida att systemet infördes inom fler sektorer.

Bitr. förvaltningschefen beskriver att de, från början, inte visste att det var möjligt att
införa bonuslönesystem inom vården. Några inom Mariagruppen funderade över om de skulle
kunna arbeta med bonuslön efter att själv kritiserat gatukontorets bonuslön. Alla har på något
sätt tyckt och tänkt något om gatukontoret och bonuslönesystemet.

Bitr. förvaltningschefen fortsätter med att säga att de inte har fått mycket protester. Det har
inte kommit kritik till förvaltningen. Det har endast varit någon enstaka insändare i lokal-
tidningen. Några i Mariagruppen har mött kritik från kollegor som inte erhållit bonuslöne-
systemet. Det har framkommit kritik angående de enkätfrågor som lämnas ut till vårdtagarna.
Man har menat att vårdtagarna är i en beroende situation. Bitr. förvaltningschefen svarar med
att säga att det måste vara bättre att fråga vårdtagarna än att inte göra det alls. Just nu har de
inga andra metoder att tillgå och vet inte hur det annars skulle ha möjlighet att mäta kvaliteten
och ta reda på vad vårdtagarna tycker om dem.

Man har flera gången funderat över varför gatukontoret kritiserats hårt men inte vård och
omsorg. Bitr. förvaltningschefens personliga uppfattning är att människor har en annan syn på
vård och omsorg. Många anser att de som arbetar inom denna sektor är värda extra pengar.

Kvantitet kontra kvalitet
Från att fokus legat på kvantitet då man genomförde resultatlöner inom gatukontoret 1991. Då
det handlade om att få ett ekonomiskt överskott gentemot årets budget vilket också fick det
som resultat att budgeten krymptes för varje år som gick och till slut fanns det inget utrymme
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kvar inom de budgeterade medlen som skulle kunna ge ett överskott. Detta innebar samtidigt
att drivkraften för personalen försvann då det inte fanns några mer pengar att få ut ur
budgeten. Det var i detta läge man var tvungen att omarbeta systemet för att behålla det goda
resultat man uppnått inom personalgruppen och det var då man delade upp systemet i fyra
olika delar vilka var; ekonomi, prestation, yttre kvalitet och inre kvalitet. Här fick man nu en
förskjutning från att bara ha handlat om ekonomiskt överskott till att också väga in viktiga
kvalitativa aspekter som den yttre kvalitet som handlade om hur nöjda Lidköpingsborna var
med den service gatukontoret tillhandahöll (personlig kommunikation, förvaltningschef Rune
Janbom, 030221).

Nästa steg i förskjutningen mot att kvalitet var den viktigaste byggstenen framkom då
bonuslönesystemet genomfördes inom hemtjänsten. Då det inom denna sektor inte går att
mäta arbetet med kvantitativa mått, till exempel hur mycket man producerar på en timma blev
man tvungen att utarbeta sätt att mäta kvalitet och det kom ju då att handla om enkäter både
till vårdtagare och till själva personalgruppen för att säkerställa kvaliteten på det arbete man
utförde. Inom denna typ av verksamhet är det viktigt att kunna mäta kvaliteten på det utförda
arbetet för att behålla sin trovärdighet gentemot sina vårdtagare och mot politiker och
tjänstemän inom förvaltningen. Annars skulle det inte vara legitimerat att behålla ett bonus-
lönesystem om kvaliteten på det arbete som utfördes försämrades bara för att personalen
skulle ha möjlighet att hinna med mer på en dag för att spara pengar (Personlig kommunika-
tion, bitr. förvaltningschef Kristina Lundgren, 030320).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man säga att syftet med införandet av bonuslönesystemet var att få
möjlighet att effektivisera kommunal verksamhet och att öka intresse och engagemang hos
personalen. Det handlar inte om att springa fortare utan att man arbetar för en bättre organisa-
tion, bättre användning av material, att man stöttar varandra och att ta ansvar. Med anledning
av den massiva kritik som uppstod i samband med bonuslönesystemet, som från början
användes inom den tekniska förvaltningen, ville politiker hitta ett system som även kunde
tillämpas inom vårdsektorn. Detta system skulle bygga på kvalitet istället för kvantitet. Syftet
med införandet i vårdsektorn var att få en långtgående decentralisering, att personalen skulle
få mer inflytande och ansvar.
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Kapitel 5. Personalens tankar kring bonuslönesystemet

Resultat från intervjuer

Bakgrund
Mariagruppen hade ett intresse av att få en bättre ekonomisk översikt över sin grupp. De hade
endast tillgång till en gemensam ekonomisk rapport för hela området. Mariagruppen tyckte att
de arbetade bra och klarade budgeten på ett bra sätt och hade därför intresse av att se hur stor
vinsten var i deras grupp. ”/…/vi tyckte väl att vi jobbade effektivt i våran grupp redan då”(Ip
1). De tyckte att det skulle vara intressant att se vad som kostade mycket och vad man kunde
spara in på. De ville även ha en morot för deras framgångsrika arbete men hade då ingen
tanke på att de skulle bli erbjudna att arbeta utifrån bonuslön. ”/…/vi ville att det skulle splitt-
ras och vi skulle få ut våran del av det ekonomiska” (Ip 1).

När de blev erbjudna detta var alla enade om att det verkade positivt för gruppen. De kände
att de var redo att gå vidare och pröva nya vägar.

När bonuslönesystemet skulle införas inom vård och omsorg startades en projektgrupp som
skulle utforma ett fungerande system. Det var bitr. förvaltningschefen tillsammans med två
personalsekreterare och områdeschefen för område 14 som styrde upp arbetet med att utforma
bonuslönesystemet för Mariagruppen. ”/…/vi hade ju ingen aning då så hon styrde nog upp
det mesta men var väldigt noga med att vi var delaktiga och bollade frågor”(Ip 1).

Mariagruppen var noga med att vara delaktiga i processen och att frågor togs upp till
diskussion. Det utsågs också fyra representanter från Mariagruppen som skulle delta i
projektgruppen. Mariagruppen fick bland annat ta ställning till hur kollektivavtal skulle
utformas och vilka som skulle vara berättigade bonuslön. ”Ja, jag tyckte de lyssnade mycket
på oss” (Ip1). När det gäller kommunikation mellan personalen i Mariagruppen och de övriga
i projektgruppen så upplevde Mariagruppen att de blev hörda men att det också fanns direktiv
som var tvungna att följas. De kände dock att de hade ett stort inflytande och bra kommuni-
kation.

Förändringar, vinster och gruppmentalitet
Intervjupersonerna säger att gruppen har blivit bättre på att känna hur mycket personalen kan
pressa sig. Ibland är det oundvikligt att sätta in en vikarie. Gruppen har insett de negativa
konsekvenserna av att pressa sig för mycket och att det inte håller i längden. Som de själva
säger: ”det är något vi har blivit bättre på att se att där går gränsen för vad vi orkar” (Ip1).

När det gäller de metoder och arbetssätt som används för att utföra hemvårdservicen har
det inte skett några större förändringar efter att bonuslönesystemet infördes. De förändringar
som genomförts gjordes innan bonuslönesystemet infördes. Dessa förändringar innebar att
man gick samman och blev en grupp som arbetade gemensamt med alla vårdtagare. Tidigare
hade man varit uppdelade i två mindre grupper där undersköterskor och vårdbiträden arbetade
med olika arbetsuppgifter.

En person ur personalen ser situationen på ett annat sätt: ”Jag tycker nog att vi jobbar
ungefär som vi har gjort förut, fast vid städ och sådant går vi oftast två nu istället” (Ip 2).

En annan person säger: ”Förut var det mer så att man frågade om det var okej, nu tar vi in
en vikarie utifrån vårt eget ansvar” (Ip 1).

En tredje person beskriver situationen som så här:”Hur vi arbetar är det ingen direkt
förändring. Gruppen har varit framåt hela tiden” (Ip 3)
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Övriga förändringar som skett är att alla har blivit mer delaktiga i arbetet. Innan var det
endast några av personalen som tog ansvaret för vissa specifika saker. Detta är en av de stora
förändringarna som skett i gruppen sedan systemet infördes. Man litar på varandra och att alla
tar sitt ansvar.

De anställda i Mariagruppen tar hand om varandra. En av de anställda beskriver situationen
på följande sätt:

”Om man ser att någon kanske är tyst eller ser ledsen ut, då är det alltid någon som bryr sig om
den personen och frågar hur det är. Om någon är sjuk ringer man hem till den” (Ip 1)

Det kommer fram i intervjuerna att vinsterna i gruppen är att personalen bryr sig om varandra
och att det finns en acceptans i gruppen. De har en rak och öppen kommunikation. Personalen
har också blivit bättre på att slå sig för bröstet och visa att man är duktig. De har stärkts i att få
visa upp sig och är stolta över sitt arbete. ”Jag tror nog att vi har blivit mer sammansvetsade i
gruppen, både privat och genom arbete” (Ip 2). Personalen umgås mycket vid sidan av
arbetet. De hittar på olika aktiviteter tillsammans, exempel på dessa kan vara bowling,
brännboll och grillkväll.

Enligt en av intervjupersonerna är det utmärkande för gruppen att:
”Jag tror att vi hade en väldig fördel av att vi var en så pass liten grupp, lite mindre viljor att
gå efter och det var väl att det fanns ett positivt tänkande redan innan, ingen riktig bromskloss
som stod i vägen.”(Ip1)

Enligt en annan av intervjupersonerna är det utmärkande för gruppen att:
”Jag tror att det är det att vi är en så pass liten grupp, det tror jag är en förutsättning. Vi var
tio när vi startade och nu är vi tolv och man måste vara rak i sin kommunikation och
överhuvudtaget säga vad man tycker. Det har vi alltid gjort, det gjorde vi innan också och det
tror jag är a och o.” (Ip 2)

När det gäller att vara hemma och vara sjuk är detta också en sak som kan påverka
bonusen eftersom det kostar att ta in ersättare. Vi frågade därför om man drog sig för att vara
hemma om man var sjuk. Vilket man absolut inte gjorde utan:

”Är man hemma är man sjuk det är ingen som stannar hemma för att man inte vill gå till jobbet
för att man är måndagstrött eller det förekommer inget sådant utan är någon hemma då är den
personen sjuk och jag tror inte den personen har dåligt samvete för att man är hemma och är
sjuk” (Ip 1). Är någon hemma och är sjuk finns det alltid någon i personalgruppen som ringer
och frågar hur det är, man bryr sig om den personen istället.

En av intervjupersonerna menar att det goda resultatet skulle ha uppkommit även utan
bonuslönesystem.

Enkäter
Under utformningen av bonuslönesystemet kom deltagarna i projektgruppen fram till att det
måste göras en mätning av kvalitén, så att det fanns ett utgångsläge, för att kunna följa vad
som kom att hända efter att bonuslönesystemet införts. Enkäterna till personalgruppen arbetas
fram i något som kallas fokusgrupp, vilket en av deltagarna i projektgruppen arbetat med på
en tidigare arbetsplats. I denna fokusgrupp skulle vara och en i personalgruppen plocka fram
det som de ansåg vara viktigast i en personalgrupp. I detta läge framkom en massa olika saker
som man sedan fick gradera och på så sätt kunde man plocka ut de åtta viktigaste punkterna,
vilka kom att bli nio eftersom det blev så jämt. Dessa nio saker fick personalen sedan betyg-
sätta vilket gjorde att det blev en graderingsskala från ett till nio där det gruppen ansåg vara
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viktigast placerades överst i enkäten och övriga saker placerades därefter i en fallande skala
ner till plats nummer nio (se bilaga ett).

När det gäller enkäten till vårdtagarna kom man i projektgruppen fram till att det måste
vara ett fåtal frågor som är lätta att svara på och som berör det som man i arbetsgruppen anser
vara viktigt i förhållande till vårdtagarna. Där deras upplevelse av bemötandet från personalen
var det som ansågs som viktigast (se bilaga två).

Enkäterna delas ut till alla vårdtagare en gång per år. Det kan finnas någon som varit så
svårt sjuk att de inte kunnat svara och då har man valt att inte lämna ut den till dessa. När det
gäller personalenkäten delas den ut till de tolv som ingår i personalgruppen. Dessa skickas
sedan upp till vård och omsorgskontoret där de bearbetas och sammanställs.

Resultatet av enkätundersökningen följs upp i personalgruppen tillsammans med områdes-
chefen, då man gör en jämförelse med förra årets siffror och har en diskussion runt varför det
ser ut som det gör i år och vad som finns att jobba på inför nästa år. Röster ur personal-
gruppen uttrycker att: ”Det är jättespännande när man får veta det där svaret.” (Ip 1). Sam-
tidigt som åsikter lyfts fram om att det är positivt för själva arbetet.

”Ja och det känns väldigt kul att för en gång skull efter alla år man jobbat i vården och faktiskt
få ett betyg på det jobb man gör och jag tycker att förut har man jobbat och jobbat och man blir
trött ibland och man blir less på det men nu /…/ det går ett år man får ett resultat ett betyg så
här har det varit det här året nu tar vi nya tag.”(Ip 1).

Kritik som framkommit mot enkäten i personalgruppen, och som de själva påpekar under
intervjun, är att det är lätt att sätta ett för högt betyg. Detta för att kunna få en högre bonus,
men detta förnekas av personalen som menar att:

”Ja men en del har ju sagt att det är ju jättelätt att kryssa i högsta betyg så vi får jättebra
bonus. Att vi själva kan påverka detta och höja, men någonstans i slutändan, om vi skulle sitta
och höja våra betyg på ett felaktigt sätt så skulle det visa sig. Helen har ögonen på oss, vår
sköterska Britt har ögonen på oss. Jag menar de är ju här varje vecka och pratar med oss och
de känner av stämningar. Det skulle ju liksom bara, ja vi skulle råka illa ut av det själva i
slutändan om det inte var så himla bra. Det skulle synas på sjukskrivnings tal” (Ip 1).

När vi frågar om man känner att man kan kryssar under tre, om man känner att något inte
känns rätt i arbetsgruppen, utan att känna att det är ett svek eftersom man då påverkar möjlig-
heten att få bonus. ”Nej det känns inte som något svek men /…/ om det skulle bli ett problem
så diskuterar vi ju det så vi har löst det innan dagens slut.”(Ip 2).

Att det diskuteras i gruppen är något som framkommer under intervjuerna då det lyfts fram
att det finns alltid en pågående diskussion eftersom alla i gruppen inte kan ha samma åsikter
om allt. Detta måste lösas genom diskussioner.

När det gäller enkäten för arbetsmiljön bland personalen kan man se en stadig förbättring
av siffrorna och när vi frågar vad som är orsaken till att trivseln och arbetsmiljön förbättrat får
vi som svar att:

”Jag tror att alla numera vågar säga sin mening mycket mer rakare. /…/ det är ju vissa som
alltid har varit raka men en del kanske har sagt vad de tycker men kanske inte i alla lägen. Idag
gör de det.” (Ip 2).

Det lyfts också upp att det hände jättemycket i gruppen efter att man utformat enkäten
gemensamt då man helt plötsligt fick ett dokument för vad arbetsgruppen ansåg som viktigt
för sin egen arbetsmiljö. ”Ja det här tycker vi och står för allihop.”(Ip 1). Nu hade man något
att utgå från, som alla varit delaktiga i att utforma. Finns det något som man inte tycker
fungerar så bra har man det att arbeta på och förbättra. Se enkätresultaten i figur 1.
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Figur 1. Resultat från personalenkät

A. Vad är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö tillsammans
i arbetslaget? (Vikt)
B. Hur är det hos oss? (Betyg)

När det gäller vårdtagarenkäten var resultatet bra redan från början och det har legat på
ungefär samma nivå hela tiden med vissa variationer. När vi frågade om reaktioner om detta,
fick vi som en förklaring till att det varierar att det beror på att vårdtagarna som besvarar
enkäten inte är de samma från år till år då det hela tiden är en stor genomströmning av vård-
tagare inom hemtjänsten. Men att man nog hade den känslan redan innan man fick svaret från
vårdtagarna att resultatet skulle bli bra då man genom att man är en så lite personalgrupp
känner alla vårdtagare. Men även känslor av att: ”herregud hur ska vi kunna lyckas med detta
igen” (Ip 1). Men genom att titta på de efterföljande enkäterna ser man att gruppen har lyckats
med detta. Se enkätresultaten i figur 2.
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Figur 2. Resultat från vårdtagarenkät

(figur två)

Ansvar och påverkan
Budgeten har Mariagruppen få möjligheter att påverka. Hur mycket pengar de blir tilldelade
beror på vilka insatser de har och gör. De kostnader som de har möjlighet att påverka är inköp
och om man ska sätta in vikarie eller inte. Gruppen har blivit bra på att planera och klarar sig
oftast utan vikarier. Om de ser i planeringen att en dag blir mer arbetsam än en annan byter de
anställda tider. På så sätt kan de genom sin flexibilitet spara in kostnaderna för vikarier. Detta
är något som gruppen har lärt sig efter att fått större ansvar för sin ekonomi. De har lärt sig att
tänka framåt och inte endast för dagen.

Alla tar ansvar och har blivit mer delaktiga. Innan var ansvaret fördelat på olika personer
och personalen hade olika ansvarsområden. Nu delar man på ansvaret inom alla områden.
Alla tar inte precis lika ansvar men alla tar ansvar i någon form. Det faller sig naturligt i
gruppen när det gäller vem som ska ansvara för vad. De intervjuade beskriver att det inte
uppstår diskussioner om vem som ska göra vad, alla tar sitt ansvar utan att det ska behöva
uppstå konflikter. Om någon inte tar sitt ansvar tas detta upp med den berörda personen
direkt. När dagen är slut ska problemet vara löst och ingen ska behöva gå hem ledsen och arg.

3 ,6

3 ,5

3 ,4

3 ,4

3 ,7

3 ,7

3 ,5

3 ,4

3 ,5

3 ,5

3 ,5

3 ,7

3 ,5

3 ,6

3 ,8

0 1 2 3 4

5  H ur tyc k e r  N i a t t p e rs o na le n  up p fy lle r
m å le t "a tt h jä lp a  till ino m  1 5  m inu te r  v id

la rm "?

4  K a n  N i fra m fö ra  va d  n i tyc k e r o c h
tä nk e r o m  he m vå rd e n  till p e rs o na le n?

3  H ur ä r  E ra  m ö j lig he te rna  a tt p å ve rk a
he m vå rd e n o m  N i te x. v ill ä nd ra  d a g  e lle r

tillfä llig t ä nd ra  t id ?

2  V a d  tyc k e r N i o m  d e n s e rv ic e  o c h
o m s o rg  s o m  he m vå rd e n  g e r o c h  s o m

utlo va d e s  i s a m b a nd  m e d  a tt n i b e v ilja d e s
he m vå rd ? ?

1  H ur b lir  N i b e m ö tt a v  p e rs o na le n?

2 0 0 2
2 0 0 1
2 0 0 0



24

Alla intervjuade personer uppgav att pengarna, till en början, var en drivkraft men det har
kommit i andra hand. Nu ser man andra faktorer som drivande. Att pengarna har varit något
som motiverat personalen är dock inte en generell uppfattning för alla de anställda. Någon
säger:

”Jag tycker inte den påverkar överhuvudtaget för det är någonting som vi liksom inte har
räknat med att vi skulle få /---/ Vi kanske hade räknat med några hundralappar och att vi fick så
mycket var det ingen som hade trott ifrån början” (Ip 2).

En annan säger:”Man kan inte säga att det driver att man ska få en massa pengar, det gör
det inte” (Ip3).

Man vet inte om man får bonus eller inte och därför kan pengarna inte vara en drivkraft.
Däremot är det en drivkraft att se hur det har gått rent ekonomiskt för gruppen. En intervju-
person menar att det positivt med feedback och att få resultatet redovisat.

Insynen i budgeten upplevs inte vara annorlunda idag eftersom man även innan man star-
tade upp bonuslönesystemet fick rapporter varje månad om ekonomin. Däremot har intresset
för ekonomi ökat efter att bonuslönesystemet infördes. Idag reagerar personalen direkt om
man ser en stor post bland utgifterna genom att ifrågasätta varför det har kostat så mycket.

De nämner det ökade ansvaret och delaktigheten som två mycket viktiga drivkrafter i
gruppen. Några utav personalen var också mer drivande när det gällde att starta bonuslönesy-
stemet i deras grupp och detta kändes som en drivkraft. En annan drivkraft som nämns är att
gruppen tar besluten själva och att det inte finns någon som bestämmer över deras huvud.
Man genomför besluten tillsammans precis som det övriga i arbetet.

Uppmärksamhet och kritik
Upplevelsen av uppmärksamhet var i början att det kändes konstigt samtidigt som det var
roligt.

”Ja det är klart att det kändes ju väldigt konstigt i början när det kom tidningar och tv. /…/ det
är ju bara vi, vad ska dem fråga och liksom är detta verkligen så himla intressant. /…/ det är
klart att det var roligt också, jättekul. Och så trodde man att det skulle ta slut men det gör det
inte” (Ip 1).

Samtidigt som det framkom att det fanns en rädsla för hur kamrater och släktingar skulle
reagera.

” /…/vi var ju lite rädda för att både kamrater och vänner och allt liksom skulle gå på oss tycka
vad ska ni nu spara på då men jag har bara fått positiva svar dem tycker det är helt okej”(Ip 2).

Genom den uppmärksamhet som gruppen fått känner de att yrket fått lite mer status:
”Det inte varit något speciellt att komma med att jobba inom vården som undersköterska och ja
men att man fått lite mer status känns det som i yrket att det lyfts fram lite” (Ip 1).

Den uppmärksamheten det inneburit att åka runt och prata inför andra grupper och att ta
emot studiebesök har gjort att de känner att de vuxit som personer, att de klarat av något de
tidigare inte trodde sig klara:

”Det är ju något som man tycker att det kan ju inte jag vad ska jag säga, det är ju en väldigt
ovanlig situation men man stärks som person man gjort en sådan grej och klarat av det.” (Ip1)

Under intervjun framkommer att de tycker att en intresseförskjutning har skett när det
gäller intresset från andra. Från början handlade det enbart om andra personalgrupper som var
intresserade av hur bonussystemet fungerade. Men att det i dag handlar mer om chefer och
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tjänstemän som är intresserade av sättet gruppen arbetar på. Detta då man är intresserad av
den goda arbetsmiljö och gruppens låga sjukfrånvaro.

När det gäller kritik från vårdtagare har det vid ett fåtal gånger framkommit att: ”skyndar
ni er får ni väl mera bonuspengar” (Ip 1). Men den överväldigande känslan personalen har är
istället att vårdtagarna tycker att de är värda detta, då de anser att personalen arbetar och sliter
så hårt.

När det gäller anhöriga kan ingen påminna sig om att det fått negativ kritik utan det hand-
lar även här om att de anhöriga tycker att personalen är värda denna uppmuntran, då de har så
dåligt betalt för det arbete de utför.

Kritik från andra arbetsgrupper är det väl ingen som rent ut har kritiserat gruppen utan det
har mer handlat om till exempel att andra grupper har sagt: ”/…/ att det kan ju Mariagruppen
göra som är så duktiga” (Ip 2). En känsla som finns bland personalen i Mariagruppen här är
att det handlar om avundsjuka och att det är så typiskt tjejer att säga något negativt istället för
att säga: ”att gud vad kul för dem” (Ip 1).

Angående kritiken i tidningen genom insändare på Fria ord i NLT har det varit ett fåtal
insändare sedan projektet drog igång första augusti 2000. Den känsla som finns inför detta
inom personalgruppen är att dem som skrivit insändarna vet inte hur det fungerar, de är inte
insatta i själva bonuslönesystemet. Samtidigt som det finns en förvåning över att det inte varit
mer insändare eftersom gatukontoret fått ta emot mycket kritik genom olika insändare.

En tanke som framkommer när vi frågar om detta är att det kan handla om att gatukontoret
berör alla invånare i kommunen, det märks mer om det inte är plogat eller sandat en dag. ”Om
det kanske rör mer personer med gatukontoret att man ser det och tycker att nej nu har de
inte plogat igen och nu är det dåligt sandat och det är mer saker man ser” (Ip 3). När det
gäller bonuslönerna inom hemvården berör det en mer avgränsad grupp som inte är lika
synlig.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man säga att Mariagruppens skäl och motiv för införandet av
bonuslönesystem var bland annat att få en bättre ekonomisk översikt över sin grupp. De ville
även ha en morot för sitt framgångsrika arbete. När det gäller införandet av bonuslönesyste-
met i gruppen var Mariagruppen noga med att vara delaktiga i processen vid införandet och
att frågor togs upp till diskussion. Personalen upplevde att de blev hörda och att projekt-
gruppen lyssnat på deras förslag. Budgeten har dock Mariagruppen få möjligheter att påverka.

Gruppen har blivit bra på att planera och klarar sig ofta utan vikarier. De har lärt sig att
tänka framåt och inte endast för dagen. När det gäller att sätta in ersättare vid sjukdom och
semester, utgår man ifrån hur situationen ser ut för tillfället. De har blivit bättre på att känna
efter hur mycket personalen orkar pressa sig utan att sätta in ersättare. Alla tar ansvar och har
blivit mer delaktiga. Nu delar personalen på ansvaret, inom alla områden. Det faller sig natur-
ligt att man ansvarar för det som man känner sig säker på. Om någon inte tar sitt ansvar tas
detta upp med den berörda personen direkt.

Personalen nämner att acceptansen för varandras olikheter och den öppna kommunika-
tionen i gruppen ses som en större drivkraft än bonuslönen. En annan drivkraft som nämns är
att gruppen tar besluten själva och det är ingen som bestämmer över deras huvud.

De största vinsterna med förändringarna i Mariagruppen är, enligt personalen, att alla bryr
sig om varandra. Det finns en stor acceptans i gruppen och de har en öppen och rak kommu-
nikation. Personalen har även blivit bättre på att slå sig för bröstet och vara stolta över sitt
arbete.
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Kapitel 6. Analys

Utifrån det material vi samlat in kan vi se att det har skett förändringar, som påverkat grupp-
relationerna i Mariagruppen och Mariagruppens relation till kommunen, efter att bonuslöne-
systemet infördes. Sammanfattningsvis består dessa förändringar, enligt personalen, av en
ökad möjlighet att påverka och ta ansvar för sitt arbete. Det har också lett till en ökad del-
aktighet och en större insyn i det vardagliga arbetet och i ekonomin för personalen i Maria-
gruppen. Detta har lett till ett ökat engagemang. Personalen har även blivit mer flexibel i sitt
sätt att arbeta. Övriga förändringar är att det finns en ökad acceptans och en rakare och
öppnare kommunikation mellan personalen, vilket lett en ökad trivsel i arbetsgruppen.
Däremot har det inte skett några större ändringar när det gäller de metoder och arbetssätt som
används när det gäller att utföra hemvårdservicen.

När det gäller arbetsklimat anser gruppen att de, redan innan bonuslönesystemets in-
förande, hade ett positivt arbetsklimat. Detta har förbättrats och trivseln i gruppen har ökat.
Anledningar till detta kan vara den ökade acceptansen mellan personalen, den raka och öppna
kommunikationen, vilket innebär att alla uttrycker sina åsikter. Sammanhållningen i gruppen
har ökat, både på arbetet och på fritiden.

Grundläggande faktorer för ett positivt arbetsklimat är, enligt Angelöw (2002), arbets-
glädje och ett fungerande samarbete. Detta gynnar prestationsförmågan, arbetstillfredsställel-
sen, engagemanget i arbetet och sammanhållningen i gruppen.

Förändringens inre faktorer
När det gäller införandet av bonuslönesystemet i Mariagruppen fick de genom sitt initiativ, till
att få ett större inflytande och insyn, möjlighet att vara delaktiga i utformandet av bonus-
lönesystemet. Genom detta initiativ blev de sedda och hörda, de kände att deras arbetssätt
hade ett positivt värde som var värt att satsas på. Mariagruppen gavs genom detta möjligheten
att samarbeta med personer från förvaltningsledningen, som de i vanliga fall inte har någon
direkt kontakt med. Detta gav gruppen en ny erfarenhet och de kände att de åsikter Maria-
gruppen lyfte fram ansågs som viktiga. De fyra representanterna, som utsågs i arbetsgruppen,
hade till uppgift att vara en länk mellan Mariagruppen och projektgruppen. Det som diskute-
rades togs med till Mariagruppen för ytterligare diskussion och godkännande.

Utformandet av enkäterna innebar att gruppen fick möjlighet att lyfta fram det som ansågs
vara viktigt för gruppens arbetssätt. Vi anser att enkäten speglar gruppens osynliga normer
och regler. Genom att gruppen utformade dessa enkäter synliggjordes och godkändes dessa
normer och regler inom gruppen. Nu hade de något att utgå ifrån i sitt arbete samtidigt som
det gav en möjlighet att utvärdera hur dessa normer och regler efterföljdes.

”/…/ då tyckte jag det hände jätte mycket när man hade fått på papper att det här tycket vi är
viktigt, både jag och alla andra. Det här är något som vi har framfört att det här är viktigt för
en god arbetsmiljö/…/man har ett papper att gå tillbaka till. /…/ det här får man ju stå för och
är det något som man egentligen inte tycker fungerar kanske så bra som det borde, då har man
ju det att jobba på.”(Ip1).

Vi anser att detta kan kopplas till Angelöw (2002), som menar att det är viktigt att
personalen tillåts vara delaktiga i förändringsprocessen som genomförs. Detta är, enligt
Angelöw (2002), viktigt och det ökar motivationen hos de anställda. Motivationen och tron på
förmågan att förändra kan ses som något drivande i förändringsarbetet Till exempel att de
deltog i utformandet av enkäten.

Detta förändringsarbete kan också kallas ett ”nerifrån- och uppförändring” (Granér 1994).
Detta innebär att initiativet till förändringen kommer nerifrån i organisationen och behandlar
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arbetsgruppens önskningar om förändring. I detta läge är det viktigt att de olika parterna för
en öppen dialog och möts på lika villkor där man diskuterar vad som ska ske. Detta leder till
att dialogen resulterar i ett förändringsarbete.

Mariagruppen har fått ett ökat ansvar och givits förtroende att själva styra sitt vardagliga
arbete. Detta har inneburit ökat ansvar och inflytande när det gäller ekonomi och planering.
Detta har lett till att gruppen själva tar ansvar för alla inköp och för att ringa in tillfälliga
vikarier. De tar själva beslutet om de behöver vikarier eller om de kan lösa vakansen inom
gruppen. Gruppen måste därför gemensamt ansvara för de problem som kan uppstå. När det
gäller ansvarsfördelningen menar personalen att det är något som sker naturligt.

Mariagruppen var redan innan införandet av bonuslönesystemet en förändringsbenägen
arbetsgrupp som såg möjligheter före hinder. Det var en grupp som löste problem gemensamt
och det fanns en positiv stämning. Dessa faktorer har förstärkts sedan bonuslönesystemets
införande. En av intervjupersonerna menar att även andra yrkesgrupper har denna syn på
Mariagruppen. Intervjuperson två säger: ”/…/ vi ber Mariagruppen, för de fixar det, för de
visste att vi jobbade tillsammans/…/” Mariagruppen har fått en bekräftelse på att de duger och
är värda att satsas på. De ser att det lönar sig att kämpa för en fungerande grupp. De har blivit
bejakade av både chef, förvaltning och politiker.

Enligt intervjupersonerna utmärker sig Mariagruppen genom att de är en liten arbetsgrupp,
utan bromsklossar. Gruppen har en rak och öppen kommunikation, vilket motverkar problem
och missförstånd.

”Jag tror att alla numera vågar säga sin mening mycket rakare. /…/ det är ju vissa som alltid
har varit raka men en del kanske har sagt vad de tycker men kanske inte i alla lägen. Idag gör
de det.”(Ip 2).

Med anledning av att gruppen inte har någon bromskloss så hindras inte förändringsproces-
sen i gruppen. De flesta grupper har ofta en eller flera personer som är mindre förändrings-
benägna än den övriga personalen. Mariagruppen har inte haft någon sådan personlighet i sin
grupp och har därför varit mer förändringsbenägna än andra grupper.

Vi anser att gruppen har ett ”möjlighetsbaserat synsätt” (Angelöw 2002). Detta innebär att
gruppen ser möjligheter framför hinder. Att ha ett möjlighetsbaserat synsätt, istället för ett
problembaserat synsätt, innebär att man inriktar sig på möjligheter, styrkor och tillgångar
istället för att inrikta sig på problem, svagheter och brister. Att ha ett möjlighetsbaserat synsätt
innebär ett nytänkande som gör att man kommer ifrån det problembaserade förhållningssätt
som hela vårt samhälle är uppbyggt på. Idag förstärks ofta problem genom det sätt de
presenteras i media istället för att ge plats åt framgångsrika lösningar.

Vi kan även se en koppling till det Svedberg (2003) kallar ”båteffekten”. Detta innebär att
gruppen strävar efter en sorts jämvikt. Svedberg menar att en grupp kan skapa denna jämvikt
genom att den innehåller gasare och bromsare. Jämvikten i Mariagruppen består inte av
gasare och bromsare, utan bibehålls av samspel med faktorer utanför gruppen. Dessa faktorer
kan exempelvis vara att gruppen tar till sig influenser från utomstående samtidigt som de ger
inspiration till andra.

Förändringens yttre faktorer
Avslutningsvis vill vi lyfta fram uppmärksamhetens betydelse för resultatet vid införandet av
bonuslönesystemet. Den uppmärksamhet som gruppen upplevt har gjort att personalen blivit
bättre på att slå sig för bröstet och vara stolta över sitt yrke. För de enskilda personerna i
gruppen har uppmärksamheten inneburit att självkänslan och tilltro till sig själv förstärkts. De
har genom att åka runt och prata inför andra samt genom att ta emot studiebesök blivit stärkta.
De känner att de klarar av sådant de tidigare inte trodde sig klara. Uppmärksamheten har
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inneburit en bekräftelse på att Mariagruppens sätt att arbeta har ett värde, eftersom den väckt
ett intresse hos andra. En absolut viktig yttre faktor är att Mariagruppens chef och över-
ordnade i sitt erbjudande om bonuslön har erkänt gruppens förmåga att lösa gruppens arbets-
uppgifter.

Slutsats
Vår slutsats, när det gäller orsaken till införandet av bonuslönesystemet, är att olika positiva
faktorer och aktörer har mötts, vilket möjliggjort ett införande av ett bonuslönesystem. De
faktorer som vi anser vara delaktiga är:

� Mariagruppens egna initiativ till ökat inflytande och delaktighet i arbetet.
� Mariagruppens positiva inställning till förändring och dess möjlighetsbaserade synsätt.
� Att det fanns ett uppdrag inom kommunen att införa bonuslönesystemet inom den

mjuka sektorn.
� En lyhörd bitr. förvaltningschef som såg möjligheter i Mariagruppens förfrågan.
� Förvaltningen såg vikten av att ta till vara det engagemang som fanns i Mariagruppen

genom att agera snabbt.
� Positiva politiker som såg möjligheter i att införa systemet inom mjuka sektorn.

Detta, anser vi, vara ett sammanträffande av olika positiva faktorer som skapat en positiv
cirkel, vilken möjliggjort en lyckat införande av bonuslönesystemet. Dessa positiva faktorer är
politiker, förvaltning, Mariagruppen och enskilda medlemmar i Mariagruppen. Vi har valt att
sammanfatta dessa faktorer i fyra kategorier: Uppdrag, positiv arbetsgrupp, positiv förvalt-
ningsledning och positiva politiker. Dessa faktorer är alla betydande för ett lyckat resultat.
Alla faktorer påverkar varandra och vi anser att det är omöjligt att avgöra vilken som betyder
mest för resultatet. De är alla en förutsättning för en lyckad process fram till ett lyckat in-
förande av bonuslönesystemet (se figur 3). Modellen visar vilka aktörer som har påverkat
tillkomsten av bonuslönesystemet inom hemvården.

Figur 3. Modell för aktörer i processen

Vi anser att vi kan dra slutsatsen att gruppens arbetsvillkor, som redan var bra i gruppen innan
bonuslönesystemet infördes, har blivit ännu bättre. Det som har hänt efter att bonus-
lönesystemet infördes är att alla känner ett större ansvar och en större delaktighet i arbetet och
planeringen. Det handlar också om att kommunikationen, som även tidigare var rak mellan

                                                              Uppdrag

              Positiva politiker                   Positiv arbetsgrupp

                        Positiv
Förvaltningsledning
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arbetskamraterna, blivit ännu bättre då alla nu är måna om att uttrycka sina åsikter i alla situa-
tioner, vilket man kanske inte alltid gjorde tidigare. Det handlar även om att acceptansen för
varandras olikheter har ökat.

Anledningen till detta anser vi vara den process som sattes igång när personalen i Maria-
gruppen erbjöds att få prova på att arbeta utifrån ett bonuslönesystem. Dels genom att de fick
bli delaktiga i utformandet av bonuslönesystemet för vård och omsorg samt att de fick vara
med och utforma de enkäter som används som utvärderingsmaterial.

När det gäller själva utformandet av bonuslönesystemet anser vi att upplevelsen av att
personer i chefställning från vård och omsorgskontoret lyssnade till personalens åsikter och
tog tillvara den kunskap som fanns ute i verksamheten betydde oerhört mycket. Det gav
gruppens sätt att arbeta en legitimitet, det var något som ansågs vara bra som var värt att
arbeta vidare med.

Det är svårt att se bonuslönens betydelse för de förändringar som skett i Mariagruppen
efter införandet av bonuslönesystemet. Detta då vi anser att det finns flera inre och yttre fakto-
rer som kan ligga bakom denna förändring. När det gäller yttre faktorer handlar det exempel-
vis om den uppmärksamhet som uppstod runt införandet av bonuslönesystemet. När det gäller
inre faktorer kan vi nämna gruppen vilja och egna initiativ, att de har ett möjlighetsbaserat
synsätt och den process som startade i gruppen vid införandet av bonuslönesystemet.

Lyssnar man till vad intervjupersonerna säger har de själva svårt att förklara bonuslönens
betydelse för de förändringar som skett. Det är till och med så att en av intervjupersonerna
anser att förändringarna skulle ha skett utan införandet av bonuslönen.

Tittar man på den utvärdering av bonuslönesystemet som gjordes av kommunkontoret sägs
det i denna att förändringarna skulle kunna ha skett utan bonuslönen men samtidigt menar
man att bonuslönen ändå gett den stimulans som behövts för att bryta gamla mönster.

Kommunalrådet menar att om personal får möjlighet att tjäna mer så kan man få fram mer
kreativitet och en bättre arbetsorganisation. Detta visar på att åsikterna är delade om bonus-
lönens betydelse.

Vi anser att det som haft störst betydelse för förändringen är den process som startade vid
införandet av bonuslönesystemet. Personalen fick vara med vid utformandet av bonuslöne-
systemet och av utvärderingsmaterialet. Då de fick känna att deras kunskap och erfarenhet var
viktig och något som respekterades. Men även den uppmärksamhet som uppstod anser vi ha
påverkat gruppen i en positiv riktning, samt den vilja och det positiva klimat gruppen upp-
visat. Självklart kan även bonuslönen ha spelat sin roll då ingen kan förneka att ett extra till-
skott i kassan är värdefullt.
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Kapitel 7. Reflektioner kring processen

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion runt den process som uppstod vid utformandet
av enkäterna och betydelsen av denna. Samt hur denna ledde till att gruppen fick ett ökat
inflytande. Vi kommer även att ta upp bonuslönesystemets betydelse för den kommunala
verksamheten.

Enkäter
Då det gäller utformandet av enkäterna anser vi att den process som det innebar att jobba fram
dessa gjorde att gruppens osynliga regler och normer synliggjordes och skrevs ner. De blev
även dokumenterade och officiella både för gruppen och för andra. Anledningen till att vi
anser detta är att all personal i gruppen fick vara med och plocka fram de saker som de tyckte
var viktigast för en bra arbetsmiljö. Man lyfte fram det som fungerade bra i gruppen, det som
var anledningen till att de fungerade på ett bra och effektivt sätt. Genom att gruppen blev
medveten om detta, samtidigt som de fick ett dokument som alla stod bakom, blev det ännu
tydligare vad som var viktigt för att arbetet i gruppen skulle fungera på ett bra och effektivt
sätt. Detta har ju, anser vi, också gett en legitimitet åt gruppen sätt att arbeta och stärkt dem så
de gjort ännu bättre ifrån sig. Detta kan förklara att siffrorna i enkäten visar på en ökande
trivsel och en allt bättre arbetsmiljö. Genom att man använder sig av denna enkät kan regel-
systemet och normerna hållas vid liv. De får också ett resultat varje år som visar hur gruppen
har lyckat leva upp till dessa regler och normer som de anser vara viktiga.

En tanke som slog oss och även har slagit andra är att det finns en risk att man kryssar för
högt på den enkäten som gäller personalens arbetsmiljö, eftersom resultatet på denna påverkar
möjligheten att få högre lön. Detta förnekas i arbetsgruppen då de menar att det skulle på-
verka dem själva negativt, samtidigt som alla de som har insyn i gruppen, skulle märka av om
stämningen vore sämre än vad resultatet på enkäterna säger.

Vi tror att det kan vara lätt att kryssa ett steg högre men genom sin vetskap om konsekven-
serna detta kan få anser vi att personalen väljer att kryssa så sanningsenligt som möjligt.
Genom att personalen kryssar för högt kan en ond cirkel skapas som, i längden, missgynnar
dem själva. Genom sin oärlighet går de emot sina egenformulerade normer och regler. Det
finns även en insyn i gruppen, vilket innebär att personer utifrån kan känna av om enkätsvaren
stämmer överens med gruppens psykosociala arbetsmiljö.

När det gäller vårdtagarnas enkät har även denna kritiserats då man anser att vårdtagarna
står i en beroendeställning och därför inte skulle våga kryssa vad de egentligen tycker och
tänker. Vi har förståelse för den kritik som uppkommit angående vårdtagarnas beroendeställ-
ning men vi anser att det inte bara är enkäterna som påvisar kvalitén på arbetet. Hade miss-
nöjet varit stort bland vårdtagarna hade både personal, områdeschef och förvaltning fått ta
emot kritik från vårdtagare och anhöriga. Vi ser enkäterna som en möjlighet för vårdtagarna
att tänka över och framföra sina åsikter om omvårdnadens kvalitet. Detta har de aldrig haft
möjlighet till tidigare då deras åsikter aldrig efterfrågats. Vi anser också att dessa enkäter är
en bra förutsättning för arbetsgruppen att stämma av året som gått och därigenom se vilka
förbättringar som behöver göras inför kommande år.

Vi vill också lyfta fram den uppmärksamhet som gruppen fått från tv, radio, tidningar samt
från andra arbetsgrupper och personer i ledande ställningar. Denna uppmärksamhet har gjort
att gruppen stärkts i sitt sätt att arbeta, då de känt att det de gör har ett speciellt värde. Arbetet
de utför väcker intresse även hos andra som vill ta efter deras sätt att arbeta för att få möjlig-
het att uppnå samma goda resultat.
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Från bonus till inflytande
Ser man till den intresseförskjutning som personalen upplever sig ha sett, då det gäller intres-
set från andra för Mariagruppens sätt att arbeta. Från början handlade det om bonuslönen och
vad den innebar. I dagsläget har intresset förskjutits till att fokusera på den goda arbetsmiljön
och det låga antal sjukskrivningar per person och år i gruppen. Detta anser vi på något sätt
legitimerar att använda bonuslön inom den offentliga sektorn då fokus inte ligger på att tjäna
mer pengar utan man är intresserad av vad bonuslönesystemet inneburit för arbetsmiljön och
antalet sjukskrivningar. Detta har bidragit till en god arbetsmiljö men det är omöjligt att se
vad det beror på. Anledningarna till att förändringarna har ske är ett samband mellan olika
faktorer.

Hur kan det komma sig att gruppen har ett så positivt klimat? När vi hör hur de beskriver
sitt sätt att arbeta, delaktighet, ansvar, kommunikation och acceptans undrar vi om det verk-
ligen är så? Ja, enligt dem själva och andra vi pratat med, angående Mariagruppen, är det så.
Det är också den upplevelse vi själva har, efter att ha träffat gruppen och dess medlemmar. Vi
anser att det finns ett positivt sätt att tänka och en vilja att lösa allt på bästa sätt, utifrån de
förutsättningar de har. Men vad är det som gör att denna grupp har detta positiva klimat?

En av anledningarna vi kan se är att de är en relativt liten grupp, tio när de startade med
bonuslönesystemet och nu tolv. Detta måste naturligtvis påverka då antalet viljor i gruppen är
färre. Samtidigt som det är lättare i en liten grupp att sprida ett positivt sätt att tänka, det
räcker om ett mindre antal har denna inställning från början. En annan förutsättning är en
positiv chef som stöder sin personal och som släpper ifrån sig arbetsuppgifter som gruppen är
kompetent att klara själva, tillåter dem att arbeta självständigt. Detta leder till att gruppen
växer när de ser att de får ett ökat ansvar som de klarar av.

En annan sak är att de ansetts som duktiga av andra, distriktsköterskor som fått hem vård-
tagare inför helger har ringt till Mariagruppen för de vet att de fixar detta. Ytterligare en sak
som vi anser kan påverka är att hemvårdspersonal är vana att ha ett arbete som hela tiden
växlar, de måste hela tiden anpassa sig efter de vårdtagare de för tillfället hjälper. De är med
andra ord vana att jobba utifrån olika förutsättningar och hinner aldrig fastna i någon rutin,
som kan bli svår att bryta om nya arbetsuppgifter dyker upp.

Bonuslön och kommunal verksamhet
Vad har bonuslönesystemet betytt för gruppen och övriga i kommunen? Mariagruppen löste
ett uppdrag som fanns inom kommunen som gällde att försöka överföra gatukontorets bonus-
löner till den mjuka sektorn. Där de visade att detta var möjligt och på det sättet tystade
många av dem som var kritiska mot bonuslönen inom gatukontoret. Samtidigt som den upp-
märksamhet det har resulterat i, i massmedia och från andra kommuner, gett kommunen
reklam. De anställda i Mariagruppen ses som goda ambassadörer för Lidköpings kommun.
Detta har blivit uppskattat hos bland annat bitr. förvaltningschefen. Mariagruppens personal
har blivit inbjuden till konferenser och föreläsningar. De har också, själva, föreläst om
bonuslönesystemet för olika intressenter. Detta har, enligt gruppen, stärkt deras självförtro-
ende och ökat glädjen till arbetet. Vi anser att det är viktigt att det positiva med vårdsektorn
blir belyst. Detta som motvikt till att det skrivs mycket om vårdskandaler och annat negativt
om denna sektor.

En fråga som vi har ställt oss är varför bonuslönesystemet inom den mjuka sektorn inte
blivit utsatt för den massiva kritik som den tekniska förvaltningen blev utsatt för?

En tanke är att gatukontorets verksamhet berör alla invånare i kommunen. Då alla märker
om det exempelvis inte är sandat eller skottat vid snöoväder. Det kan då vara lätt att lägga
skulden på bonuslönesystemet istället för att ha förståelse för att det kan finnas andra orsaker
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till att arbetet inte blivit utfört. Vården berör inte alla i kommunen, utan endast anställda,
vårdtagare och anhöriga. Om någon vårdtagare blir missnöjd handlar det om en enstaka
person och dess anhöriga. Kritiken blir därför inte lika omfattande. Vi tror att det finns en
större förståelse för att oförutsedda händelser kan ske när man arbetar med människor. Vi
anser att det finns en inställning, hos vårdtagare och anhöriga, som innebär att de anställda
inom vården är värda ett extra tillskott i kassan då de arbetar hårt och är lågavlönade. Att
kritiken till införandet av bonuslönesystemet inom vård och omsorg uteblivit kan också ses
som ett tecken på att personalen lyckats bibehålla kvalitet och service. Det har därför inte
funnits någon anledning för vårdtagare och anhöriga att kritisera systemet.

En tanke vi fått är om denna omorganisering kan innebära att vårdyrket får en ökad status
och blir mer attraktivt. När det gäller bonuslönesystemets möjlighet att göra vårdyrket mer
attraktivt anser vi att detta kan vara ett steg i rätt riktning. Det räcker dock inte att införas
systemet i en kommun utan det måste genomföras i flera kommuner i landet. Detta för att få
en attitydförändring till stånd som kan leda till ökat intresse för yrket.

Slutligen vill vi lyfta fram tankar om hur generaliserbart bonuslönesystemet kan vara. Vi
anser att för att lyckas krävs att gruppen uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier är att det
finns enighet och vilja hos personalen samt att gruppen ser möjligheter istället för hinder.
Samtidigt kan man fundera runt hur det skulle bli om man bara tar Mariagruppens system och
utvärderingsmaterial och överför till en annan grupp. Vi anser inte att det skulle ge samma
goda resultat, eftersom gruppen inte fått vara med i den process som vi anser vara anled-
ningen till att Mariagruppen lyckats så bra. Detta då man hamnar i en situation där man får
överta någon annans normer och regler och inte ges möjligheten att utforma sina egna. Ges
man samma möjlighet som Mariagruppen, att delta i utformandet, anser vi att andra grupper
också kan uppnå ett gott resultat.
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       BILAGA ETT
LIDKÖPINGS KOMMUN September 2002
Vård- och omsorgskontoret

PERSONALENKÄT
Hur står det till med arbetsmiljön/klimatet i Mariagruppen?

I Mariagruppen har vi en rak och öppen kommunikation.
Instämmer ej Instämmer helt

1 2 3 4 5

I Mariagruppen tar alla ansvar för sitt arbete.
Instämmer ej Instämmer helt

1 2 3 4 5

Jag trivs med mina arbetskamrater.
Instämmer ej Instämmer helt

1 2 3 4 5

I Mariagruppen fördelar vi arbetsuppgifter rättvist mellan varandra.
Instämmer ej Instämmer helt

1 2 3 4 5

Jag vågar säga vad jag tycker i mitt arbetslag.
Instämmer ej Instämmer helt

1 2 3 4 5

I Mariagruppen respekterar vi varandras olikheter.
Instämmer ej Instämmer helt

1 2 3 4 5
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I Mariagruppen är alla engagerade i sitt jobb.
Instämmer ej Instämmer helt

1 2 3 4 5

Jag känner att jag får uppskattning i mitt jobb.

Instämmer ej Instämmer helt

1 2 3 4 5

I Mariagruppen ställer alla upp när det krisar.
Instämmer ej Instämmer helt

1 2 3 4 5
Egna kommentarer

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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BILAGA TVÅ

ENKÄT TILL MARIAGRUPPENS HEMVÅRDSTAGARE
Denna enkät handlar om vissa angelägna mål för hemvården. Vi ber Dig vänligen att besvara
våra frågor genom att kryssa i ett alternativ vid varje fråga. Du som endast har trygghetslarm
svarar på frågorna 1 och 5.

Hur blir ni bemött av personalen?

     Mycket bra
     Bra
     Mindre bra
     Dåligt

Vad tycker Ni om den vård och omsorg som hemvården ger och som utlovades i samband
med att ni beviljades hemvård?

           Mycket bra
            Bra
            Mindre bra
            Dålig

Hur är Era möjligheter att påverka hemvården om Ni tex. vill ändra dag eller tillfälligt
ändra tid?

           Mycket bra
     Bra
            Mindre bra
     Dåliga

Kan Ni framföra vad ni tycker och tänker om hemvården till personalen?

            Ja, absolut
            Ja, i viss mån
     Nej, jag avstår från att säga min mening
     Nej, jag kan inte säga min mening



37

Till dig som har trygghetslarm. Vårt mål är att hjälpa till inom 20 minuter vid larm.

Hur tycker Ni att personalen uppfyller detta?

    Mycket bra
    Bra
    Mindre bra
    Dåligt
    Vet ej, jag har aldrig behövt använda mitt trygghetslarm.

Egna kommentarer
Skriv gärna här med egna ord om det vi inte frågar om, men som Du anser angeläget. Du kan
också utveckla något av Dina tidigare svar.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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                 BILAGA TRE

Frågeområden till intervjuer
Bakgrund
� Ålder

� Utbildning

� Antal tjänsteår inom kommunen

� Antal tjänsteår inom Mariagruppen

� Vad var det som fick gruppen att vilja bli mer delaktig i sitt vardagliga arbete och i sin

ekonomi?

� Hur upplevde ni det att bli förfrågad om ni ville arbeta med bonuslönesystem? Hur

kom ni fram till beslutet att tacka ja?

� Hur utsågs de fyra representanterna?

� Var några i gruppen mer drivande än andra, eller var alla lika positiva till förslaget?

� Beskriv utformandet av bonuslönesystem i Mariagruppen? Vems idéer vägde tyngst i

projektgruppen?

 Förändringar, vinster och gruppmentalitet
� Har det skett några förändringar i arbetsgruppen sedan bonuslönesystem infördes?

Beskriv förändringarna som skett? Har ert arbete förändrats rent praktiskt sedan

införandet av bonuslönesystem, hur?

� Vilken är den viktigaste vinsten för gruppen? Vilken är den mest betydande

drivkraften i ditt arbete? Hur mycket har möjligheten till bonus påverkat synen på och

glädjen till arbetet?

� Tror du att resultatet hade blivit det samma utan möjlighet till bonuslön?

� Vad anser du är utmärkande för er grupp som gör att ni kan arbeta på detta specifika

sätt?

Enkäter
� Hur gick ni till väga när ni utformade enkäterna?

� Hur ofta delas enkäten ut och till vilka? Vem gör sammanställningen? Görs det

ytterligare någon uppföljning av resultatet i arbetsgruppen?

� Siffrorna i enkätundersökningen, för inre kvalitet, visar på en ökande trivsel och

förbättring av arbetsmiljön. Vad tror du den viktigaste orsaken är till detta?
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� Enkäten i personalgruppen inbjuder till fusk, att kryssa högre för att få ett bättre

resultat och därmed högre bonus. Hur skulle gruppen hantera detta och hur hanterar

man detta då man märker att något inte står rätt till i gruppen?

� Är det accepterat att kryssa under tre på enkäten eller ses det som ett svek mot

gruppen eftersom man då riskerar att äventyra gruppens möjligheter till bonus? Hur

mycket anser du att grupptrycket påverkar svaren?

Ansvar och påverkan
� Tar alla i arbetsgruppen lika stort ansvar? Hur hanterar ni om någon drar sig undan

och inte vill ta sitt ansvar?

� På vilket sätt kan ni påverka ert arbetssätt?

� Med vilka medel kan ni påverka budgeten?

Uppmärksamhet och kritik
� Hur upplever gruppen det att uppmärksamheten kring dem blivit så stor? Vad har

denna uppmärksamhet inneburit för dig personligen?

� Märker ni av någon kritik mot ert sätt arbeta och mot bonuslönesystem? Hur yttrar sig

denna kritik?

� Gatukontoret var kraftigt utsatta för kritik som sedan minskade efter att

bonuslönesystem infördes inom vård och omsorg, vad tror du att detta beror på?

Varför blev de så utsatta och inte ni?
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