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Förord

 

Arbetet med uppsatsen har varit en lång och spännande resa som krävt stor vilja och 

engagemang. Stundtals har det varit väldigt kämpigt och krävande men samtidigt har jag hela 

tiden känt mig inspirerad och det har varit väldigt roligt och lärorikt. 

Jag vill tacka min handledare Allen King för den fina uppbackning jag fått genom hela 

processen med denna studie.  Dina råd och tips har varit ovärderliga för mitt arbete och jag är 

väldigt tacksam för det engagemang du visat i din roll som handledare. Det har hela tiden 

känts tryggt att ha dig som handledare. Ett stort TACK! 

Jag vill även tacka Georg Nilsson som agerat som handledare på Sjöstadens kommuns 

personalavdelning. Utan all den information jag fått av dig hade jag inte kunnat genomföra 

denna uppsats. Ett stort tack för att du visat sådant engagemang för denna studie. 

Jag vill också tacka de medarbetare och chefer som ställt upp på intervjuer och gjort det 

möjligt att skriva denna uppsats. 

Slutligen vill jag ge ett stort tack till alla er som på ett eller annat sätt har gjort det möjligt för 

mig att slutföra min kandidatuppsats! 

Luleå 10 juni 2013  

Mikael Hansen



 

Sammanfattning 

 

Under 1940 talet startade kampanjen bli inte en ”hopp-jerka”. Med kampanjen ville man få 

människor att stanna kvar på sina arbeten. Det fanns tidigare en norm om att man skulle 

arbeta på samma arbetsplats i 25 år och sedan få en guldklocka, den normen finns nu inte 

längre. Inom Sjöstadens kommun arbetar 5762 tillsvidareanställda (2013)  fördelade på 11 

förvaltningar. Av de 5672 tillsvidareanställda har 1438 personer arbetat i 25 år eller längre 

inom kommunen. Varför har medarbetarna stannat kvar och vad fick de att söka sig till 

Sjöstadens kommun? Syftet med studien var att undersöka om medarbetare och chefer som 

arbetat 25 år eller längre anser att Sjöstadens kommun är en attraktiv arbetsgivare samt om det 

finns någon skillnad i hur medarbetare och chefer ser på kommunen som arbetsgivare. Jag 

ville också genom denna studie söka svar på om Sjöstadens kommun upplevs som en trygg 

arbetsgivare. Genom åtta intervjuer (fyra med chefer och fyra med medarbetare) har jag sökt 

svar på varför medarbetare och chefer sökte sig till Sjöstadens kommun, vad som varit 

viktigast på arbetsplatsen, vad en attraktiv arbetsgivare är och hur kommunen upplevs som 

arbetsgivare. Resultatet visar att cheferna upplever arbetet som spännande och utmanande. 

För medarbetarna har det i större utsträckning varit tryggheten som varit avgörande för att de 

skulle stanna kvar. Både chefer och medarbetare upplever kommunen som en bra arbetsgivare 

och kan tänka sig att rekommendera andra att söka sig till Sjöstadens kommun. 

Nyckelord: attrahera arbetskraft, offentlig sektor, ledarskap, HR-Strategi, identitet



 

Abstract 

 

During the 1940s the campaign to get people to stay “a job for life” started. It became the 

norm to work in the same place for a very long time; often with a gold watch as a reward for 

25 years of service. Amid the 5,762 permanent employees within the 11 departments of 

Sjöstadens municipality (2013) there are 1,438 people that have been in the employ of the 

municipality for at least 25 years. Why have they stayed so long? The purpose of this study is 

to investigate whether employees and managers who have worked 25 years or longer believe 

that Sjöstadens municipality is an attractive employer and if there is any difference in how 

employees and managers view the municipality as an employer. I also wanted by this study, to 

find out if employment in Sjöstadens municipality is perceived as a secure job. The eight 

interviews (four with managers and four with employees) sought to find out why employees 

and managers sought employment in Sjöstadens municipality, what is most important in the 

workplace and how the municipality is perceived as an employer. The results show that 

managers feel the work exciting and challenging. For employees, there has been a greater 

employment security that has been crucial for them to stay. Both managers and employees 

perceive the municipality as a good employer and are willing to recommend others to apply to 

municipality of Sjöstadens. 

Key Words: attract labor, public sector, leadership, HR Strategy, identity
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1. Inledning 

Avsnittet introduceras med problemställning och tidigare forskning som leder fram till syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens 

uppbyggnad.

 

1.1 Problemställning 

I slutet av 1940 talet gick facken, arbetsgivarföreningen och staten ut i en gemensam kampanj 

för att få människor att sluta byta arbete. Kampanjens namn var: ”Bli inte en Hopp-Jerka”. 

Begreppet Hopp-Jerka var på den här tiden ett skällsord och det sågs som väldigt negativt att 

byta arbete. Idag förknippas många gånger jobb byte med framåtanda och att det kan ses som 

att personen vill något mer med sitt liv än att stanna kvar i en och samma organisation 

(Arbetsförmedlingen, 2012). 

Många organisationer står idag inför stora utmaningar då en stor del av arbetsstyrkan inom de 

kommande åren kommer att gå i pension. I den offentliga debatten idag pratas det mycket om 

att vi ska arbeta allt längre (Wallberg, 2013) samtidigt som arbetslösheten är rekordhög i 

Sverige (Axelsson, 2013). Sjöstadens kommun kommer årligen att behöva rekrytera över 500 

medarbetare inom ett flertal olika områden (Sjöstadens kommun – framtida 

rekryteringsbehov, 2012). Här finns en problematik för kommunerna. Samtidigt som många 

medarbetare ska gå i pension så kommer många nya att behöva rekryteras. Under denna 

period måste också kommunerna i större utsträckning få de befintliga medarbetarna att stanna 

kvar i organisationen. 

I Statistiska centralbyråns (SCB) rapport om välfärd (2010) så beskrivs det att byte av arbete 

är mer vanligt ju yngre man är och att ju äldre man är ju mindre benägen är man att byta 

arbete. 

Samma debatt om hoppjerka som under 1940 talet fördes i Sverige finns även idag. Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) har startat ett 4 årigt projekt 2011 för att försöka få 

medarbetare inom kommuner och landsting att stanna kvar i organisationen. Projektets namn 

är: ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärdssektorn”. SKL menar att organisationerna måste 

behålla sina medarbetare och få de att vilja stanna kvar på arbetsplatsen. Genom att få 
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medarbetarna att stanna kvar kan elever, patienter och allmänheten erbjudas en skola och en 

vård som är av absolut högsta kvalité. SKL menar också att de måste få unga duktiga 

människor att söka sig till välfärdssektorn (SKL - Sveriges viktigaste jobb, 2011). 

Att lyckas få människor att stannar kvar på arbetsplatserna är idag en väldigt viktig och 

aktuell fråga. I SKI (svenskt kvalitetsindex) undersökning som mäter nöjdheten bland 

anställda varje år har landsting och kommuner de mest engagerade medarbetarna 2011. 

Undersökningen visade att anställda inom kommuner/landsting ofta känner en högre 

motivation till arbetet, tycker arbetet är mer utmanande och ser oftare fram emot att gå till 

arbetet än de som arbetar inom privat eller statlig sektor.  

1.2 Tidigare forskning 

Intresset för studier och forskning rörande området varför människor stannar kvar har under 

långa tidsperioder väckt intresse bland forskare och studenter runt om i världen. Frågan är 

central i många studier.  

1.2.1 Lotta Svensson – Vinna eller försvinna 

Lotta Svensson har i sin avhandling ”Vinna och försvinna?” från 2006 studerat varför 

ungdomar i Söderhamn valt att stanna eller lämna kommunen. Lotta menar att ungdomarna 

står inför stora val som är betydelsefulla för deras framtid. Det visade sig att arbetet är det 

som är viktigast. För att man ska vilja stanna kvar måste man ha ett arbete. Helst en tillsvidare 

anställning på heltid med intressanta arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och trygghet 

(Svensson, 2006). 

1.2.2 Kaye & Jordan Evans – Slå vakt om företagens kompetens 

Beverely Kaye och Sharon Jordan-Evans (2000) har gjort en studie om varför medarbetarna 

stannar kvar på en arbetsplats. Titeln på deras bok är ”Slå vakt om företagens kompetens – 

konsten att behålla medarbetare.”. I deras forskning har de kommit fram till de 18 viktigaste 

skälen till varför medarbetarna stannar kvar i en organisation. 

 

Författarna menar att det intressanta i studien är att 90 % av de tillfrågade har angett 

Karriärchanser, lärande och utveckling, spännande arbete och utmaningar, meningsfyllt 

arbete, att få göra en viktig insats och att ha bra kollegor som de tre eller fyra viktigaste skälen 

till att de stannat kvar i organisationen (Kaye & Jordan-Evans, 2000). 
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1.2.3 Christer Theandersson – ”Jobbet – för lön, lust eller andra värden” 

Christer Theandersson (2000) har skrivit sin avhandling med titeln ”Jobbet – för lön, lust eller 

andra värden”. En central fråga i avhandlingen är om människor har en instrumentell 

inställning till sitt arbete. Theandersson (2010) förklarar att om arbetet främst uppfattas som 

ett medel för att nå ett eller flera mål utanför arbetssituationen kan det ses som en 

instrumentell inställning (Theandersson, 2000:139).  

 

Theandersson (2000) menar även att tidigare forskning om instrumentell inställning har visat 

en bindning till anställningssituationen. Det som binder människor till en anställning är deras 

arbetsval. Resultatet av Theanderssons studie visar att den instrumentella arbetssynen är 

vanligare bland okvalificerade, äldre samt lågutbildade medarbetare. Hos dessa har lönen en 

klart högre prioritet jämfört med andra icke-instrumentella sidor (Theandersson 2000:141). 

 

Theandersson (2000) menar att de icke-instrumentella faktorerna hos människor är att de 

lägger större vikt vid t.ex. kamratskap och att arbetet ses som ett värde för andra människor. I 

studien gjordes även jämförelse mellan arbetare och tjänstemän. Resultatet visar att 

tjänstemännen som ofta räknas som högutbildade ser intressanta och omväxlande 

arbetsuppgifter som det viktigaste. Theandersson menar att arbetarna har en mer instrumentell 

ställning till arbetet än tjänstemännen (Theandersson 2000:105).  

 

Ett annat begrepp som Theandersson (2000) diskuterar i sin avhandling är individernas 

mobilitetsbenägenhet. Med begreppet menas viljan att byta anställning (Theandersson, 

2000:32). Om en medarbetare har låg mobilitetsbenägenhet så innebär det att de inte vill byta 

anställning eller som man också skulle kunna säga det att de vill stanna kvar på arbetsplatsen.  

 

Enligt Theandersson (2000) kan man koppla mobilitetsbenägenheten till flera olika faktorer 

både i och utanför arbetssituationen. Inom arbetssituationen kan det främst handla om bra 

kamratskap, möjligheten att avancera, ett varierande arbete, att arbetet har ett värde för andra 

människor samt att risken för arbetsskador är så liten som möjligt. Dessa faktorer är de som 

Theandersson (2000) anser förklara benägenheten att vilja stanna kvar i sin anställning. 

 

I Theanderssons studie visade det sig att arbetarna hade en mer instrumentell syn på sitt arbete 

än tjänstemännen. I studien visade det sig att lönen och bra kamratskap var en stor bidragande 
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orsak till om man som arbetare ville stanna kvar på den nuvarande arbetsplatsen eller vilja 

byta till en annan arbetsplats. 

 

För att summera det jag diskuterat tidigare.  

Tendenser som kan ses i samhället idag är att det blir allt ovanligare att anställda stannar inom 

en och samma organisation mer än några år. Tidigare var normen och traditionen i samhället 

att man skulle stanna kvar inom organisationen, när man sedan arbetat 25 år så fick man en 

belöning i form av t.ex. en guldklocka för lång och trogen tjänst (Jaaskelainen, 2011). Idag ses 

det inte som en självklarhet att anställda ska stanna kvar i 25 år inom en och samma 

organisation. Inom Sjöstadens kommun är det 1438 personer eller 25 % av de 5762 

tillsvidareanställda som arbetat 25 år eller längre och siffran stiger för varje år. Vad är det som 

gör att Sjöstadens kommuns anställda väljer att stanna kvar trots att normen i samhället i 

övrigt är att man ska byta arbete? 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om anställda vid en kommun anser att  

kommunen är en attraktiv, trygg arbetsgivare, samt om det finns någon skillnad i hur 

medarbetare och chefer ser på kommunen som arbetsgivare. 

 

Frågeställningarna som jag kommer arbeta utifrån i denna studie är: 

 Vilken inställning har de anställda till arbetet? 

 Upplever de anställda att Sjöstadens kommun är en trygg arbetsgivare? Om JA 

varför? 

 Vilken skillnad finns i hur chefer och medarbetare upplever arbetet? 

 Anser medarbetare och chefer att Sjöstadens kommun är en attraktiv arbetsgivare? 

1.4 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att fokusera på anställda som arbetat under lång tid inom 

Sjöstadens kommun. När jag pratar om anställda menar jag chefer och medarbetare och med 

lång tid menar jag de som arbetat minst 25 år inom Sjöstadens kommun.  

 

På grund av den begränsade tid jag hade till mitt förfogande har jag valt att avgränsa mig till 

att intervjua åtta personer från socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen, 

tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen och fritidsförvaltningen.  
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Min ambition innan jag startade arbetet var att jag skulle intervjua chefer och medarbetare 

från Sjöstadens kommuns 11 förvaltningar. Istället för 11 förvaltningar valde jag att avgränsat 

mig och titta på de fem olika förvaltningarna där jag intervjuat både chefer och medarbetare. 

De förvaltningar jag valt ut är de som har flest anställda. Jag har genomfört totalt åtta 

intervjuer där fyra var med medarbetare och fyra med chefer. Jag har valt att ha en jämn 

könsfördelning så hälften är manliga chefer/medarbetare och hälften kvinnliga 

chefer/medarbetare. 

1.5 Disposition 

Kapitel 2 (Metod) 

I detta avsnitt beskriver jag valet av metod och beskriver urvalsgruppen som jag har utgått 

ifrån. I kapitlet diskuteras även de fyra huvudkraven inom den humanistiskt-

samhällsvetenskapliga forskningen. Kapitlet avslutas med en diskussion om reliabilitet och 

validitet. 

Kapitel 3 (Teori) 

Här går jag igenom de teoretiska utgångspunkterna som jag valt att använda mig av. I 

kapitlets inledning beskrivs organisationsteorin och hur offentlig sektor har förändrats. 

Kapitlet tar även upp Antony Giddens teori om ontologisk trygghet samt hur Giddens 

resonerar kring synen på arbete. Kapitlet avslutas med en översikt av Sjöstadens kommuns 

HR-Strategi (2012-2016) och dem fokus områden Sjöstadens kommun har i sitt HR arbete. 

Kapitel 4 (Empiri) 

Här redovisas en sammanställning av intervjuerna med chefer och medarbetare. Kapitlet 

innehåller många innehållsrika citat som beskriver hur medarbetare och chefer upplever 

Sjöstadens kommun som arbetsgivare. 

Kapitel 5 (Resultat) 

Sammanfattning av studiens viktigaste resultat. I det här kapitlet besvaras även de 

forskningsfrågor jag har använt mig av i studien. 

Kapitel 6 (Diskussionsanalys och slutsatser) 

Diskussion, analys och slutsatser presenteras. Kapitlet avslutas även med intressanta frågor 

som uppkommit under studiens gång som skulle kunna användas till framtida forskning. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer jag att behandla de vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt som 

jag har använt mig av i studien. Kapitlet inleds med en presentation av vad kvalitativ 

forskning är. Efter det följer en presentation av urval och tillvägagångsätt. Avslutningsvis 

diskuteras etik, validitet och reliabilitet. 

 

I den här uppsatsen har jag valt att hantera allt material konfidentiellt och därför så har jag 

valt att inte skriva ut namnet på den kommun jag undersökt. Jag har istället valt att kalla 

kommunen jag undersökt för det fiktiva namnet ”Sjöstadens kommun”.  

2.1 Val av metod 

Miles & Huberman (1994) menar att den kvalitativa metoden är bra att använda sig av när 

man som forskare är intresserad av att beskriva egenskaperna hos något eller ta reda på hur 

något är beskaffat. Metoden används också för att få en djupare förståelse för något. När man 

använder sig av den kvalitativa metoden arbetar man med ett fåtal människor i deras 

närliggande kontext. I den kvantitativa metoden däremot arbetar man med en större mängd 

data. Den kvantitativa metoden kännetecknas oftast av större enkätundersökningar. 

I den här uppsatsen ville jag undersöka varför de anställda stannar kvar i Sjöstadens kommun. 

Det jag är intresserad av att undersöka är hur medarbetare och chefer upplever Sjöstadens 

kommun som arbetsgivare samt varför de stannar kvar i kommunen. För att kunna undersöka 

detta fenomen anser jag att den kvalitativa metoden med intervjuer är den som är bäst lämpad. 

Genom intervjuer tror jag att jag kommer få fram den personliga berättelsen och upplevelsen 

som jag är intresserad av. Hade jag valt den kvantitativa metoden så hade jag säkert kunna få 

in fler svar från olika personer men jag hade inte fått den personliga berättelsen som jag är 

intresserad av.  

2.2 Urval och tillvägagångsätt 

Urvalsgruppen består av kvinnor och män som arbetat 25 år eller längre inom Sjöstadens 

kommun. Medarbetarna och cheferna är i åldern 52-65 år.  Min ambition var att kunna 

eftersträva en så jämn könsfördelning som möjligt. På många förvaltningar finns en 

könsfördelningen 80 % kvinnor och 20 % män.  Problematiken löste jag med ett riktat urval 
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där fyra personer var kvinnor och fyra personer var män. Jag valde också att intervjua fyra 

chefer och fyra medarbetare för att få en så bred bild som möjligt av Sjöstadens kommun.  

De chefer och medarbetare jag har intervjuat arbetar inom följande förvaltningar: Barn och 

utbildningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Socialförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningen och Fritidsförvaltningen. 

2.3 Bakgrund Sjöstadens kommun 

Tabell 1 Fördelningen mellan kvinnor och män på Sjöstadens kommuns förvaltningar 

Förvaltning Kvinnor antal Kvinnor % Män antal Män % Totalt 

Arbetsmarknadsförvaltningen 112 72 % 44 28 % 156 

Barn- och Utbildningsförvalt 1 886 83 % 382 17 % 2 268 

Fritidsförvaltning 20 28 % 52 72 % 72 

Hamnförvaltningen 6 18 % 28 82 % 34 

Kommunledningsförvaltningen 91 61 % 57 39 % 148 

Kulturförvaltningen 70 76 % 22 24 % 92 

Miljökontoret 16 76 % 5 24 % 21 

Räddningstjänsten 5 8 % 61 92 % 66 

Socialförvaltning 2 127 87 % 319 13 % 2 446 

Stadsbyggnads kontor 32 67 % 16 33 % 48 

Tekniska förvaltningen 201 49 % 212 51 % 413 

Totalt 4 566 79 % 1 196 21 % 5 762 

Tabell 1 beskriver totalt antal tillsvidare anställda inom Sjöstadens kommun samt andel män 

och kvinnor i % inom varje förvaltning. 

Tabell 2 Antal kvinnor och män som arbetet 25 år eller längre på Sjöstadens kommuns förvaltningar 

Förvaltning Kvinnor Män Totalt 

Arbetsmarknadsförvaltningen 18 3 21 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 715 96 811 

Fritidsförvaltning 3 20 23 

Hamnförvaltningen 0 11 11 

Kommunledningsförvaltningen 17 12 29 

Kulturförvaltningen 20 6 26 

Miljökontoret 1 1 2 

Räddningstjänsten 0 17 17 

Socialförvaltning 405 14 419 

Stadsbyggnads kontor 4 0 4 

Tekniska förvaltningen 43 32 75 

Totalt 1226 212 1438 

Tabell 2 Beskriver antalet tillsvidare anställda som arbetat 25 år eller längre inom varje 

förvaltning på Sjöstadens kommun. 
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Totalt inom Sjöstadens kommun 

Sjöstadens kommun har totalt 5762 tillsvidareanställda fördelade på 11 förvaltningar. Inom 

kommunen är det totalt 4566 (79 %) kvinnor och 1196 (21 %) män.  

Av de totalt 5762 tillsvidareanställda har 1438 (25 %) arbetat 25 år eller längre inom 

Sjöstadens kommun. Av de 1438 som arbetet 25 år eller längre så är 1226 (22 %) kvinnor och 

212 (4 %) stycken är män. 

2.4 Etik 

Forskning är viktigt för alla i samhället och även viktig för samhällets utveckling. De etiska 

frågorna inom forskningen är även de viktiga och därför har samhället ställt höga krav på att 

den forskning som bedrivs ska inriktas på väsentliga frågor och hålla en hög kvalité. 

Vetenskapsrådet har tagit fram de forskningsetiska principer som forskaren ska behandla när 

forskning bedrivs och anledningen till att man har tagit fram kraven är för att man vill 

förbättra metoder och utveckla ny kunskap.  

Ett övergripande krav som finns inom forskningen är individskyddskravet. Med detta krav 

menas att en individ aldrig får kränkas, förödmjukas eller utsättas för någon form av fysisk 

skada av forskaren (Vetenskapsrådet 2002:5). 

Vetenskapsrådets riktlinjer är till för att hjälpa forskaren att planera sin forskning och reglera 

samspelet mellan forskaren och uppgiftslämnaren. Principerna ska ses som riktlinjer och som 

en hjälp och vägledning fram i forskningsarbetet.  

Jag har följt de forskningsetiska riktlinjerna som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning genom att jag har informerat samtliga respondenter om de grundläggande 

individskyddskraven innan studien påbörjades. 

2.5 Fyra huvudkrav inom forskningen 

Inom den humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningen finns även fyra allmänna 

huvudkrav. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Fangen 2005:205), (Vetenskapsrådet 2002:6). 



16 

2.5.1 Informationskravet 

Informationskravet går ut på att forskaren skall informera om syftet med undersökningen. 

Forskaren ska påtala att deltagandet är frivilligt och att respondenten kan avbryta sin 

medverkan när som helst.  

Respondenten skall även informeras om alla delar av undersökningen som kan påverka deras 

villighet att medverka. Informationskravet har tillgodosetts genom att jag informerat 

respondenterna om syftet med studien när jag tog kontakt för att boka in intervjutid. Innan 

intervjuerna startade berättade jag också om studien och studiens syfte. Varje intervju började 

jag med att berätta om mig själv och den utbildning jag läser, jag berättade även om studiens 

syfte. Jag berättade även svaren kommer att kodas och presenteras i uppsatsen utan att det ska 

kunna härledas till personen. Innan intervjuerna startade frågade jag om de hade några frågor 

eller synpunkter. Jag har också gett respondenterna möjlighet att skicka e-post om de hade nå 

frågor kring intervjumaterialet. Alla intervjupersoner har även fått ta del av uppsatsen när den 

blivit betygsatt och godkänd (Vetenskapsrådet 2002:7-8). 

2.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha uppgiftslämnarens samtycke att han eller hon 

deltar i undersökningen. Samtyckeskravet är viktigt och respondenterna kan avbryta sin 

medverkan när som helst och detta skall inte innebär några negativa påföljder för dem. Som 

forskare får man inte heller tvinga, påtrycka eller sätta sig i beroende till sina 

undersökningsdeltagare. 

I den här studien har respondenterna gett sitt samtycke på telefon innan intervjuerna 

genomfördes. När jag träffade respondenterna personligen gav de också sitt samtycke att 

medverka i intervjuerna. Då studien är på uppdrag av Sjöstadens kommuns personalkontor 

och de har hjälpt till med att ta fram material har även de gett sitt samtycke till studien 

(Vetenskapsrådet 2002:9–11). 

2.5.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska vara noga kring hanteringen av känsligt data 

material. Det är särskilt viktigt om materialet är av känslig karaktär och om individerna kan 

identifieras och detta kan leda till negativa påföljder för individen. I vissa fall kan man även 

behöva skriva avtal om tystnadsplikt mellan intervjuperson och deltagare. Forskaren ska vara 

noggrann när resultatet av studien presenteras så att enskilda individer inte går att identifiera. 
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Det är också viktigt att forskaren förvarar sitt material på ett sådant säkert sätt så att inte 

utomstående kan komma åt uppgifterna.  

 

Konfidentialitetskravet i denna studie har tillgodosetts genom att det inte går att identifiera 

vem som svarat vad i denna undersökning. I presentationen har jag valt att inte skriva ut 

namnen på de intervjuade eller på vilken avdelning respondenterna arbetar på. Det insamlade 

datamaterialet har också hanterats på ett varsamt sätt. Då intervjuerna spelades in via 

mobiltelefon och transkriberades direkt efteråt så raderades ljudfilen från telefonen och 

transkriberingen förvarades på min dator. Datorn och mappen där transkriberingen förvarades 

är lösenordskyddad så att inte obehöriga kan gå in på den (Vetenskapsrådet 2002:12–13). 

2.5.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet går ut på att man som forskare inte använder sitt material för kommersiellt 

bruk eller till andra syften som ligger utanför vetenskapen. Uppgifter som framkommer under 

studiens gång får inte ligga till grund för beslut eller åtgärder som kan påverka en 

undersökningsdeltagare.  

 

Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att inget material har lämnats ut till kommersiellt 

bruk. I studien fanns heller inga känsliga uppgifter som skulle kunna skada respondenterna. 

Sjöstadens kommun och respondenterna har fått tillgång till uppsatsen när den var 

färdigskriven, dock fanns det inget i uppsatsen som kunde härledas till individuella svar 

förutom för den som svarat som känner igen sig i sitt svar (Vetenskapsrådet 2002:14). 

2.6 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att det finns tillförlitlighet i arbetet och att mätningarna är korrekt 

gjorda (Thurén 2007:26), (Ejvegård 2009:70). Med en god reliabilitet menas att 

undersökningen inte har slumpmässiga eller osystematiska fel.  

En bristande reliabilitet kan orsakas av slump och slarvfel under datainsamlingen och i den 

efterföljande databearbetningen. Det kan handla om slarviga och oläsliga anteckningar, 

missförstånd i samband med intervjuer, ouppmärksamhet och skrivfel (Esaiasson et al, 

2009:70). I denna studie har uppsatsens syfte varit vägledande när jag valt teorier och 

utformat intervjufrågor.  
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För att undvika slumpmässiga mätfel har jag gjort en testintervju för att se om de fanns några 

uppenbara brister i intervjuguiden. Jag ville också under test intervjun prova ett nytt 

inspelningsprogram som jag fått tips om från en av lärarna i utbildningen. Det nya 

inspelningsprogramet jag använt heter ”Italk” som är en ljudinspelnings app. till Iphone. 

Genom den nya appen -”Italk” så kunde jag spela in intervjuerna i ännu högre kvalité än 

tidigare vilket därmed leder till en ökande reliabilitet.  Informanterna i min studie har också 

de fått vara med och ha inflytande innan intervjuerna genomfördes. De fick själva bestämma 

tid och plats för när intervjuerna skulle genomföras. Detta gjordes för att informanterna skulle 

kunna känna sig bekväma i intervjusituationen och min förhoppning var att jag skulle få mer 

öppna svar om de kände en trygghet i intervjusituationen. 

2.7 Validitet 

Med validitet menas att forskaren mäter det som avses att mätas i studien (Thurén 2007:26). 

En studie med hög validitet kännetecknas av att forskaren har mätt efter de riktlinjer som han 

på förhand har satt upp innan studien påbörjades (Ejvegård 2009:73).  

I min studie ville jag undersöka varför medarbetarna stannar kvar i Sjöstadens kommun. Jag 

valde att avgränsa mig till de personer som arbetat i kommunen 25 år eller längre. Då jag hade 

formulerat mitt syfte så sökte jag efter adekvat litteratur för att få en bredare förståelse för 

varför man stannar kvar i en organisation eller på en ort.  

När jag hade fått en bredare förståelse över problematiken konstruerade jag en intervjuguide. 

Intervjuguiden har en hög validitet då frågorna speglade det jag avsåg att mäta i studien. Jag 

har även ställt samma frågor till både chefer och medarbetare i den här studien och det höjer 

validiteten i studien. Under arbetets gång har jag tagit bort resonemang som inte varit 

relevanta för att därigenom stärka uppsatsens validitet. Den tidigare forskningen jag har tittat 

på har varit relevant för min undersökning och de teorierna jag har valt ut passar in på ett bra 

sätt med det jag avsett att mäta i denna studie.  

Validiteten i studien förstärktes ytterligare genom att informanterna valdes ut på viss förhand 

givna kriterier. För att söka svar på varför medarbetarna stannar kvar i kommunen valdes de 

som arbetat inom kommunen i 25 år eller mer ut för att intervjuas. De som arbetat i 25 år eller 

längre har hunnit skapa sig en upplevelse av kommunen och har själva varit i kommunen 

under lång tid. Jag har endast tittat på de som arbetat 25 år eller längre och har därmed mätt 

svaren på personers upplevelse under samma tidsperiod (Esaiasson et al, 2009). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva de teoretiska utgångspunkterna som jag utgår ifrån i 

studien. Kapitlet inleds med organisationsteori och teorier om ontologisk trygghet. 

Avslutningsvis diskuteras vad arbete är och jag tar även upp Sjöstadens kommuns HR-

strategi.

 

3.1 Organisations teori 

Inom organisationsteorin diskuteras det hur kommunerna i Sverige har förändrats över tid, i 

slutet av 1980 talet så förändrade bland annat kommunerna sitt språkbruk och man började nu 

prata mer om tjänster, kunder, köpare och säljare.  

Under denna period genomförde också kommunerna en omfattande organisationsreform 

enligt beställar-utförarmodellen. Kommunerna kan också ses som ett bra exempel på 

mimetisk isoformism när de genomförde omfattande strukturella förändringar efter den 

privata tjänstesektorns modell. Genom dessa reformer hade man förväntningar att höja 

kvalitén och sänka kostnaderna (Ahrne & Hedström, 1999:85). 

Göran Ahrne och Peter Hedström diskuterar frågan om betydelsen av lön i boken 

Organisationer och samhälle. Kan det vara så att det är behovet av lön som är den största 

faktorn som gör att medarbetarna går till sina arbeten och stannar kvar där? (Ahrne & 

Hedström, 1999:23).  

Ahrne och Hedström (1999) menar att det är svårt att besvara frågan med att säga att lönen är 

det som är avgörande, självklart har lönen en stor betydelse för medarbetarna men själva 

lönefrågan förklarar inte allt och skall inte ses som det avgörande.  

Ahrne och Hedström (1999) menar att det i tidigare studier även visat sig att finns det en stor 

lönespridning bland medarbetarna kan detta i sig vara en faktor som bidrar till att samarbetet 

och koordineringen försvåras mellan medarbetarna, vilket i sig kan leda till att medarbetarna 

väljer att lämna organisationen. 

Andra studier har också visat att arbetskamraterna är det som har väldigt stor betydelse för 

människors engagemang på arbetsplatsen. Som medarbetare spenderar du mycket tid med 
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arbetskamraterna och mycket tyder på arbetskamraternas påverkan har ökat under senare år 

(Ahrne & Hedström 1999:23). 

För att förstå problematiken kan man enligt Ahrne och Hedström (1999) titta vidare på 

frivilliga organisationer. Inom frivilliga organisationer kan man tydligt se att det är en 

ideologiskt eller värdemässig gemenskap som får människor att komma tillbaka och ställa upp 

i det ideella arbetet. Målet med den ideella föreningen är att man vill komma och arbeta för 

något man tror på (Ahrne & Hedström, 1999:23).  

När det gäller en anställning i en organisation, t.ex. i ett företag eller en kommun kommer 

man knappast ifrån att lönen kan vara ett av de avgörande incitamenten. Men lönen måste ofta 

kombineras med andra incitament (Ahrne & Hedström, 1999:23). 

När människor har fler möjligheter att välja arbetsplats måste organisationerna i större 

utsträckning försöka anpassa positionerna efter medarbetarnas önskemål för att kunna 

rekrytera och anställa nya medarbetare.  Ett sätt att öka attraktionskraften kan vara att öka 

lönerna. Men lönefrågan är ju inte alltid så lätt att lösa och eftersom inte lönen är det som 

alltid är avgörande är det viktigare att fokusera på själva arbetet (positionen). Om positionen 

anses som attraktiv blir det lättare att få människor att söka sig till positionen eller att stanna 

kvar på positionen (Ahrne & Hedström, 1999:57). 

Den arbetsplatsrelaterade identiteten skapas inte när man får sitt första arbete utan det är redan 

när vi föds som vi skapar vår identitet. Författarna Kenny, Whittle & Willmott (2011) menar 

att den identitet som skapas när vi föds sedan följer med oss genom livet. Våra föräldrars 

arbete har också en stor betydelse för vem vi är och vad vi vill göra när vi växer upp. Barn till 

föräldrar som har arbeten inom högre status yrken har en större benägenhet att följa i sina 

föräldrars fotspår när de blir äldre och många barn till föräldrar med lägre utbildning följer 

även i sina föräldrars fotspår. Författarna menar att det är såhär klass identitet skapas och 

reproduceras i samhället (Kenny et al. 2011:97). 

Arbetet som vi gör har en stor betydelse för vår identitet, vi identifierar oss många gånger i 

den yrkes roll vi har. Att förlora sitt arbete är inte bara en tung förlust ekonomiskt utan det 

kan också skapa en identitetskris hos oss som individer. Identiteten spelar en stor roll för oss 

själva och hur andra ser på oss. Identiteten är viktigt för motivationen och kan vara ett 

motstånd till att man vill förändras (Kenny et al. 2011:98). 
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3.2 Ontologisk trygghet 

Giddens (1996) menar att vi redan som spädbarn behöver känna tillit till omgivningen. Den 

tillit som byggs upp under tidiga år i livet ger skydd mot faror även i framtiden och tilliten 

hjälper individer att kunna bevara hopp och mod i olika problematiska situationer. Den 

ontologiska tryggheten är en form för känslan av trygghet (Månson 2010:423). Känslan av att 

personer och ting är pålitliga är centralt för begreppet tillit och även det grundläggande för att 

vi ska kunna känna ontologisk trygghet (Giddens 1996:91). 

Begreppet tillit är i grund och botten direkt förenat med skapandet av en tidig känsla av 

ontologisk trygghet. Den ontologiska tryggheten handlar mycket om den tilltro som individer 

känner gällande deras identitet. Känslan av trygghet kan många gånger länkas samman med 

att vi i vardagen har rutiner som är förutsägbara. Om vi människor hamnar i situationer där 

rutinerna av någon anledning bryts kan det utvecklas en känsla av oro eller ängslan. Detta kan 

medföra att vår identitet förändras eller går förlorad (Månson 2010). 

Giddens (1996) menar att det i dagens samhälle finns en mängd olika risker och ställer sig 

frågan: varför är vi inte alla i ett tillstånd där vi känner oss ”ontologiskt otrygga” hela tiden? 

Svaret på frågan menar Giddens (1996) är att normala människor får en grundläggande dos av 

tillit som avtrubbar en sådan överkänslighet (Giddens 1996:92). 

Idag lever vi i ett modernt samhälle där vi ständigt träffar nya människor som vi interagerar 

med.  Många av människorna kan ses som främlingar och mötena är många gånger bara 

flyktiga möten. Giddens (1999) menar att varje gång vi träffar en människa oavsett om 

människan är en främling för oss eller en bekant så måste vi upprätthålla tilliten till den 

person vi möter.  Att känna tillit till andra människor är ett grundläggande behov som vi 

människor har. Redan som spädbarn får vi den första tilliten från våra föräldrar och när vi 

sedan växer upp formas vi människor genom våra föräldrar. Giddens (1999) menar att det är i 

den vardagliga interaktionen med andra människor som vi skapar tilliten. 

Det finns många risker i dagens samhälle, men Giddens (1996) menar att det har skapats en 

balans mellan risk och tillit i samhället idag. Balansen menar han har skapats genom olika 

typer av sociala institutioner som uppkommit i dagens samhälle. Vi människor känner idag en 

större tillit till de olika expertsystem som finns tillgängliga. Genom dessa expertsystem kan vi 

kalkylera de risker och faror som idag finns i samhället. Giddens (1996) menar att den tillit 

som vi tidigare kände till olika människor idag mer har ersatts med abstrakta system.  

Tidigare fanns det en gemenskap mellan människor. Denna tidiga gemenskap har nu förstörts 
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menar Giddens (1996). Tidigare var starka släktband väldigt viktigt för oss som människor 

medan det i dagens samhälle inte alls har lika stor betydelse när vi ska strukturera vårt 

vardagsliv. Giddens (1996) menar att det idag är den opersonliga tilliten som dominerar 

medan det tidigare var den grundläggande tilliten som var normen i samhället. 

3.3 Vad innebär arbete? 

Giddens (2003) menar att arbetet många gånger kan ses som det som är det centrala i våra liv. 

Många gånger förknippas arbete med slit och något som man vill göra så lite av som möjligt 

och kanske helst slippa helt och hållet. Men arbetet innehåller mer än bara slit. De människor 

som drabbas av arbetslöshet blir ofta vilsna i sin tillvaro. I dagens moderna samhälle är det 

viktigt för självkänslan att ha ett arbete att gå till. Även om man som anställd upplever att 

arbetsuppgifterna är tråkiga och enformiga så utgör arbetet en stabiliserande och 

strukturerande faktor i människors liv. Lönen kan ses som det viktigaste för att människor ska 

kunna uppfylla sina behov. Utan en lön kan man inte hantera vardagliga saker i livet. Arbetet 

har också en stor betydelse för vår aktivitetsnivå. Genom arbetet får vi utöva olika färdigheter.   

Arbetet ger oss också struktur på tillvaron och en variation i livet. Genom arbetet får vi 

tillgång till olika arenor och kan göra andra saker än det vi brukar göra hemma även om 

arbetsuppgifterna på arbetsplatsen är tråkiga och enformiga. Människor som har ett 

regelbundet arbete att gå till har vanligtvis organiserat hela livspusslet efter själva arbetet och 

arbetstiderna. Känslan av att ha ett arbete ger oss människor en trygghet i vardagen och en 

känsla av ordning och reda i tillvaron.  

Själva arbetet ger oss också tillgång till sociala kontakter och nätverk. Genom arbetet skaffar 

vi oss vänner och bekanta och är tillsammans med andra ett sätt att genomföra aktiviteter 

tillsammans. Arbetet ger också människor en känsla av stabil och social identitet (Giddens 

2003:326). 

3.4 Sjöstadens kommuns HR-Strategi 2012 - 2016 

Jag kommer i detta avsnitt att beskriva hur Sjöstadens kommun valt att presentera sin HR 

strategi för åren 2012-2016. I Sjöstadens kommuns HR strategi poängteras att rekrytera, 

behålla och utveckla kompetenser kommer bli allt viktigare när verksamheten förändras och 

fler människor kommer att gå i pension.  

Detta arbete ska fortgå samtidigt som organisationen och arbetssättet hela tiden utvecklas. 

Med begreppet HR (Human Resources) menar Sjöstadens kommun hur man arbetar 
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strategiskt och operativt med medarbetare och organisationen för att på bästa sätt använda 

resurserna. HR arbetet bedrivs genom gemensamma HR processer som berör samtliga 

medarbetare inom Sjöstadens kommun. Ansvaret för processernas genomförande delas av 

chefer, medarbetare och stödjande HR-specialister. 

Syftet Sjöstadens kommun har med HR-strategin är att skapa en gemensam målbild som gör 

det möjligt att utveckla resurserna i form av medarbetare och organisation på bästa sätt. Det 

slutgiltiga målet är att nå vision Sjöstadens 2050. 

Nuläge inom Sjöstadens kommun 

Sedan 2010 finns inom Sjöstadens kommun en gemensam värdegrund som utgör plattformen 

för alla medarbetares agerande i sina uppdrag. Utifrån medarbetarundersökningen 2009 har de 

främsta förbättringsområdena för kommunen varit medarbetarnas upplevelse av möjlighet till 

kompetens och karriärutveckling, uppfattning om arbetsgivaren, arbetsmiljö, hälsa och 

livsstil. Medarbetarperspektivet i kommunens styrkort har inriktningen mot ett medskapande 

förhållningssätt. 

Målbild 2016 – Sjöstadens Kommun 

Den målbild Sjöstadens kommun har satt upp för året 2016 är att kommunen som arbetsgivare 

ska ha medarbetare som är goda ambassadörer för Sjöstadens kommun och verksamheterna 

inom kommunen. Sjöstadens kommun ska erbjuda stimulerande och utvecklande 

arbetsuppgifter. Kommunen har som mål att varje medarbetare ska ha möjligheten att kunna 

utveckla sin kompetens under hela anställningstiden. Det ska finnas en möjlighet till 

karriärutveckling inom hela kommunen samt bra förutsättningar för både gott medarbetarskap 

och ledarskap. Genom HR arbetet vill kommunen stärka varumärket och attrahera nya 

medarbetare till kommunen. 

Sjöstadens kommuns syn på medarbetarskap och chef-ledarskap 

Medarbetarskap och chefs-ledarskap ses som två viktiga kompetenser för Sjöstadens kommun 

och för att kommunen ska uppnå uppsatta mål och resultat. Arbetet ses som viktigt för att 

kunna behålla och attrahera personer med rätt kompetens.  

Medarbetarskap inom Sjöstadens kommun 

Medarbetarskapet beskrivs i HR-strategin som ett förhållningssätt till själva uppdraget, 

arbetsplatsen och kommunen som helhet. I rollen som medarbetare inom kommunen är du 
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oavsett din roll med och skapar nytta för medborgare och kunder. Med medskapande menas 

att medarbetaren förväntas vara engagerad och att agera på ett ansvarstagande och kompetent 

sätt för att uppnå uppsatta mål och resultat. 

Sjöstadens kommuns förväntningar på sina medarbetare 

Sjöstadens kommuns förväntningar på sina medarbetare är att medarbetarna sätter 

medborgare/kunder/brukare och uppdraget i fokus. Som medarbetare inom kommunen ska 

man också se kommunen som en helhet där det finns en samverkan för att uppnå målen. 

Kommunen förväntar sig också att medarbetarna är medskapande i utvecklingen av 

verksamheten och uppdraget. Det ses också som viktigt att medarbetaren tar ansvar och bidrar 

till en god samverkan på arbetsplatsen. Kommunen förväntar sig också att medarbetaren 

bidrar till att stödja sitt eget och arbetskamraternas lärande. För kommunen är det också 

viktigt att varje medarbetare tar ansvar för sin egen hälsa och bidrar till en bra arbetsmiljö. 

Kommunen förväntar sig också att alla medarbetare agerar och ställer upp på kommunens 

värdegrund. 

Vilka förväntningar kan medarbetarna ha på Sjöstadens kommun? 

I HR strategin 2012-2016 beskrivs det att som medarbetare inom Sjöstadens kommun kan du 

förvänta dig meningsfulla arbetsuppgifter och ett uppdrag där du bidrar till samhällsnytta. Det 

ska finnas samverkansformer som ger möjlighet till aktivt deltagande och medskapande. Som 

medarbetare inom Sjöstadens kommun ska du också känna att verksamheten ständigt 

utvecklas och att det hela tiden sker en utveckling på arbetsplatsen. Kommunen ska också ta 

tillvara varje medarbetare och det ska finnas individuella kompetensutvecklingsplaner för 

varje individ och det ska hela tiden gå att utvecklas inom organisationen. Som medarbetare 

ska du också känna att det finns en tydlighet i uppdraget, det ska finnas tydliga mål och 

beskrivningar av vad som förväntas av dig. Kommunen ska tillhandahålla en god, säker och 

utvecklande arbetsmiljö. Det ska inom kommunen finnas realistiska förutsättningar för att du 

som medarbetare ska kunna utföra ditt uppdrag. Inom Sjöstadens kommun kan du som 

medarbetare också förvänta dig att det finns en gemensam värdegrund inom kommunen. 

Ledarskap inom Sjöstadens kommun 

Chef och ledarskap inom Sjöstadens kommun innebär att ansvara, företräda och leda 

verksamheterna mot ställda mål och uppdrag. Som ledare inom Sjöstadens kommun ska man 

skapa förutsättningar för medskapande och samverkan. Sjöstadens kommun menar att ledaren 

ska utveckla medarbetarna via dialog och genom ett coachande förhållningssätt. 
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Sjöstadens kommuns förväntningar på ledare 

Sjöstadens kommun förväntar sig att du som ledare bidrar till helheten i kommunens uppdrag. 

Som ledare ska du tillsammans med medarbetarna skapa en förståelse för verksamhetens 

uppdrag och arbeta framgångsrikt mot uppsatta mål. Ledaren ska möta och initiera 

förändringar och aktivt arbeta för att driva på förändrings och utvecklingsarbetet. Det är 

viktigt att som ledare skapa förtroende gentemot kunder och medarbetare. Ledaren ska ta 

tillvara på medarbetarnas kompetens och arbeta efter gällande styrdokument. Kommunen ser 

det också som väldigt viktigt och förväntar sig att som ledare ska man vara en god förebild för 

Sjöstadens kommun. 

Vilka förväntningar kan ledare ha på Sjöstadens kommun? 

Det som ledarna kan förvänta sig av Sjöstadens kommun är att det ska finnas en möjlighet att 

delta i utvecklingen av kommunen. Som ledare ska du också kunna känna en tydlighet i 

uppdraget och du ska veta vad som förväntas av dig och vad du kan bidra med. Kommunen 

menar också att det ska finnas realistiska förutsättningar för ledaren att kunna utföra sitt 

uppdrag. I kommunen ska det finnas en individuell utveckling inom rollen för chef/ledare. 

Som ledare inom kommunen ska du också ha möjlighet till nätverk och mentorskap. När en 

ledare börjar på arbetsplatsen ska det erbjudas introduktion i rollen och det ska även finnas en 

bra och tydlig styrmodell för ledarskapet. 

Sjöstadens kommuns fokusområden 

De områden som Sjöstadens kommun valt att fokusera på i HR-strategin 2012-2016 är 

kompetens, lön och förmåner, arbetsmiljö och hälsa och Sjöstadens kommuns attraktionskraft. 

Dessa områden har setts som prioriterade under perioden för att få medarbetare att stanna kvar 

inom kommunen och för att locka till sig nya medarbetare. 

Kompetensutveckling inom Sjöstadens kommun 

Begreppet kompetens innebär att man ska ha motivation och kunskap i relation till vad 

uppdraget kräver. Kompetensutveckling beskrivs som olika former av lärande och aktiviteter 

som ökar kompetensen hos medarbetaren, gruppen och organisationen. Organisationen ska 

analysera det kommande kompetensbehovet och det ska tas fram en handlingsplan för varje 

individ där kompetensutvecklingen tydliggörs. Målet med kompetensutvecklingen är att 

verksamhetens mål uppfylls. Karriärutveckling ses också som väldigt viktigt inom Sjöstadens 

kommun. Med karriärutveckling menar kommunen att det ska ske en specialisering av den 
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egna kompetensen. Detta kan i sig ge möjligheten till andra eller liknande uppgifter inom 

organisationen.  

Arbetet med kompetensutveckling pågår hela tiden inom Sjöstadens kommun. Under 2012-

2013 har kommunen arbetat med att tydliggöra processerna runt kompetensutvecklingen. 

Kommunen har också tagit fram ett gemensamt förhållningssätt kring synen på 

kompetensutveckling och förutsättningarna på kompetensutveckling. Man har också arbetet 

med strukturer och metoder för kompetensöverföring mellan medarbetare.  

Det kommande arbetet inom kompetensutveckling som ska ske mellan 2013-2014 är att 

strukturer och metoder för att ta tillvara på befintlig kompetens ska formuleras. Genom dessa 

strukturer och metoder förväntar sig kommunen att medarbetare och chefer ska kunna 

utvecklas inom varje förvaltning och även inom hela kommunen. Under perioden ska även 

metoder för informellt lärande i nätverk tas fram. Ansvaret för att arbeta med dessa bitar 

ligger på personalkontoret som är de som ansvarar för att initiera arbetet. Det ska även ske en 

samverkan med förvaltningarna under utvecklingsarbetet. 

Sjöstadens kommuns syn på lön och förmåner 

För Sjöstadens kommun är lön och förmåner en naturlig del av verksamhetens utveckling. 

Löner och förmåner kan ses som ett verktyg för att styra verksamheten mot målen. Sjöstadens 

kommun menar att lönen ska avspegla det ansvar och i vilken grad individen bidrar till målens 

uppfyllelse. Lön och förmåner ses som ett viktigt verktyg för att attrahera och behålla 

kompetenta medarbetare. 

Under perioden 2012-2013 arbetar kommunen med att utveckla en tydlig och förankrad bild 

över löneöversynsprocessen.  Kommunen ska även ta fram kommungemensamma 

lönekriterier som ska vara väl kända och tillämpas i kommunens samtliga verksamheter.  

Kommunen ska även arbeta med att säkerställa metoder om marknadsläge och lönestrukturer. 

Ett arbete pågår också med att beskriva de befintliga förmånerna som finns och göra dessa 

mer lättillgängliga för medarbetarna. 

Kommande arbete med lön och förmåner under perioden 2013-2014 är att utveckla nya 

förmåner och möjlighet till individuella val. Det är personalkontoret tillsammans med 

förvaltningarna som ska ta fram arbetet. 

Sjöstadens kommuns syn på arbetsmiljö och hälsa 
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Arbetsmiljö och hälsa är ett viktigt område inom Sjöstadens kommun. Genom det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och ett medskapande förhållningssätt vill kommunen skapa en 

god arbetsmiljö, där alla ser helheten, känner arbetsglädje och känner trygghet. Utveckling 

sker i dialog med organisationen och det hälsofrämjande perspektivet beaktas hela tiden. 

Rehabilitering ska ske via tidiga insatser.  

Under 2012-2013 ska kommunen arbeta med att utveckla handlingsplaner med åtgärder för att 

ge chefer rätt förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap. Kommunen ska även arbeta med 

processerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska ses som en 

naturlig del av arbetet och vara väl känd bland medarbetare och chefer. Kommunen kommer 

också under perioden att titta på olika modeller för förläggning av arbetstiden. 

Under perioden 2013-2016 ska kommunen arbeta med en handlingsplan med åtgärder för 

chefernas förutsättningar. Det är personalkontoret tillsammans med förvaltningarna som är 

ansvariga för utvecklingsarbetet. 

Sjöstadens kommuns attraktionskraft 

Sjöstadens kommun beskriver i HR-strategin att verksamheterna och yrkena inom kommunen 

är intressanta för nuvarande och blivande medarbetare. Sjöstadens kommun anser att 

kommunens olika yrken är välkända bland utbildningsanordnare och studenter. Kommunen 

anser själva att de har ett starkt varumärke och kan ses som en attraktiv arbetsgivare. 

Under perioden 2012-2013 har kommunen arbetat med att ta fram och metoder för att lyfta 

fram yrken/verksamheter där särskild brist på kompetens kan uppstå. 

Kommunen har också arbetat med att ta fram en strategi för varumärket Sjöstadens kommun. 

En handlings och kommunikationsplan för marknadsföring av Sjöstadens kommuns arbeten 

har också tagits fram. 

Under perioden 2013-2014 kommer kommunen att arbeta för en samverkan med övriga 

aktörer inom Sjöstadens kommuns arbetsmarknad. Man kommer också att arbeta med 

modeller för sam rekrytering och understödja andra paketlösningar. 

Den som är ansvarig för detta arbeta är personalkontoret som tillsammans med 

förvaltningarna ska utveckla detta arbete.  
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer jag att presentera min empiri som i huvudsak består av 8 kvalitativa 

intervjuer med chefer och medarbetare inom Sjöstadens kommun. Jag har valt att ta ut citat 

från intervjuerna för att låta respondenterna själva beskriva hur de upplever Sjöstadens 

kommun.

 

4.1 Bakgrund 

Respondenterna i min undersökning är i åldern 52 – 65 år. Alla intervjupersoner är eller har 

varit sambo eller gift, alla intervjupersoner har också barn som har flyttat hemifrån. 

De yrkena som mina respondenter representerar är:  

Chefer Medarbetare 

 Enhetschef  Elevassistent 

 Avdelningschef  Handledare 

 Förskolechef  Administratör 

 Enhetschef  Serviceman 

Sjöstadens kommun är den största arbetsgivaren i Norrbotten och det finns över 300 olika 

befattningar inom kommunen. Jag har i min undersökning valt ut medarbetare och chefer 

slumpmässigt från de 5 största förvaltningarna inom Sjöstadens kommun.  

4.2 Utbildningsbakgrund 

Tre av fyra av cheferna i denna studie har högre utbildning än gymnasium. Några av de 

utbildningar cheferna har gått är förskollärare utbildning och sjuksköterskeutbildning. En av 

cheferna berättar att han gått teknisk utbildning på gymnasiet. Chefen med teknisk utbildning 

beskriver sitt yrkesval så här: 

”Jag gick en teknisk gymnasieutbildning. Jag ville ha jobb direkt efter gymnasiet så jag valde 

att flytta för de fanns inga jobb här. Jag flyttade senare tillbaka och fick jobb inom Sjöstadens 

kommun.” – Chef 
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Samtliga chefer berättar också att de fått mycket utbildning under årens gång inom 

kommunen.  Det har varit en hel del ledarskapsutbildningar och utbildningar på det 

arbetsrättsliga området. 

Medarbetarna i studien har en generellt sett lägre utbildning än cheferna. Av medarbetarna så 

har tre av fyra en gymnasieutbildning. Medarbetarna har ganska blandade utbildningar.  

En av medarbetarna berättar:  

”Jag är elektriker i grunden. Jag fick jobb direkt efter utbildningen i Kiruna och sedan i 

Sjöstadens på koksverket. Det var skitigt där på koksverket och en dålig arbetsmiljö så jag 

sökte mig till Sjöstadens kommun istället.” – Medarbetare 

Många medarbetare inom Sjöstadens kommun arbetar inom vården och skolan. En av 

respondenterna berättar att hon gick vårdlinjen med inriktning mot barn och ungdom. En 

annan av respondenterna berättar att han gick musikgymnasiet men att han inte gick färdigt 

utbildning då han behövde pengar. Han sökte sig till Sjöstadens kommun och fick direkt 

arbete så därför valde han att inte avsluta sin gymnasieutbildning. 

4.3 Anställningstid 

Anställningstiden bland medarbetare och cheferna i denna studie varierar från 25 års 

anställning till hela 40 års anställning inom Sjöstadens kommun. 

Så här beskriver medarbetare och chefer sin anställningstid inom Sjöstadens kommun: 

”Jag började januari 1976 som förskollärare. Sen har jag varit anställd inom Sjöstadens 

kommun hela tiden fast på olika tjänster.” – Chef 

”Jag har jobbat totalt 44 år i mitt yrkesliv men här på Sjöstadens kommun började jag 1973 

och har alltså jobbat i 40 år här på Sjöstadens kommun.” – Medarbetare 

4.4 Varför sökte sig medarbetarna och cheferna till Sjöstadens 

kommun? 

Hur kommer det sig egentligen att medarbetarna och cheferna sökte sig till Sjöstadens 

kommun. Den uppfattningen jag har fått efter intervjuerna att många gånger så var Sjöstadens 

kommun det enda alternativet för respondenterna. När de var färdiga med sina utbildningar så 

fanns det inga privata alternativ att söka till. Skulle man arbeta inom skola och vård så var det 
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endast kommunala alternativ som fanns tillgängliga. Så här beskriver chefer varför de sökte 

sig till Sjöstadens kommun. 

”Alltså att jag sökte till Sjöstadens kommun var för att det var det enda alternativet som 

fanns. Jag var utbildad förskollärare och på den här tiden fanns inga privata alternativ så 

Sjöstadens kommun var det enda alternativet för mig för jag ville ju jobba inom förskolan. 

Jag bodde och utbildade mig i Sjöstadens och det var här jag ville jobba och leva. Det var 

liksom det enda steget in. Under 70 talet när jag sökte jobb så var den stora utbyggnaden av 

förskolor, på den tiden hette det daghem och under den här perioden byggdes det ut väldigt 

mycket. Allt var kommunalt på den här tiden.” – Chef 

Bland medarbetarna fanns det en ganska samstämmig syn med cheferna varför de sökte sig 

till Sjöstadens kommun. Många av medarbetarna har gått utbildningar som riktar in sig mot 

vård och skola som är klassiska yrken inom kommunen.  

”Jag tänkte väl inte så jätte mycket när jag sökte mig till Sjöstadens kommun. Jag var bara 

drygt 20 år gammal, men mina tankar gick väl lite som att inom kommunen där finns det 

alltid jobb. Mitt första yrke inom Sjöstadens kommun var som personlig assistent.” – 

Medarbetare 

”Det avgörande för mig när jag sökte mig till Sjöstadens kommun var att komma bort från 

den skitiga miljön som jag hade på min tidigare arbetsplats. Det var liksom inte en munter 

miljö att jobba inom. Därför sökte jag mig till Sjöstadens kommun. Det är en helt annan miljö 

att jobba här inom Sjöstadens kommun än inom industrin där jag tidigare var.” – 

Medarbetare 

De flesta respondenter i min studie har börjat arbeta inom förskolan eller inom vården. På den 

här tiden när de sökte sig till Sjöstadens kommun så fanns det inte några privata alternativ att 

söka. Ville man arbeta inom förskola eller skola så var man hänvisad till Sjöstadens kommun. 

4.5 Förändringar 

Chefer och medarbetare beskriver att det skett en hel del förändringar inom Sjöstadens 

kommun sedan de började sin anställning. En av cheferna berättar att han hela tiden arbetar 

för att utveckla verksamheten. Han beskriver det så här:  

”Jag vill se utveckling och framtidstro här på förvaltningen. Inom förvaltningen har det 

tillkommit och försvunnit arbetsuppgifter. I Sjöstadens kommun arbetar vi efter olika styrkort 
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som är detsamma som mål som vi varje år tar fram och arbetar utifrån. Det finns hela tiden 

saker att arbeta med och förbättra. Den här förvaltningen är så stor med många olika typer 

av yrken. När det görs mycket satsningar inom verksamheten skapar det en framtidstro som 

jag tycker att jag och många andra upplever här.” – Chef 

En annan chef som bytt anställning flera gånger inom Sjöstadens kommen beskriver att det 

skett en hel del förändring främst på organisationsnivå. Hon berättar att när hon började som 

förskolelärare låg verksamheten under socialförvaltningen medan den idag har flyttats över 

till barn och utbildningsförvaltningen. Hon beskriver hur en politiskt styrd organisation 

fungerar så här: 

”Inom en politiskt styrd organisation så har man ju strukturerna. Det är ju politikerna som 

bestämmer inriktningen som sedan tjänstemännen fullföljer, det är ju också tjänstemännen 

som är de som utför själva arbetet. Det jag tycker mig se som förändrats också är att man 

inom kommunen börjat arbeta mer med utvärderingar. Strukturen med politisk styrning och 

linjeorganisation i chefs led finns ju kvar ännu och den fanns ju redan när jag började mitt 

arbete. Men de förändringar som jag tycker mig se är hur ledarskapet har förändrats. 

Ledarskapet idag bygger ju på ett helt annat sätt än tidigare. De är också fler utbildningar 

och kurser inom ledarskap än det var när jag började mitt arbete.” – Chef 

Förändringar och synen på ledarskap beskrivs som att det tidigare var en mer hierarkisk syn 

på ledarskapet inom Sjöstadens kommun. Nu upplever många chefer att synen har förändrats 

och att man i ledarskapet ska ha en mer medarbetande ledarskapssyn. Medarbetarna ska 

numera vara mer medskapande och chefen ska ha ett medskapande ledarskap. Cheferna ska 

på ett helt annat sätt än tidigare ta tillvara på medarbetaren. 

Under 1990 talet så infördes balanserade styrkort inom Sjöstadens kommun. Denna 

förändring kom från industrin där man arbetat framgångsrikt med dessa. En av cheferna 

beskriver det balanserade styrkortet så här: 

”När man ska använda styrkort inom den offentliga sektorn så måste man ju förändra dessa 

så de fungerar. Här har vi ju ingen produktion och vi arbetar ju med människor. I mitt fall är 

det ju behandlaren eller läraren som är verktyget och är den som utför arbetet. Både den som 

ska utföra aktiviteten och den som ska ta emot den är ju människor.” – Chef 

Alla chefer delar inte uppfattningen med att det skett så stora förändringar en av cheferna 

beskriver förändringarna så här: 
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”De här reformerna är mest bara pladder som jag ser det. Det pratas väldigt mycket men det 

händer inte så mycket.  Jag har då inte sett så mycket utav förändringarna i alla fall. Det har 

som inte blivit mycket verkstad om man säger så, det är mest surr. Jag tycker väl inte det 

händer så speciellt mycket inom Sjöstadens kommun på den här fronten. Självklart kör man ju 

ut idéer men i praktiken händer det inte så mycket tycker jag. Det här med privatisering har 

jag inte alls märkt av. Inom vården har man ju bytt namn på människorna man hjälper och 

kallar de nu för kunder, men de här förändringarna har man ju också gjort tidigare. De har 

ju hetat patienter, brukare, vårdare och annat tidigare.” – Chef 

Medarbetarna beskriver förändringarna på ett lite annorlunda sätt än cheferna som mer är 

fokuserade på hur organisationen förändrats. Medarbetarna i sin tur pratar mer om hur själva 

arbetet har förändrats. 

Så här beskriver några av medarbetarna de förändringar som skett inom Sjöstadens kommun. 

”Det är ju klart att arbetet har förändrats när man varit så här länge. Jag har ju bara varit 

på det här stället. Men egentligen är det ju i stort sett samma som när jag började här. De 

förändringar som har gjorts är att det tillkommit och tagits bort olika typer av arbetsuppgifter 

och arbetsområden. Men jag tycker väl att de är rätt mycket samma som när jag började.” – 

Medarbetare 

4.6 Vad betyder arbetet? 

Arbetet upptar en stor del av vår dag och många människor anpassar hela livssituationen efter 

sitt arbete. Men hur upplever egentligen kommunens medarbetare och chefer sitt arbete? 

Den upplevelse jag har fått av cheferna i Sjöstadens kommun är att de oftare tar hem arbetet 

och som chef inom kommunen kan man nog förvänta sig att arbetsveckan blir längre än 40 

timmar. En av cheferna beskriver sin arbetsvecka så här: 

”Det är ju ett arbete. Jag har jobbat som arbetsledare sedan 1979. Men egentligen är det ju 

mer än ett arbete. Många gånger tar jag med mig arbetet hem. Mitt jobb är inte ett jobb som 

man kan titta på klockan och säga att nu går jag hem för dagen. För mig känns det som att 

jobbet förföljer mig dygnet runt. Att jobba som arbetsledare är väldigt svårt ibland. Jag är 

ständigt uppkopplad med Sjöstadens kommuns telefon och det plingar och har sig hela tiden. 

Jag upplever att mitt jobb är ett jobb som det är svårt att gå hem ifrån. Men jag tycker 

samtidigt att mitt jobb är innehållsrikt jag tycker om att det hela tiden händer saker.” – Chef 
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En annan chef beskriver arbetet så här: 

”Jag har ju jobbat heltid hela mitt liv så det är ju klart att arbetet är en stol del av ens 

tillvaro. Jag har ju jobbat som chef under alla dessa år, så visst det tar ju liksom på en, det 

tar ju minst 40 timmar i veckan + lite till tid tankemässigt. Men jag tycker att arbetet betyder 

mycket för mig och jag trivs jätte bra med mitt arbete och det har jag alltid gjort.” – Chef 

Medarbetarna inom Sjöstadens kommun har en helt annan syn på arbetet än cheferna och det 

verkar som att medarbetarna på ett helt annat sätt än cheferna kan släppa arbetet när 

arbetsdagen är färdig. 

Så här beskriver 2 av medarbetarna hur de upplever arbetet. 

Om jag skulle säga i % så skulle jag nog säga att arbetet betyder kanske 85-90 % för mig 

eller kanske ännu mer. Det är genom arbetet som jag får den sociala biten som jag tycker är 

väldigt viktig. Sen får man ju en inkomst så man har råd med hyran och nöjen och sådant. 

Men jag tycker de är viktigt att träffa vänner. Jag jobbar ju inom skolans värld och jag tycker 

de är roligt att vara på fritids och inom musikskolan. Jag har också trivts jätte bra när jag 

jobbat på högstadiet. Det som är det bästa med att arbeta inom skolan är att man får träffa 

och lära känna så många nya människor. Det är också roligt med barnen och alla lärarna 

hälsar på mig när jag kommer förbi”. – Medarbetare 

En annan medarbetare beskriver arbetet så här: 

”Arbetet betyder väldigt mycket för mig. Jag har inga problem att koppla bort arbetet när jag 

är färdig. Jag trivs så himla bra med mitt arbete och jag är ju 65 år nu och jag har beslutat 

mig för att jobba minst 1 år extra. Hade jag inte trivs på mitt arbete så hade jag tagit 

pension.”  – Medarbetare 

Medarbetare och cheferna upplever arbetet på lite olika sätt för cheferna är arbetsveckan ofta 

längre och det krävs mer tid än de 40 timmar som egentligen är disponerade för arbetet. 

Cheferna tar också många gånger med sig arbetet hem. Medarbetarna i sin tur upplever mer 

arbetet som ett arbete. När man är färdig för arbetsdagen så stämplar man ut och går hem och 

grubblar inte så mycket på arbetet. 
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4.7 Delaktighet, motivation och trivsel 

Delaktighet 

Både chefer och medarbetare berättar att de känner sig delaktiga på arbetsplatsen. Cheferna är 

de som är ansvariga för verksamheten och de upplever att de kan påverka arbetsplatsen och 

arbetsuppgifterna. Arbetet upplevs som väldigt varierande och den ena dagen är inte den 

andra lik.  

 

En av cheferna berättar att dennes arbete är ett så kallat mellanchefsjobb och menar att de 

arbetena är välkända. På ett mellanchefsjobb kan man ju självklart påverka sin arbetssituation 

men man blir ju också påverkad.  

 

Många av cheferna upplever också att arbetet har blivit mer styrt på senare år än hur de var 

när de började på kommunen. Bland annat har det blivit klarare och tydligare rutiner och 

direktiv för hur medarbetarsamtal ska hållas, hur lönehanteringen ska skötas, upprättandet av 

olika typer av styrkort har också gjort att verksamheten idag är mer styrd än tidigare. Tidigare 

upplevdes arbetet som mer fritt och man fick sköta arbetsuppgifterna efter eget huvud. Men 

styrningen har också varit positiv. Så här säger en av cheferna om de olika direktiven som 

införts: 

”Utan styrning och riktlinjer hade den här verksamheten aldrig fungerat” – chef 

Medarbetarna i denna studie känner sig också väldigt delaktiga på arbetsplatsen.  Arbetet 

upplevs som väldigt självständigt. Många av medarbetarna har arbetat på samma ställe under 

lång tid och berättar att när de började på arbetet så påverkade de arbetet på ett helt annat sätt. 

Nu har de arbetat så pass länge så det finns inte så mycket att påverka längre. Alla 

medarbetare i denna studie upplever att chefen har ett stort förtroende för dem. De berättar 

själva att de kan sitt arbete på ett så bra sätt så det har inte behövts förändras något.  En av 

medarbetarna beskriver med egna ord: 

”Mitt jobb är ett självständigt jobb, chefen kollar ju inte upp vad jag gör och så. Men om jag 

inte hade utfört mina arbetsuppgifter då hade det nog börjat signaleras utifrån och då tror 

jag chefen hade börjat kontrollera mer vad jag gör. Jag känner att jag har ett stort förtroende 

för min chef och att han har ett stort förtroende för mig. Jag har ju ändå varit så pass länge 

på den här arbetsplatsen så jag kan ju mina arbetsuppgifter.” – Medarbetare 
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Motivation 

Hur hittar man egentligen motivationen att gå till ett arbete i 25 års tid? I intervjuerna 

beskriver cheferna att det som motiverat de under alla dessa år inom kommunen är att arbetet 

har upplevts som spännande och varierande. Det har också varit viktigt att arbetet har känts 

meningsfullt och att man hela tiden har kunnat få prova på nya saker och utvecklas i arbetet. 

En av cheferna berättar att det som motiverat henne är att få utvecklas på arbetsplatsen, hon 

har flera gånger bytt position inom kommunen och menar att det har gjort att hon hittat 

motivationen.  

 

Hon beskriver det så här: 

”För mig har det varit viktigt att kunna utvecklas, genom att jag bytt arbetsplats och 

förvaltning har jag fått möta nya utmaningar och nya kulturer. Att hela tiden ha möjligheten 

att utvecklas har gjort att jag hittat motivationen. Sen är det här arbetet så varierande så 

ingen dag är den andra lik”- chef 

Det som motiverat medarbetarna under alla dessa år inom kommunen är att det varit 

intressanta arbetsuppgifter och bra arbetskamrater på arbetet. Så här beskriver medarbetarna 

själva med egna ord hur de hittat motivationen att gå till arbetet under alla dessa år. 

”Det som gjort att jag hittat motivationen att gå till arbetet är att man får tillbaka så mycket, 

Jag jobbar med människor och att få känna sig uppskattad av de som bor här på boendet är 

det bästa som finns” – Medarbetare 

En annan medarbetare beskriver det så här: 

”Jag tycker det är roligt att gå till jobbet. Det är bra och roliga arbetskamrater. Jag har nog 

aldrig känt att jag vill sluta. Jag fyller ju 65 år i år och jag kommer att jobba minst 1 år till, 

kanske längre om jag får. Hade jag inte haft motivation så hade jag slutat för längesedan.” – 

Medarbetare 

Trivsel 

I intervjuerna beskriver både chefer och medarbetare att de trivs väldigt bra på arbetet och 

med arbetsuppgifterna. Det var faktiskt ingen som sa att de inte trivdes. En av cheferna 

berättar med egna ord: 
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”Jag trivs väldigt bra på mitt jobb, hade jag vantrivts på jobbet så hade jag nog inte varit 

kvar här. Jag tror att vi människor är funtade så, trivs vi inte på jobbet då lämnar vi nog 

jobbet. Jag vet att trivsel på arbetet betyder mycket. Jag jobbar hela tiden med att skapa 

trivsel här på arbetet. Varje år anordnar vi en friskvårdsdag här på förvaltningen. Jag 

uppmuntrar även alla mina chefer att också arbete med trivsel. Gör man saker tillsammans 

på arbetsplatsen så skapar det trivsel och det blir också en bättre sammanhållning i gruppen” 

– Chef 

Cheferna har också i medarbetarsamtal tagit upp frågan om trivsel. Många av cheferna 

fokuserar väldigt mycket på att medarbetarna ska trivas på arbetsplatsen. En av cheferna 

berättar att han i sina medarbetarsamtal bara fått positiv respons av medarbetarna.  

”Som jag ser det så trivs medarbetarna på den här förvaltningen jätte bra, i 

medarbetarsamtal får jag ofta höra att arbetet upplevs som roligt och de roliga som ofta 

kommer upp är att arbetet upplevs som varierande. När man kommer till arbetet vet man inte 

riktigt vad som ska hända. Jag vill absolut inte ha ett monotont arbete och det tror jag inte 

heller att medarbetarna vill ha på den här förvaltningen. Det finns säkert de som de vill ha ett 

strukturerat arbete och veta vad som hela tiden ska hända men det vill inte jag. För mig är 

det väldigt viktigt att inte varje dag är densamma. Jag trivs så bra med mitt arbete för de är 

så varierande med roliga och spännande arbetsuppgifter” – chef 

En annan medarbetare beskriver varför hon trivs så bra: 

”Jag trivs jätte bra på mitt arbete. Alltså jag kan ju säga att jag har ett jätte bra jobb. När det 

är fint väder ute kan vi vara ute. Vi kan åka på olika typer av utflykter och besöka olika 

evenemang. Mitt arbete är så givande och det ger mig så mycket tillbaka. Det är bra 

arbetskamrater och man kan skoja och prata med kunderna” – Medarbetare 

4.8 Viktigast på arbetsplatsen 

Det finns en del skillnader för hur medarbetare och chefer beskriver vad som är viktigt på 

arbetsplatsen. För cheferna har medarbetarnas arbetsmiljö varit väldigt viktig och att 

medarbetarna trivs på arbetsplatsen. För cheferna har det också varit viktigt att arbetet har 

varit utvecklande. Så här beskriver några av cheferna med egna ord hur de ser på arbetet och 

vad som varit viktigt på deras arbetsplats. 

”Det absolut viktigaste för mig är ju att verksamheten fungerar. Det ska vara en vettig 

planering, en vettig arbetsfördelning av arbetsuppgifterna. För mig är det också viktigt att 
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hela gruppen fungerar på ett bra sätt och att medarbetarna mår bra. Självklart är det också 

viktigt att vi håller ekonomin i balans. Jag försöker hela tiden att motivera mina medarbetare 

att göra rätt saker. Det tycker jag är viktigast.” – Chef 

Medarbetarna berättar mer att de tycker det är själva arbetet och arbetskamraterna på 

arbetsplatsen som det som är det viktigaste. 

Så här beskriver medarbetarna med egna ord det som de uppfattar är viktigast på 

arbetsplatsen. 

”Jag skulle nog säga att det viktigaste för mig är kollegorna på arbetsplatsen. Men det är 

också viktigt för mig att känna mig behövd på arbetsplatsen. Jag tycker också det är viktigt att 

mitt arbete har betydelse och få känna att jag gör ett bra jobb. Sen är ju självklart lönen en 

viktig del.” – Medarbetare 

En annan medarbetare menar att trivseln är det som är viktigast och att ha en bra chef som 

lyssnar och förstår en. Hon beskriver sin situation så här: 

”På min arbetsplats har jag haft enormt stöd av de chefer jag haft. För mig har det varit 

väldigt viktigt att ha en förstående chef som jag känner förtroende för. Jag tycker faktiskt att 

de cheferna jag haft de sista åren har varit väldigt bra chefer.”– Medarbetare 

4.9 Arbetsmiljön 

Arbetsmiljö är en viktig och intressant fråga. I intervjuerna med medarbetare och chefer 

kommer det inte fram något negativt alls om arbetsmiljön. Både chefer och medarbetare 

beskriver arbetsmiljön som väldigt tillfredställande. 

En av cheferna beskriver hur hon ser på arbetsmiljön på följande sätt: 

”På den här arbetsplatsen är arbetsmiljön väldigt bra. För min egen del är det ju lite upp till 

mig själv vilken arbetsmiljö jag vill ha. Men det är ju inte direkt problemfritt alla gånger när 

man arbetar med människor. Det kan ju uppstå olika typer av konflikter. Men det ligger ju i 

min utmaning att lösa dem.” – Chef 

Medarbetarna i min studie upplever att de har en väldigt bra arbetsmiljö också. Här är några 

citat från intervjuerna med medarbetarna. 

”Arbetsmiljön kan egentligen inte vara bättre än så här. Jag träffar massor med olika typer 

av människor i mitt yrke. För mig har det varit väldigt viktigt med den sociala kontakten med 
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andra människor. Som person är jag väldigt social och jag trivs bra med att träffa andra 

människor. Jag vill också att de som kommer hit ska trivas” – Medarbetare 

En annan av medarbetarna beskriver arbetsmiljön så här: 

”Jag tycker vi har en väldigt bra arbetsmiljö på min arbetsplats. Arbetsmiljö frågan har vi 

också uppe på våra arbetsplatsträffar (APT) och det kommer aldrig upp något negativt om 

arbetsmiljön. De gångerna det varit något problem med arbetsmiljön har de ofta handlat om 

t.ex. ventilationen eller att någon lampa varit trasig. Men det har ju fixats till väldigt snabbt. 

Arbetsmiljön här är väldigt bra, vi som arbetar här trivs väldigt bra med varandra. Vi brukar 

sitta och fika och umgås. Ibland har vi studenter och praktikanter här och alla som varit här 

har trivs väldigt bra”- Medarbetare 

4.10 Hur viktig är Lönen egentligen? 

Medarbetare och chefer i min studie beskriver att lönen självklart är viktigt men långt ifrån 

det viktigaste. Ingen av respondenterna i studien har angett lönen som det viktigaste för de på 

arbetsplatsen eller orsaken till att de stannat kvar. Jag har tagit ut några citat för att låta 

respondenterna själva beskriva hur de ser på lönen. 

”För mig är självklart lönen viktig. Men man tar ju inte ett sådant här jobb på grund av 

lönen. Inom kommunen är det inga högavlönade jobb direkt om man ser de som ett chefsjobb 

där man är ansvarig för en stor verksamhet med många personer. Jag kan väl tycka att lönen 

generellt sett är väldigt dålig för både chefer och medarbetare inom Sjöstadens kommun. Men 

för min egen del har lönen aldrig varit avgörande och jag tror faktiskt inte att lönen är det 

viktigaste för någon som arbetar med detta inom kommunen. Hade lönen varit den avgörande 

orsaken för mig så hade jag hoppat av och slutat för längesen” – Chef 

En av medarbetarna beskriver lönen så här: 

”Självklart är ju lönen viktig, alltså jag skulle ju inte gå hit om jag inte fick betalt. Men 

egentligen är den ju inte så jätte viktig. Det viktiga för mig är att jag får tillbaka något av 

arbetet. Vi har ibland diskussioner om de individuella lönerna och de individuella 

lönepotterna. Men får jag mindre än någon annan och jag vet att jag verkligen gjort allt och 

de som bor här uppskattar det jag gör så betyder det lika mycket som lön för mig. De 

anhöriga tycker jag också är väldigt viktigt. Det är så roligt och givande att höra från 

anhöriga att när jag är här då händer de saker hela tiden. För mig är det jätte mycket värt, 

mer än lönen.”– Medarbetare 
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En annan av medarbetarna beskriver att han gick ned i lön när han sökte sig till kommunen. 

Han beskriver sin situation så här: 

”Om man säger så här, jag gick ju ned i lön när jag sökte mig till Sjöstadens kommun. Jag 

jobbade tidigare inom industrin där det var betydligt högre lön. Men för mig har inte lönen 

varit en prioriterad fråga. Jag värderar en bra arbetsmiljö högre än en bra lön. Lönerna 

inom kommunen är lägre än inom privata näringslivet men jag tror inte att lönen alltid är det 

viktigaste. Att människor söker sig till Sjöstadens kommun och stannar kvar har nog mer med 

trygghet att göra än med lön” – Medarbetare 

För både medarbetare och chefer upplevs lönen som viktig men inte det som är avgörande. 

Det finns andra värden som är viktigare än lön. 

4.11 Finns det en balans mellan arbete och fritid? 

Kan man på ett bra sätt ha en balans mellan arbete och fritid när man arbetar i Sjöstadens 

kommun? Denna fråga ställde jag till chefer och medarbetare i mina intervjuer och jag 

upplever att som medarbetare går det väldigt bra att ha en balans mellan arbete och fritid. En 

av cheferna berättar att hon inte har en balans mellan arbete och fritid. Hon upplever att hon 

inte riktigt hinner med arbetet och måste ta med sig arbetet hem. Hon berättar att hon hela 

tiden är tillgänglig på telefon och att mailen alltid är full och det är något som stressar henne 

väldigt mycket. Svaren från de andra cheferna är ganska samstämmiga och de beskriver att de 

ändå har en hyfsad balans mellan arbete och fritid. 

”Jag upplever att jag har en bra balans mellan arbete och fritid. Jag är väldigt noggrann 

med att ha det. Jag tar aldrig med mig jobbet hem men tankemässigt kan man ju inte bara 

släppa det sådär. Men jag tar aldrig hem några arbetsuppgifter. Jag försöker hålla mina 

arbetstider och nog händer det väl någon gång att jag jobbar över men det är inget problem 

för mig” – Chef 

Bland medarbetarna är det ingen direkt som upplever att de inte har balans mellan arbete och 

fritid. Som medarbetare kan man lämna arbetet och gå hem för dagen och man behöver inte 

fundera på något.  

4.12 Utvecklingsmöjligheter inom Sjöstadens kommun 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom Sjöstadens kommun och hur upplever medarbetare 

och chefer att kompetensutvecklingen fungerar? Många av cheferna berättar i intervjuerna att 
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kompetensutvecklingen fungerar väldigt bra. De upplever att arbetsgivaren satsar på de och 

att det egentligen finns hur mycket utbildningar som helst att gå. Men med över 20 år i yrket 

börjar det kännas en mättnad. Suget är inte lika stort som när de började sin tjänst. En av 

cheferna beskriver situationen så här: 

”För min egen del börjar jag väl känna en mättnad. Jag är väl inte lika intresserad längre 

som jag var när jag var ny. Jag har gått så många utbildningar sedan jag började här. Men 

jag gör ju det som krävs för jobbet såklart. Men jag känner inte den där hungern för att lära 

mig något nytt”- Chef 

En annan av cheferna beskriver att hon gärna skulle vilja gå utbildningar och att hon också 

gjort det flera gånger men de problemen hon anser uppstår i samband med utbildningar är att 

ingen täcker upp för en när man är borta. Så här beskriver hon situationen. 

”Jag har gått flera utbildningar och jag tycker verkligen att kommunen satsar på 

kompetensutveckling både för chefer och medarbetare. Men för min egen del har det varit ett 

problem med att man inte får den avlastning som egentligen behövs när man är borta på 

utbildning. Det är ju ingen som gör mitt jobb när jag är borta allt finns kvar när jag kommer 

tillbaka. Men helt klart så erbjuder kommunen utbildningar. Jag har tagit del av väldigt 

mycket arbetsmiljöutbildningar och även en hel del ledarskapsutbildningar. Det var väl 

kanske mest när jag var ny på min position. Nu är det väl lite mer så att jag får leta själv”- 

Chef 

Bland medarbetarna fick jag ganska blandade svar. En del upplever att de har den kompetens 

som krävs för att klara arbetet medan andra beskriver att det gärna kunde ha varit mer 

utbildningar. Så här beskriver de situationen med egna ord. 

”Tyvärr tycker jag att kompetensutvecklingen inte riktigt fungerar så bra som jag hade 

önskat. Jag skulle vilja att de satsa mer på oss medarbetare så vi fick mer 

kompetensutveckling” – Medarbetare 

En annan medarbetare berättar att han tidigare önskat att få gå utbildningar och att de tagit 

upp det på medarbetarsamtalen. Chefen hade varit positivt inställd till utbildningen men de 

hade inte blivit av någon utbildning. Han berättar med egna ord så här. 

”Kompetensutvecklingsfrågan tar vi varje år upp på medarbetarsamtalen. Men det händer 

ingenting. Jag har flera år haft önskningar om att gå utbildningar och chefen frågar varje år 
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om det är någon kurs man vill gå. Men tyvärr händer det ingenting. Det känns lite tråkigt när 

man vill kompetensutveckla sig. Här tänker jag mig att det finns en del för arbetsgivaren att 

arbeta med, och då tänker jag inte främst för min egen del utan för de nya som kommer in på 

arbetsplatsen. Att lova kompetensutveckling och sedan sen inte erbjuda den gör ju inget bra 

intryck.” – Medarbetare 

Om man ska få kompetensutveckling eller inte verkar vara väldigt mycket upp till chefens 

inställning till just kompetensutveckling. En annan medarbetare berättar att hon hela tiden får 

erbjudanden om kompetensutveckling.  

”Det kommer hela tiden erbjudanden om utbildningar. Men det är inte alltid utbildningarna 

är anpassade för just mitt arbete. Men när de väl kom en utbildning som passade mina 

arbetsuppgifter frågade jag chefen om jag fick gå den utbildningen. Chefen tyckte det var 

jätte bra att jag ville gå en utbildning. Jag tycker min chef uppmuntrar mig att gå 

utbildningar.” – Medarbetare 

4.13 Hur ska en attraktiv arbetsgivare vara? 

Vad är egentligen en attraktiv arbetsgivare och vad menas med begreppet attraktiv? Jag 

ställde frågan till medarbetarna och cheferna i denna studie och de fick själva definiera 

begreppet attraktiv och beskriva hur de tänkte att en attraktiv arbetsgivare skulle vara. 

Frågan upplevdes som väldigt svår att besvara av några då de aldrig funderat på vad en 

attraktiv arbetsgivare egentligen är. Men de svaren jag har fått ut genom intervjuerna ser 

ganska lika ut. Både chefer och medarbetare beskriver en attraktiv arbetsgivare på samma sätt. 

En av cheferna svarar så här på frågan: 

”Det viktigaste för att en arbetsgivare ska anses som attraktiv är att det är trygga 

anställningar. Det är liksom grunden för alltihop. Men som chef och medarbetare ska du ju 

också ha ett tydligt mandat över vad din uppgift är. Det ska vara klart vad som förväntas av 

mig som chef eller medarbetare. Jag tror att om man har otrygga anställningsförhållanden så 

leder detta till att man inte riktigt tar det ansvaret som krävs. Något som också är viktigt är 

att det är vettiga arbetstider.” – Chef 

En annan chef berättar att för att en arbetsgivare ska anses vara attraktiv ska denna utveckla 

och utbilda personalen. 
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”För mig är en attraktiv arbetsgivare en arbetsgivare som hela tiden utvecklar personalen. 

Vill man framåt ska det hela tiden gå att utvecklas. Om du har drivet i dig och vill framåt ska 

arbetsgivaren uppmuntra dig och hjälpa dig framåt.” – Chef 

En annan av cheferna tycker att det är viktigt att arbetsgivaren tar vara på medarbetarnas 

förmåga och den kunskap som finns på arbetsplatsen 

Medarbetarna har en ganska samstämmig syn som cheferna om hur en attraktiv arbetsgivare 

ska vara. En av medarbetarna berättar att hon tycker det är viktigt att arbetstiderna är bra och 

att arbetet är flexibelt och fritt. 

Så här beskriver en av medarbetarna hur en attraktiv arbetsgivare ska vara med egna ord. 

”En attraktiv arbetsgivare för mig är en arbetsgivare som tar tillvara på mina bästa sidor 

och gör så att jag gör mitt jobb på bästa sätt.  Det är viktigt för mig att arbetsgivaren ser mig 

och kan lyfta mig så jag kan bli bättre på det jag gör. Jag tycker också det är viktigt att man 

har ett öppet språk. Man ska kunna säga att något inte är bra eller dåligt. En rak och öppen 

kommunikation tycker jag är viktigt. ” – Medarbetare 

4.14 Så upplevs Sjöstadens kommun som arbetsgivare 

Hur upplevs egentligen Sjöstadens kommun som arbetsgivare? Både chefer och medarbetare 

beskriver Sjöstadens kommun som en bra och fungerande arbetsgivare. Den generella 

uppfattningen verkar vara att kommunen är i stort sett en bra arbetsgivare. Flera av cheferna 

beskriver Sjöstadens kommun som arbetsgivare på det här sättet. 

”Jag anser att Sjöstadens kommun är en bra arbetsgivare, jag känner mig nöjd med mitt jobb 

och jag trivs väldigt bra” – Chef 

”Jag skulle väl egentligen säga att Sjöstadens kommun är en hyfsad arbetsgivare att arbeta 

åt. Hade jag inte tyckt att kommunen var en bra arbetsgivare så hade jag nog aldrig varit 

kvar här ” – Chef 

Bland medarbetarna är det också en positiv syn på Sjöstadens kommun som arbetsgivare. 

Men det finns en del oro med bland annat delade turerna. 

”Jag tycker att kommunen i allmänhet är en ganska bra arbetsgivare men det finns en oro 

med bland annat delade turer, vi har idag inte delade turer men vi kanske kommer att få det. 

Det tycker jag inte är bra alls.” – Medarbetare 
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4.14.1 Anstränger sig kommunen för att behålla chefer och medarbetare? 

På denna fråga har jag fått väldigt blandade svar från chefer och medarbetare. En av cheferna 

berättar att han upplever att kommunen verkligen anstränger sig för att behålla han som 

medarbetare. Men de flesta av cheferna upplever att kommunen inte lagt speciellt mycket krut 

på att behålla de som anställda men samtidigt har de inte själva sagt att de velat sluta så det 

har upplevts som väldigt ömsesidigt.  Så här beskriver en av cheferna med egna ord hur hon 

upplever det. 

”Jag har inte upplevt att de ansträngt sig så mycket för att behålla mig, jag tror de räknar 

med att jag ska vara kvar här till pensionen. Men och andra sidan har de ju alltid satsat på 

mig så det skulle ju kunna se som en ansträngning” – Chef 

Upplevelsen bland medarbetarna är väl ganska samstämmig som den med cheferna. Så här 

säger en av medarbetarna: 

”Jag kan ju inte säga att de gjort eller sagt nått, men samtidigt har de ju aldrig antytt att de 

vill bli av med mig. Jag tror de är ganska ömsesidigt.  Men samtidigt har jag ju aldrig antytt 

att jag ska sluta heller och då har de ju inte haft någon anledning att säga nej du får inte 

sluta” - Medarbetare 

4.14.2 Hur fungerar kommunikationen? 

Kommunikationen mellan chef och medarbetare fungerar väldigt bra enligt mina 

intervjupersoner. Ingen av de intervjuade beskriver att det funnits något problem i 

kommunikationen. 

Så här beskriver cheferna och medarbetarna hur kommunikationen fungerar. 

”Med min närmsta chef har jag en bra och nära kontakt. Det måste man ju ha. Men sedan 

uppåt i hierarkin och mot politikerna är det ju väldigt olika.” – Chef 

”Jag har en förstående chef och det är guld värt för mig. Kommunikationen har alltid 

fungerat väldigt bra” - Medarbetare 

4.14.3 Upplevs Sjöstadens kommun som en attraktiv arbetsgivare? 

Är kommunen en attraktiv arbetsgivare? Svaren jag har fått på denna fråga skiljer sig väldigt 

mycket åt mellan chefer och medarbetare. Bland cheferna har det kommit såväl positiva svar 

som negativa svar. Den oro som finns bland chefer inom vården är att det finns en del 

problem med att man låter folk gå som vikarier år ut och år in. Det upplevs också som ett 
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problem med att de inte är så attraktiva arbetstider inom vården, bland annat är det stora 

problem med de så kallade delade turerna. En av cheferna upplever jag känner sig väldigt 

uppgiven när vi diskuterar problemet med delade turer.  

”Det har pratats så många gånger om det här med delade turer inom politiken men det 

verkar inte som att det händer något” – Chef 

En annan chef ger en helt annan bild av kommunen som arbetsgivare.  

”Jag vet att Sjöstadens kommun är en bra arbetsgivare. Jag upplever att kommunen på ett 

helt annat sätt tar hand om sina anställda än vad privata arbetsgivare gör. Jag tror faktiskt 

att kommunen bryr sig mer om sina anställda än vad privata arbetsgivare gör.” – Chef 

Så här berättar några av medarbetarna hur de ser på kommunen som attraktiv arbetsgivare. 

”För mig är Sjöstadens kommun en attraktiv arbetsgivare, jag vet egentligen ingenting som 

de behöver förändra. Jag tycker de alltid varit en bra arbetsgivare” – Medarbetare 

4.15 Upplever medarbetare och chefer en stolthet över att arbeta för 

Sjöstadens kommun 

Finns det en stolthet bland Sjöstadens kommuns chefer och medarbetare? Under intervjuerna 

är det ingen som säger att de inte känner en stolthet över att jobba åt Sjöstadens kommun. 

Men alla säger inte heller direkt att de känner en stolthet att arbeta åt just Sjöstadens kommun. 

Stoltheten verkar vara mer kopplad till själva yrket än till just Sjöstadens kommun som 

organisation. En chef berättar så här med egna ord. 

”Självklart känner jag en stolthet, men jag vet inte om jag direkt tänker att jag är stolt över 

just Sjöstadens kommun, men jag känner en stolthet över verksamheten.” – Chef 

En annan chef berättar att de individuella lönerna har gjort att han och även hans medarbetare 

idag känner en stolthet som de inte tidigare kände. Han beskriver det så här. 

”Jag känner samma stolthet idag med de individuella lönerna som om jag hade arbetat på ett 

privat företag. Att nu lönen sätts efter prestation tycker jag är väldigt viktigt och det har även 

varit viktigt för mina medarbetare. Många av medarbetarna här på förvaltningen har tidigare 

arbetat inom privata företag. På en tjänst som vi hade utannonserat så hade vi hela 153 

ansökningar och de flesta kom från medarbetare som arbetar inom privat sektor. Vi har ett 

högt tryck här och det är många som vill hit. Jag tror de vill söka sig hit för att det är en 
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större trygghet att arbeta inom kommunen. Arbetar man privat så är det inte så trygga 

anställningsförhållanden och många gånger kanske man måste ligga borta i baracker. Jobbar 

man inom Sjöstadens kommun har man bra arbetstider och man kan känna en trygghet. Jag 

upplever också att många fler känner en stolthet idag över att arbeta åt kommunen än det var 

tidigare.”– Chef 

Flera av medarbetarna berättar även de att de känner en stolthet för det yrke de arbetar inom. 

En av medarbetarna säger att han känner en stolthet över att just arbeta åt Sjöstadens kommun 

och han hymlar aldrig om att han arbetar åt kommunen. En annan medarbetare känner sig lite 

kluven när han får frågan och säger så här. 

”Ja egentligen borde jag väl kanske säga att jag känner en stolthet. Har man varit på den här 

arbetsplatsen i 27 år och aldrig gruvat sig för att gå till jobbet så kanske man borde säga att 

man känner en stolthet. Jag har väl egentligen aldrig funderat på de här med stolthet. Men 

om någon skulle fråga mig vart jag jobba så skulle jag inte försöka slingra mig och inte 

berätta vart jag arbetar utan jag skulle berätta att jag jobbade åt Sjöstadens kommun. Jag är 

nöjd med min arbetsgivare och jag är nöjd med mitt arbete.” – Medarbetare 

4.15.1 Rekommendera kommunen för andra? 

Här finns en klar och samstämmig bild mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare och 

chefer berättar i intervjuerna att de gärna skulle rekommendera andra att söka till kommunen 

och flera hade redan rekommenderat kommunen till bekanta och släktningar. En av cheferna 

berättar att hon ser sig själv som en ambassadör för Sjöstadens kommun. 

Så här berättar en av cheferna varför han rekommenderar människor att söka sig till 

Sjöstadens kommun. 

”Jag rekommenderar människor att söka sig till Sjöstadens kommun, men jag uppmuntrar 

även mina anställda att prova på andra arbeten. Ibland finns det många som varit länge och 

som funderat på ett annat arbete. Jag har alltid uppmanat de som vill prova på andra 

arbeten.  Jag har flera gånger gett tjänstledigt när det funnits möjlighet.  Av alla de som 

provat annat arbete har alla kommit tillbaka och orsaken har varit att det är mer trygghet 

inom Sjöstadens kommun. Men jag tror de är bra att människor också provar på andra 

arbeten. För vi har det väldigt bra här. Som arbetsgivare behöver man inte ge tjänstledigt 

men jag tycker det ska finnas den möjligheten. Om en person inte får tjänstledigt när de vill 

prova på annat arbete går de tillbaka till sitt arbete och kanske mår halv dåligt och det kan ju 



46 

leda till att man inte trivs så bra. Jag tror de här är något som andra förvaltningar skulle 

kunna ta efter ” – Chef 

Flera av medarbetarna berättar att de gärna skulle rekommendera Sjöstadens kommun till 

andra och att de också gör det.  Jag har valt att ta med några citat från intervjuerna där 

medarbetarna beskriver varför de skulle rekommendera andra att söka sig till Sjöstadens 

kommun. 

”På kommunen finns bra medarbetare och det är en bra arbetsmiljö” – Medarbetare 

”Självklart skulle jag rekommendera andra att söka sig till kommunen. Vill man ha en trygg 

arbetsgivare så ska man ju självklart söka sig till Sjöstadens kommun.” – Medarbetare 

”Jag har egentligen bara bra saker att säga om min arbetsplats, det positiva med mitt arbete 

är att det är en bra arbetsplats, bra arbetskamrater och att man får träffa så mycket folk. De 

här är verkligen ett arbete som passar de som gillar att vara sociala” - Medarbetare 

4.16 Varför stannar medarbetarna kvar? 

I intervjuerna frågade jag medarbetare och chefer om de någon gång funderat på att byta 

arbete. 

En av cheferna berättar att hon tror att orsaken till att medarbetarna stanna kvar i Sjöstadens 

kommun är att många arbetat och arbetar inom skolan och vården. Inom dessa branscher har 

det egentligen inte funnits så många andra alternativ. Ville man arbeta inom vården så fanns 

det ju kommunen eller landstinget att välja mellan. Men de har ju egentligen varit de enda 

alternativen som funnits.  

Nu på senare år har det ju kommit en del privata alternativ så det skulle ju kunna öka 

möjligheten och konkurrensen.. Men upplevelsen är nog att kommunen många gånger ses och 

upplevs som en tryggare arbetsgivare än andra privata alternativ. 

Här kommer jag presentera några citat från medarbetare och chefer om hur de beskriver 

varför de inte valt att lämna kommunen som arbetsgivare: 

”För min egen del så har jag valt att inte byta arbete för att jag trivs så bra med mitt 

nuvarande arbete. Varför byta något som man är nöjd med?” – Chef 

”Jag har stannat kvar här för att jag trivs så bra. Men för mig har det handlat mycket om 

trygghet också. Jag har tidigare provat på privata arbetsgivare och det är ingen höjdare. Om 
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du arbetar inom privata företag och den kunden du arbetar åt inte längre vill ha dig då får du 

gå. Att arbeta åt kommunen är tryggt. Jag vill kunna känna en trygghet och veta att jag har 

ett arbete att gå till.” – Medarbetare 

”För min del så har arbetskamraterna haft en avgörande betydelse och även miljön runt 

omkring. Jag är intresserad av det jag arbetar med och att jag får träffa så många olika typer 

av människor” – Medarbetare 

”Jag har väl någon gång funderat på att sluta och titta på andra arbeten. De gångerna har 

varit när jag upplevt att verksamheten inte utvecklas. Men jag har hela tiden tagit på mig nya 

arbetsuppgifter och nya områden och försökt utveckla arbetet eftersom. Det har gjort att jag 

blivit kvar” – Chef 

”Det viktigaste för mig har varit tryggheten, att ha ett arbete var väldigt viktigt när jag hade 

barn som bodde hemma, de hade sin skola här och sina kompisar här, för mig har mina 

vänner också haft en stor betydelse för att jag stannat kvar. Även Sjöstadens som stad och 

självklart Sjöstadens hockey har ju gjort att jag känner en stolthet över Sjöstadens och det i 

sig har ju gjort att jag velat stanna kvar här. Jag har tidigare provat på andra ställen men 

Sjöstadens är bäst helt enkelt. Jag trivs jätte bra i Sjöstadens som stad och Sjöstadens 

kommun som arbetsgivare är en jätte bra arbetsgivare.” – Medarbetare 

”Självklart är Sjöstadens kommun en trygg arbetsgivare, det finns ju flera arbetsgivare som 

inte skulle kännas lika trygga och stabila om Sjöstadens kommun ändå är. Men jag tror väl 

inte heller direkt att de som söker sig till kommunen är karriärister på något sätt, de vill väl 

helt enkelt bara ha ett jobb och få en lön. Men många söker sig nog till kommunen för att 

kommunen ofta ses som en trygg arbetsgivare” – Chef 

Både chefer och medarbetare beskriver att tryggheten är väldigt viktigt och har många gånger 

varit avgörande när de valt att stanna kvar. Flera av medarbetarna och cheferna berättar också 

att de trivs väldigt bra på arbetsplatsen och för medarbetarna har många gånger 

arbetskamraterna varit en stor bidragande orsak till att de stannat kvar. 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera det sammanfattande resultatet som jag fått fram i 

denna studie. Jag kommer också i detta kapitel att besvara mina frågeställningar.

 

I den här studien var jag intresserad av att söka svar på frågan varför medarbetare och 

chefer valt att stanna kvar i kommunen. Jag valde att utgå ifrån dessa frågeställningar: 

 

 Vilken inställning har de anställda till arbetet? 

 Upplever de anställda att Sjöstadens kommun är en trygg arbetsgivare? Om JA 

varför? 

 Vilken skillnad finns i hur chefer och medarbetare upplever arbetet? 

 Anser medarbetare och chefer att Sjöstadens kommun är en attraktiv arbetsgivare? 

 

I studien har jag valt att ha en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor. Men efter att 

jag analyserat datamaterialet kan jag inte se några skillnader mellan hur män och kvinnor 

har svarat på de olika frågorna därför har jag valt att inte diskutera eller redovisa svaren 

utifrån ett genusperspektiv. 

 

Resultat av studien visar att det skett en hel del förändringar inom offentlig sektor de 

senaste åren. Bland annat har synen på ledarskapet förändrats. Tidigare var det en mer 

hierarkisk ledarskapssyn medan ledarskapet idag mer är fokuserat på medarbetarna. 

Ledarna ska nu på ett helt annat sätt ta tillvara på medarbetarna än tidigare. Kommunen 

har även börjat arbeta efter styrkort som man tagit efter från industrin. Styrkorten har 

anpassats så att de fungerar inom den offentliga sektorn. Inom vård sektorn pratar man om 

kunder istället för brukare. 

 

Både chefer och medarbetare upplever att det skett en del förändringar inom 

organisationen genom åren. Men egentligen är inte förändringarna så stora och det mest 

centrala i arbetet har inte förändrats så mycket. Själva grund strukturen upplevs som 

densamma bland medarbetarna. Flera av medarbetarna berättar att det skett förändringar 

men att det mest handlat om arbetsuppgifter som tillkommit eller tagits bort. Bland 

cheferna beskrivs förändringarna som mer övergripande med bland annat styrkort och 
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synen på ledarskapet. 

  

Inställningen till själva arbetet skiljer sig inte så mycket åt mellan chefer och medarbetare. 

Både medarbetare och chefer upplever att arbetet betyder väldigt mycket. Arbetet 

värderas väldigt högt och själva arbetet tar upp en stor del av vardagen.  

 

De skillnaderna som jag kan se är att cheferna många gånger upplever att arbetstiden är 

längre än en normal arbetsvecka. Cheferna har svårare att bara släppa arbetet och gå hem 

för dagen. Medarbetarna i studien beskriver arbetssituationen på ett helt annat sätt och 

berättar att de kan stämpla ut för dagen och gå hem när arbetsdagen är slut. Som 

medarbetare har man inte samma ansvar som en chef och behöver därför inte vara 

tillgänglig på samma sätt som en chef måste vara. 

 

När det gäller arbetsmiljön kan jag inte se några direkta skillnader mellan hur chefer och 

medarbetare uppfattar arbetsmiljön på arbetsplatserna. Arbetsmiljön beskrivs som väldigt 

bra och om det skulle uppstå några arbetsmiljöproblem så åtgärdas de ganska snabbt. 

Arbetsmiljöfrågorna är också prioriterade i medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar 

(APT).  

 

Alla intervju personer beskriver Sjöstadens kommun som en bra eller relativt hyffsad 

arbetsgivare att arbeta åt. Det som återkommer under varje intervju är tryggheten. Flera 

respondenter i studien beskriver Sjöstadens kommun som en trygg arbetsgivare och en 

arbetsgivare där det finns klara och tydliga riktlinjer av hur arbetet ska fungera. Trots de 

förändringar som skett inom organisationen har själva kärnan alltid funnits kvar och både 

chefer och medarbetare känner att det är tryggt att arbeta inom kommunen. 

 

Cheferna som många gånger bytt arbete inom organisationen menar att det också finns en 

trygghet i att kunna utvecklas inom organisationen. För medarbetarna har tryggheten mer 

handlat om själva arbetet. På arbetet har det alltid varit bra arbetskamrater och arbetet har 

upplevts som tillfredställande. Flera av medarbetarna beskriver också att de har en bra 

kommunikation med sin chef och att de känner att chefen har ett stort förtroende för dem 

vilket även det lett till att de upplever större trygghet på arbetsplatsen. 
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I den här studien lät jag både chefer och medarbetare själva definiera vad en attraktiv 

arbetsgivare är. Den beskrivning av en attraktiv arbetsgivare som kom fram var att 

arbetsgivaren ska ha trygga anställningar. Att arbetsgivaren har trygga anställningar ses 

som själva grunden för att en arbetsgivare ska ses som attraktiv. Det ska också finnas 

tydliga och klara riktlinjer över hur själva arbetet ska skötas, både medarbetare och chefer 

ska ha ett tydligt mandat för att sköta arbetsuppgifterna. En attraktiv arbetsgivare ska 

också ta tillvara på de anställdas kompetens och utbilda personalen och få alla att gå 

framåt. Andra saker som beskrivs som viktiga är det är bra arbetstider och att arbetet ska 

vara flexibelt och fritt. Både chefer och medarbetare har samma syn på hur en 

arbetsgivare ska vara för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

I slutet av intervjuerna frågade jag medarbetarna och cheferna om de upplever Sjöstadens 

kommun som en attraktiv arbetsgivare. De svaren jag fick var att kommunen ses som en 

trygg och attraktiv arbetsgivare. Flera av medarbetarna och cheferna säger att kommunen 

är en bra eller hyffsad arbetsgivare att arbeta åt. Många kopplar tillbaka till frågan vad en 

attraktiv arbetsgivare är och berättar att de tycker att inom Sjöstadens kommun finns 

tydliga och klara riktlinjer inom organisationen. Både chefer och medarbetare berättar att 

kommunikationen mellan chefer och medarbetare fungerar väldigt bra. Flera av 

medarbetarna berättar också att de har ett stort förtroende för sin chef och att de upplever 

att chefen har ett stort förtroende för de som medarbetare. Arbetstiderna beskrivs som 

väldigt bra av de flesta i denna studie.  

 

Inom vården kan jag se att synen och inställningen avviker från resten av organisationen. I 

vården finns en oro bland både chefer och medarbetare med bland annat arbetstiderna. Det 

som oroar både medarbetare och chefer är de så kallade delade turerna. Upplevelsen jag 

fick var att det kändes ganska hopplöst med just arbetstiderna. När jag frågade mer om de 

delade turerna upplevde jag att det fanns en hopplöshet bland både chefer och 

medarbetare. Frågan har varit uppe på dagordningen under flera år och politikerna har 

lovat att ta bort dessa men det händer inget. 

 

Lönefrågan är även den en del som upplevs som negativ inom Sjöstadens kommun. 

Lönerna generellt sett inom kommunen upplevs som väldigt låga och både chefer och 

medarbetare säger i intervjuerna att lönen inte är så bra inom kommunen. Men det 

positiva är ändå att lönen aldrig varit avgörande för om de ska stanna kvar inom 
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organisationen. Men flera av medarbetarna och cheferna tänker sig att lönefrågan kan vara 

viktig inför framtiden då nya medarbetare ska rekryteras till organisationen. 

Men om man bortser från att lönen upplevs som låg inom Sjöstadens kommun och att 

arbetstiderna inom vården upplevs som ett problem så upplever jag ändå det som att både 

medarbetare och chefer upplever Sjöstadens kommun som en attraktiv arbetsgivare. Flera 

av medarbetarna och cheferna tror att Sjöstadens kommun bryr sig mer om sina anställda 

än vad t.ex. privata arbetsgivare gör. 

 

Studien visar också att både chefer och medarbetare upplever en stolthet för själva yrket 

och verksamheten de arbetar inom. Däremot är det ingen som direkt säger att de är stolta 

över att arbeta åt Sjöstadens kommun utan stoltheten är mer kopplad till själva yrket eller 

verksamheten man arbetar inom. 

 

Cheferna och medarbetarna i den här studien har alla arbetat 25 år eller längre. Den 

uppfattningen jag har fått är att tryggheten och arbetskamraterna har varit väldigt 

avgörande för medarbetarna. Flera av medarbetarna berättar också att trivseln varit väldigt 

avgörande för dem. För cheferna i studien har det avgörande varit att hela tiden kunna 

utvecklas i sin position och kunna gå framåt, att ha möjligheten att byta arbete inom 

organisationen har också varit viktigt.  

 

För att sammanfatta resultatet ser jag att Sjöstadens kommun ses som en attraktiv 

arbetsgivare bland chefer och medarbetare som arbetat 25 år eller längre då både chefer 

och medarbetare berättar att de känner en stolthet för yrket de arbetar inom. Både chefer 

och medarbetare berättar också att de skulle kunna tänka sig att rekommendera andra att 

söka sig till Sjöstadens kommun. En av cheferna beskriver sig själv som en ambassadör 

för kommunen och en av medarbetarna berättar att hon flera gånger tidigare 

rekommenderat människor att söka sig till kommunen. 

 

Resultatet visar också att det egentligen inte finns så stora skillnader mellan hur chefer 

och medarbetare uppfattar kommunen som arbetsgivare. Självklart finns det saker att 

förbättra och arbeta vidare med inom kommunen. Både chefer och medarbetare upplever 

lönerna inom kommunen som väldigt låga och det är nog en fråga som alla kommuner 

behöver arbeta med på längre sikt för att kunna locka människor i framtiden till 

kommunen.  
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6. Diskussionsanalys och slutsatser 

I detta avsnitt presenteras analysen utförd på det empiriska materialet. Jag kommer utifrån 

tidigare forskning och teori att diskutera det resultat jag fått fram i min studie. Avslutningsvis 

kommer jag att presentera slutsatsen och förslag till framtida forskning.

 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka om anställda vid Sjöstadens kommun anser 

att Sjöstadens kommun är en attraktiv, trygg arbetsgivare, samt om det finns någon 

skillnad i hur medarbetare och chefer ser på kommunen som arbetsgivare. 

 

Resultatet av min studie visar att Sjöstadens kommun ses som en trygg arbetsgivare. I stort 

sett i varje intervju så kommer tryggheten upp och Sjöstadens kommun beskrivs av både 

chefer och medarbetare som en trygg arbetsgivare. Medarbetarna upplever att tryggheten är 

det som varit avgörande för att de ska stanna kvar. Tryggheten är något Giddens (1996,1999) 

menar är väldigt viktigt för oss människor. I dagens samhälle är det viktigt för självkänslan att 

ha ett arbete att gå till och känna en trygghet. Att ha ett arbete och känna trygghet ger oss 

människor en struktur på tillvaron, arbetet ger oss också en variation i livet. 

Bland cheferna är det mer att ha möjligheten att utvecklas i arbetet som haft störst betydelse 

för att de stannat kvar. Men under intervjuerna pratar också cheferna väldigt mycket om 

trygghet och att kommunen upplevs som en trygg arbetsgivare. Cheferna har i större 

utsträckning än medarbetarna valt att byta arbete inom organisationen och för cheferna har det 

också upplevts som en trygghet att kunna byta arbete inom organisationen. 

Varken medarbetare eller chefer upplever att lönen är speciellt bra inom kommunen. Men 

lönen i sin tur har egentligen aldrig påverkat om de om de ska stanna eller lämna 

arbetsplatsen. För både chefer och medarbetare har betydelsen att få arbeta med det de varit 

utbildade till och intresserade av varit mer avgörande än att ha en hög lön. Detta styrks även 

genom Ahrne och Hedströms (1999) resonemang om att lönen kan ses som viktig men inte 

det som är avgörande. Ahrne och Hedström (1999) menar att lönen måste kombineras med 

andra incitament. 

När de som arbetar inom skolan och vården började sina arbeten fanns det inte så många 

alternativ att välja bland, man var hänvisad till att arbeta inom offentlig sektor. Idag finns det 
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fler alternativ inom vård och skola, både chefer och medarbetare tror att det kan bli lite mer 

snurr i framtiden. 

I studien har det också visat sig att medarbetarna lägger större vikt vid kamratskap och att 

arbetet ska vara viktigt för andra människor. Ahrne & Hedström (1999) menar 

arbetskamraternas roll är viktig och har stor betydelse för människors engagemang på 

arbetsplatsen. Ahrne & Hedström (1999) menar också att arbetskamraternas påverkan under 

senare år har ökat. 

Tidigare forskning har visat att intressanta arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och ett 

utvecklande arbete är viktigt för att man ska vilja stanna kvar på en arbetsplats. Tidigare 

forskning har också visat att det är viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid. 

Som jag ser det bekräftas mycket av den tidigare forskningen på området. Studien har bland 

annat visat att medarbetarna i studien värderar arbetskamrater väldigt högt (Ahrne & 

Hedström, 1999), att ha en god arbetsmiljö värderas även det väldigt högt (Svensson, 2006). 

Men det som ses som det viktigaste är trivseln och tryggheten (Giddens 1999). Bland cheferna 

ses det viktigaste som att ha varierande arbetsuppgifter och att hela tiden kunna utvecklas i 

arbetet vilket även styrks av Kaye & Jordan-Evans (2000) och Theanderssons (2000) studie.  

Studien har också visat att det finns en bra balans mellan arbete och fritid för medarbetarna. 

Bland cheferna upplever jag att det ibland är en obalans mellan arbete och fritid. För cheferna 

verkar det vara mer vanligt med längre arbetsveckor och som chef kan man inte bara gå hem 

för dagen och stämpla ut för dagen.  

Håkan Sörman VD för SKL menar att kommunerna i Sverige idag bör arbeta med att förbättra 

villkoren, arbeta med att lönerna ska återspegla prestationen, att det ska finnas ett tydligt 

ledarskap, att medarbetare och chefer har inflytande över verksamheten och att alla kan känna 

sig delaktiga. Det är också viktigt att både chefer och medarbetare kan se resultatet av sitt 

arbete. Dessa faktorer menar Sörman är de faktorer som påverkar nöjdheten och imagen.  

Sjöstadens kommun har genom sin långsiktiga HR-strategi plan (2012-2016) ett fokus på att 

arbetsuppgifterna ska upplevas som meningsfulla och medarbetarna aktivt ska vara 

deltagande i arbetet. De har även arbetat med att ta fram individuella 

kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare och det är ett arbete som just nu pågår. 

Några av medarbetarna i studien beskriver att det finns brister i kompetensutvecklingen och 

en förklaring på det skulle kunna vara att arbetet med individuella utvecklingsplaner just nu 
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pågår. Jag fick även veta i intervjuerna med cheferna att arbetet med kompetensutvecklingen 

pågår men att det inte genomförts individuella planer för alla medarbetare ännu. Jag tycker det 

är positivt att Sjöstadens kommun satsar på individuella utvecklingsplaner för alla 

medarbetare och jag tror att det kan vara ett bra argument att använda sig av när kommunen 

ska rekrytera nya medarbetare.  

Arbetsmiljö och hälsa är även det ett område som kommunen fokuserar väldigt mycket på och 

jag kan genom min studie se att arbetet har gett resultat. Både chefer och medarbetare 

upplever arbetsmiljön som väldigt bra och om det skulle uppstå problem som åtgärdas dessa 

relativt snabbt. Arbetsmiljöfrågorna diskuteras även på olika forum som arbetsplatsträffar 

(APT) och i medarbetarsamtal.  

Kommunen satsar även mycket resurser på att medarbetare och chefer ska kunna känna en 

arbetsglädje och trygghet med arbetet vilket jag ser som väldigt positivt. Jag tycker det visar 

på att kommunen bryr sig om sina anställda på ett bra sätt och studien visar på att Sjöstadens 

kommun har lyckats med arbetet. Både chefer och medarbetare beskriver i intervjuerna att de 

känner en arbetsglädje och en trygghet. Jag tolkar detta som att Sjöstadens kommun kan ses 

som en attraktiv arbetsgivare och en arbetsgivare som är villig att satsa på sina anställda. 

Kommunen har också i sin HR-strategi plan (2012-2016) ett fokus på att kommunen ska ses 

som en attraktiv arbetsgivare. Här tror jag man är på rätt spår men det finns fortfarande en del 

saker att göra. Bland annat det som diskuterats tidigare med bland annat arbetstider och 

delade turer inom vården. Jag tror Sjöstadens kommun måste satsa mer resurser och fokusera 

mer på vårdsektorn. Den upplevelse jag fått av mina intervjuer är att det är inom vård sektorn 

det behövs mest fokus. 

Genom att arbeta med arbetstidernas utformning tror jag att vården i framtiden kommer 

upplevas som en mer attraktiv. Får kommunen ordning på arbetstiderna som idag är det som 

upplevs som negativt så tror jag att de kommer upplevas som en mer attraktiv arbetsgivare 

bland medarbetarna inom vården.  

Men den generella uppfattningen av kommunen jag har fått är att Sjöstadens kommun upplevs 

som en trygg och attraktiv arbetsgivare bland medarbetare och chefer som arbetet 25 år eller 

längre inom kommunen. 

Självklart finns det även en hel del att göra på området som rör lön när både chefer och 

medarbetare anser att lönen inom kommunen är dålig. Men även under detta område kan jag i 
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HR-Strategiplanen (2012-2016) se att det pågår ett arbete inom ett flertal områden. 

Kommunen arbetar långsiktigt med att ta fram olika typer av löneformer. Inom kommunen 

har man idag infört individuella löner och det ska i sig stimulera medarbetare och chefer att 

kunna gå framåt och lära sig nya saker.  

Detta är något som jag också upplevde kom fram under intervjuerna, vissa personer upplevde 

de individuella lönerna som ett lyft medan andra inte tyckte att det höjde lönerna generellt så 

mycket. Ahrne och Hedström (1999) menar att attraktionskraften kan öka om man ökar 

lönerna, men eftersom inte alltid lönerna är avgörande menar de att det kan vara viktigare att 

fokusera på själva arbetet. Genom att arbetet (positionen) upplevs som attraktiv blir det lättare 

att få människor att söka sig till just den positionen eller att stanna kvar där. 

Synen på arbetet skiljer egentligen inte sig så mycket åt mellan chefer och medarbetare. Både 

chefer och medarbetare upplever jag har en positiv inställning till arbetet och arbetet har stor 

betydelse och tar upp en stor del av vardagen.  

Christer Theandersson (2000) kom i sin studie fram till att medarbetarna har en mer 

instrumentell inställning till arbetet än tjänstemännen. Med instrumentell syn menade han att 

lönen har en högre prioritet än andra icke-instrumentella faktorer bland medarbetare.  

I min studie kan jag inte bekräfta det som Theandersson (2000) kom fram till. Här inser jag att 

det kan finnas begränsningar i intervjufrågorna jag har ställt till medarbetare och chefer. Men 

eftersom varken medarbetare eller chefer anser att lönen är det som varit viktigast tolkar jag 

det som att de inte har en instrumentell inställning till arbetet. Men för att kunna dra några 

slutsatser om instrumentell inställning bland kommunens medarbetare så tror jag att det 

behövs mer forskning på området för att utreda denna fråga. Nu hade jag inte denna fråga som 

fokus i min uppsats men det är ett intressant ämne att diskutera. 

Min totala upplevelse av Sjöstadens kommun är att kommunen kan ses som en attraktiv 

arbetsgivare utifrån de svar jag fått genom den här studien. Kommunen beskrivs och upplevs 

som en väldigt trygg och attraktiv arbetsgivare både chefer och medarbetare. De menar att de 

skulle kunna tänka sig att rekommendera kommunen till andra människor utanför 

organisationen. Detta tycker jag är positivt och det kan nog ses som en styrka för Sjöstadens 

kommun att både chefer och medarbetare kan tänka sig och flera gånger rekommenderat 

vänner och bekanta att söka sig till Sjöstadens kommun. 



56 

I min studie har det också visat sig att både chefer och medarbetare identifierar sig mer med 

själva yrket och verksamheten än med Sjöstadens kommun som arbetsgivare. Jag tycker att 

resultatet är överraskande då jag själv trodde att både medarbetare och chefer skulle 

identifiera sig och känna stolthet över Sjöstadens kommun som arbetsgivare. 

Författarna Kenny, Whittle och Willmot (2011) menar att arbetet har en väldigt stor betydelse 

för vår identitet och att vi många gånger identifierar oss i den yrkesroll vi har. Författarna 

menar även att identiteten är viktig för att känna motivation. Detta förklarar varför de 

identifierar sig mer med själva positionen än med kommunen som arbetsgivare. 

De slutsatser jag drar av denna studie är att både chefer och medarbetare som arbetat 25 år 

eller längre inom Sjöstadens kommun ser arbetsgivaren som en hyffsad eller rätt så bra 

arbetsgivare. Att kommunens anställda är så positivt inställda till kommunen skulle också 

kunna förklaras med att om man varit 25 år eller längre hos en och samma arbetsgivare och sedan 

kritiserar arbetsplatsen så är det även en kritik mot sig själv.  

Det finns en del områden att arbeta vidare med. T.ex. inom vård sektorn finns det en oro om 

de delade turerna. Det har också kommit upp att det finns en del brister i 

kompetensutvecklingen. Men av kommunens HR-strategi kan jag se att det just nu pågår ett 

arbete med att implementera individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare. I 

intervjuerna framkom det också bland cheferna att det pågår ett arbete med de individuella 

kompetensutvecklingsplanerna men att arbetet inte är slutfört. 

Lönefrågan är också en viktig fråga som finns inskriven i HR-strategin och som jag tror 

Sjöstadens kommun och även andra kommuner måste utveckla vidare. I den här studien har 

det visat sig att lönen ses som viktig men inte det som varit avgörande för att respondenterna 

ska stanna kvar inom organisationen. Men för att kunna locka medarbetare och chefer till 

kommunerna i framtiden tror jag det är viktigt att man försöker arbeta med lönefrågorna. Det 

positiva är att kommunen har inskrivet i sin HR strategi plan att arbeta med löneutvecklingen 

så det pågår även ett arbete på detta område. 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Under arbetets gång har jag stött på många olika intressanta frågeställningar som jag tycker är 

väldigt intressanta. En fråga som jag tror skulle vara intressant och viktig att utreda är hur 

rektorerna egentligen upplever sin situation. Flera av cheferna i min studie har tidigare arbetat 

som rektorer och den uppfattning jag fått är att rektors yrket är ett väldigt problematiskt och 
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tufft arbete. I media har det också diskuterats mycket om rektorernas roll på arbetsplatsen och 

den tuffa arbetsbelastning som de är utsatt för. 

I min studie upplever jag att medarbetare och chefer är väldigt positivt inställda till Sjöstadens 

kommun som arbetsgivare. Det hade varit väldigt intressant att göra en likande studie fast titta 

på urvalsgruppen bland de som blivit nyanställda. Hur upplever de kommunen och vilka 

förväntningar har de på kommunen som arbetsgivare. En intressant fråga skulle kunna vara 

Vad fick de att söka sig till just kommunen nu när det även finns privata alternativ att söka sig 

till.  

Kommunen står inför en stor utmaning när många medarbetare och chefer ska gå i pension. 

Inom t.ex. förskolan har det kommit fram information om att det är en väldigt hög medelålder 

bland personalen.  Ett intressant arbete hade varit att studera vad Sjöstadens kommun gör för 

att möta det framtida behovet inom förskolan? Är kommunen redo för alla de 

pensionsavgångar som inom kort kommer inom förskolan? 

Andra frågor som dykt upp under studiens gång är hur medarbetare och chefer ser på den 

privata sektorn. Bland respondenterna i denna studie upplevs det privata näringslivet som 

väldigt otryggt. Det hade varit intressant att gå ut och studera hur medarbetare och chefer 

upplever och ser på sitt arbete inom privat sektor. T.ex. skulle man kunna göra en jämförande 

studie och titta på vilka skillnader som finns i hur människor inom offentlig sektor upplever 

arbetet och hur människor inom privat sektor upplever arbetet.  

I min studie har de kommit fram att privata arbetsgivare ses som mindre attraktiva att arbeta 

åt, bland annat upplever många att det är en sämre anställningstrygghet och både chefer och 

medarbetare i den här studien tror att kommunen bryr sig mer om sina anställda än vad t.ex. 

privata arbetsgivare gör. Hur upplever egentligen medarbetare och chefer sitt arbete inom 

privat sektor? 

Något som jag också tycker är intressant att titta mer på är hur vård personal inom det privata 

näringslivet upplever arbetsgivaren, är det verkligen så otrygga anställningar som 

medarbetarna i denna studie upplever.  Jag tänker mig också att det hade varit väldigt 

intressant att intervjua medarbetare och chefer som arbetat 25 år eller längre inom 

näringslivet. Vilken är deras upplevelse av arbetsgivaren och vad fick de att stanna kvar så 

länge? Handlar det mer om lönen inom näringslivet eller upplever också där medarbetare och 

chefer att tryggheten är viktigast? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervjuguide Medarbetare och chefer 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Vilket är ditt civilstånd? 

Har du barn? Hur gamla? 

Vilken är din yrkesposition? 

Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Hur länge har du varit anställd inom Sjöstadens kommun? 

Vad fick dig att söka till Sjöstadens kommun? Vad var avgörande? Hur tänkte du då? 

 

Nutid 

Hur tycker du att arbetet har förändrats sedan du började din anställning i kommunen? 

Vad betyder arbetet för dig? 

Trivs du på arbetet? 

Vad motiverar dig i ditt arbete? Hur har du hittat motivationen under alla dessa år? 

Är du delaktig på arbetsplatsen? Varför/varför inte? 

Upplever du att du kan påverka din arbetssituation? På vilket sätt? 

Vad är viktigast för dig på arbetsplatsen? 

Hur upplever du arbetsmiljön på din arbetsplats? 

Hur viktig är lönen för dig? 

Upplever du att du har en balans mellan arbete och fritid? 

 

Arbetsplatsen 

Umgås du med dina arbetskamrater utanför jobbet? Varför/varför inte? 

Erbjuder din arbetsplats kompetensutveckling och tar du del av den? Varför/varför inte? 

 

Sjöstadens kommun som arbetsgivare 

Vad är en attraktiv arbetsgivare enligt dig? 

Anser du att Sjöstadens kommun är en attraktiv arbetsgivare? Varför? 

Hur upplever du Sjöstadens kommun som arbetsgivare?  
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Är du stolt över att jobba åt Sjöstadens kommun? 

Anser du att Sjöstadens kommun anstränger sig för att behålla dig som medarbetare? Hur i så 

fall? 

Hur upplever du att kommunikationen mellan dig och arbetsgivaren fungerar? 

Skulle du personligen rekommendera andra att söka till Sjöstadens kommun? 

Har du någon gång funderat på att byta arbete? Varför? 

Skulle du vilja tillägga något? 

Kan jag kontakta dig om jag har fler frågor? 

Vill du ta del av uppsatsen när den är färdig? Mail adress? 


