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Lön - motivation - arbetsresultat 
Bifogade skrift Lön – motivation – arbetsresultat redovisar resultaten från en 
vetenskaplig undersökning om lönens betydelse för ökad effektivitet och 
produktivitet i kommunal verksamhet. Skriftens tyngdpunkt ligger på 
bedömningar och åsikter hos anställda, chefer och förtroendevalda. Syftet 
med skriften Lön – motivation – arbetsresultat är att öka politikers och 
chefers kunskaper om lön som ett styrmedel för bättre kommunal 
verksamhet samt att öka chefers förmåga att använda lön för att höja 
medarbetarnas arbetsmotivation.  

Undersökningen visar att motivation i arbetet är mycket viktigt för 
arbetsresultatet och att lönen har betydelse i det sammanhanget. En 
förutsättning är dock att arbetsresultatet och lönen är kommunicerad mellan 
chef och medarbetare. En annan att medarbetarna upplever en hög grad av 
inflytande och självständighet i arbetet. 

Undersökningen har genomförts av Kommunförbundet tillsammans med 
Arbetslivsinstitutet under våren 1999. Den omfattar 4 700 medarbetare, 
chefer och förtroendevalda i landets kommuner. Svarsprocenten är närmare 
80 procent vilket är en bra siffra. Det visar också att frågan anses viktig av 
medarbetare, chefer och förtroendevalda.  

Lön – motivation – arbetsresultat är den femte skriften i serien 
”Kommunerna och personalen” Tidigare skrifter i denna serie är Personal i 
rörelse (1996), Kommunerna, lönebildningen och samhällsekonomin (1997), 
Personalnyckeltal (1997) och Personal och kompetens i förändring (1999). 
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