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Förord 
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som gett oss förtroendet att genomföra denna studie i deras verksamhet. Även ett stort tack till 

vår handledare Leif Stening som gett oss värdefulla råd och nya insikter på vägen. Sist men 

inte minst vill vi tacka våra nära och kära som under denna tid fått agera bollplank och 

korrekturläsare samt stöttat oss med uppmuntrande ord när svetten lackat. Ett stort tack till er 
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Sammanfattning 

Under 1900-talets senare hälft har lönesättning via enskilda lönesamtal, så kallad individuell 

lönesättning blivit den rådande lönebildningen i offentlig verksamhet. Tidigare utgick den 

offentliga sektorns lönebildning från löneskalor och tarifflöner, så kallad lönetrappa efter 

ålder och erfarenhet. Den offentliga sektorn kan anses vara en komplex organisation på grund 

av dess krav på demokrati, hushållande med samhällets resurser och tillämpande av 

offentlighetsprincipen. Dessa kan ha en påverkande effekt på hur lönebildningen ser ut samt 

den individuella lönens funktion som belöningsincitament och styrmedel. Syftet med detta 

examensarbete var att genom en intervjustudie med fenomenografisk ansats undersöka vilka 

uppfattningar som fanns ute i den offentliga verksamheten kring den individuella lönen och 

dess effekter. Resultatet ledde till tvetydiga slutsatser. Det framgick att chefer i verksamheten 

uppfattar lön som ett styrmedel med vissa utmaningar. Framförallt kring förankring och 

tydlighet i lönekriterier samt återkoppling till medarbetare. Medarbetare var positivt inställda 

till att prestation ska leda till bättre lön men de flesta var missnöjda med hur bedömningen av 

prestation fungerade idag. Trots utbrett missnöje med den individuella lönesättningen så tycks 

lön inte vara den främsta anledningen till varför medarbetare fortsättningsvis ville göra ett bra 

jobb, utan det var omsorgen till kommunmedborgarna. Chefer och medarbetare upplevde att 

lön inte är en stor motivationsfaktor. Resultatet visade dock att lönefrågan var mest aktuell 

vid den årliga löneöversynen. 
 

Nyckelord: lön, individuell lön, individuell lönesättning, performance-pay, performance-pay-

setting, individualized pay, individualized wages, lönesättning, lönebildning, 

arbetsmotivation, motivation, styrmedel, styrinstrument. 
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Inledning 

Det svenska lönessättningssystemet har förändrats sedan 1900-talets början. I den offentliga 

sektorn har lönebildningen under 1900-talets senare hälft gått från löneskalor och tarifflöner 

till lönesättning via enskilda lönesamtal, så kallad individuell lönesättning (Sjölund 1997). 

Nya sätt att organisera arbetslivet och en tilltagande globalisering har bidragit till mer 

individualiserad lönebildning på arbetsmarknaden. Den grundläggande principen bakom 

individuell lönesättning är att människor har olika förmågor och i varierande grad bidrar till 

en verksamhet och därför ska ha differentierad lön (Neu Morén 2011). En god löneutveckling 

antas ligga i både arbetsgivare och arbetstagares intresse, fast av delvis olika motiv. Lön i 

form av kontant ersättning har stor betydelse för människors liv och är en viktig inkomstkälla 

för arbetstagare (Nilsson & Ryman 2005). För arbetsgivare som kan erbjuda differentierad 

och individuell lön ökar möjligheterna att rekrytera spetskompetens, motivera sin personal 

och styra verksamheten mot dess mål (Granqvist & Regnér 2006). Den generella 

uppfattningen i Sverige är att den som presterar mer bör tjäna mer än den som presterar 

mindre (Alsterdal 2003). I den frågan är de flesta överens.  

 

Individuell lön bygger på antagandet om ett samband mellan lön, motivation, prestation och 

resultat. Den lönesättande chefen belönar de prestationer som bidrar till verksamhetens 

måluppfyllelse. Om det finns en tydlig koppling mellan lön, motivation och resultat är det 

också tydligt för medarbetaren vad som förväntas och belönas av arbetsgivaren. Detta ska i 

förlängningen skapa en motivation hos medarbetaren att arbeta mot verksamhetens mål och 

därmed ha möjlighet att påverka sin egen löneutveckling (Arbetsgivarverket 2010). När 

medarbetarnas lön avspeglar verksamhetens åstadkomna resultat mot de mål som finns i 

verksamheten har lönen blivit ett styrmedel (SKL 2009). 

 

En offentlig organisation är politiskt styrd och kännetecknas av förhandlingar och 

kompromisser mellan samhällets intressen. I lönesammanhang kan detta påverka de 

lönesättande chefernas handlingsutrymme, då fördelningssumman bland de anställda kan 

variera i storlek. Den offentliga sektorns krav på demokrati, hushållande med samhällets 

resurser och offentlighetsprincipen påverkar också lönesättningen. Sedan slutet på 1980-talet 

har den individuella lönen haft som målsättning att vara ett incitament för den anställde och 

fungera som styrmedel i den offentliga sektorn. Men det finns flera faktorer som spelar in för 

om den individuella lönen uppfyller sin funktion som styrmedel. Bland annat svårigheten att 
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mäta resultat när varan saknar pris. En uppsjö av mål och genomskinligheten i lönesättningen 

påverkar inte enbart de anställda i organisationen utan även löneläget i stort. Den offentliga 

sektorns lönebildning kan därmed upplevas mer komplex än i den privata sektorn (Sjölund & 

Wise 1997). Detta gör den offentliga sektorn intressant att studera från insidan.  

Syfte 

Genom att göra en fallstudie av en offentlig verksamhet vill vi studera eventuella skillnader i 

lönesättande chefer och medarbetares uppfattningar av individuell lönesättning. Syftet är att 

beskriva och analysera deras uppfattningar kring hur individuell lönesättning fungerar som 

styrmedel och om detta påverkar medarbetares motivation i arbetet. Vårt val av offentlig 

verksamhet föll på Luleå kommun som gett oss i uppdrag att undersöka individuell 

lönesättning i deras verksamhet, detta kommenterar vi ytterligare i ett senare avsnitt. 

 

Frågeställningar 

För att kunna uppnå vårt syfte kommer vi att utgå från dessa frågeställningar: 

 

 Kan individuell lönesättning fungera som styrmedel för att uppnå verksamhetens mål? 

 Vilka utmaningar står lönesättande chefer inför vid individuell lönesättning? 

 Anser lönesättande chefer och medarbetare inom Luleå kommun att individuell 

lönesättning bidrar till förändrad motivation och prestation i arbetet? 
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Bakgrund 

För att ge förståelse för anledningen till varför individuell lön tillämpas i Sverige lyfter vi i 

följande kapitel en historisk tillbakablick på svensk lönebildning. Eftersom vårt syfte är att 

undersöka uppfattningar av individuell lönesättning som styrmedel och motivationsfaktor 

inom offentlig sektor redogörs även för lönebildning inom offentlig sektor. Vi behandlar även 

vad som är särdrag i den offentliga sektorn för att ge en förförståelse för den kontext vår 

studie yttrar sig i.  

Löneprinciper i förändring 

Fram till 1930-talet präglades svensk arbetsmarknad av regelbundna konflikter mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. En offentlig utredning rekommenderade ökad facklig 

centralisering för att minska konflikterna. Till följd av detta inleddes förhandlingar mellan 

Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO) för att öka arbetsfreden 

på arbetsmarknaden (Lundh 2002). Detta resulterade i att Saltsjöbadsavtalet slöts år 1938 och 

lade grunden till den svenska modellen. Saltsjöbadsavtalet blev en hörnsten för att tillgodose 

arbetsgivar- och arbetstagarintressen samt ett regelverk och en vägledning för hur konflikter 

mellan parterna skulle lösas i framtiden. Den svenska modellen kännetecknas av hög 

organisationsgrad på arbetsmarknaden och stark centralisering av lönebildningen. Relationen 

mellan parterna kännetecknades av samförstånd och samarbete som skapade trygghet på 

arbetsmarknaden (Lundh 2002). 

 

Den svenska modellens höjdpunkt inföll under 1960-talet. Modellen kom att ses som ett 

föredöme och var i stort sett oomtvistad. Under 1970-talet började den svenska modellen 

ifrågasättas av både arbetsgivarparter och arbetstagargrupper. Bakgrunden till den svenska 

modellens fall är de förändringar som Sverige genomgått under 1900-talet. Sverige har gått 

från att vara ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle följt av informationsteknikens 

genombrott. Skiftet mellan fordism och toyotism är också en av grundorsakerna till 

förändringar i lönebildningen (Lundh 2002). Fordismen var en produktionsmodell som 

byggde på systematiskt arbete med hög produktionsfrekvens, så kallat löpandebandprincipen. 

Fordismen kännetecknades av höga löner, full sysselsättning och hög konsumtion (Lundh 

2002). Toyotamodellen, som fick genomslag från 1980-talet, byggde på ett nytt 

produktionskoncept. Toyotismen kännetecknas av decentralisering av kontroll och flexibilitet 

i produktionen. I dagligt tal kallat lean production och innebär minimering i användandet av 
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resurser i produktionen (Lundh 2002). Detta i kombination med arbetskraftsbrist och större 

kompetenskrav växte en önskan om individualiserad lönesättning fram hos arbetsgivare. 

Under 1980- och 1990-talet har den svenska modellen successivt nedmonterats och idag är 

samarbetsandan nedtonad. De centrala förhandlingarna har decentraliserats till branschvisa 

avtal. Decentraliseringen har skapat större möjligheter till individuell lönesättning och 

anpassning efter företagets behov (Lundh 2002). 

Den individuella lönens framväxt 

Under 1930-talet rådde en omfattande lönespridning bland olika yrkesgrupper samt mellan 

kvinnor och män. Löneskillnaderna berodde på traditioner och sedvänja men också det 

aktuella marknadsläget med kraftig internationell konkurrens. Branscher som var beroende av 

exportindustrin tvingades hålla nere lönekostnader medan branscher som riktade sig mot 

hemmamarknaden inte var lika beroende av låga lönekostnader. Under denna tid rådde hög 

konkurrens bland producenter och detta ledde till att konkurrens om arbetstillfällen ökade och 

lönenivåerna minskade. Till följd av detta kom LO att skapa en solidarisk lönepolitik som i 

slutet av 1940-talet blev vägledande (Lundh 2002). En grundtanke i den solidariska 

lönepolitiken var att företag som saknade bärkraftighet skulle rationaliseras bort till förmån 

för moderna och effektivare företag som kunde erbjuda goda löner (Hedborg & Meidner 

1984). Det fanns en jämlikhetstanke i den solidariska lönepolitiken som innebar lika lön för 

lika arbete. Därför kom en utjämning av löneskillnader att prägla svensk arbetsmarknad under 

början av 1950-talet (Sjölund 1997). En tydlig minskning av löneskillnader skedde under åren 

mellan 1950- och 1980-talet (Lundh 2002). Inom den privata sektorn var den individuella 

lönesättningen mer utvecklad och detta gjorde att fler arbetstagare med hög utbildning och 

kompetens sökte sig till privata anställningar (Granqvist & Regnér 2006, Nilsson & Ryman 

2005). Under 1970- och 1980-talet ansåg SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) 

att centrala förhandlingar skapade obalans mellan privat och offentlig sektor genom att betala 

lika löner oavsett utbildning och resultat. Nu ville även de offentliga arbetsgivarna anpassa 

lönerna för att attrahera och behålla välutbildad personal. Till följd av detta decentraliserades 

löneförhandlingar från centrala förhandlingar ner till lokal nivå (Lundh 2002). 

Lönebildning i offentlig sektor 

Decentraliserad lönesättning har funnits inom privat sektor sedan 1950-talet, då framförallt 

för tjänstemän. Under 1980-talet skedde lönepolitiska förändringar inom offentlig sektor. Den 

offentliga sektorns lönepolitik behövde förnyas. Centrala löneförhandlingar ansågs nu vara 
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ineffektiva och oflexibla. En milstolpe för offentlig sektor var regeringens skrivelse till 

riksdagen år 1985 där de presenterade den offentliga sektorns förnyelse i lönepolitiksfrågor. 

Den nya lönepolitiken innebar att det var individer som skulle lönesättas och inte befattningar. 

Lönen skulle vara ett incitament för den anställde och fungera som ett styrverktyg för att 

kunna premiera anställda som bidrog till verksamhetens måluppfyllelse (Sjölund 1997). 

Företrädare inom offentlig sektor ansåg nu att bedömningen av lön skulle bestämmas på lokal 

nivå eftersom de där har kunskap om vilka uppgifter, individer och resultat som skulle 

lönesättas (Sjölund & Wise 1997). Detta ledde fram till att de offentliga arbetsgivarna 

successivt övergick till ett decentraliserat, marknadsanpassat och individualiserat 

förhandlingssystem. Det dröjde dock fram till slutet på 1980-talet innan decentraliseringen 

genomfördes (Ryman 2004). 

Särdrag i den offentliga sektorn 

Som tidigare nämnt i inledningen är den offentliga organisationen politiskt styrd och 

kännetecknas av förhandlingar och kompromisser mellan samhällets intressen. Den offentliga 

sektorn skiljer sig från privat sektor genom krav på demokrati, genomskinlighet, rättsäkerhet 

och effektivitet i hushållandet med offentliga resurser (Ryman 2004). Till skillnad från den 

privat sektor erbjuder den offentliga förvaltningen inte vanligtvis produkter på en marknad 

utan har i uppdrag att förse medborgarna med nyttigheter och sörja för god välfärd bland 

befolkningen (Sjölund & Wise 1997). I offentlig sektor jämfört med privat sektor saknas 

oftast en viktig källa för att avläsa resultat, nämligen priset. Det här gör att resultaten kan vara 

svåra att mäta i offentlig sektor (Sjölund & Wise 1997). När resultat är svåra att mäta finns en 

risk att det uppstår svårighet i att bedöma prestationer. Lönekriterier är ett vanligt underlag till 

bedömning av medarbetares prestationer. I organisationer där lönekriterier används som 

underlag utgår kriterierna ofta från visioner, mål och värdegrund. Offentliga organisationer 

har ofta en uppsjö av mål och i vissa fall samverkar dessa inte med varandra. Målkonflikter 

kan uppstå mellan målsättningar och de kan röra exempelvis avvägningar mellan kvalitet och 

kvantitet eller effektivitet på lång eller kort sikt. Sjölund och Wise (1997) skriver att 

målkonflikter medför att lönen som styrinstrument kan bli mer trubbigt i en offentlig 

organisation än i en privat organisation. Den individuella lönen som styrmedel i en offentlig 

organisation kan skapa stor fokusering på målsättningar kring kostnadseffektivitet. Det här 

kan göra att vikten av att arbeta snabbt och kostnadseffektivt sker på bekostnad av kvaliteten i 

omhändertagandet av patienter och medborgare (Sverke 2004).  
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Normen är att den offentliga verksamheten ska sörja för det som är gemensamt bäst för 

samhället. Uppfattas någonting som omoraliskt och skapar misstanke hos medborgarna 

riskerar den offentliga organisationen att skapa upprörda känslor och motsättningar, 

exempelvis om lönehöjningar sker samtidigt som nedskärningar i service är ett faktum 

(Sjölund & Wise 1997). Sjölund och Wise (1997) beskriver den offentliga sektorn som ett 

akvarie, det är genomskinligt och alla rörelser och förändringar kan studeras från utsidan. Till 

skillnad från den privata sektorn som liknas vid ett kassaskåp, där det är svårt för någon på 

utsidan att ta sig in för att studera organisationen. Den offentliga insynen baseras på den 

lagstadgade offentlighetsprincipen och innebär att även lönesättningen är en offentlig 

handling som var och en har tillgång till. Genomskinligheten är en av de stora skillnaderna 

mellan privat och offentlig sektor (Sjölund & Wise 1997). Sjölund och Wise (1997) 

framhåller att den offentliga insynen inte enbart påverkar de anställda i en organisation utan 

även löneläget i stort. Lönestrukturen tenderar att ligga lägre eller omkring den 

marknadslönenivå som råder. Spännvidden i den offentliga lönestrukturen är mindre än inom 

det privata näringslivet och detta kan skapa svårigheter att rekrytera välutbildad personal 

(Sjölund & Wise 1997, Ryman 2004). I privat sektor ses lönen som något som arbetsgivaren 

och arbetstagaren håller privat.  

 

Den offentliga verksamhetens lönesättning kan skapa situationer där dålig stämning uppstår 

på grund av att lönen är känd för alla som är intresserade. I ett arbetslag eller på en arbetsplats 

ökar chansen att de anställda jämför sig med varandra och det kan uppstå en känsla av 

orättvisa om löneskillnaderna inte känns rationella. Detta kan leda till minskad arbetslust och 

sämre arbetsresultat (Ryman 2004). Det är inte enbart hälsa och motivation som kan påverkas 

av den offentliga löneprincipen utan det kan även skapa en intern konkurrens och osämja 

inom grupper där teamarbete är viktigt (Sjölund & Wise 1997). 
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Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring individuell lön i vidare bemärkelse. 

Inledningsvis behandlar vi ämnet individuell lön och vad forskningen säger om individuell 

lönesättning. Vi berör även forskning som behandlar chefers roll vid lönesättning kopplat till 

individuell lön som styrmedel. Vidare redogörs forskning kring motivationsteorier i 

anknytning till belöning. Vi redogör för hur attityder till individuell lönesättning påverkar 

arbetsmotivationen och individuella lönens funktion. 

Individuell lönesättning 

Det råder en viss förvirring kring begreppet individuell lönesättning (Eriksson et al. 2011). En 

av anledningarna är de många definitionerna som existerar kring begreppet. 

Prestationsrelaterad lönesättning, resultatbaserad lön, förtjänstlön och kompetensbaserad lön 

används idag synonymt med begreppet individuell lönesättning. Individuell lönesättning bör 

därför betraktas som ett samlingsnamn eller en generell term som inrymmer flera 

lönemodeller som bygger på en gemensam grundidé att lönesättningen utgår från individens 

prestationer och arbetets svårighetsgrad (Neu Morén & Eriksson Lindvall 2013). En del 

teorier säger att individuell lön leder till ökad lönespridning som efterhand ger ökad 

produktivitet medan andra hävdar tvärtom. Argument för varför ökad lönespridning till följd 

av differentierade löner är något positivt hämtas ofta ur den så kallade turneringsteorin av 

Edwars Lazear och Sherwin Rosen (1981). Turneringsteorin säger att tävlande och 

konkurrens om högre, mer välbetalda positioner inom organisationer är bra för företagets 

produktivitet och resultat. Inställningen till individuell lön skiljer sig åt om det är små eller 

stora företag menar Agell (2002). Stora företag menar att individuell lön även kallad 

effektivitetslön som främjar goda arbetsinsatser är positivt medan mindre företag anser det 

vara kontraproduktivt. Agell (2002) menar att detta kan förklaras med att sociala normer och 

värderingar är viktigare i små företag än i stora, där konkurrens anses vara motiverande. 

Enligt turneringsteorin leder ökad konkurrens och löneskillnader till ökad produktivitet och 

avkastning. Detta avvisar den amerikanske forskaren Jeffrey Pfeffer (2000) som anser att 

intern konkurrens inom företag bidrar till rutiner som främjar interna motsättningar inom 

arbetslag och arbetsgrupper. Pfeffer (2000) menar att detta leder till att människor hamnar i 

konflikt med varandra och skadar företagets resultat. Neu (2000) uttrycker tveksamhet till den 

individuella lönens effektivitet på verksamhetsresultat. Hon menar att individuell lönesättning 

som strävar efter lönedifferentiering kan motverkas av utjämnande krafter. Ekonomi, 
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organisationsstruktur, arbetsorganisation och verksamhetens karaktär kan vara utjämnande 

krafter som kan försvåra tillämpningen av individuell lönesättning (Neu 2000). 

Det individuella lönesystemets komplexitet 

Många forskare menar att individuell lönesättning är en komplex fråga, som inte kan 

tillämpas utifrån ett fastställt system. Tidigare forskning visar att organisationer som använder 

sig av individuell lönesättning anpassar tillvägagångssättet till den kontext som råder i 

organisationen (Carlsson 2010, Stråberg 2010). Pål Carlsson (2010) belyser att ett system inte 

kan ta hänsyn till de mjuka faktorerna som i många fall är avgörande i en offentlig 

organisation. Arbetslivsforskaren Lotte Alsterdal (2003) menar att individuell lönesättning 

förutsätter förtroende mellan chef och medarbetare samt arbetskamrater emellan. Hon lyfter 

frågan kring svårigheter att med hjälp av fastställda kriterier premiera det man säger sig 

premiera. Ofta finns en förvirring kring vad kriterierna står för om de inte är uppkomna i nära 

kontakt med verksamheten (Alsterdal 2003). Framförallt gäller svårigheten i offentlig sektor 

där arbete och resultat inom exempelvis vården har mjuka värden som kan vara svåra att mäta 

och kan då leda till missgynnande av den aktuella yrkesgruppen. Det kan i sin tur enligt 

Alsterdal (2003) leda till att man värderar det som är synligt och därav missar det viktiga i 

arbetsuppgiften. Alsterdal (2003) menar att ett sätt att angripa denna svårighet är att skapa 

kriterier i samråd med medarbetare och i nära anslutning till verksamheten. Många betydande 

arbetsinsatser är svåra att definiera och visar sig inte tydligt. Det finns en generell uppfattning 

hos både arbetsgivare och arbetstagare att den som gör ett bättre jobb ska ha mer betalt än den 

som gör ett mindre bra jobb. För att lönesättningen ska accepteras och inte uppfattas som 

godtycklig krävs det därför tydliga kriterier för vad som ska bedömas, hur det ska bedömas 

och av vem (Ryman 2004).  

Chefers roll vid individuell lönesättning 

Neu Morén (2011) anser att lönesättning är ett viktigt verktyg för att medarbetare ska vara 

medvetna om hur chefer värderar deras arbete. Likaså Stråberg (2010) menar att 

arbetsvärdering är något centralt. Inom individuell lönesättning anses det viktigt att de 

kriterier som används för att värdera en medarbetares prestation förstås av både chef och 

medarbetare och att det finns en gemensam definition av hur bedömningen kommer att ske 

(Andersson-Stråberg, Sverke, Hellgren & Näswall 2005). Lönekriterier ska inte enbart 

accepteras av medarbetare utan också förstås till den grad att de ser kopplingen mellan 

arbetsprestation och sin givna lön (Neu 2006). Det här anser Neu (2006) är en komplex 
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arbetsuppgift för lönesättande chefer. Chefen har en central roll i lönesättningen då denne 

anses ha störst inblick i en medarbetares prestation (Neu Morén 2011). Chefer har ofta ett 

stort ansvarsområde samtidigt som befogenheterna är begränsade. Chefer har en utsatt 

position i organisationen och upplever ofta krav från olika håll i organisationen, vilket kan 

väcka känslor av otillräcklighet, stress och kluvna lojaliteter (Neu Morén 2011).  

 

Lönesättande chefers arbete med information, feedback och förmedling av lönekriterier samt 

lönesamtalet påverkar i sin tur om individuell lönesättning fungerar som styrmedel eller inte 

(Andersson-Stråberg, Sverke & Hellgren 2007). Jan Bröms (2004) menar att den viktigaste 

pusselbiten i det individuella lönesystemets framgång beror av det förtroende som skapas 

kring hela processen som omgärdar lönesamtalet. Mycket forskning inom individuell 

lönesättning beskriver vikten av tydliga riktlinjer och öppenhet i löneprocessen för att det ska 

fungera som styrmedel. En företagsledning som förmår sig att förankra arbetssättet kring 

lönesättningen kommer att nå större framgång med det valda lönesystemet (Bröms 2004). 

Motivation och belöning 

En persons inre drivkraft och önskan att åstadkomma någonting är vad som kallas motivation. 

Det sägs vara en av de energigivande och framåtdrivande krafterna bakom en människas 

beteende. Det finns mycket teori om vad som motiverar människor ur både ett allmänt 

perspektiv och ett arbetslivsperspektiv (Jacobsen & Thorsvik 2008). Stråberg (2010) lyfter att 

det är tidiga motivationsteorier och sunt förnuft som ger oss en bild av att individuell 

lönesättning leder till ökad arbetsmotivation. En av de som antog att individuell lön gynnade 

verksamheten var Frederick W Taylor. Han ansåg att genom att låta arbetarna själva planera 

sitt arbete skulle de försöka undvika maximal produktion. Han ville istället kartlägga 

arbetarnas prestationer i minsta detalj. Han utformade arbetsprocessen utifrån tidsstudier, för 

att nå det mest produktiva arbetssättet. Produktionsplanen skulle vara så pass detaljstyrd att 

det var möjligt att ta ut statistik på varje enskild individ. För att få medarbetarna att öka 

intensiteten i sitt arbete infördes lön efter individuell prestation, så kallat raka ackord. För 

varje tillverkad produkt fick den enskilde betalt (Lundh 2002).  

 

Tidiga behovsteoretiker som Maslow och McClelland ger oss en grundläggande bild av hur 

organisationer måste tillgodose vissa mänskliga behov för att motivera den enskilde att handla 

och därmed kunna påverka individens beteende. Både Maslow och McClellands 

behovsteorier menar att personer är olika och har olika behov. McClelland menar också att 
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människors behov i stor utsträckning är inlärda beteenden. Slutsatsen i de båda teorierna är att 

människor motiveras att handla när de ser möjlighet att tillfredsställa sina behov, exempelvis 

högre lön (Jacobsen & Thorsvik 2008). Behovsteorierna visar att det finns inre och yttre 

motivation. Den inre kommer från individens känslor exempelvis positiva känslor vid 

uppnådda resultat och den yttre i form av exempelvis lön och förmåner (Jacobsen & Thorsvik 

2008, Neu Morén & Eriksson Lindvall 2013). 

 

Teoretikerna Vroom samt Porter och Lawler menar att motivation och vilja att prestera 

uppstår när en individ förväntar sig att lyckas med det som denne har en stark vilja att nå. En 

individ måste se att belöningen, exempelvis det denne önskat sig i löneökning, är en 

konsekvens av det uppnådda resultatet i arbetet (Jacobsen & Thorsvik 2008). Herzbergs 

motivationsteori tar fasta på att medarbetare inte blir tillfreds och motiverade om 

organisationen ändrar på förhållanden som skapar vantrivsel utan det är aspekter av 

arbetsuppgifterna som främjar trivsel och motivation (Herzberg 2003). Hur en medarbetare 

upplever arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, utmaningar och ansvar är centralt för att 

skapa motivation enligt Herzberg (Nilsson & Ryman 2005). Herzberg (2003) menar att det 

finns två faktorer som påverkar individens arbetsmotivation: hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorer innefattar sådant som är självklarheter för anställda, lön, 

arbetsförhållande, arbetsmiljö och bra chefer. Herzberg menar att dessa faktorer inte leder till 

mer arbetsmotivation utan snarare att avsaknaden av dessa får negativa effekter på 

arbetsmotivationen. Motivationsfaktorer kan däremot anses vara sådant som inte tillhör 

självklarheter så som avancemang inom organisationen, belöningar och förmåner (Herzberg 

2003, Jacobsen & Thorsvik 2008). Herzberg (2003) argument om att lön är en hygienfaktor 

och därmed inte leder till ökad motivation har varit omdiskuterat i forskningssammanhang. 

Attityd och belöning 

Medarbetares attityder är, och som nära anknyter till motivation, en av de avgörande 

faktorerna för att framgångsrikt uppnå ökad motivation och produktivitet (Andersson-

Stråberg et al. 2005). Andersson-Stråberg et al. (2007) menar att organisationer borde lägga 

mer energi och resurser på att utbilda chefer i att informera medarbetare kring vilka riktlinjer 

som används vid löneprocessen för att uppnå en acceptans och positiv attityd till individuell 

lönesättning hos medarbetare. Stråberg (2010) menar att det är medarbetarnas subjektiva 

upplevelse om löneprocessen och deras arbetssituation som påverkar arbetsmotivationen. 

Eriksson et al. (2011) diskuterar kring hinder för att individuell lön ska fungera som 
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motiverande i arbetet. Bristen på koppling mellan prestation och den lön medarbetaren får 

anses vara ett hinder för att uppnå effekten ökad arbetsmotivation och prestation.  

 

Eriksson et al. (2011) menar att det är fler faktorer som spelar in för att en positiv attityd till 

individuell lön ska omvandlas till ökad arbetsmotivation. Bland dessa faktorer finns 

kännedom om lönekriterier, lönesamtal och återkoppling. En av de slutsatser som Eriksson et 

al. (2011) lyfter i sin studie är att individfaktorer som ålder, kön och personlighet tycks vara 

betydelsefulla för medarbetares motivation i arbetet. Eriksson et al. (2011) menar att det inte 

är den faktiska lönen som påverkar en medarbetares motivation utan upplevelsen av den egna 

lönen. Det är den egna upplevelsen av den faktiska lönen och känslan av hur pass rättvis 

lönen är som påverkar en medarbetares engagemang, trivsel samt motivation och prestation. 

Detta kan jämföras med jämviktsteorin, som menar att hur mycket en anställd investerar sin 

kompetens, erfarenhet och ansträngning i arbetet behöver vara i balans med det som denne får 

tillbaka. Ur den anställdes synvinkel krävs det att utbytet inte ses som orättvist, och att den 

anställde får tillbaka i samma utsträckning som denne investerat. Det kan bland annat handla 

om lön, förmåner eller befordran. Om förhållandet mellan investeringen och belöningen är i 

obalans kommer den anställde troligtvis att göra någonting åt situationen. Det kan exempelvis 

betyda försämrad arbetsinsats, mindre effektivitet eller att den anställde väljer att lämna 

företaget (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2006).  

Sammandrag av tidigare forskning 

Utifrån den rådande forskningsgenomgången förefaller att tillämpning av individuell 

lönesättning ställs inför komplexa problem. Det går att konstatera att forskningen ger en 

helhetsbild av den problematik som individuell lönesättning möter samt att all refererad 

forskningen pekar i samma riktning. Den komplexitet och den problematiken som finns i 

tillämpningen av individuell lönesättning bottnar i kontexten, ledarskapet och medarbetarna 

på olika nivåer i organisationen. Både Carlsson (2010) och Stråberg (2010) belyser att ett 

individuellt lönesystem bör anpassas till den kontext som organisationen är verksam i. 

Alsterdal (2003) menar att det finns svårigheter att tillämpa individuell lönesättning som 

styrmedel i offentlig verksamhet. Ytterst handlar det om att en offentlig verksamhet befinner 

sig i en kontext där spelregler som dikteras för lönesättning och de gemensamma kriterier som 

utformas möjligen försvårar tillämpningen av individuell lönesättning. Även Ryman (2004) 

och Andersson-Stråberg et al. (2005) menar att förståelsen för och acceptansen av kriterierna 

är avgörande för lönesystemets framgång. Neu (2006) samt Neu Morén (2011) menar att 
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chefer har en komplex arbetsuppgift i lönesättningen. Andersson-Stråberg et al. (2005) och 

Bröms (2004) framhåller att det är den lönesättande chefens arbete kring processen vid 

lönesättning som är avgörande för om individuell lön fungerar som styrmedel eller inte. 

Maslow och McClelland (Jacobsen & Thorsvik 2008) menar att personer har olika behov och 

därav olika drivkrafter. Teorin om att människor har olika behov och därav olika drivkrafter 

gör att det uppstår en problematik kring effekterna av individuell lönesättning. Herzberg 

(2003) framhåller att lön inte bidrar till ökad arbetsmotivation. Till skillnad från Herzberg 

(2003) menar Vroom, Porter och Lawler (Jacobsen & Thorsvik 2008) att om en individ ser att 

belöningen, exempelvis högre lön, är en konsekvens av det uppnådda resultatet så ökar 

arbetsmotivationen. Både Eriksson et al. (2011), Eriksson-Zetterqvist et al. (2006) och 

Stråberg (2010) menar att det är den subjektiva upplevelsen av den individuella 

lönesättningen som avgör om lön bidrar till arbetsmotivation. I vår refererade forskning kan vi 

se att attityd till individuell lön samt tillämpning av individuell lön är avgörande för den 

individuella lönens framgång. Något som är tydligt i de studier som finns gjorda idag är att 

det råder en utbredd positiv attityd till individuell lönesättning på den svenska 

arbetsmarknaden även om det finns missnöje kring den egna faktiska lönen och tillämpningen 

av individuell lön (Andersson-Stråberg et al. 2007).  

 

I dagsläget är forskning kring individuell lönesättning knapphändig och merparten av studier 

kring individuell lönesättning är gjord i form av rapporter från myndigheter så som 

Näringslivsinstitutet, Arbetslivsinstitutet, Medlingsinstitutet eller Sveriges kommuner och 

landsting. Det finns inte mycket vetenskaplig forskning inom området individuell lönesättning 

men området är utforskat ur olika perspektiv, som offentlig och privat sektor i Sverige (Neu 

2006). I mångt och mycket finns det stora outforskade områden inom individuell lön och 

faktorer som påverkar om detta fungerar som styrmedel i svenska verksamheter idag 

(Stråberg 2010).  
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Luleå kommun 

Personalkontoret vid Luleå kommun initierade ett uppdrag att genomföra en studie kring 

uppfattningar om individuell lönesättning i deras verksamhet. I dialog med vår kontaktperson 

på Luleå kommun har vi preciserat uppdraget till sin nuvarande form. Vi kommer därför i 

avsnittet nedan att redogöra för hur Luleå kommun arbetar med individuell lönesättning för 

att ge en förförståelse till det resultat som presenteras längre fram.  

Luleå kommuns lönepolitik 

       kommun har omkring 75 000 invånare                                            

kommun, det gör dem till en av Norrbottens största arbetsgivare (exklusive de kommunala 

bolagen). Inom Luleå kommun finns det cirka 300 olika befattningar och 10 förvaltningar 

                                                                                      

verksamhetsmål som fastställts av den politiska ledningen. 

 

Luleå kommuns officiella lönepolitik utgår från de verksamhetsmål som finns i 

organisationen. Lönepolitiken påverkas bland annat av förändringar i ekonomin men även 

prioriteringar inom kommunen. Det finns lagar och kollektivavtal som inverkar på 

lönepolitiken. Luleå kommuns lönesättning är grundad på systematisk befattning- och 

prestationsvärdering utifrån verksamhetens befintliga krav. Grunden för lönepolitiken bottnar 

i det gällande kollektivavtalet. Det finns sex stycken huvudöverenskommelser (HÖK) mellan 

fackliga förbund och Sveriges kommuner och landsting. HÖK:arna tecknas för olika 

tidsintervaller, alltifrån ett år och avtal som gäller tillsvidare. De olika avtalen har samma 

huvuddrag men kan skilja sig åt exempelvis vad gäller nivå, utrymme och 

förhandlingsmodell.  

 

Det framgår i samtliga HÖK:ar att lönen ska vara individuellt bestämd och differentierad. 

Arbetsgivaren ska ha tydliga styrdokument samt verksamhetsmål och lönekriterier för hur 

arbetsinsatser ska värderas. Det ska vara tydligt för medarbetarna vilka riktlinjer och kriterier 

som deras arbete värderas utifrån. De kriterier som ligger till grund för Luleå kommuns 

lönesättning utgår från Luleå kommuns värdegrund och baseras på medarbetares 

engagemang, ansvar och kompetens. Kriterierna är generella och formade för att passa olika 

verksamheter inom kommunen. Inom verksamheterna är det den lönesättande chefens 

uppdrag att konkretisera och förtydliga innebörden i de kriterier som ligger till grund för 
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lönesättning. Målsättningen inom Luleå kommun är också att föra dialog kring kriterier och 

precisera dem årligen vid exempelvis arbetsplatsträffar. Till dessa kriterier finns det 

bedömningsunderlag som är till för att ge stöd åt lönesättande chefer och medarbetare i 

bedömning av prestation (Luleå kommun riktlinjer för lönekriterier 2011). 

Lönesättning 

Huvudprincipen inom Luleå kommun är att lön sätts vid två tillfällen, nyanställning och årlig 

löneöversyn. Vid nyanställning sätts lön av personalkontoret i samråd med den rekryterande 

chefen. I den årliga löneöversynen har lönesättande chef ansvar för individuell lönesättning av 

medarbetare inom sin verksamhet. Denna undersökning fokuserar på individuell lönesättning 

inom ramen för den årliga löneöversynen. Lönesättande chefer ska vara insatta i de lagar och 

kollektivavtal som är aktuella samt vara förtrogna med kommunens lönepolitik och 

förhandlingsmodeller. Lönesättningen är inte en förhandling mellan chef och medarbetare 

utan bygger på en pågående dialog och kommunikation mellan de båda parterna. Den 

lönesättande chefen ska kommunicera verksamhetens mål och de lönekriterier som ligger till 

underlag för bedömning. En viktig aspekt för att lönen ska ha koppling till individuella 

resultat är att chefen har kännedom om varje medarbetares prestation sedan föregående års 

löneöversyn. Chefen ska genom dialog och kommunikation med medarbetare se till att de har 

kännedom om kommunens lönepolicy och lönekriterier som ligger till grund för 

lönesättningen (Luleå kommuns lönepolicy 2011). 

 

Formella forum för dialog mellan chef och medarbetare är arbetsplatsträffar, 

medarbetarsamtal och lönesamtal. Löneprocessen tar sin utgångspunkt i tre delar. Enskilda 

samtal mellan chef och medarbetare hålls formellt i tre former: medarbetarsamtal, lönesamtal 

och lönemeddelarsamtal. Dessa tre moment kommer i ordningsföljd och är den lönesättande 

chefens verktyg inför den årliga löneöversynen. Målsättningen inom Luleå kommun är att 

dessa tre samtal ska ske varje år med samtliga medarbetare (Luleå kommun riktlinjer för 

samtal och APT 2011). Medarbetarsamtal har sin utgångspunkt i den enskilde medarbetarens 

uppdrag för och utveckling inom verksamheten. Detta samtal är framåtsyftande och fokuserar 

på utveckling (Luleå kommuns riktlinjer för samtal och APT 2011). Lönesamtal ska fokusera 

på medarbetarens prestation under det senaste året i förhållande till lönekriterierna som gäller 

för verksamheten och medarbetarsamtalets eventuellt uppsatta individmål. Detta samtal är 

bakåtblickande och fokuserar på tidigare prestationer (Luleå kommun riktlinjer för samtal och 

APT 2011). Efter att chefen genomfört lönesamtal gör chefen en bedömning av hur årets 
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löneutrymme bäst ska fördelas. Detta följs sedan av ett lönemeddelarsamtal där chefen 

motiverar och meddelar medarbetaren ny lön (Luleå kommuns riktlinjer för samtal och APT 

2011). 

Aktuell lönespridning 

Inom Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialförvaltningen är den genomsnittliga 

lönespridningen 25 % i de vanligast förekommande befattningarna. Vi kan inte säga om eller 

hur mycket av lönespridningen som kan förklaras av individuell lönesättning. Det finns flera 

faktorer som påverkar den aktuella lönespridningen bland annat ingångslön, aktuellt 

marknadsläge etcetera. Hur stor del av den aktuella lönespridningen som kan förklaras av 

individuell lönesättning ligger utanför ramarna för denna uppsats. 
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Metod 

Studien fokuserar på att analysera hur lönesättande chefer och medarbetare på Luleå kommun 

uppfattar                                                                                      

vår empiriska insamling i ett begränsat område                                                  

                                                                      epresentativa för hela 

kommunen. Det kan däremot ge en bild av hur individuell lön kan uppfattas i en offentlig 

organisation. I nedanstående avsnitt presenteras en redogörelse för hur vi gått tillväga när vi 

gjort vårt urval, datainsamling samt analys. Vi redogör även för studiens etiska 

förhållningssätt och studiens trovärdighet. 

Urval 

Det totala urvalet består av 4 lönesättande chefer och 8 medarbetare inom Luleå kommun. 

Urvalet är fördelat inom två förvaltningar, Socialförvaltningen (SOC) och Barn- och 

ungdomsförvaltningen (BUF). Anledningen till valet av SOC och BUF beror på att de är de 

två största förvaltningarna inom Luleå kommun. Vi har valt att begränsa vårt urval till två av 

förvaltningarna inom Luleå kommun för att ge en bild av hur individuell lönesättning 

fungerar som styrmedel samt motivationsfaktor i Luleå kommuns verksamhet. De båda 

förvaltningarna godkände att denna studie genomförs på arbetstid då den är av 

utvecklingssyfte. Vi hade en ursprunglig tankegång att vi skulle jämföra de två 

förvaltningarna med varandra, för att upptäcka skillnader sinsemellan men av etiska skäl 

valde vi att ändra denna utgångspunkt. Vi ansåg att urvalet blev för litet för att kunna göra en 

jämförande analys utan att riskera dels anonymiteten men också trovärdigheten i vårt resultat. 

Medarbetarna vi valt att tillfråga inom BUF tillhör yrkesgrupper från barnskötare till lärare, 

inom SOC har vi valt yrkesgrupper från vårdbiträde till sjuksköterska. De tillfrågade cheferna 

lönesätter mellan 7-40 stycken medarbetare var vid den årliga löneöversynen. 

 

För att få kvalité i vårt resultat ville vi undvika att det påverkades av att chefen eller 

medarbetaren inte deltagit i en löneprocess. Vi har därför valt urvalskriterier där vi kommer 

att använda oss av informanter som har arbetat minst 3 år som lönesättande chef i samma 

arbetsgrupp. Medarbetarna ska ha deltagit i en löneprocess i minst 3 år med samma chef. För 

att få fram informanter har vi kontaktat administratörer vid båda förvaltningarna. De har varit 

behjälpliga med att ta fram listor på chefer som arbetat som chef i 3 år på samma arbetsplats.  

I listorna fanns ett större urval av chefer för att möjliggöra anonymiteten hos de chefer vi 
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slumpmässigt valde ut. Därefter kontaktade vi chefer via telefon med förfrågan om att delta. 

Cheferna fick redan vid första samtalet avgöra om de ville delta eller inte samt fastställa 

tidpunkt för intervju. De fick även veta att intervjun var sanktionerad på förvaltningsnivå att 

genomföra på arbetstid.  

 

För att få fram listor på medarbetare som arbetat under samma chef i tre år vid SOC och BUF 

tog vi hjälp av Personalkontoret. För att undvika att riskera anonymiteten hos medarbetarna 

tog vi fram ett större antal medarbetare vid varje förvaltning än vad vi behövde i studien. Vi 

gjorde sedan ett slumpmässigt urval bland de medarbetare som hade arbetat minst 3 år med 

samma lönesättande chef. Dessa kontaktades via telefon till arbetsplatsen. Redan vid första 

kontakt fick medarbetare välja att tacka ja eller nej till att delta i studien. På grund av 

schemaläggningen inom SOC blev medarbetare informerade att om de väljer att delta kommer 

deras lönesättande chef vara medveten om att de deltar i studien. Det var nödvändigt att den 

lönesättande chefen visste vilka som skulle delta i studien för att dessa skulle kunna 

genomföra intervjun på arbetstid. Inom SOC bestämdes därför intervjutillfälle av den 

lönesättande chefen utifrån informantens schema. Inom BUF krävdes ingen sådan åtgärd utan 

vi fick godkännande av förvaltningen att intervjun fick genomföras på arbetstid och detta 

meddelades till medarbetarna vid första kontakt. Medarbetare inom BUF fick utifrån sitt 

arbetsschema bestämma ett tillfälle för intervju. Däremot uppstod ett missförstånd i de listor 

med medarbetare som tillhandahölls av Personalkontoret. Det framgick att en av 

informanterna hade blivit lönesatt av samma chef i tre år men det visade sig vid 

intervjutillfället att denne inte uppfyllde urvalskravet. Vi valde att ta med dennes 

uppfattningar i resultatet på grund av att denne hade arbetat en lång tid inom kommunen och 

blivit individuellt lönesatt sedan detta infördes under 1990-talet. 

Insamlingsmetod 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer vilket betyder att samma huvudfrågor 

ställts till alla informanter inom samma yrkeskategori (Bryman, 2011). Vi valde 

semistrukturerade intervjuer och utgick från centrala teman, eftersom vi efterfrågade 

uttömmande svar från våra informanter. Anledningen till att vi valde att utgå från centrala 

teman var att vi ville undvika att styra intervjun för mycket eller enbart få ja- eller nej-svar 

(Kvale & Brinkmann 2009). Eftersom vi tillfrågade både chefer och medarbetare valde vi att 

ha två olika intervjuguider för att de centrala teman skulle passa den valda yrkesgruppen, chef 

eller medarbetare (se bilaga 1 & 2). Vi använde oss av röstinspelning vid samtliga 
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intervjutillfällen. Eftersom vi valde att spela in intervjuerna kunde vi återgå till materialet för 

att transkribera det. Vi använde inspelning för att ha möjlighet att fokusera på dialogen med 

informanten och för att undvika att missa viktig information under själva intervjutillfället 

(Kvale & Brinkmann 2009). På grund av tidsaspekten valde vi att intervjua och transkribera 

parallellt. Under 8 stycken av intervjuerna har båda författarna deltagit, de andra 4 

genomfördes enskilt. Anledningen till att fyra av intervjuerna blev med enbart en författare 

var att intervjutiderna låg vid samma tidpunkt.  

Analysmetod 

Då vårt syfte är att beskriva eventuellt skilda uppfattningar som finns hos lönesättande chefer 

och medarbetare om individuell lön inom Luleå kommun valde vi att använda oss av 

utgångspunkterna i fenomenografi. En fenomenografisk ansats är riktad på att beskriva vilka 

skillnader som finns i människors upplevelser och uppfattningar om verkligheten (Kroksmark 

2011). Vi har valt att undersöka eventuellt skilda uppfattningar om individuell lön då vår 

hypotes är att lönesättande chefer och medarbetare har två olika perspektiv på individuell lön. 

Lönesättande chef är en den som bedömer medarbetares prestationer och lönesätter den 

enskilde medarbetaren. I samma process blir medarbetare bedömd och lönesatt utifrån sina 

prestationer. Vår hypotes är då att de olika perspektiven gör att uppfattningar av den 

individuella lönesättningens effekter kan skilja sig åt.  

 

Vi valde att transkribera intervjuerna i löpande text. Varje informant tilldelades ett ID, 

exempelvis Medarbetare 1 eller Chef 4. Detta för att behålla anonymiteten och utesluta 

informantens namn i analysen. Under hela analysprocessen har varje enskilds ID behållits, 

detta för att tydliggöra om vissa medarbetare eller chefers åsikter framkommer tydligare än 

andra. Därefter lästes de färdiga texterna igenom ett flertal gånger för att ge en bild av det 

färdiga materialet innan analysprocessen fortgick. Vi valde att analysera chefer och 

medarbetare separat men efter samma princip. Genom noggrann genomläsning av varje text 

enskilt identifierade vi olika uppfattningar om fenomenet individuell lönesättning och gjorde 

en form av meningskoncentrering på dessa, där nyckelord och meningens innebörd behölls 

intakt. För att bättre förstå i vilket sammanhang olika utsagor kom från valde vi att 

meningskoncentrera utsagorna i marginalen i den transkriberade texten. De olika 

uppfattningarna utgör grundstommen i analysprocessen.  Uppfattningarna strukturerades upp i 

beskrivningskategorier där de tillfrågades uppfattningar och skiftande sätt att erfara 

fenomenet individuell lönesättning ingår. När de olika uppfattningarna var strukturerade i 
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beskrivningskategorier redovisades dessa i ett fenomenografiskt utfallsrum. Ett utfallsrum 

innehåller beskrivningskategorierna som omfattar grupperingar och synvinklar av vårt 

fenomen, i detta fall individuell lönesättning, samt dess förhållande till varandra. I 

utfallsrummet undersöktes hur relationen mellan de olika uppfattningarna och hur dessa 

uppfattningar förhöll sig till varandra samt om det finns några synliga mönster mellan olika 

beskrivningskategorier. Utfallsrummet är vårt presenterade resultat. Citaten som framkommer 

i resultatet har bearbetats från talspråk till skriftspråk för att öka läsbarheten och undvika 

konstig meningsbyggnad. De tolv intervjuerna har varit av varierande tidsrymd och olika 

innehållsrika. Detta medför att vissa av informanternas citat upptar större plats i vårt 

slutgiltiga resultat. 

Studiens etik 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsprinciper i vår studie. Dessa består av 

kravet om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2002). 

Detta har vi gjort genom att vara tydliga i informationen ut till informanterna om vad som är 

studiens syfte samt uppdragsgivare. Därefter hur denna studie skulle genomföras. De har fått 

veta att deras svar inte kommer att användas till något annat än att fylla studiens syfte och 

sedan raderas. Informanterna har blivit informerade om att det är frivilligt att delta i studien 

samt att de när som helst under studiens gång har rätt att avbryta deras deltagande. Vi har 

varit tydliga med att informera deltagarna om att de kommer vara anonyma genom hela 

studien med undantag för det som vi tidigare nämnt angående SOC. Detta informerades de 

berörda informanterna om innan de fick välja att delta i studien eller inte. All information har 

lämnats muntligen till samtliga informanter. Under urval- och analysprocessen har största vikt 

lagts vid att informanternas deltagande ska vara anonymt. Som tidigare nämnt har vi därför 

genom ett större urval gjort ett mindre slumpmässigt urval. Detta för att undvika att 

informanterna blev kända för förvaltningsadministratörer samt kontaktperson vid 

personalkontoret, som hjälpt till att ta fram listor på medarbetare och chefer. Som vi tidigare 

nämnde valde vi att under analysprocessen tilldela varje informant ett ID, exempelvis 

Medarbetare 1 eller Chef 4. Vi gjorde detta för att behålla anonymiteten och utesluta 

informantens namn i analysen.  

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Vi har eftersträvat trovärdighet i vårt arbete genom att vi har varit pålästa inom ämnet 

individuell lönesättning i offentlig sektor, vi valde att begränsa oss till nationell nivå inom 
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Sverige. Vi har använt oss av en insamlings- och analysmetod som är rimlig för att besvara 

våra frågeställningar. För att uppnå en tillförlitlighet i studien har vi strävat efter att vara 

tydliga samt ge noggranna beskrivningar av tillvägagångssättet. Vi anser att detta skapat en 

transparens i vårt arbete som gör att vi kan säkerställa att studien är baserad på vetenskaplig 

grund och har genomförts på ett tillförlitligt sätt (Bryman 2011). Vi har gemensamt diskuterat 

och definierat hur vi ska bearbeta vårt datamaterial för att öka trovärdigheten på vårt arbete. 

Dahlgren och Johansson (2009) menar att det är en styrka inom fenomenografin om två 

forskare analyserar data för att det ger en uttömmande analys. Det har varit viktigt i studien 

att våra definitioner varit densamma. Detta har gjort att vi har undersökt det vi avsett att 

undersöka samt att utfallet inte påverkats av att vi är två forskare.  
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Resultat och analys 

I följande kapitel kommer vi att redovisa vårt utfallsrum där hela spännvidden av 

uppfattningar och utsagor presenteras, vilket är resultatet i vår studie. Vi kommer i löpande 

text att presentera och analysera resultatet i relation till våra frågeställningar och vår 

refererade forskning kring individuell lön som styrmedel samt motivationsfaktor. I avsnittet 

därefter kommer vi att presentera våra sammanfattade slutsatser kopplade till våra 

frågeställningar och refererad forskning. I detta avsnitt har vi valt att kursivera orden chefer 

och medarbetare. Detta gör vi för att tydliggöra vems perspektiv vi framför.  

Uppfattningar kring individuell lönesättning 

I denna del framställs svaret och analysen kring vår första frågeställning. Vi berör de delar 

som påverkar den individuella lönens styrfunktion. Chefers uppfattningar kring den 

individuella lönens styrfunktion idag och medarbetares svar som är indirekt kopplade till den 

individuella lönens styrfunktion. 

Chefers uppfattning kring individuell lön som styrmedel 

Grundidén med individuell lönesättning betraktas som något positivt ur de tillfrågade 

cheferna och medarbetarnas perspektiv. Av de chefer som har deltagit är alla positivt 

inställda till den individuella lönesättningen och menar att det är rätt att premiera medarbetare 

efter deras prestation. Inom Luleå kommun ska den individuella lönesättningen fungera som 

styrmedel. Alla chefer upplever att individuell lönesättning fungerar som ett styrmedel. 

Främst på grund av att de i sina verksamheter har sett att medarbetare ökat sina prestationer 

då det avspeglats i det egna lönekuvertet. Däremot anser cheferna att det finns vissa förbehåll 

för att styrmedlet ska fungera fullt ut och driva verksamheten mot uppsatta mål. De tillfrågade 

cheferna upplever att den individuella lönesättningen är en svår uppgift som kräver mycket 

engagemang och tid.  

 

Det ska vara prestationen som avgör vilken lön du får. Det tycker jag. /.../ 

Individuell lön fungerar som styrmedel och utveckling! Om du är en drivande 

person och du får belöning för det du gör så är det klart att det driver 

verksamheten framåt, det ger mer krydda. Istället för att ha identisk lön som det 

var tidigare. (Chef 2) 
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Generell uppfattning kring individuell lönesättning 

Medarbetarna är positivt inställda till idén att den enskilde ska ha lön efter prestation. Det 

framgår att trots medarbetares positiva inställning till individuell lön så upplever en stor del 

av medarbetarna att det inte är prestation som är lönedrivande idag. Det framgår att de som är 

negativt inställda till individuell lön är missnöjda med sin faktiska lön. De medarbetare som 

är positiva till individuell lön upplever att de kan påverka sin löneutveckling genom att öka 

sin prestation.  

 

Jag tycker att själva lönesystemet är bra. Men det kräver att chefen är kompetent 

nog att sätta lön. Som det fungerar nu är det godtyckligt och inte att föredra. 

(Medarbetare 1) 

 

För cheferna finns inget annat alternativ än individuell lönesättning. Den föråldrade 

lönetrappan med tariffer anses urlakad och inaktuell. Men däremot finns det flera 

medarbetare som betonar att lönetrappan med lönesteg efter ålder och anställningstid vore 

lämpligare i deras verksamhet för att undvika orättvisa och missnöje. Det finns däremot en 

ambivalens i medarbetares åsikter kring individuell lön kontra lönetrappa. De anser att de som 

gör ett bra jobb och är engagerade ska ha lön för det, medan de som kommer till arbetet utan 

att tillföra något extra ska ha sämre lön. Samtidigt som de anser att det är prestation som ska 

belönas vill de ha lönetrappan för att undvika orättvisa och missnöje. Det framgår att en stor 

del av de tillfrågade medarbetarna anser att individuell lönesättning är negativt, på grund av 

att de anser att det bidrar till orättvisa och missnöje. Det förefaller att chefer och medarbetare 

anser att individuell lön är av godo om lönesättningen tycks vara väl genomförd och verkligen 

avspeglar genomförda prestationer. Detta anknyter nära till arbetslivsforskaren Alsterdals 

(2003) resonemang om att det finns en generell uppfattning på alla nivåer i organisationen att 

de medarbetare som presterar ska ha bättre löneutveckling än den som inte presterar i sitt 

arbete.  

Lönekriterier och bedömning 

Chefer upplever att gemensamma lönekriterier i hela Luleå kommun är någonting positivt 

som stärker kommunen som en enda stor arbetsgivare. Alla chefer upplever att de är nöjda 

med lönekriterierna som finns tillhanda för att bedöma medarbetares prestation. Det framgår 

att samtliga cheferna använder sig av lönekriterierna i löneprocessen. Däremot upplever 

cheferna att dessa kriterier är allmänna och kräver konkretisering för att bli verksamhetsnära 
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och tydliga för deras medarbetare. Chefer upplever att dessa kriterier lägger grunden till hur 

individuell lön fungerar som styrmedel. Flera av cheferna lyfter att de måste arbeta mer med 

att förtydliga och förankra kriterierna i verksamheten. Samtidigt som de upplever en viss 

tidsbrist som kan stjälpa individuell lön som styrinstrument. Några av cheferna tycker också 

att de måste arbeta med att hitta tydlighet i kommunikationen kring vilka förväntningar som 

finns och vad som bedöms. Flera av cheferna upplever en svårighet i att avgöra hur 

medarbetares prestationer ska bedömas och vilket pengavärde bedömda insatser har. De 

efterfrågar en mötesplats för att chefskollegor emellan kunna föra diskussioner kring hur 

prestationer värderas och för att konkretisera lönekriterierna. En av cheferna önskar att det 

från ledningsnivå fanns fokusområden inom verksamheten. Detta för att få en tydlighet för 

både chefer och medarbetare vad som är fokus för löneutveckling det aktuella året. Detta 

skulle underlätta den lönesättande chefens arbete samt att tydliggöra för medarbetaren vad det 

är som faktiskt bedöms för det aktuella året.  

 

Alla tillfrågade medarbetare är medvetna om vilka lönekriterier chefer använder sig av. Det 

framgår dock att vissa av medarbetarna upplever att kriterierna inte är verksamhetsnära och 

kan uppfattas som otydliga. Flera av medarbetarna anser att lönekriterierna inte tydligt 

berättar vad som ska premieras och att detta skapar en misstro till vad som egentligen 

bedömts. Idag upplever medarbetare att lönesystemet är godtyckligt och otydligt. En del av de 

tillfrågade medarbetarna upplever att individuell lönesättning fungerar utifrån de kriterier som 

chefen presenterar och att det snarare är bristen på motivering och återkoppling som kan 

stjälpa individuell lönesättning.  

 

Lönekriterier och bedömningens inverkan på individuell lön som styrmedel  

Vi kan se att det rör sig om en genomgående problematik att kriterierna inte betraktas som 

tydliga och förankrade i verksamheten. Vi tolkar detta som en av anledningarna till att 

medarbetare upplever att individuell lönesättning är godtyckligt och orättvist. Vi anser att det 

inte enbart är de otydliga kriterierna som påverkar tillämpningen av individuell lön som 

styrmedel. Det tycks förefalla att lönekriterierna används bristfälligt när medarbetaren ska få 

sin motivering. Detta baserar vi på att medarbetarna tycks uppleva att de saknar motivering 

utifrån kriterierna och inte heller vet vad sin faktiska lön baseras på.  

 

Det tycks finnas ett mönster hos medarbetare inom Luleå kommun att de inte ser kopplingen 

mellan deras givna lön och prestationer. Andersson-Stråberg et al. (2005) lyfter att det är 
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viktigt inom individuell lönesättning att de kriterier som används för att göra en bedömning 

på en medarbetares prestation bör förstås av både chef och medarbetare. Detta argument ger 

stöd till vår slutsats att medarbetares upplevelse av godtycklighet och orättvisa delvis beror på 

att det inte finns en tydlig gemensam definition och förståelse för de aktuella kriterierna. 

Även Neu (2006) lyfter att lönekriterier inte enbart ska accepteras av medarbetare utan också 

förstås till den grad att de ser kopplingen mellan arbetsprestation och sin givna lön. Samtidigt 

som medarbetare inte ser kopplingen mellan sin givna lön och prestation upplever chefer att 

lön är ett fungerande styrmedel. Vårt resultat pekar i samma riktning som den tidigare 

forskningen gjord av Andersson-Stråberg et al (2005) samt Stråberg (2010) som menar att 

individuell lön som styrmedel inte fungerar om medarbetare inte ser kopplingen mellan 

bedömningen och sin givna lön. 

Uppfattningar kring individuell bedömning och återkoppling 

De medarbetare som ställer sig positiv till individuell lön upplever att de kan påverka sin 

löneutveckling genom att ta sig an extra ansvar eller vidareutveckla sig i sin yrkesroll. De som 

ställer sig negativ till hur den individuella lönesättningen fungerar idag menar att det stjälper 

de som redan har mycket att göra. De som är negativt inställda till individuell lön upplever att 

det är engagemang utanför arbetstid som premieras. De upplever att de som inte har möjlighet 

att engagera sig utanför arbetstid, exempelvis föreläsningar och nätverkande kan få sämre 

löneutveckling. De som är negativa anser att de inte kan påverka sin lön. Samtidigt som flera 

medarbetare vet att det är vidareutveckling som ska premieras upplever de att 

vidareutveckling som leder till löneutveckling borde ske på arbetstid och inte på fritiden. 

Hälften av medarbetarna anser att deras chefer i sin bedömning försummar det viktiga i 

arbetet, omsorgen till individen. De anser att det istället har blivit administrativa 

extrauppgifter som premieras istället för god omsorg till kommunmedborgare.  

 

Det finns saker som vävs in i lönekriterierna, exempelvis om man är med och 

nätverkar eller går på föreläsningar på kvällstid. Det kanske handlar om att man 

vidareutvecklar sig men jag upplever att min fritid är mer värd än att byta timme 

mot timme under kvällstid. (Medarbetare 3) 

 

Det är både bra och dåligt med individuell lön. Man har möjligheten att få bättre 

lön om man visar sig aktiv på jobbet och arbetar bra. Sen är nackdelen, hur mäter 

man vad som är ett bra jobb när man arbetar med människor? (Medarbetare 2) 
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En del av cheferna anser att det finns förväntningar på att de som chef ska se allting en 

medarbetare gör. Det gör att det kan skapa besvikelse om medarbetaren och chefen har olika 

värdering av en viss prestation. Cheferna anser att de står inför en svårighet när det kommer 

till att ge återkoppling och vara tydliga i sina motiveringar för att undvika att skapa missnöje. 

De tillfrågade cheferna anser att trots att de inte är ute i verksamheten dagligen ser de mer än 

vad medarbetare kanske tror. Chefer anser att de ser resultatet av vad medarbetare gjort och 

tycker att det dagliga arbetet avspeglar resultatet i verksamheten. De flesta av medarbetarna 

upplever att chefen har bristfällig insyn i det dagliga arbetet och de anser att detta beror på 

chefernas arbetsbörda.  

 

Några medarbetare lyfter däremot att de upplever att chefen ser dem och ser delar av hur de 

presterar i sitt dagliga arbete, de är också positiva till den individuella lönesättningen idag. 

Flera av medarbetarna upplever att det är brist på kontinuerlig återkoppling kring det dagliga 

arbetet. Medarbetarna hävdar att det inte är tydligt vad det är för prestation eller avsaknad av 

prestation som ligger till grund för den löneutveckling de har. De upplever att individuell lön 

skulle vara mer motiverande och rättvis om de fick en tydligare motivering vid löneöversynen 

samt mer konkret återkoppling.  

 

Jag vill ha återkoppling kring min löneutveckling, det ska vara motiverat och 

tydligt. Punkt för punkt så jag vet vad jag behöver förbättra. Jag saknar helt enkelt 

         … (Medarbetare 8) 

 

Förutsättningar för individuell lön som styrmedel utifrån bedömning och återkoppling 

Vi drog tidigare en slutsats kring vikten av tydliga kriterier för att individuell lön inte ska 

uppfattas som godtycklig. Vi hävdar dock att det inte är enbart tydliga kriterier som påverkar 

hur den individuella lönesättningen upplevs. Tillämpningen av individuell lön tycks även 

försvåras av verksamhetens karaktär. Den offentliga sektorn, som våra studerade förvaltningar 

befinner sig i, kan vara ett stjälpande inslag. Detta argument finner vi stöd för hos Alsterdal 

(2003) som menar att inom offentlig sektor exempelvis vård och omsorg eller barnomsorg 

finns det mjuka värden som kan vara svåra att mäta. Det förefaller att medarbetare vid Luleå 

kommun upplever att chefer missar det som är viktigt i arbetsuppgiften och istället premierar 

administrativa så kallade hårda uppgifter. Detta får medhåll av Alsterdal (2003) som menar att 
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svårigheten med att mäta mjuka värden kan leda till att man värderar det som är synligt och 

det kan i sin tur göra att många betydande arbetsinsatser inte värderas.  

 

Det förefaller att medarbetare i Luleå kommun upplever avsaknad av kontinuerlig 

återkoppling angående deras dagliga arbete. Mycket av chefers arbete kring individuell 

lönesättning påverkar om individuell lönesättning upplevs som positivt eller inte. Det tycks 

vara den kontinuerliga återkopplingen som delvis påverkar om medarbetare ser kopplingen 

mellan individuell lön och utförda prestationer. Vår slutsats har en uppenbar likhet med 

Andersson-Stråberg et al. (2007) argument kring att lönesättande chefers arbete med 

information och feedback påverkar om den individuella lönen kommer att accepteras och i 

slutänden fungera som styrmedel eller inte. Det tycks vara kontinuerlig återkoppling i det 

dagliga arbetet som skapar ett förtroende för att den lönesättande chefen har gjort en tydlig 

bedömning. Inte enbart kontinuerlig återkoppling påverkar förtroendet för chefens bedömning 

utan även tydlighet i vad som belönas påverkar förtroendet. Det tycks även vara så att 

medarbetare lättare kan acceptera en sämre löneutveckling om detta förtroende finns. Detta 

anknyter till Bröms (2004) som menar att förtroendet som skapas kring hela processen som 

omgärdar lönesamtalet avgör om det individuella lönesystemet når framgång som styrmedel 

eller inte. 

Utmaningar med individuell lön som styrmedel 

I detta avsnitt presenterar vi vår andra frågeställning kring vilka utmaningar den lönesättande 

chefen står inför om denne ska ha möjlighet att styra sin verksamhet med individuell lön.  

Medarbetares uppfattningar av den individuella lönen och dess utmaningar 

Vissa medarbetare upplever att de bedöms på personliga egenskaper och inte utifrån 

prestationer. Flera av medarbetarna uttrycker att personkemin mellan chef och medarbetare 

påverkar löneutvecklingen. Många upplever att fjäsk och skvaller kan vara positivt för 

löneutvecklingen samtidigt som det skapar konflikter och sneda blickar på arbetsplatsen. En 

del av medarbetarna framhåller att konflikter mellan chef och medarbetare påverkar den 

enskildes löneutveckling negativt. Vissa av medarbetarna uttrycker att chefer har sina 

favoriter på arbetsplatsen och att detta påverkar vem som får extrauppgifter och där med 

också möjlighet till god löneutveckling.  
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Fortsättningsvis förefaller det återigen att förtroendet för chefen har en stor del i om 

medarbetare upplever att lönesättningen är gjord på rätt premisser. Det finns en uppenbar 

problematik att vissa medarbetare tycks ha möjlighet att fjäska sig till högre löneutveckling 

och detta visar sig skada förtroendet mellan chef och medarbetare men även medarbetare 

emellan. Detta får stöd av arbetslivsforskaren Lotte Alsterdal (2003) som menar att 

individuell lönesättning förutsätter förtroende mellan chef och medarbetare. Det visar sig att 

det till viss del finns ett svagt förtroende för hur chefen gjort sin bedömning och detta tycks 

påverka inställningen till den individuella lönesättningen.  

Chefers uppfattningar av den individuella lönen och dess utmaningar 

De tillfrågade cheferna upplever att det är en svår uppgift som lönesättande chef att se vad 

alla medarbetare gör och förmedla till medarbetarna att lönesättningen är utförd på rätt 

premisser. Flera av cheferna uttrycker att det inte alltid är lätt att styra med individuell lön då 

förståelsen för sin löneutveckling är individbunden. De menar att vissa individer har 

förmågan att se att den individuella löneutvecklingen speglar ett resultat och att styrmedlet då 

blir kraftigt. De anser att styrmedlet påverkas av om individen har viljan att förstå och 

acceptera vad lönen baseras på trots att de är missnöjda med sin löneutveckling. De tror att 

missnöje kan leda till att styrmedlet tappar kraft.  

 

En del av cheferna menar att individuell lön som styrmedel färgas av vilken kultur som finns 

på arbetsplatsen. Kulturen kan påverka vilken syn man har på individuell lön, beroende på 

ålder och arbetslagets sammansättning. Detta kan ge effekten att hur chefen än kommunicerar 

sitt uppdrag kommer missnöjet att bestå. Några chefer menar att det även är upp till 

medarbetaren att kommunicera sitt uppdrag om man vill vara med och påverka sin 

löneutveckling. Chefer upplever att det finns en tro om att chefen ska se varenda detalj varje 

medarbetare gör, men cheferna menar att den möjligheten är begränsad. Det har med det stora 

chefsuppdraget att göra, lön är endast en del i det stora hela. 

 

En del av cheferna känner att lönesättningsprocessen är någonting som tar mycket kraft och 

ställer lönesättande chefen inför en svår prövning. En av cheferna uttrycker en vilja att slippa 

lönesättningsprocessen i dess nuvarande form. Ibland handlar lönerevisionen om små summor 

som ska portioneras ut vilket gör att chefer upplever att det är mycket jobb för lite utdelning. 

Några av cheferna har påpekat att på grund av tidsbrist har de valt att slå ihop 

medarbetarsamtal och lönesamtal. Däremot har de reflekterat över konsekvenserna och några 
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av dem har återigen delat upp de två samtalen. Vid ett sammanslaget samtal uppfattar både 

chef och medarbetare att lönedelen hamnar i skymundan. De båda upplever att det blir mer 

fokusering på framtida utveckling än reflektion och utvärdering kring årets gångna 

prestationer, som i sin tur är grunden för löneutveckling.  

 

Det framstår att cheferna upplever lönesättningen som en svår och tidskrävande uppgift, detta 

får stöd av Neu (2006) som drar slutsatsen att chefer står inför en komplex arbetsuppgift. Det 

förefaller att cheferna upplever en svårighet i att vara tydliga i sina motiveringar för vad som 

ligger till grund för den enskildes löneutveckling. Detta tycks yttra sig i konsekvensen att 

medarbetare upplever lönesättningen som något som skapar missnöje och är godtyckligt. Det 

är inte bara styrmedlet som kan förlora sin funktion vid ett eventuellt missnöje med den egna 

löneutvecklingen utan det kan även skapa ett missnöje som kan gå ut över arbetslaget. 

Forskaren Jeffrey Pfeffer (2000) anser att intern konkurrens, vilket några av de tillfrågade 

medarbetarna anser att individuell lön kan skapa, bidrar till rutiner som främjar interna 

motsättningar inom arbetslag och arbetsgrupper. Det förefaller att styrmedlet tycks ha vissa 

begränsningar men att chefer anser att de kan styra sin verksamhet i rätt riktning med hjälp av 

individuell lön. Detta tycks bero på att individuell lön som styrmedel påverkas av flera olika 

saker som bland annat individens personlighet, kulturen på arbetsplatsen, attityden till 

individuell lön samt ytterligheter som att personer som fått hög löneökning vill leva upp till 

det. Detta berör vi ytterligare i diskussionsavsnittet.  

Individuell lön och motivation 

I denna del framställs svaren och analysen kring vår tredje frågeställning. Vi berör den 

individuella lönen som motivationsfaktor. Vi presenterar chefer och medarbetares 

uppfattningar kring den individuella lönens motiverande funktion idag och lyfter vilka andra 

motivationsfaktorer som finns i de tillfrågade verksamheterna.  

Lön som motivationsfaktor 

Både medarbetare och många av cheferna är tveksamma till att lön är en betydande 

motivationsfaktor. De båda grupperna anser att individuell lönesättning kan sporra en del. 

Men det är inte någonting de ser som avgörande för prestationen i sitt dagliga arbete. En del 

av cheferna upplever att de ser att god löneutveckling motiverar medarbetare att prestera 

ytterligare. De har sett att medarbetare presterat bättre och tagit mer ansvar i sitt arbete än 

tidigare när medarbetare har märkt att det avspeglats i det egna lönekuvertet. Några 
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medarbetare uttrycker att det känns som att de blir uppskattade och mer motiverade om de får 

en god löneutveckling. Både medarbetare och chefer ser snarare individuell lönesättning som 

en bekräftelse på att den enskilde har gjort ett bra jobb och motiverar en att fortsätta i samma 

spår. Däremot upplever medarbetare att om den individuella bedömningen varit tydligare och 

bättre motiverad med eventuella förslag på vidareutveckling skulle individuell lön motivera 

dem mer. Flera av cheferna samt medarbetarna tror att de som får en låg löneutveckling blir 

omotiverade och riskerar att försämra sina prestationer. Några av cheferna har sett att detta 

har skett i deras verksamhet.  

 

E                                   … D                                          

om löneutvecklingen ser sämre ut ett år. Motivationen kan därför både höjas och 

sänkas med lönen. (Chef 1) 

 

Det förefaller att både chefer och medarbetare inom Luleå kommun inte finner lön vara en 

stor motivationsfaktor utan snarare en bekräftelse på det arbete som utförts. Om en person blir 

missnöjd med sin löneutveckling kan det däremot leda till minskad arbetsmotivation. Detta 

anknyter till jämviktsteorin som säger att hur mycket en anställd investerar i sin kompetens, 

erfarenhet och ansträngning i arbetet behöver vara i balans med det som denne får tillbaka för 

att det ska leda till ökade prestationer. Om medarbetaren då upplever att denne har investerat 

mer än den får tillbaka i form av lön eller liknande kan den anställdes arbetsmotivation 

minska eller betyda att denne väljer att lämna sin anställning (Eriksson-Zetterquist, Kalling & 

Styhre 2006). Vår slutsats att lön inte är en stor motivationsfaktor får stöd av Herzbergs 

(2003) argument om att lön är en hygienfaktor det vill säga att lön inte motiverar medarbetare 

utan snarare att bristen på lön eller utebliven höjning skulle skapa vantrivsel.  

Andra motivationsfaktorer än lön 

En del av cheferna lyfter att det är den enskildes förståelse av hur chefen har värderat 

prestationerna som avgör i vilken grad den enskilde blir motiverad. De anser att det är 

personbundet hur stor motivationsfaktor lön är. För vissa medarbetare är trivsel på 

arbetsplatsen, gemenskap, att ha roligt på jobbet och att arbetet skapar mening viktigare än 

lön. Det framgår att flera medarbetare anser att de skulle bli mer motiverade i sitt arbete om 

de fick regelbunden feedback och förtroende för ansvarsområden. Även om de anser att lön är 

viktigt är det inte främsta anledningen till att de trivs och blir motiverade till att prestera i 

arbetet. Men några av medarbetarna lyfter att lön är en av deras motivationsfaktorer. Det är en 
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bidragande orsak till att de vill prestera ytterligare och de har upplevt att deras prestationer 

avspeglats i lönekuvertet. De som upplever att lön är en motivationsfaktor är också positiva 

till individuell lönesättning. En mindre andel chefer och de flesta medarbetarna anser att om 

den individuella löneprocessen fungerat bättre än den gör idag skulle individuell lön motivera 

mer.  

 

Det är inte lön som motiverar mest, det är feedback och uppskattning. Och om 

man får personliga ansvarsområden vet man att man som individ har betydelse för 

sammanhanget. (Medarbetare 2) 

 

Vår slutsats är att det är flera faktorer som spelar in för att medarbetares arbetsmotivation ska 

öka. Det tycks inte vara enbart lön som påverkar medarbetares motivation och prestation. För 

medarbetare inom Luleå kommun framgår det att arbetsmotivationen ökar med feedback, 

utökat ansvar, trivsel med mera. Även om lön tycks vara en mindre betydande 

motivationsfaktor verkar det ändå vara en underliggande motivationsfaktor hos flera av de 

tillfrågade. Detta går delvis i linje med Herzbergs (2003) teori som menar att hur en 

medarbetare upplever arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, utmaningar och ansvar är 

centralt för att skapa motivation. Herzberg (2003) menar att lön inte motiverar, det kan vi 

däremot förkasta då vår slutsats visar att lön är en indirekt motivationsfaktor. Det framstår att 

det är olika från individ till individ vad som motiverar en till att prestera och detta får även 

stöd av både Maslow och McClellands behovsteorier som menar att personer är olika och har 

olika behov (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

 

Detta anknyter även till Eriksson et al. (2011) forskning kring att det inte är den faktiska 

lönen som motiverar medarbetare utan upplevelsen av den egna lönen. Vi kan stödja vår 

slutsats på den diskussion som Eriksson et al. (2011) för kring upplevelsen av den faktiska 

lönen och känslan av hur pass rättvis lönen påverkar en medarbetares engagemang, trivsel 

samt motivation och prestation. De visar sig att om en medarbetare upplevt att deras 

löneutveckling avspeglat prestationerna i arbetet har även dennes arbetsmotivation ökat. Detta 

får medhåll från Eriksson et al. (2011) som lyfter att individfaktorer som ålder, kön och 

personlighet tycks vara betydelsefulla för medarbetares motivation i arbetet.  

 

Det finns de chefer och medarbetare som tror att den individuella lönen gör mer skada än 

nytta motivationsmässigt. Det beror framförallt på att enskilda medarbetare kan bli besvikna 
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och det går ut över deras prestationer. Men den enskildes besvikelse kan även skapa 

konflikter i en arbetsgrupp och därmed göra att det sprids ett missnöje som påverkar hela 

arbetslagets prestation. Cheferna anser därför att de står inför en svårighet att få besvikna 

medarbetare att förstå hur de kan påverka sin löneutveckling vidare. Flertalet chefer anser 

också att de behöver bli bättre på återkoppla och ge feedback för att den individuella 

lönesättningen ska få tydlighet och i längden leda till bättre prestationer.  

 

Det visar sig också att om medarbetare skulle se kopplingen mellan prestation och lön skulle 

individuell lönesättning motivera medarbetare ytterligare. Detta stödjer vi på Stråberg (2010) 

som menar att bristen på koppling mellan prestation och den lön medarbetarna får anses vara 

ett hinder för att uppnå effekten ökad arbetsmotivation och prestation. Det förefaller att det 

finns en positiv attityd till individuell lön, trots att majoriteten är missnöjda med sin faktiska 

lön. Men det finns faktorer som spelar in för att en positiv attityd ska omvandlas till 

arbetsmotivation och enligt Eriksson et al. (2011) är detta bland annat kännedom om 

lönekriterier, lönesamtal och återkoppling. De argument som Eriksson et al. (2010) för kring 

hur den positiva attityden ska omvandlas till motivation stödjer vår slutsats att brist på 

koppling mellan prestation och lön är ett hinder för ökad motivation i de tillfrågade 

verksamheterna. 

Sammanfattande slutsatser 

Det tycks finnas en positiv inställning till idén om individuell lönesättning bland medarbetare 

och chefer på Luleå kommun. Samtidigt som de är positiva till den individuella lönen anser de 

flesta av våra informanter att individuell lönesättning kan leda till missnöje. Det tycks även 

finnas ett utbrett missnöje hos de tillfrågade medarbetarna. En av våra slutsatser är att den 

lönepolitik Luleå kommun har och de rådande kriterierna är välkända. Dock bör de förankras 

ytterligare och bli mer specificerade till den aktuella verksamheten för att undvika fortsatt 

missnöje. Vår slutsats får stöd av Andersson-Stråberg et al. (2005) som menar att det är 

viktigt att de kriterier som används för att värdera en medarbetares prestation förstås av både 

chef och medarbetare och att det finns en gemensam definition av hur bedömningen kommer 

att ske. Lönekriterierna ska också upplevas som möjliga att uppnå av både chef och 

medarbetare. Idag tycks det råda svårigheter för lönesättande chefer att specificera och göra 

kriterier som är mätbara och tydliga för medarbetare i den aktuella verksamheten. Problem att 

mäta resultat gäller i många delar av den offentliga sektorn (Sjölund & Wise 1997).  

 



 32 

Som svar på vår första och andra frågeställning är slutsatsen att trots det missnöje som flera 

av de tillfrågade medarbetarna uttrycker uppfattar chefer att individuell lön fungerar som ett 

styrmedel. Det förefaller att chefer inom Luleå kommun anser att de kan med hjälp av lön 

styra sin personal mot uppsatta mål i verksamheten. Men det tycks även finnas vissa 

utmaningar att bemästra om chefer vill styra sin verksamhet med individuell lön. Bland annat 

framgår det att personliga egenskaper, kultur, arbetslagets sammansättning tycks påverka 

medarbetares attityd till individuell lönesättning. Vi har belägg för att påstå att något som 

särskilt tycks påverka den individuella lönens styrfunktion är chefers kontinuerliga 

återkoppling. Detta tycks idag vara bristfälligt och bidra till att medarbetare upplever 

individuella lönesättningen som godtycklig och vag. Även forskare menar att feedback och 

förmedling av det som ligger till underlag för bedömning påverkar den individuella lönens 

styrkraft (Andersson-Stråberg et al. 2007).  

 

Svaret på vår tredje frågeställning är att lön tycks vara en indirekt motivationsfaktor. Stråberg 

(2010) menar att det är sunt förnuft och tidiga motivationsteorier som ger oss en bild av att 

individuell lön leder till ökad arbetsmotivation vilket inte verkar vara fallet i Luleå kommun. 

Precis som Herzberg (2003) diskuterar tycks det vara arbetsmiljö, kollegor, arbetsuppgifter 

och ansvar som spelar en viktig roll när det gäller ökad motivation och förbättrade 

prestationer. Det framgår att medarbetare inom Luleå kommun till viss del motiveras av lön 

men att andra faktorer är viktigare. Även chefer är av liknande åsikt. De anställda tycks 

uppskatta feedback och uppskattning i högre grad än ökad summa i lönekuvertet, vilket tycks 

vara det som skulle kunna leda till högre prestationer.  
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Diskussion 

I följande avsnitt diskuterar vi studiens genomförande och trovärdighet. Vi som författare 

diskuterar kring resultatet och dess tillhörande analys för att skapa nya tankegångar hos dig 

som läsare. De nya tankegångarna utmynnar sedan i förslag till vidare forskning inom 

området individuell lönesättning.  

Metoddiskussion 

Vi anser att vår studie har både styrkor och svagheter. Vi anser att vi har varit väl pålästa 

inom ämnet individuell lön i offentlig sektor, vi har en bild av hur forskningen inom området 

ter sig. Däremot har vi inte en internationell inblick i forskningen kring individuell lön då det 

är knapphändigt och i synnerhet eftersom vi valt att begränsa oss till offentlig sektor i Sverige. 

Några av de styrkor vi vill lyfta är att vi skaffade oss insikter om ämnet individuell lön innan 

utformningen av intervjuguider påbörjades. I ett första skede har detta gjort att vi bearbetat 

frågor som varit väsentliga för att undersöka det vi avsett att undersöka. Detta gör att vår 

studie har god trovärdighet. Vi valde att använda oss av röstinspelning vid intervjutillfället 

och vi anser att detta är en styrka vid en kvalitativ studie. Det gav oss möjligheten att i lugn 

och ro bearbeta materialet flera gånger och skapa oss en djupare förståelse av det insamlade 

materialet. Vi har vid transkribering av materialet vid några tillfällen upptäckt att följdfrågor 

skulle varit bra för att få fylligare svar på våra intervjufrågor. En av styrkorna i vår studie är 

att vi har varit två författare som tillsammans analyserat och diskuterat materialet. Vi anser att 

vårt resultat inte påverkats av att båda författarna inte deltagit vid alla intervjuer. Vi anser att 

detta har gjort att vi fått ett mer omfattande djup i vår studie. Under intervjuerna och 

efterföljande analys insåg vi utmaningen med att få medarbetares uppfattningar kring 

individuell lön utan att indirekt få en utvärdering av dess chef. Eftersom vi valde 

semistrukturerade intervjuer blev det möjligt att genom att ställa ytterligare frågor kring 

fenomenet individuell lön och avbryta en eventuell utvärdering av chefen. Samt poängtera att 

det är medarbetares uppfattning av individuell lön som är syftet med studien.  

 

Vi anser att en av styrkorna i denna studie är den höga graden av anonymitet som vi har 

arbetat med att behålla under hela studiens gång. Vi har använt oss av Vetenskapsrådets 

codex för forskning och har i största mån försökt att behålla informanternas anonymitet. Dock 

fanns en viss svårighet i att behålla full anonymitet då vissa av informanterna arbetade vid 

samma arbetsplats och därav kunde uppmärksamma att vi intervjuade deras kollegor. Vi 
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märkte dock att flera av informanterna frivilligt talat om att de valt att delta och därför ser vi 

inte detta som ett avsteg från vår etiska tankegång. Vår begränsning till tre år som 

lönesättande chef inom samma arbetsgrupp samt tre år som medarbetare under samma chef 

har enligt oss varit positivt för vår studies resultat. Vi anser att om vi valt andra 

urvalskriterier, exempelvis färre år som chef/medarbetare, hade svaren kunnat vara 

missvisande och ytliga. Vi har slumpmässigt valt informanter med olika utbildningsbakgrund 

och yrkeskategori. Trots att de har olika utbildning och befattning kan vi inte se någon 

skillnad i svaren. Vi kan se att trots utbildning och befattning tycks effekterna av individuell 

lön vara densamma. En sista önskan vi har är att det funnits mera tid till att göra en större 

undersökning där resultatet i högre grad kunnat generaliseras till hela Luleå kommun och ge 

en övergripande bild av uppfattningen av individuell lön i offentlig sektor.  

Övergripande diskussion 

Resultat och analys i denna studie tyder på en kraftig ambivalens hos både chefer och 

medarbetare angående individuell lönesättning. Samtidigt som alla tillfrågade chefer och 

medarbetare anser att den enskildes lön ska baseras på dennes prestationer framgår även att 

det är komplext. De båda grupperna uttrycker att lönekriterierna som finns idag är förankrade 

i verksamheterna men talar också om att de inte är konkretiserade. Det tycks framgå att 

medarbetare förstår lönekriterierna, men trots detta är dem missnöjda. Här råder en stor 

ambivalens gällande kännedom i relation till förståelse. Förstår de verkligen lönekriterierna 

om de är fortsatt missnöjda med sin löneutveckling? Eller handlar missnöjet snarare om att de 

inte håller med om chefens bedömning? Chefer menar att de känner medarbetare och enskilda 

prestationer och bedömer därefter, samtidigt som de lyfter att det är svårt att sätta lön på 

enskilda prestationer i ett arbetslag. Svårigheter att mäta och bedöma enskilda individers 

prestationer tycks vara en av anledningarna till varför individuell lönesättning betraktas som 

otydligt och godtyckligt. Medarbetare menar att det är otydligt vad som premieras samtidigt 

som de säger att de vet vad som premieras – vidareutveckling. Det skapar en reflektion kring 

den individuella lönens egentliga styrkraft – vad blir resultatet i verksamheten på grund av 

individuell lön om medarbetare inte vet vad som premieras?  

 

En aktuell fråga blir om det missnöje som finns påverkar den individuella lönens styrfunktion. 

En kan ställa sig frågan om styrmedlet påverkas av kultur, ålder, arbetslagets sammansättning 

och personlighet. Även om vårt syfte inte var att studera åldersstruktur såg vi en tendens att 

de äldre vi intervjuade var mer negativt inställda till individuell lön och att vissa arbetsplatser 
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hade en jargong som uppmanade till missnöje. En av orsakerna till de äldre är mer negativt 

inställda kan möjligtvis bero på att de är medvetna om att individuell lönesättning premierar 

vidareutveckling och hur kan dessa då vidareutveckla sig om de redan deltagit på de kurser 

och utbildningar som erbjuds?  Det kan vara så att de äldre till skillnad från yngre har haft ett 

annat lönesystem som inte bidrog till samma missnöje. De äldre upplevde att systemet med 

lönetrappan var mindre orättvist. Det framgick dock att de ändå upplevde att lönetrappan var 

orättvis eftersom de som inte alls tillförde något extra fick samma lön. Kanske hade en variant 

av lönetrappa med individuell del setts som mindre orättvist. Vi valde att inte beröra ämnet 

orättvisa speciellt mycket för att vi tycker att orättvisa är ett svårdefinierat begrepp och 

behöver en helt egen studie. Däremot tycker vi att det verkar som att de medarbetare som 

upplever att individuell lön är positivt och har gynnat deras löneutveckling inte är medvetna 

om vad deras löneutveckling baseras på. Vi tror därför att om den enskilde är nöjd med sin 

löneutveckling krävs inte samma motivering som när en enskild blir missnöjd på grund av sin 

löneutveckling. Vi misstänker att medarbetare som är missnöjda med sin faktiska lön är 

negativt inställda till hur den individuella lönesättningen fungerar.  

 

Lönekriterierna som ligger till grund för bedömning tycker vi överlag är positivt bemötta av 

chefer och medarbetare, även om kriterierna i vissa verksamheter är otydliga. Under 

intervjuerna kom det fram mycket negativt kring lönekriterierna samtidigt som informanterna 

uttryckte att de var nöjda med de kriterier som fanns. Vi tror dock att det är snarare är 

tillämpningen av lönekriterierna som är problemet. När lönekriterierna blir för abstrakta och 

inte är konkreta på verksamhetsnivå kan det få effekten att medarbetare upplever att 

lönesättningen snarare utgår från favorisering och är godtyckligt. Om ett arbete med att 

konkretisera lönekriterier skulle prioriteras ytterligare skulle effekten bli att fler medarbetare 

inte känner att löneutveckling beror på favorisering. Konkretisering kan stöta på problem 

beroende på kontexten i den aktuella förvaltningen. I en mjuk förvaltning har vi sett 

svårigheter att mäta resultat, vilket vi också tror påverkar möjligheten att konkretisera 

           O                                                            ” j   ”       ”     ” 

kan det vara avgörande för möjligheten att konkretisera och bearbeta kriterier som upplevs 

tydliga och möjliga att uppnå. Abstrakta lönekriterier tycks påverka attityden till individuell 

lönesättning. Vi ser ett mönster i att de som är missnöjda med hur individuell lön fungerar 

lyfter att det motiveras för lite kring kriterierna, inte själva kriterierna i sig. Därför tror vi, 

precis som vårt resultat visar, att mycket av missnöjet handlar om bristen på återkoppling och 

feedback under årets gång. Kanske även att missnöje uppstår beroende på hur motiveringen 



 36 

till löneutveckling sker i relation till lönekriterierna vid det aktuella lönesamtalet och 

lönemeddelarsamtalet. Möjligtvis hade inställningen till hur den individuella lönesättningen 

fungerar och den enskildes löneutveckling varit mer positiv om det skett mer återkoppling 

under årets gång. Även tydligare motivering vid lönesamtalet och lönemeddelarsamtalet kan 

påverka inställningen.  

 

Vi vill diskutera kring svårigheten att mäta resultat i arbete med människor. Vad är ett resultat 

när arbetet handlar om människor? Är det den goda omsorgen som belönas eller är det om du 

som medarbetare tar dig an administrativa uppgifter? Detta tror vi är ett dilemma. Vi kan 

utifrån vårt resultat se att många av medarbetarna vi intervjuat upplever att det är 

administrativa uppgifter eller extrauppgifter som premieras. Cheferna upplever dock att de 

premierar engagemang, ansvar och kompetens. Här syns svårigheter få samma definition av 

engagemang, ansvar och kompetens, vad betyder det i den aktuella verksamheten?  

 

Känslan vi fick under våra intervjuer var att medarbetare känner att de får veta att de bedöms 

på saker som de själva inte längre minns eller saker som baseras på skvaller, slumpen eller är 

tagna ur sin kontext. Chefer tycks bedöma medarbetaren på en helhetsbild som denne fått av 

medarbetares prestation under årets gång. Det tycks finnas en problematik i hur chefen ska 

förmedla denna helhetsbild för att skapa en förståelse för den bedömning denne har gjort. På 

lönesamtalet kan det presenteras en bråkdel av de prestationer som medarbetaren genomfört. 

Effekten är att det kan skapa ett missnöje hos medarbetaren och en känsla av att chefen tycks 

ha undgått eller inte värderat rätt eller bara delar av en medarbetares prestation. Detta kan i 

sin tur leda till att medarbetare känner att deras löneutveckling är gjord på fel premisser och 

orättvis vilket i sin tur kan leda till minskad arbetsmotivation. Något som vi vill lyfta är att det 

framgår tydligt att lönefrågan och det eventuella missnöjet är mest aktuellt i nära anslutning 

till lönerevisionen. De flesta medarbetare upplever att de går vidare och fortsätter sitt arbete 

på ett bra sätt även om de upplever ett missnöje kring deras faktiska löneutveckling. Vi tror 

att detta möjligtvis kan vara en bidragande orsak till varför individuell lön till viss del 

fungerar som styrmedel.  

 

Vi anser att det finns en viss problematik för lönesättande chefer att lägga ribban för 

löneutveckling på en konsekvent nivå. Indirekt har det framgått i intervjuerna att chefer 

undviker att sätta noll kronor eller lägre än 100 kronor för att de upplever att det kan skapa ett 

missnöje och besvikelse att motivationen helt uteblir och att verksamheten drabbas. Möjligen 



 37 

är detta något som vi tolkat in med hjälp av vår förförståelse. Det tycks finnas en viss 

komplexitet i chefers arbete med lönesättning. Vi tror att de chefer som lönesätter känner att 

de inte kan eller vill ge en medarbetare utebliven lönehöjning. Därav blir det också svårt att 

säga vad i en aktuell lönespridning som faktiskt beror på individuell lönesättning. Effekten av 

att chefer inte har mod att ge medarbetare noll kronor vid löneöversynen kan leda till att den 

aktuella lönespridningen i en verksamhet beror på andra saker än individuell lönesättning, 

exempelvis grundlön och tidigare tarifflön. Det finns troligtvis chefer som utgår från ett visst 

snitt när de sätter lön, för att undvika konflikter i arbetsgruppen. Det gör att vi ifrågasätter hur 

stor del av lönespridningen inom en yrkesgrupp beror på individuell lön. Vi tror att det finns 

svårighet för chefer att motivera låg eller utebliven löneutveckling och att sen lyckas 

entusiasmera den enskilde till att förbättra sina prestationer. Vi har också reflekterat över hur 

chefer använder individuell lönesättning. Möjligtvis använder vissa chefer en form av negativ 

lönesättning. Vilket vi tror innebär att det finns chefer som använder den individuella 

lönesättningen som en piska snarare än en morot för ökad motivation, att chefen kan hota med 

minskad eller utebliven löneutveckling. Dels kan det skapa en känsla av att ökad 

löneutveckling inte signalerar att den enskilde gjort något bra, utan snarare signalerar minskad 

eller utebliven löneutveckling som ett straff. Vi tror att detta kan leda till att det skapas 

missnöje till lönesystemet men även minskat förtroende till chefen. Vilket i sin tur kan skada 

arbetsmotivation, trivsel etcetera.  

 

När det gäller motivation och prestation hävdar vi, precis som vi kan se i vårt resultat, att lön 

är en indirekt motivationsfaktor. Vi menar absolut att lönen kan motivera personer att 

prestera, men att det är många andra saker som motiverar mer. I offentlig sektor är 

löneutrymmet begränsat vilket också ger en begränsad summa i plånboken, detta gör att lön 

troligtvis inte är den största motivationsfaktorn om man arbetar med barn, ungdomar eller 

patienter. Vi upplever att de som deltagit i denna studie drivs av viljan att utveckla och arbeta 

med barn/ungdomar eller omsorgen till patienten. Vi anser att trivsel och givande 

arbetsuppgifter samt feedback och återkoppling därför bidrar till bättre prestationer i högre 

grad än lönen. Även om lönen kan vara en bekräftelse på att den enskilde har gjort ett bra 

arbete. Vi vill påstå att lön kan bidra till ökad motivation och prestation i arbetet, men då 

gäller det att den individuella lönesättningen visar kopplingen mellan prestationen och 

faktiska lönen. Vi tycker oss se ett mönster i resultatet att lön kan både motivera och sänka 

motivation. Möjligtvis kan detta bero på vad den enskilde har för uppfattning av sina egna 

prestationer och den givna lönen. Om den enskilde jämför sin löneutveckling med andra i 
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arbetsgruppen eller en snittsumma som cirkulerar på arbetsplatsen kan den egna subjektiva 

upplevelsen av lönen bli positiv eller negativ. Vi antar att detta i sin tur kan bidra till att lönen 

antingen motiverar eller sänker motivationen.  

 

Det vi märkt under vår studie är att det råder en stor diskrepans mellan attityderna till 

individuell lön. Alla som deltagit är positivt inställda till själva grundidén om att lön ska 

avspegla prestationer men samtidigt är majoriteten missnöjda med hur det fungerar idag. Det 

framgick att en minoritet var nöjda med individuell lönesättning, men detta är svårt att lyfta 

fram i resultatet. Mest på grund av att trots att de var nöjda med individuell lönesättning hade 

de en hel del negativa åsikter om hur det fungerar. Vi kan se att vissa har varit nöjda med sin 

löneutveckling och har en positiv inställning till individuell lön, vi tror dock att detta kan bero 

på flera saker. Dels antar vi att ålder kan ha en bidragande orsak men även personlighet, 

självuppfattning och självkännedom. Vår hypotes är att mycket av attityden till individuell 

lönesättning baseras på hur den enskilde är som person och om denne har viljan att förstå vad 

sin löneutveckling bygger på.  

Förslag till vidare forskning 

Mot bakgrund av vår studie finner vi det angeläget att göra en undersökning på ett större urval 

för att få en representativ bild av uppfattningen kring individuell lön i offentlig sektor. Vi tror 

att det kan se annorlunda ut beroende på i vilken förvaltning, yrkeskategori eller yrkesgrupp 

                      M j                                             “     ”           

förvaltningar är mera “ j   ”                                        B   - och 

un                                                               “ j   ”                  

de innefattar arbete med människor. Hade vi däremot undersökt exempelvis Tekniska 

förvaltningen och Fritidsförvaltningen hade vi undersökt förvaltningar som kan klassas som 

“     ”       j                                             Vår hypotes är att det är svårare att 

mäta resultat och skapa konkreta lönekriterier i ett yrke där den främsta arbetsuppgiften är 

omsorg till människor och att det möjligtvis är lättare att                  ”     ” 

arbetsuppgifter. Vi tror att detta kan leda till att det finns olika uppfattning om hur individuell 

                        ” j   ”            ”     ”                En kvantitativ studie som 

               “ j   ”     “     ”     altningarna skulle kunna ge en mer uttömmande bild 

av hur individuell lönesättning uppfattas i de olika förvaltningarna. Detta vore intressant att 

undersöka för att få förståelse för var i den offentliga sektorn som det finns mest svårigheter 

att tillämpa individuell lönesättning som styrmedel. Utifrån det resultat vi presenterat i vår 
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studie skulle vi även finna det intressant att fokusera på andra styrmedel än individuell lön. En 

av slutsatserna i vårt resultat är att lön inte är den främsta motivationsfaktorn och att det finns 

andra saker som styr våra prestationer. Det skulle därför vara intressant att lägga större fokus 

på vilka styrmedel som har betydelse för vår arbetsmotivation.  

 

I denna studie framgår att det finns vissa svårigheter i chefers användning av individuell 

lönesättning som styrmedel. En av de saker som tycks påverka tillämpningen är tidsbrist. Vad 

händer då med användningen av individuell lönesättning när tiden inte räcker till? Vår 

hypotes är att det kan få effekten att de som är duktiga fortsätter vara duktiga och öka sin lön. 

Vi tror att tidsbristen kan skapa hinder för chefer att se och uppmärksamma lågpresterande 

medarbetares prestationer. Om en chef har en uppfattning av vilka medarbetare som är hög- 

och lågpresterande tror vi att detta kan leda till att uppfattningen av en individ istället för 

deras faktiska prestationer styr den enskildes löneutveckling. Detta kan möjligtvis leda till att 

löneklyftor på arbetsplatsen ökar långsiktigt. Det tycks vara en målsättning att löneklyftor ska 

finnas men de bör upplevas som logiskt grundade och detta kan vara svårt om det är tidbristen 

som orsakat löneklyftor. Vi tror att löneklyftor är någonting som kan få långsiktiga 

konsekvenser som exempelvis missnöje på arbetsplatsen, känsla av orättvisa eller rent av att 

personer väljer skada företaget resultat genom att minska sina prestationer. Det vore intressant 

att studera hur chefers arbetsbelastning påverkar tillämpningen av individuell lönesättning och 

vilka konsekvenser detta får. För att se om vår hypotes om tidsbrist stämmer hade det varit 

intressant att genomföra en studie kring hur chefer som har hög respektive lägre 

arbetsbelastning upplever tillämpningen av individuell lönesättning och jämföra det med hur 

medarbetare upplever individuell lönesättning  

Slutord 

Vi önskar att denna uppsats kan skapa nya tankar kring fenomenet individuell lönesättning 

samt ge en inblick i hur individuell lönesättning fungerar som belöning- och styrinstrument i 

en offentlig verksamhet. Vi hoppas att Luleå kommun och andra kommuner i Sverige kan 

använda denna uppsats för att utveckla deras arbete med individuell lönesättning som 

styrmedel och motivationsinstrument.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide - Lönesättande chef 

 

Allmänt om begreppet individuell lön 

- Vad betyder individuell lön för dig?  

- Varför tror du att man använder sig av individuell lönesättning? 

 

Individuell lön i din verksamhet 

- Hur ser lönespridningen ut i din verksamhet? 

- Hur arbetar du med individuell lönesättning? 

 

Individuell lön som styrmedel 

- Upplever du att individuell lönesättning fungerar som verktyg för att styra din personal att 

arbeta mot de uppsatta mål som finns i din verksamhet? 

- Om ja: Hur skulle du beskriva att individuell lönesättning bidrar till 

måluppfyllelse? 

- Om nej: Vad upplever du är orsaken till att individuell lönesättning inte fungerar 

som ett styrmedel? Vilken lönesättning tror du hade fungerat bättre? Varför? 

 

- Vilka förutsättningar anser du behöver finnas för att du som chef ska kunna tillämpa 

individuell lönesättning som ett verktyg för att styra din personal att arbeta mot uppsatta mål? 

 

- Känner du att du har tillräckligt med utbildning och verktyg för att tillämpa individuell 

lönesättning? 

 

Individuell lön som motivator 

- Tror du att det finns ett samband mellan individuell lön och motivation? 

- Upplever du att individuell lönesättning påverkar motivationen hos dina medarbetare? 

- Om ja: Hur påverkar individuell lön motivationen? 

- Om nej: Varför tror du att individuell lön inte bidrar till förändrad motivation? Vad 

tror du skulle göra dom mer motiverade?  

 

- Har du i din verksamhet sett att individuell lön påverkat motivation och prestation hos dina 

medarbetare? Har du något exempel? 
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-  Vilka positiva respektive negativa effekter tror du att individuell lön kan ha på 

medarbetares motivation och prestation? Har du något exempel?  

 

Löneprocessen 

- Upplever du att dina medarbetare förstår vad deras faktiska lön baserats på? 

- Vad tror du som chef är viktigt för att de anställda ska uppleva att den individuella lönen 

avspeglar deras prestation i arbetet?  

 

- Är det något vi glömt att ta upp som du tycker är viktigt och vill belysa? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide - Medarbetare 

 

Allmänt om individuell lön 

- Vad är individuell lönesättning för dig? 

- Vad har du för inställning till individuell lönesättning?  

- Hur upplever du att individuell lönesättning fungerar på din arbetsplats? Vad bidrar det till? 

 

Motivationsfaktorer 

- Vad motiverar dig till att prestera i ditt arbete? 

- Vad skulle göra att du blev mer motiverad i ditt arbete? 

- Hur påverkar individuell lönesättning din motivation och prestation?  

- Upplever du att man diskuterar löner inom arbetsgruppen? 

 

Löneprocessen vid individuell lönesättning  

- Känner du till vilka mål som finns för arbetsplatsen? Är de tydliga?  

- Upplever du att ditt arbete bidrar till att uppnå målen? På vilket sätt? 

- Känner du att du kan påverka din lön? Hur känner du att du kan göra det? 

- Är du medveten om vad din lön baseras på? 

- Vad anser du är viktigt under löneprocessen för att du ska bli nöjd med den lön du får? 

- Är det något vi glömt att ta upp som du tycker är viktigt och vill belysa? 

 

 


