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Abstract  

The aim of this study is to investigate and identify perceptions, problems and challenges that 
may arise for wage-setting managers as well as individual employees when working with a 
performance-based payroll system. A letter of formal notice was sent to a recruitment 
company inviting them to participate in the study, which also included an explanation of the 
study’s purpose, approach and procedure. Data was collected through semi-structured 
interviews with nine participants, including the wage-setting manager. The study has given 
insight into how these participants perform in relation to the performance-based payroll 
system and the results of the study imply that their experiences vary to a great extent. The 
wage-setting manager believes that the payroll system is well-functioning. However, he finds 
challenges in creating a common interpretation of the salary criterias with his employees, as 
well as communicating the basis of his wage-setting decisions. For employees, results show 
that the payroll system contributes to experiences of increased motivation and development, 
as well as stress. Additionally, the study indicates that the results reflect a gender perspective 
as the women in the study are more prone to stress caused by the performance-based payroll 
system than men. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka och identifiera möjligheter samt utmaningar som kan 
uppstå för lönesättande chef och enskilda medarbetare vid arbete efter ett individuellt 
prestationsbaserat lönesystem. Ett missivbrev skickades ut till ett rekryteringsföretag som 
inbjöd dem att deltaga i studien. Missivbrevet innehöll en redogörelse av studiens syfte såväl 
som tillvägagångssätt. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med nio 
respondenter, inklusive den lönesättande chefen. Studien har givit insikt i hur de anställda på 
företaget upplever det individuella prestationsbaserade lönesystemet, och resultatet har visat 
att deras upplevelser och erfarenheter varierar i stor utsträckning. Den lönesättande chefen 
anser att det prestationsbaserade lönesystemet är välfungerande. Han finner dock utmaning i 
att skapa en gemensam tolkning av lönekriterierna för samtliga i arbetslaget, samt vid 
kommunikation av lönesättning med lönekriterierna som utgångspunkt vid medarbetarsamtal. 
De anställda finner utmaning i lönekriteriernas definition således även kring vilket 
handlingsutrymme de har utifrån kriterierna. Indikatorer i resultatet visar även att det finns ett 
övergripande mönster utifrån ett genusperspektiv som visar att kvinnor tenderar att uppleva 
mer stress än män på företaget, på grund av det individuellt prestationsbaserade lönesystemet. 
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Inledning 

Förra sekelskiftet blev ett startskott för modernisering och utveckling i samhället i form av 
tekniska innovationer som ger stora möjligheter för företag att expandera. Konkurrenskraften 
har blivit tydligt framväxande. För att företag idag ska kunna avancera behövs inte endast den 
senaste formen av teknik utan även anställda som har hög kompetens inom området. 
Problemet inom många organisationer idag är förmågan att behålla och locka till sig de bästa 
kandidaterna på arbetsmarknaden, och detta på grund av den ökade konkurrensen som präglar 
företagen i allt stor utsträckning. Det kan således vara till arbetsgivarnas intresse att erbjuda 
anställda monetära incitament i form av provision, ackord och bonusar för att behålla och 
attrahera kandidater till företaget. Enligt SACO (2009) kan detta uppnås genom att erbjuda 
anställda en prestationsbaserad lön, det vill säga en lön som baseras på hur väl individer 
presterar i linje med företagens mål. Individuella prestationsbaserade lönesystem har blivit 
betydligt mer vanligt i Sverige och något som kontinuerligt ökar inom flera branscher på den 
svenska arbetsmarknaden (SACO, 2009). 
  
Vidare ställer den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden krav på anställdas kunskaper och 
kompetens då det är det mänskliga kapitalet som företag livnär sig på för att överleva och 
konkurrera på den kontinuerligt föränderliga arbetsmarknaden. Enligt SACO måste dagens 
företag se till att anställda presterar på bästa sätt för att företagen ska vara aktuella och 
konkurrenskraftiga. Utöver att den prestationsbaserade lönen kan ses som en strategi i syfte 
att attrahera anställda till företag, kan den således också ha en betydande roll som motivator 
till enskilda medarbetare (SACO, 2009).  
  
För att anställda ska kunna leva upp till de krav som i dagsläget ställs på arbetsmarknaden har 
vi märkt en stor koncentration kring ämnet prestationsbaserad lön. Vi har därför valt att 
fokusera på detta ämne i studien och belysa hur detta fenomen tenderar att påverka såväl chef 
som anställda utifrån hur det individuella prestationsbaserade lönesystemet är upplagt.  
Förhoppningen är att valet ska bidra med mer kunskap för såväl chefer som anställda med 
inriktning på prestationsbaserad lön inom forskningsfältet organisationspedagogik. 
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Bakgrund 

Avsikten med denna studie är att undersöka och identifiera både positiva och negativa utfall 
som kan uppstå i arbete med ett individuellt prestationsbaserat lönesystem. Förhoppningen är 
en djupgående analys kring identifiering av upplevelser och utmaningar som uppstår för såväl 
lönesättande chef som anställda. Studiens huvudfrågeställning rör huruvida lönesättande chef 
och anställda i arbetslaget upplever hur det är att arbeta med det lönekriterier som 
utgångspunkt, såväl som identifiering av utmaningar i arbetet. Detta undersökningsområde är 
av stort intresse då det finns befintlig forskning och teorier kring individuell 
prestationsbaserad lönesättning och ökad produktivitet. Fackförbundet Kommunal (2015), 
med över en halv miljon medlemmar i över 230 yrken, argumenterar att individuella 
lönesystem ökar lönespridning, vilket i sin tur ökar produktivitet. Fackförbundet menar att 
prestationsbaserat lön vid individuella lönesystem ökar anställdas motivation i förhållande till 
deras lön (Lapidus i SVD, 2015). Kommunal (2017) förespråkar att ökad produktivitetet och 
prestation i arbetet ska leda till ökat incitament i form av högre lön (Kommunal, 2017). 
  
John Lapidus, forskare vid Institutionen för ekonomi och samhälle på Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet, hävdar dock i sin avhandling Social Democracy and the Swedish 
welfare model. Ideational analyses of attitudes towards competition, individualization, 
privatization (2015) att ingen empiriskt har kunnat bevisa att individuell prestationsbaserat 
lönesättning leder till högre produktivitet (Lapidus, 2015). Dessa olika åsikter visar på 
komplexiteten i ämnet och bidrar i sin tur till ökat intresse för forskning.  
  
Det kommande avsnittet som berör tidigare forskning inom ämnet belyser både möjligheter 
och utmaningar med att arbeta utifrån lönekriterier som utgångspunkt vid ett individuellt 
prestationsbaserat lönesystem, och det är dessa komponenter som kommer att undersökas i 
studien. Studien syftar inte att undersöka skillnader mellan hur olika arbetslag upplever att det 
är att arbeta efter ett individuellt prestationsbaserat lönesystem, utan istället enskilda 
individers upplevelser av lönesystemet. Temat studeras således utifrån ett individuellt 
perspektiv med fokus på endast ett arbetslag och dess anställda, och inte kring skillnader i 
upplevelser mellan olika arbetslag. 
  
Vidare finns olika beskrivningar och förklaringar av hur ett individuellt prestationsbaserat 
lönesystem fungerar. Utformning och tillämpning av lönesystemet kan också variera mellan 
olika branscher, sektorer och arbetsplatser. Denna studie kommer att utgå från Stig 
Blomskogs (2013) redogörelse för lönesystem då det i avsett företag tillämpats ett lönesystem 
lik redogörelsen. Blomskog, forskare vid Södertörns högskola, hävdar att en grundläggande 
princip i individuella prestationsbaserade lönesystem är att en medarbetares lön ska baseras på 
dennes arbetsprestation. En annan grundläggande princip är att varje enskild medarbetare ska 
ges möjlighet till lönesamtal med den lönesättande chefen som ska göra en sammantagen 
värdering av varje medarbetares enskilda arbetsprestation. Enligt Blomskog ska värderingen 
av arbetsprestationerna baseras på ett antal lönekriterier som också kan förstås utifrån 
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begreppet delprestationer. Varje kriterium utgör en viss typ av prestation och tillsammans 
utgör samtliga delprestationer den totala arbetsprestationen (Blomskog, 2013).  Blomskog 
förklarar konceptet på följande sätt: 
 
Totalprestation = (Delprestation 1, delprestation 2, …, delprestation N) 
 
Som lönesättande chef menar Blomskog att man kan göra ett beslut om lönesättning för 
individuella medarbetare med hjälp av denna modell. Han menar att lönesättning i första hand 
bestäms utifrån samlad information om varje medarbetares delprestationer, sedan följer en 
värdering av dessa, vilket i sin tur följs av en sammanvägning av delprestastationerna till en 
summerad totalprestation. Varje enskild medarbetares totala prestation blir i detta fall 
utgångspunkt för vilken lön som den anställde får, och denna bedömning sker individuellt 
(Blomskog, 2013).  
  
En utmaning som uppmärksammas är värderingen av enskilda anställdas arbetsprestation i 
förhållande till varje kriterium. Blomskog förklarar hur chefer kan ha svårt att värdera och 
bestämma vad som skiljer olika nivåer av en arbetsprestation. För att underlätta 
värderingsprocessen föreslås att anställdas arbetsprestation kan mätas genom en 
värderingsskala. Varje skalsteg ska ange en prestationsnivå, exempelvis genom att gradera 
den anställdes prestation utifrån skalan 1-5 där varje siffra representerar en nivå. Det ska vara 
tydligt för medarbetarna vad som förväntas av dem för varje steg på värderingsskalan. Valet 
av värderingsskala bör dock vara välmotiverat från företagets sida då värderingen av en 
medarbetares totala arbetsprestation baseras på beslutet om hur prestation riktat till enskilt 
lönekriterium ska sammanvägas (Blomskog, 2013). 

Tidigare forskning   

Att sätta en lön för individuella medarbetare kan vara en av de största utmaningarna för chefer 
i ett företag, desto mer om det ska sättas en lön på individuella medarbetare som arbetar efter 
en prestationsbaserad lön. Enligt Jaime Aleite, författare av boken “Allt om lönekriterier” 
(2013) och förhandlande ombudsman på fackförbundet Civilekonomerna, kan lönesamtal bli 
känsliga. Det finns en stor risk att anställda kan känna sig orättvist behandlade på grund av 
bedömning av prestation. Aleite diskuterar hur subjektiva värderingar kan uppfattas som ett 
av de största problemen som uppstår vid lönesättning och att chefer får bemöta kritik efter att 
ha satt en viss lön på grund av detta. Lönesättningen kan upplevas som orättvis mellan 
anställda då det kan uppstå en rädsla för att lön fastställs på bristfällig grund med inslag av 
den lönesättande chefens egna tankar och åsikter. Det kan anses att den anställdes prestation 
minskar i betydelse och att en subjektiv bedömning i form av möjlig favorisering tar över. 
Chefer måste således kunna förklara och motivera beslut för att medarbetare ska kunna 
acceptera lönesättningen samt möjliggöra en gemensam tolkning av på vilka grunder lönen 
har fastställts. Aleite har utsett faktorer som kan underlätta lönesamtalen för lönesättande 
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chefer för att på bästa sätt göra lönesamtalen till en trevligare upplevelse, detta i syfte att ge 
stöd till chefer som vill göra löneprocessen rättvis. Enligt Aleite kan detta uppnås genom att ta 
fram och definiera tydliga lönekriterier som kan ge stöd till chefen under lönesamtalen. 
Lönekriterier underlättar lönesättningen för chefer då de har något att förhålla sig till vid 
beslut om lön under lönesamtal. För anställda underlättas förståelsen för varför de har fått en 
viss lön när de vet vad beslutet har grundats sig på. Betydelsen av väldefinierade lönekriterier 
måste således framgå tydligt för att individuell lönesättning vid prestationsbaserat arbete ska 
upplevas som rättvis. Det ska framgå tydligt för både chef och medarbetare vad som menas 
med exempelvis begreppet “initiativtagande” för att eliminera risken för oklarhet och därmed 
konflikt (Aleite, 2013). 
  
Aleite belyser vidare att lönekriterierna bör vara heltäckande. Lönekriterierna ska bedöma en 
medarbetares prestation i sin helhet, och inte bara utifrån vissa utvalda bitar; de ska med andra 
ord täcka hela arbetet. Enligt Aleite finns inget fast mått på hur många lönekriterier ett företag 
bör ta fram, dock har forskning visat att det räcker med fyra till sex kriterier för att kunna göra 
en heltäckande bedömning av anställdas arbetsprestation. Det uppmärksammas att det kan 
uppstå problem med att skapa en förståelse för helhetsbedömningen och lönesättningen om 
den baseras på för många kriterier (Aleite, 2013).  
  
Vidare visar Aleites forskning att lönekriterierna bör vara riktade mot att främja företaget, 
vilket betyder att företaget måste stämma av varje lönekriterium mot verksamhetens 
övergripande mål. För att bidra till en ökad förståelse för vilken betydelse lönekriterierna har 
för verksamheten bör dessa också tas fram i samverkan med medarbetarna. Det är viktigt att 
lönekriterierna presenteras och förklaras tydligt för nyanställda. Aleite förklarar hur företag 
oftast fokuserar på att ta fram lönekriterier men förlorar syftet med dem längs vägen då de 
inte lägger ner tid på att hitta en gemensam tolkning av betydelsen. Forskningen har även 
visat att det är viktigt att som företag ha lönekriterier som är graderade. Det ska framgå klart 
vad som skiljer en bristande arbetsprestation från en berömlig, i syfte att göra 
lönesättningsprocessen mindre subjektiv samtidigt som att underlätta mätning av prestation. 
Lönekriterierna bör även kunnas tillämpas i praktiken och detta på lika villkor, samtidigt som 
de också bör vara komparativa. Det har historiskt sett varit ett problem ur ett 
jämställdhetsperspektiv att lönekriterier tillämpas på ena könet och inte på det andra. 
Lönekriterierna ska därför eftersträva att vara könsneutrala, och att de ska gå och tillämpa på 
båda könen (Aleite, 2013). 
  
Teresia Stråberg, seniorkonsult vid Institutet för personal- och företagsutveckling (2012), 
påstår att en förutsättning för ett hållbart arbete inom prestationsbaserad lön är att såväl chef 
och som anställda har samma uppfattning av lönekriteriernas definition. Stråberg förklarar hur 
lönen inte blir ett positivt styrningsinstrument endast på grund av att chefen tycker att de 
anställda har en rättvis och sakligt grundad lön. Det krävs en enighet mellan båda parter kring 
kriteriernas betydelse. Det ska vara tydligt hur den anställde förväntas agera på arbetsplatsen i 
förhållande till de krav som lönesättande chef ställer (Stråberg, Institutet för personal- och 
företagsutveckling, 2012). 
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Vidare lyfter Staffan Julius i en artikel i Handelsnytt (2013, 25 juni) fram att anställda som 
inte når de lönekriterier och krav som ställs i tjänsten måste få hjälp att utvecklas genom 
exempelvis kompetensutveckling. Problematiken finnes här i en upplevelse kring att anställda 
i många fall inte får den hjälp de behöver för att faktiskt nå lönekriterierna, utan således 
istället lämnas med vetskapen om att de inte presterar bra nog. Lönekriterier måste följas upp 
för att anställda ska känna sig tillräckliga och viktiga i organisationen (Julius, 2013, 25 juni).  
  
Alfie Kohn, amerikansk författare, lektor och forskare inom beteendevetenskap, utbildning 
och management, har skrivit en omtalad artikel för Harvard Business Review (1993, 
september-oktober) där han diskuterar konsekvenser med belöning i form av 
prestationsbaserad lön. Där uppmärksammas en argumentation mot ett individuellt 
lönesystem. Risken finns att lönesystemet förstör relationer på arbetsplatser och minskar 
möjligheter för samarbete mellan anställda då systemet uppmuntrar enskilda medarbetare till 
individuella vinster. En tävling mellan anställda kan uppstå och som konsekvens blir 
arbetslagets mål, eller den kollektiva vinsten, något som prioriteras mindre. Vidare diskuteras 
hur relationen mellan chef och anställda också hämmas av att arbeta utifrån ett individuellt 
lönesystem. Likt Aleite anser Kohn att konflikt kan uppstå mellan chef och anställda om de 
inte kommer överens vid lönesättning, men Kohn lyfter även fram farorna som kan uppstå 
med en chef som alltid belönar. Exempelvis kan anställda frestas till att dölja eventuella 
problem och därmed presentera sig som oändligt kompetenta för att kunna belönas (Kohn, 
1993, september-oktober). 
  
Det finns många olika angreppssätt till att arbeta efter prestation och med ett individuellt 
lönesystem påverkas även människor på olika sätt. Karin Schraml, Aleksander Perski, Giorgio 
Grossi, Margareta Simonsson-Sarneckis studie Stress symptoms among adolescents: The role 
of subjective psychosocial conditions, lifestyle, and self-esteem (2012) visar att höga krav i 
arbetet kan leda till skadlig stress i unga år och att kvinnor är särskilt drabbade. 
Studien visar att fler kvinnor än män uppgav att de kände sig stressade och att 
prestationsbaserad självkänsla är en avgörande komponent. Den prestationsbaserade 
självkänslan utgörs av komponenter som innefattar hur individen mäter sitt eget värde i 
handlingar och att utfall på prestation påverkar huruvida individen har en bra självkänsla. 
Individen värderar sitt eget värde i hur väl den presterar vilket influeras av att arbeta 
prestationsbaserat. Studien visar att individens självkänsla i många fall har inverkan på vilket 
utfall prestationsmätning får (Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2012).  
  
Vidare förklarar Aleksander Perski (2012), forskare vid stressforskningsinstitutet i Stockholm, 
att kvinnor tenderar att uppleva mer stress i arbetet relaterat till prestation. Till skillnad från 
tidigare nämnd studie belyses här andra bidragande faktorer i form av arbetstid och 
stresskänslighet. Kvinnor arbetar vanligtvis 10-20 timmar mer i veckan än män, samtidigt 
som att de får sämre betalt. Det skapas stressorer för kvinnorna då de tenderar att värdera 
relationer och stress i hemmet lika mycket som belastningar på arbetsplatsen, medan män 
tenderar att reagera mer på arbetsrelaterade belastningar. Perski beskriver hur kvinnor 
upplever ökad stress på grund av att de vill prestera på alla plan samtidigt, vilket i sin tur kan 
skapa en obalans mellan individens resurser och arbetslivets krav på prestation (Perski, 2012). 
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Teori och centrala teoretiska 
begrepp    

Tvåfaktorsteorin  

Frederick Herzbergs teori om arbetsmotivation (1997) förklarar vilka arbetsförhållanden och 
faktorer som påverkar människors attityder till arbete. Herzberg identifierade dessa faktorer 
och skilde dem åt i två olika kategorier: hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Herzberg, 
1997). 
  
Hygienfaktorerna kännetecknas av yttre arbetsrelaterade faktorer såsom lön, fysisk 
arbetsmiljö, företagspolicys, förmåner, arbetstrygghet och övervakning. Hygienfaktorerna 
fungerar som byggstenar för att den anställde ska känna trygghet på arbetsplatsen och de 
ligger till grund för en god och hållbar kultur. Herzberg menar att hygienfaktorerna är mycket 
nödvändiga på arbetsplatsen men att missnöje eller otillfredsställdhet på arbetsplatsen ofta 
orsakas av bristfällig hantering av dessa faktorer. Företag måste följaktligen erbjuda bra 
hygienfaktorer för att upprätthålla tillfredsställelsen hos de anställda (Herzberg, 1997). 
  
Motivationsfaktorerna rör sig snarare om psykologiska behov som kännetecknas av 
exempelvis prestation, erkännande, ansvar, utveckling och meningsfullt arbete. Dessa menar 
Herzberg bidrar till ökad arbetsmotivation och tillfredsställelse på arbetsplatsen samt en ökad 
inre motivation hos de anställda. Motivationsfaktorerna kan ses som en drivkraft till att utföra 
sitt arbete på bästa möjliga sätt och innefattar komponenter som symboliserar en vilja till att 
fortsätta utvecklas inom företaget (Herzberg, 1997).  
  
För att tillämpa teorin och motivera anställda måste en tvåstegsprocess antas. Först, menar 
Herzberg, måste företag se till att eliminera missnöje och sedan måste de hjälpa anställda att 
hitta tillfredsställelse i arbetet. För att reducera missnöje på arbetsplatsen måste företag 
således se till att erbjuda bra hygienfaktorer genom exempelvis rimliga löner, arbetstrygghet 
och en positiv arbetsmiljö och kultur. Sedan måste företag se till att erbjuda bra 
motivationsfaktorer för att de anställda ska vara nöjda. Detta kan vara i form av exempelvis 
meningsfullt arbete, ansvar och utveckling. Vidare hävdar Herzberg att motsatsen till 
tillfredsställelse är inget tillfredsställande och att motsatsen till missnöje är inget missnöje. 
Teorin belyser således hur hygien- och motivationsfaktorer är oberoende av varandra. 
Herzberg menar att åtgärdning av orsakerna till missnöje inte kommer att skapa 
tillfredsställelse. Ökad tillfredsställelse kommer inte heller eliminera missnöje. Exempelvis 
kommer inte en anställd som har en dålig arbetsmiljö bli nöjd av att bli erbjuden en befordran. 
Missnöjet ligger i en bristfällig hygienfaktor och således måste företag se till att eliminera 
missnöjet genom att erbjuda en bra arbetsmiljö (Herzberg, 1997). 
  
Herzberg argumenterar dock för att den ideala arbetssituationen är att inneha en balans mellan 
dessa faktorer, och att denna balans är viktig för att individen ska känna tillfredsställelse i 
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arbetslivet. När balans finns mellan hygien- och motivationsfaktorer resulterar detta för de 
anställda, enligt Herzberg, i att individen får mer ansvar i organisationen, i förutsättning av att 
denne utvecklas och visar ökad förmåga. Prestation ska med andra ord belönas. Detta för att 
skapa en balans mellan faktorerna och i sin tur då även skapa goda arbetsförhållanden som 
leder till anställda som är motiverade (Herzberg, 1997). 
  
Teorin och de centrala begreppen är utgångspunkt för vidare analys av insamlad data, och 
hygienfaktorerna såväl som motivationsfaktorerna kommer att appliceras på upplevelser av att 
arbeta med ett individuellt prestationsbaserat lönesystem.  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka och identifiera positiva och negativa utfall vid arbete efter 
ett individuellt prestationsbaserat lönesystem med definierade lönekriterier. Detta med fokus 
på såväl lönesättande chef som enskilda anställdas upplevelser. Studiens forskningsfrågor 
lyder således:  
  

1. Hur upplevs företagets individuella lönesystem av de anställda? 

2. Hur upplevs företagets individuella lönesystem av lönesättande chef? 

3. Vilka utmaningar upplever chef och anställda i att arbeta med ett individuellt 

prestationsbaserat lönesystem?  
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Metod      

Metodologiska utgångspunkter  

Denna studie är av kvalitativ karaktär och utgår från en hermeneutisk utgångspunkt. Enligt 
Magdalene Thomassen (2007) grundar det hermeneutiska perspektivet på humanvetenskapen 
där intresset ligger i att studera och skapa en förståelse för människors upplevelser, 
erfarenheter och tankar. Utifrån det hermeneutiska perspektivet skapas kunskap genom 
tolkning och förståelse i människors yttringar (Thomassen, 2007). Således har denna studie en 
hermeneutisk ansats då vi, precis som Thomassen beskriver, anser att det är viktigt att förstå 
världen utifrån respondenternas synvinkel. Detta med förhoppningen om att ansatsen ska 
skapa intresse i en vidare analys av data och att vi på detta sätt ska inneha en större förståelse 
för respondenternas svar. Detta möjliggör i sin tur en bättre ansats till den kvalitativa 
forskningsmetoden då kvalitativ forskning, enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann 
(2014), också syftar till att förstå den studerade verkligheten utifrån 
undersökningspersonernas perspektiv. Denna vetenskapsteoretiska utgångspunkt lämpas 
således för vår samhällsvetenskapliga forskning då insamlad data kommer att kräva tolkning 
(Kvale & Brinkmann, 2014). 
  
Vidare har denna studie en världsåskådning lik det ontologiska konstruktivistiska 
perspektivet. Alan Bryman (2011) beskriver perspektivet som hävdar att sociala fenomen och 
deras meningar är socialt konstruerade. Han belyser hur den sociala ordningen befinner sig i 
ett tillstånd av kontinuerlig förändring och att sociala fenomen ofta påverkas av det sociala 
samspelet i mycket stor utsträckning. Den konstruktivistiska ansatsen hävdar med andra ord 
att kunskap skapas genom mellanmänsklig interaktion med omvärlden (Bryman, 2011).  
Studien utgår således ifrån denna ansats som innefattar tankesättet att sociala fenomen inte är 
fristående organismer som existerar oberoende av individer, utan att det finns en konstant 
interaktion mellan sociala fenomen och människor. Genomförandet av denna studie grundas i 
tron om att kunskap skapas från resultatet av interaktion vid intervjutillfälle och tolkning av 
det empiriska materialet. Respondenternas svar är till grund för studiens resultat. Kunskapen 
som skapas kan således förstås som en verklighet konstruerad av samspelet mellan oss 
författare och vårt empiriska material (Bryman, 2011). 
  

Studiens forskningsdesign och 
datainsamlingsmetod 

Denna studie är en fallstudie vilket som forskningsstrategi, precis som Robert K Yin (2007) 
beskriver, främst används när man vill undersöka och öka kunskapen om en specifik 
företeelse i dess verkliga kontext. Forskningsstrategin tillämpas till studier som vill besvara 
forskningsfrågor som är av “hur”- karaktär (Yin, 2007).  
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I studien som innehar en kvalitativ forskningsdesign används semistrukturerade intervjuer 
som datainsamlingsmetod då en relativt fri men ändå strukturerad intervjuform önskas. 
Bryman (2011) förklarar att semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av att de är öppna och 
att de skapar utrymme för att ställa följdfrågor hos den som intervjuar. Till skillnad från 
strukturerade intervjuer har semistrukturerade intervjuer inga färdiga eller standardiserade 
frågor eller frågeformulär. Intervjuaren kan ha en intervjuguide med vissa förberedda frågor 
och teman de vill beröra under intervjun, men de behöver inte följa någon förbestämd 
ordning. Vidare menar Bryman att semistrukturerade intervjuer även lämnar utrymme för 
eventuella följdfrågor, och tillåter nya idéer och frågor att föras fram som resultat av det som 
framkommit under intervjun (Bryman, 2011). Vi som intervjuar vill ha tillfälle och möjlighet 
att ställa följdfrågor vid behov för att få ut mycket av intervjun. Vi vill kunna ställa relativt 
öppna frågor för att möjliggöra en mer djupgående intervju. Semistrukturerade intervjuer 
påverkar denna studie på så sätt att möjligheten att ställa fler frågor kring huruvida de 
anställda verkligen upplever hur det är att arbeta efter lönekriterier finns. Respondenterna får i 
detta fall tillfälle och möjligheten att berätta mer om hur de faktiskt upplever att kriterierna 
påverkar deras arbetssituation och således om de känner sig tillfreds med att arbeta efter 
prestationsbaserad lön. Vidare kan området lönesättning vara ett känsligt ämne för vissa 
respondenter. Semistrukturerade intervjuer kan därmed vara en fördel då det tillåter 
respondenterna att utifrån egna ord utveckla och beskriva sina upplevelser utan att styras av 
förbestämda frågor.  
      
Denna studie innehar ett abduktivt angreppssätt, vilket enligt Bryman menas en blandning 
mellan ett induktivt och deduktivt angreppssätt till datainsamling. Med ett induktivt 
angreppssätt drar man slutsatser från empiriska erfarenheter. Man samlar in information, 
analyserar det och drar en slutsats. Till skillnad från detta kommer man med ett deduktivt 
angreppssätt, fram till slutsatser från givna premisser eller teorier. Man utgår med andra ord 
utifrån en given teori eller referensram och kommer fram till en slutsats om insamlad data 
utifrån dem. Vid en kombination av dessa synsätt inför datainsamling har man både en sluten 
och en öppen inställning då vi dels har valt att begränsa oss till ett specifikt område, ändock 
även är öppna för eventuella förändringar beroende på respondenternas svar (Bryman, 2011). 
Studien bygger således inte på att strikt analysera data utifrån endast en given etablerad teori 
utan det finns även en öppenhet kring olika perspektiv inom området. Detta för att vi inte vill 
avgränsa oss i för stor utsträckning men även för att studien ska erhålla ny kunskap till redan 
etablerad forskning. Respondenternas svar fångas på detta sätt upp utifrån både teoretiska 
utgångspunkter men således önskas även en öppen reflektion kring deras tankar och 
upplevelser. Detta val har gjorts för att studien ska inneha olika indikatorer på hur 
prestationsbaserad lön och dess lönekriterier faktiskt påverkar individens upplevelser av att 
arbeta prestationsbaserat. 
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Bearbetning och analys av data 

Det insamlade materialet analyseras, efter inspelning och transkribering, med hjälp av 
identifiering av teman i insamlat material. Fokus är på att identifiera gemensamma teman 
mellan de respondenter som intervjuats och se om det finns liknande aspekter som tagits upp 
under intervjuerna. Exempelvis om fler respondenter nämnt aspekten stress var stress ett tema 
som sedan blev till grund för analys. Detta tillvägagångssätt är inspirerat från en tematisk 
empirisk analysmetod vilket enligt Virginia Braun och Victoria Clarke (2006) identifieras av 
att först och främst bekanta sig med materialet och då aktivt finna riktlinjer i form av detaljer, 
betydelser och aspekter som kan tänkas vara till grund för analys. I detaljerna identifieras 
sedan koder i form av utmärkande faktorer, som i sin helhet sedan skapar teman som för 
detaljerna och dess betydelser samman (Braun & Clarke, 2006). Analys av det insamlade 
materialet har i denna studie inspirerats av detta tillvägagångssätt för att underlätta analys av 
material. Trots att det inte är en exakt tematisk analys som utförts av det insamlade materialet, 
då det i detta fall inte alltid är de teman som utmärkt sig mest som framförts för analys, utgår 
analysen av detta tankesätt. Valet har i detta fall gjorts strategiskt då gemensamma teman i 
intervjusvaren inte alltid identifierats, ändock, för att samtliga respondenter ska känna sig 
hörda, har vi gjort valet att belysa om en respondent exempelvis upplever en utmaning med 
det individuella prestationsbaserade lönesystemet som resterande respondenter kanske inte 
nämnt. Analys av data har med andra ord utgått från att finna gemensamma faktorer i 
respondenternas upplevelser. Vi har ändock valt att lyfta fram enskilda individers tankegångar 
då ämnet, precis som tidigare nämnts, studeras utifrån ett individuellt perspektiv. 

Urval      
Vi har valt att inrikta oss på anställda som arbetar på ett specifikt rekryteringsföretag och 
målet var att dessa respondenter skulle arbeta efter samma prestationsmätning och 
lönesystem. Detta för att studien ska vara reliabel och för att intervjupersonerna ska vara 
mycket väl belysta i det belöningssystem som de arbetar mot. Fyra kvinnor och fyra män som 
arbetar tätt tillsammans i ett arbetslag har intervjuats samt även deras ansvarige chef. 
Arbetslaget innehar endast nio personer inklusive chefen, och vi har valt att intervjua även 
honom i syfte att att få en uppfattning om hans upplevelser som lönesättande chef. Valet att 
inkludera chefen i studien möjliggör en jämförelse mellan chefen och anställdas upplevelser 
med ett individuellt lönesystem. Sju av de åtta respondenterna har samma tjänst som 
kandidatansvarig på företagets IT-avdelning och är ansvariga för att hitta IT-specialister samt 
konsulter till företagets kunder. En av respondenterna är HR-assistent och stöttar hela teamet 
med dagligt arbete. De anställda är mellan 21-30 år och chefen är 35 år gammal. Hälften av de 
anställda har arbetat på företaget i minst tre år. Två av de anställda har arbetat på arbetsplatsen 
i minst 1 år, och resterande två är provanställda. Chefen har arbetat på företaget i 10 år, men 
som chef bara i 7 år.  Enligt Bryman (2011) blir detta ett målinriktat urval, då respondenterna 
valts utifrån en önskan om att undersökningspersonerna är relevanta för forskningsfrågorna 
(Bryman, 2011). 
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För att intervjun med respondenterna ska bli lättare att tyda namnges de respondenter som är 
citerade i resultatdelen. Namnen är dock inte riktiga då samtliga respondenter önskade att vara 
anonyma i studien; syftet är därmed endast till att förtydliga vilken respondent som sagt vad. 
     

Studiens tillvägagångssätt 

Ett missivbrev mailades till avsett företag där det var en inbjudan till medverkan i vår studie. 
Missivbrevet innehöll information som förklarade studiens syfte och att intervjuer på cirka en 
timme skulle ta plats på deras arbetsplats om de önskade deltaga i studien. Förhoppningen var 
att få kontakt med ett arbetslag och att så många som möjligt i arbetslaget skulle önska att 
deltaga, helst både medarbetare och chef. Till vår förtjusning tackade samtliga respondenter i 
ett arbetslag, inklusive chef, på IT-avdelningen i ett rekryteringsföretag ja till medverkan och 
intervjuer bokades sedan in en kort tid därpå. Precis som utlovat ägde intervjuerna rum på 
deras arbetsplats och de överskred inte tidigare avtalad tid. Vid intervjutillfällena användes 
två olika intervjuguider, en riktad till chefen och en till medarbetarna. Detta då intervjun med 
chefen, till skillnad från intervjuerna med medarbetarna, även syftar till att få en god bild över 
det individuella prestationsbaserade lönesystemets utformning. Det vill säga, definition av 
såväl lönekriterier som en utförlig beskrivning av värderingsskala som bedömer de anställdas 
prestation i förhållande till lönekriterierna. Intervjuguiderna finnes i bilaga 2 och 3, och är en 
konstruktion av riktlinjer under intervjuerna. Intervjuguiderna berör med andra ord de frågor 
som intervjuerna kommer att utgå ifrån. Vi som utför studien närvarade båda två vid samtliga 
intervjutillfällen för att reducera risken för att respondenterna intervjuas på olika sätt. Att båda 
deltar vid intervjutillfällena resulterar i att samtliga respondenter får ungefär samma 
följdfrågor och vi anser att detta bidrar till en större sannolikhet att intervjuerna, trots att de är 
semistrukturerade, har en liknande utformning. Förhoppningen är att vi som intervjuar inte 
ska intervjua på två olika sätt och att studiens resultat därmed baseras på olika grunder. 
Intervjuerna spelas in efter godkännande från respondenterna, sedan sker en transkribering för 
att möjliggöra analys av insamlat data.  
  

Pilotstudie 

För att stärka studiens trovärdighet utfördes en pilotstudie med ett mindre antal respondenter. 
I pilotstudien intervjuades två respondenter, en kvinna och en man, med utgångspunkt i de 
intervjufrågor som är bifogade i denna uppsats. Antalet respondenter är mindre i pilotstudien 
då syftet med pilotstudien endast var att testa och bedöma intervjufrågor och kvaliteten av 
dess utformning. I pilotstudien intervjuades en man och en kvinna från samma företag, en 
rekryteringsfirma i Stockholm, vilka använder ett antal kompetenser som riktlinjer till vad den 
anställde ska få för lön. Dessa kompetenser är initiativtagande, självständig och målmedveten. 
Samtliga kompetenser är definierade av arbetsgivare och ju bättre individerna uppfyller dessa 
kriterier, desto bättre lön får dem.  
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Pilotstudien visade att den kvinnliga respondenten tenderade att känna sig stressad av 
vetskapen om att hon behöver leva upp till ett stort antal kriterier i sin roll för att få den lön 
hon önskar. Respondenten förklarade att hon i många fall känner sig otillräcklig i förhållande 
till de krav som ställs då det ibland upplevs som att man som anställd alltid måste prestera på 
bästa sätt, och att man på så sätt aldrig får ha en dålig dag. Den kvinnliga respondenten 
exemplifierade tankarna med att en förklaring kring hur hon alltid måste vara redo att 
prestera. Den manliga respondenten arbetar på samma rekryteringsföretag och under samma 
omständigheter när det kommer till den provisionsbaserade lönen. Till skillnad från den 
kvinnliga respondenten förklarar han hur de kriterier som lönen baseras på istället fungerar 
som motivation för honom och att han, istället för att känna sig stressad, får en ökad vilja till 
att bli bättre på sitt jobb och därmed på att få en bättre lön. Vidare förklarar han hur 
definitionen av prestation i detta företag bidrar till att han blir inspirerad och han belyser även 
hur han upplever att team-känslan i organisationen blir allt tydligare då samtliga arbetar mot 
samma mål. 
      
Genom tolkning av kvalitativ data från två respondenter indikerar pilotstudiens resultat på en 
skillnad kring upplevelsen av det individuella prestationsbaserade lönesystemet och hur 
lönekriterier påverkar individernas arbete utifrån ett genusperspektiv. Dock är det endast är 
två respondenter som intervjuats och därför är dessa slutsatser en aning bristfälliga. 
Pilotstudien gav ett gott resultat av hur väl intervjufrågorna riktade till de anställda har 
utformats, och upplevelsen var inte att de behövde justeras i större utsträckning för att i sin tur 
öka studiens validitet. Utifrån ett större perspektiv bidrog pilotstudien med en betydelsefull 
uppfattning kring hur väl de anställdas intervjuguide utformats, samtidigt som att den bidrog 
till en eventuell uppfattning kring hur respondenterna kan tänkas svara i den större studien. 
Trots att pilotstudien bidrog med uppfattningar och vidare indikatorer har vi valt att inte 
påverkas av resultatet från pilotstudien i alltför stor utsträckning då det precis som tidigare 
nämnt, endast innehar två respondenter.    
  

Studiens kvalitetsvärdering 

Två centrala begrepp som oftast används vid kvalitetsbedömning av kvantitativa 
undersökningar är enligt Bryman (2011), reliabilitet och validitet. Reliabilitet avser 
tillförlitligheten hos en mätning och handlar därmed om man mätt det man avser att mäta på 
ett tillförlitligt sätt. Validitet handlar om mätningens relevans, det vill säga om man verkligen 
mäter det man avser att mäta. Problematiken finnes dock i att använda dessa kvalitetskriterier 
i kvalitativ forskning då man inte kan beräkna tillförlitligheten i kvalitativa studier i siffror. I 
kvalitativ forskning bedöms kvaliteten istället utifrån hur väl man kan beskriva hur man som 
forskare har gått tillväga för att samla in och bearbeta data. Kvaliteten i kvalitativ forskning 
kan därmed bedömas utifrån kvalitetskriterierna trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 
möjligheten till att styrka och konfirmera. Enligt Bryman innefattar studiens trovärdighet att 
man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som gäller vid kvalitativ 
forskning och att man rapporterar studiens resultat till alla inblandade. Kriteriet pålitlighet 
innebär att forskaren måste säkerställa att en fullständig redogörelse av studiens 
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tillvägagångssätt och process redovisas. Överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat 
kan överföras till en annan kontext eller situation. Möjligheten till att styrka och konfirmera 
handlar om forskarens agerande och om denne har agerat i god tro (Bryman, 2011). 
  
För att styrka studiens trovärdighet har vi som utfört studien tagit hänsyn till de regler som 
gäller för kvalitativ forskning, samtidigt som vi säkerställt att vi uppfattat respondenternas 
svar om den sociala verkligheten de har beskrivit, på ett korrekt sätt. Detta genom att stämma 
av med respondenterna efter intervjutillfällena att vi har tolkat och förstått deras yttringar och 
upplevelser med det individuella prestationsbaserade lönesystemet oklanderligt. 
Respondenterna har även erbjudits att få ta del av studiens resultat efter studiens slutförande. 
Vad gäller studiens pålitlighet har vi försökt att på bästa sätt förklara hela forskningsprocessen 
i studiens metodavsnitt. Överförbarheten bör dock i denna studie beaktas då studien som 
nämnts tidigare, är en fallstudie. Studiens resultat kan således inte generaliseras till andra 
företag, utan endast till det studerade företaget. Att det vid de semistrukturerade intervjuerna 
inte används identiska följdfrågor påverkar också studiens överförbarhet. Under hela 
forskningsprocessen har vi som utfört studien tagit hänsyn till våra egna ageranden och vi är 
medvetna om att det är omöjligt att vara helt objektiv. Det är därmed viktigt att vara medveten 
om sin kunskap, egna tidigare erfarenheter och fördomar som möjligtvis kan påverka studien. 
Detta är speciellt viktigt vid tolkning av datamaterial då risken finns att man tolkar något på 
fel sätt och konstruerar en verklighet som inte stämmer (Bryman, 2011). Med detta i 
beaktning har vi försökt att på alla möjliga sätt agera i god tro genom hela 
forskningsprocessen i syfte att redogöra verkliga upplevelser kring det studerade ämnet.
       

Etiska överväganden 

Vid forskning måste forskaren se till att undersökningspersonerna får ta del av de etiska 
riktlinjerna som gäller för svensk forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Bryman (2011) förklarar att informationskravet 
handlar om att undersökningspersonerna ska få information om studiens syfte. 
Samtyckeskravet rör aspekten kring att undersökningspersonerna själva får bestämma över sin 
medverkan och att de närsomhelst får avbryta deltagandet utan några konsekvenser. 
Konfidentialitetskravet berör respondenternas anonymitet. Bryman menar att forskaren bör 
anonymisera all insamlad data för att undersökningspersonerna inte ska kunna identifieras. 
Nyttjandekravet handlar om forskningsmaterialet; att det ska bevaras oåtkomligt för 
obehöriga och att allt insamlat material endast får användas i linje med studiens ändamål 
(Bryman, 2011). 
  
Vid genomförandet av studien har dessa krav tagits i beaktning. Denna studie innehar, för att 
reducera etiska problem, en beskrivning av studiens syfte och tillvägagångssätt i missivbrevet 
såväl som under intervjutillfället för att reducera missförstånd mellan respondenten och den 
som håller i intervjun. Detta för att respondenterna ska känna sig trygga med vad som 
förväntas av dem vid intervjutillfället samt även för att intervjun ska inneha en god 
interaktion. Under intervjuerna förklarades även samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet. Vad gäller konfidentialitetskravet och anonymitet namnges samtliga 
responder med fiktiva namn. Det övervägdes även om det skulle nämnas att två av 
respondenterna är provanställda. Att nämna detta i uppsatsen medför en risk för att dessa två 
respondenter enkelt kan identifieras av de andra respondenterna från arbetslaget som 
medverkar i studien. Detta var något som diskuterades enskilt med de två respondenterna. Vi 
kom överens om att det i studien kan nämnas att de är provanställda, detta med anledning av 
att båda parter anser att respondenternas upplevelser är av stort intresse och betydelse för 
studiens resultat. De två respondenterna som är provanställda förklarade att det för dem 
personligen inte har någon betydelse om deras anställningstid benämns i studien eller inte.  
  
Andra etiska aspekter som vi valt att ta hänsyn till i denna studie är bland annat en spänning 
mellan önskan om att erhålla kunskap i förhållande till etisk omsorg. Kvale och Brinkmann 
(2014) hävdar att det kan uppstå problem med kvalitativa intervjuer då önskan om att få en 
djup och inträngande intervju som möjligt kan leda till att intervjupersonen kan känna sig 
obekväm och ibland även kränkt. Det förklaras dock att det även kan uppstå problem om den 
som intervjuar försöker vara så respektfull mot intervjupersonen som möjligt. Konsekvenser 
med detta kan betyda att empiriskt data som samlats in inte blir lika omfattande (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann förklarar att man vid själva intervjusituationen bör 
överväga de personliga konsekvenserna som kan uppstå för undersökningspersonerna; studien 
ska genomföras i form av att undersökningspersonerna upplever så lite skada som möjligt 
(Kvale & Brinkmann, 2014) Intervjuerna ägde således rum på arbetsplatsen i syfte att få 
intervjupersonerna att känna sig bekväma och trygga. Vad gäller utskriften och 
transkriberingen av intervjun är högsta prioritet nogrannhet med att säkerställa att den 
utskrivna texten stämmer överens med respondenternas uttalanden. För att sammanställa 
respondenternas svar vid intervjutillfället var det en person som intervjuade medan den andre 
antecknade och spelade in. Detta val gjordes för att samla korrekt information från 
respondenten och för att ingen data ska falla bort. En medvetenhet finns dock kring huruvida 
respondenten påverkas av att det är två personer som närvarar vid intervjun. Vi anser dock att 
detta skapade ett bättre tillvägagångssätt än om vi som utför studien skulle ha delat upp 
utförandet av intervjuerna sinsemellan, då det kan finnas olika sätt att intervjua på. Detta 
skulle i så fall minska studiens trovärdighet. Samtliga respondenter berättade att de inte fann 
några problem med att båda närvarade utan att det istället kändes bra att det som dem sa 
verkligen dokumenterades på ett korrekt sätt. Trots att båda tillvägagångssätten innehar både 
fördelar och nackdelar anses detta sätt som det mest korrekta enligt oss i förhållande till 
studiens syfte, som tidigare nämnts bygger på respondenternas svar.  
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Resultat 

Hur definieras lönekriterierna? 

Henrik, ansvarig chef på organisationen, förklarar att organisationen är mycket 
resultatorienterad. Detta beskriver Henrik genom att förklara hur de redan vid 
intervjutillfällen med kandidater redogör för företagets mål och hur de arbetar mot dessa. 
Företaget införde ett individuellt lönesystem på arbetsplatsen för cirka 6 år sedan. Vi bad 
Henrik att utveckla hur lönesystemet fungerar, vilket han beskrev som ett “enkelt system” där 
anställdas lön bestäms utifrån hur väl de presterar i förhållande till ett antal lönekriterier. 
Varje kriterium summeras sedan till en totalsumma som ligger till grund för lön. Kriterierna är 
riktlinjer för att mäta prestation, samt även till för att skapa gemensamma riktlinjer i 
organisationen. Henrik berättar att företaget är noggranna med att se till att samtliga anställda 
har en förståelse för hur det individuella lönesystemet fungerar.  

  
Vid rekrytering av anställda till denna tjänst fokuserar vi mycket på att förtydliga 
organisationens mål och hur de anställdas arbete är tydligt inriktat mot dessa. Detta görs i syfte 
att få de anställda att förstå betydelsen av deras tjänst och att de kommer att arbeta utifrån 
dessa kriterier från grunden vid start. Vi uppfattar även att detta medför en säkerhet för de 
anställda då de har klara riktlinjer att arbeta vidare mot och att de således även vet vad som 
förväntas av dem i tjänsten. 

  
Henrik beskriver lönekriterierna på följande sätt:  
  
Initiativtagande - Att den anställde tar egna initiativ till förmån för organisationens mål och 
därefter arbetar strategiskt mot dessa. Att den anställde autonomiskt arbetar och utnyttjar 
friheten som tjänsten innefattar och visar självständighet i förhållande till egna idéer och 
tankar.  
  
Ambitiös - Att man som person är framåtsträvande och målmedveten. Visar en stark vilja och 
önskan att lyckas med sina uppgifter och mål. 
  
Problemlösare - Ett resultatorienterat tänk som centraliseras vid lösning av plötsliga problem 
som dyker upp i arbetet. Att den anställde själv försöker lösa problemet och arbetar 
målinriktat mot en lösning.  
  
Samarbetsförmåga - En lätthet för att samarbeta, dela med sig av kunskap, hantera motgångar 
och således kompromissa. 
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Henrik beskriver på vilket sätt kriterierna mäts: 
 

Dessa kriterier mäts med hjälp av en skala mellan 1-5 där varje skalsteg representerar en 
prestationsnivå. Vi har såklart exemplifierat vad som menas med varje prestationsnivå och 
anställda ska därmed också ha en uppfattning om vad som förväntas vid varje skalsteg. /.../ 
Kriterierna mäts och centraliseras såväl under arbetstid som en redogörelse vid 
medarbetarsamtal med enskild anställd en gång i månaden. Under detta medarbetarsamtal ges 
tillfälle för diskussion kring varje kriterium och dessa ska exemplifieras av såväl de anställda 
som av mig. Tillsammans utgör dessa redogörelser en grund för lön och på så sätt blir arbetet 
prestationsbaserat. 

  
Henrik förklarar att det är ovanstående kriterier som mäter prestation i tjänsten och som lönen 
därmed baseras på. Vid medarbetarsamtal ska den anställde ge förklaringar och exempel på 
uppfyllelse av respektive kriterium och detta ligger till grund för löneförhandling. Kriterierna 
ska uppfyllas och definierar begreppet prestation för den anställde. Prestation i detta företag 
definieras således genom samtliga kriterier så väl som egenskaper: initiativtagande, ambitiös 
och och att den anställde är en problemlösare och samarbetsvillig. Definitionen av prestation 
definieras på följande sätt i syfte att motivera och vägleda de anställda att prestera bättre och i 
linje med företagets mål. 
  
Henrik upplever emellertid utmaningar med det individuella lönesystemet då det ibland kan 
uppstå oklarheter med anställda vid medarbetarsamtalen, och det kan vara besvärligt att 
fortsätta hålla en bra stämning på arbetsplatsen. Henrik identifierar processen av att 
kommunicera och motivera varför han givit den anställde en viss lön som en utmaning. Det 
kan vara svårt att få anställda att skapa en förståelse för lönen, trots att det finns understöd av 
kriterier och värderingsskalor. Anställda kan ibland tolka lönekriterier på olika sätt, samt även 
situationer där anställda känner att de visat och uppfyllt lönekriterierna.  
  

Ibland kan det hända att vi inte har tolkat lönekriterierna på samma sätt. Vissa situationer där 
de känner att de visat sin förmåga att prestera kan vi ha tolkat situationen på olika sätt. 
Exempelvis ville en anställd exemplifiera tillfällen där denne visade sitt initiativtagande, men 
för mig så tog denna anställde alldeles för mycket plats. Det ska vara på rätt nivå och rätt 
kontext och vi kanske inte har kommunicerat detta riktigt rätt. 

  
Henrik beskriver lönesystemet som välfungerande, dock menar han att det kan finnas vissa 
tillfällen då samtalen försvåras på grund av att tråkiga nyheter i form av att exempelvis 
lönesänkning ska kommuniceras till anställda som inte presterat på förväntad nivå. 

Hur är det att arbeta efter lönekriterierna? 

Samtliga medarbetare känner till lönekriterierna och upplever att de har en förståelse för 
lönesystemet. De beskriver att de har vetskap om vilka kriterier som finns, samt hur de bör 
arbeta efter dessa. Samtliga respondenter berättar att de upplever att företaget varit mycket 
mån om att skapa en förståelse kring arbetet utifrån kriterierna vid anställningen, och att de 
som arbetsgivare då även förklarade att de anställdas prestation låg till grund för lön. 
  
Majoriteten av respondenterna säger att de upplever att de presterar bättre när de arbetar 
prestationsbaserat med kriterierna som utgångspunkt då de upplever en ökning av motivation i 
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arbetet. Således förklarar de även hur kriterierna möjliggör att man som anställd utvecklas i 
sikte mot organisationens mål. Dessa respondenter belyser att de upplever att engagemanget 
kring arbetsuppgifterna intensifieras av lönekriterierna. Respondenten Josefine beskriver 
fenomenet enligt följande: 
  

Jag motiveras verkligen av kriterierna och för mig fungerar de som en drivkraft till att 
utvecklas på arbetsplatsen. Kriterierna hjälper mig att arbeta och fungerar som riktlinjer i mitt 
dagliga arbete. Exempelvis kriteriet “problemlösare” gör att jag har skapat en större vilja till 
att lösa problem självständigt istället för att fråga en kollega eller chef om hjälp. /.../ Detta gör 
att jag vill lära mig mer och jag ser fram emot varje medarbetarsamtal för att diskutera hur jag 
kan prestera ännu bättre, för att i sin tur då öka min lön. Jag känner att jag alltid vill prestera 
bättre än vad jag tidigare gjort, jag vill inte ses som en besvikelse av företaget. 

  
Respondenten Helena beskriver även detta:  
  

Kriterierna gör att jag motiveras till att utvecklas i mitt arbete. Jag känner en ständig strävan 
till att förbättras, och om jag inte förbättrats i förhållande till värderingsskalan inför varje 
medarbetarsamtal känner jag nästan en form av besvikelse. Jag är driven som person men 
lönekriterierna bidrar till att drivkraften till att utvecklas ökar. Jag vet att lönekriterierna 
presenteras tidigt för oss i vår arbetsroll och därför gäller det att ta dessa på allvar, det gäller 
att prestera. 

  
Det är dock några respondenter som istället förklarar att de ser mer negativa konsekvenser 
med att arbeta efter definierade lönekriterier som avgör vilken lön de får. Dessa respondenter 
upplever att kriterierna inte bidrar till deras arbete och att de inte upplever att dessa har en 
större roll i förhållande till arbetsuppgifterna. Respondenterna förklarar ändock att de till viss 
del motiveras av den prestationsbaserade lönen men att de upplever att företagets valda 
lönekriterier, och därmed definition av prestation, inte har någon större effekt på hur väl de 
presterar. Gustav beskriver detta på följande sätt: 
  

Jag vet att företaget har valt att definiera prestation på detta sätt med hjälp av kriterierna för 
att motivera oss ytterligare, och i början av min anställning var kriterierna faktiskt 
vägledande. Jag har ju dock jobbat här ett tag och känner därför att den valda definitionen av 
prestation inte riktigt uppfyller sitt syfte längre.. åtminstone inte lika mycket. 

  
Vidare berättar sex av åtta respondenter att de upplever en befintlig stress kring kriterierna 
och dess utformning. De upplever dock stressen i olika nivåer. På en skala från 1-7 upplever 
tre av sex respondenter att deras stressnivå ligger på en 6:a och dessa är kvinnor. Två av 
respondenterna, en kvinna och en man, upplever att deras stressnivå ligger på en 4:a och den 
sista respondenten upplever att stressnivån ligger på en 2:a. Tre respondenter förklarar hur 
stress är en negativ konsekvens av att definiera prestation på sättet som företaget gör, det vill 
säga med att ha definierade lönekriterier. De menar att man lägger större vikt på begreppet 
prestation när det definieras av kriterier som bör uppfyllas. Respondenterna menar att 
definitionen i detta fall leder till stressorer, vilket de inte tror skulle finnas i lika stor 
utsträckning om prestation inte definierats på detta sätt. Respondenten Erik, som inte känner 
sig stressad av kriterierna, beskriver fenomenet på följande sätt: 
  

Varför stressa över dem? Jag gör ett bra jobb ändå. Om jag skulle läsa in varje kriterium 
skulle jag nog börja analysera mitt eget agerande för mycket vilket i sin tur skulle gå ut över 
hur väl jag utför mina arbetsuppgifter. 
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Två av respondenterna, som även är provanställda, tillägger även att de ibland kan uppleva 
arbetsotrygghet på grund av den valda definitionen av prestation. De berättar att de alltid 
tänker på kriterierna och om de uppfyllt dem. En av respondenterna berättar att det uppstår 
orolighet vad gäller uppfyllelsen av kriterierna och hur de ska bevisa detta på 
medarbetarsamtalen. Således kan de ibland även känna oro kring huruvida deras prestation är 
tillräckligt bra i förhållande till kriteriernas definition, och att de därmed önskar kontinuerlig 
bekräftelse från chef för att finna känslan av säkerhet. Dessa respondenter förklarar att de 
upplever att de behöver kontinuerlig bekräftelse kring att de gör ett bra arbete, för att känna 
sig säkra på kriteriernas definition. De menar att feedback i detta fall blir en grundsten för att 
känna sig trygg i arbetet.  
  
Vidare finns skillnader vad gäller hur respondenterna upplever betydelsen av kriterierna. Fem 
av åtta respondenter upplever att kriterierna är mycket viktiga för deras arbete då dessa 
fungerar som riktlinjer kring hur arbetsuppgifterna ska utföras. Respondenten Karl, en av de 
som inte anser att kriterierna har en stor betydelse i arbetet, beskriver detta på följande sätt: 
  

Kriterierna är inget jag tänker på under arbetstid och är inte heller något jag funderar mycket 
över då jag ändå känner att jag gör ett bra arbete utifrån de förutsättningar som finns. 
Kriterierna fyller i mina ögon ingen större funktion längre då jag ändå har jobbat här ett tag. 
Det känns snarare som att de var mycket viktigare när jag var ny på arbetsplatsen. 
  
  

Respondenten Erika nämner även hon detta: 
  

I början läste jag av varje kriterium och försökte forma mitt beteende efter lönekriterierna för 
att öka min lön. Detta har dock förändrats lite med tiden då jag känner mig tryggare i min 
roll, jag vet vad jag ska göra och när. Det var en annan sak när jag var ny på arbetsplatsen och 
inte hade 100 % koll på mina arbetsuppgifter och vad jag fick göra och inte. 

  
Samtliga respondenter beskrev lönekriteriet “samarbetsförmåga” som det mest betydelsefulla 
kriteriet i förhållande till deras arbete. De lyfte fram hur viktigt det är att arbetslaget 
samarbetar och hjälps åt då de jobbar mot samma mål. En av respondenterna berättar att det 
kan vara svårt att hitta de bästa kandidaterna själv, och att man således måste använda sig av 
kollegors kontaktnät för att hitta de mest passande kandidaterna till kunderna. Kriteriet kan 
dock hamna i bakgrunden, vilket några respondenter nämnde. De berättade att de ibland kan 
uppleva att samarbete inte blir en prioritet när de arbetar efter detta lönesystem, då de 
fokuserar mer på de andra lönekriterierna. De menar att de andra tre kriterierna är mer 
individuellt inriktade och att en tävlingsinstinkt och målmedvetenhet automatiskt uppstår vid 
arbete med prestationsbaserad lön, något som de tillägger kan bli en negativ konsekvens av att 
arbeta prestationsbaserat. 
  
När det gäller tolkningen av lönekriterierna berättar hälften av respondenterna att de upplever 
att det ibland kan vara svårt att förstå om de tolkat lönekriterierna på rätt sätt. De berättar hur 
de kan känna att de själva har en förståelse för vilka lönekriterier de ska arbeta mot, men att 
det vid flera tillfällen har visat sig att de har en annan tolkning av kriteriernas innebörd 
jämfört med deras chef. Dessa fyra respondenter tydliggör att de vet att lönekriterierna är 
tydligt definierade och att de även kommunicerats till dem, men de menar att deras subjektiva 
förståelse ibland kan ta över.  
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Johan berättar: 
  

Jag tror att vi alla har en förståelse för kriterierna, men det behöver inte betyda att vi alla har 
samma förståelse. Vad jag har uppfattat och trott att jag har förstått kanske skiljer sig från 
vad min kollega uppfattat och trott att hon förstått. Så jag kan bara tänka mig att det också 
skiljer sig mellan vad jag och min chef har trott att vi förstått. /.../ Exempelvis vill de att vi 
ska vara ambitiösa och därmed visa på en framåtsträvande attityd; för mig kan detta betyda 
att man ska ta för sig och när man väl gör det kan det för min chef kanske ses som ett 
arrogant beteende. Så det är svårt… för jag tror att vi alla har vår egna subjektiva förståelse 
för kriterierna på något sätt. 

  
Karl bekräftar Johans påstående och berättar: 
  

Jag tror att vi alla uppfattar lönekriterierna snarlikt, men ibland upplever jag   verkligen att vi 
har förstått dem på olika sätt. Jag vet att lönekriterierna har introducerats till samtliga 
medarbetare på samma sätt, men på något sätt så verkar det som att vi med tiden har skapat 
oss en egen upplevelse och förståelse för dem. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Vad min 
kollega uppfattar som initiativtagande behöver inte betyda samma sak för mig. 

 

Analys 

Att sätta en lön utifrån lönekriterierna 

Som tidigare nämnts kan lönesättning vara ett känsligt ämne. Henrik, den lönesättande chefen, 
lyfter fram både positiva och negativa följder med det individuella lönesystemet som han och 
arbetslaget arbetar med. Henrik visar förståelse för lönesystemets komplexitet och dess delar 
då han beskriver hur han arbetar med att förtydliga för de anställda tidigt i anställningen kring 
syftet med lönekriterierna. ’’Vid rekryteringen av anställda till denna tjänst fokuserar vi 
mycket på att förtydliga organisationens mål och hur de anställdas arbete är tydligt inriktat 
mot dessa.’’ Det styrker även tanken att Henrik förstår företagets strategier och betydelsen av 
dessa. Som lönesättande chef måste han se till att arbetslaget förstår vilka lönekriterier de 
arbetar mot och därmed även vilka lönekriterier deras prestation bedöms utifrån. Att 
säkerställa att arbetslaget förstår lönekriterierna och hela lönesättningsprocessen medför inte 
bara en säkerhet för de anställda att förstå arbetets upplägg, utan detta underlättar även 
värderings- och lönesättningsprocessen för Henrik. Att företaget valt att definiera 
lönekriterierna och inte bara nämna vilka dessa är, blir dessutom en fördel för Henrik då han 
har något att förhålla sig till vid bedömning och medarbetarsamtalen när han väl 
kommunicerar detta till de anställda. Precis som Aleite (2013) redogör för, blir definierade 
lönekriterier ett stöd för Henrik under medarbetarsamtalen.  
  
 
Analytiskt är det dock relevant att se till att Henrik under intervjun inte nämner vad han gör 
för att motivera medarbetarna under tiden utan han tycks förlita sig på lönekriteriernas 
system. Henrik förklarar medarbetarsamtalets syfte, ändock finns intrycket av att han förlitar 



 20 

sig på att samtliga medarbetare ser detta system som en motivator. Huruvida Henrik i sitt 
arbete anpassar kommunikationen för enskild individ framgår inte under intervjun, han 
nämner dock en förståelse kring att det kan komma att finnas olika tolkningar av 
lönekriterierna samt att han har vetskap om att det ibland finns brister 
kommunikationsmässigt. Detta är något som även Aleite tar upp då han beskriver att företag 
oftast fokuserar på att ta fram lönekriterier men att de sedan förlorar syftet med dem längs 
vägen, då de inte lägger ner tid på att hitta en gemensam tolkning av betydelsen (Aleite, 
2013). Vad Henrik i dagsläget gör för att reducera risken för att detta ska ske i företaget 
framgår inte, men precis som Aleite beskriver, krävs denna gemensamma tolkning för att som 
lönesättande chef kunna sätta en rättvis lön utifrån lönekriterierna.  
  
Värderingsskalan som lönesystemet använder sig av syftar också till att vara till stöd för såväl 
de anställda som Henrik. För Henrik, kan skalan hjälpa honom vid värdering och bedömning 
av enskilda medarbetares prestation. Precis som Blomskog (2013) redogör för, ska 
värderingsskalan vara behjälplig vid bedömning och skiljning av olika prestationsnivåer 
(Blomgskog, 2013). Lik de definierade lönekriterierna, har Henrik något att förhålla sig vid 
när han kommunicerar vilken nivå anställda har presterat på och vilken lön de därmed ska få. 
Han kan med hjälp av skalstegen och de exemplifierade prestationsnivåerna identifiera och 
motivera lönebesluten. Det går dock att ifrågasätta om värderingsskalan verkligen uppfyller 
sin fulla potential. Han berättar hur det ibland kan finnas utmaningar med att kommunicera 
och motivera sitt beslut om anställdas lön, trots att han ska finna stöd i lönekriterierna och 
värderingsskalan. 
  

Ibland kan det hända att vi inte har tolkat lönekriterierna på samma sätt. Vissa situationer där 
de känner att de visat sin förmåga att prestera kan vi också tolka på olika sätt. Exempelvis 
ville en anställd exemplifiera tillfällen där denne visade sitt initiativtagande, men för mig så 
tog denna anställde alldeles för mycket plats. 

  
Citatet indikerar att han och de anställda inte har samma uppfattning vad gäller 
prestationsnivåerna, som värderingsskalans skalsteg ska ha exemplifierat. Utmaningarna 
Henrik står inför kan således kopplas direkt till brister vad gäller värderingsskalan, dock 
saknar studien belägg för att kunna dra tydliga slutsatser om detta. 
  
Utmaningarna i Henriks tjänst kan relateras till Herzbergs (1997) motivations- och 
hygienfaktorer då det måste skapas en balans mellan dessa för att i sin tur ha anställda som 
trivs, är motiverade och därmed presterar utifrån de lönekriterier som finns. Att i detta företag 
uppmärksamma de psykologiska faktorerna kan vara betydelsefullt då, precis som Herzberg 
hävdar, höga motivationsfaktorer måste erbjudas för att anställda ska känna sig tillfredställda 
på arbetsplatsen och i tjänsten (Herzberg, 1997). Aspekten kring att Henrik arbetat på 
arbetsplatsen i 10 år kan även tänkas ha en betydelse. Då han arbetat som ansvarig chef i sju 
av dessa år har han mycket erfarenhet av att arbeta prestationsbaserat. Henrik har därmed 
arbetat med lönekriterierna så länge dessa funnits i företaget och detta kan tänkas ha påverkat 
hans arbetssätt. Frågan kring vilka motivationsfaktorer Henrik har i tjänsten är en aning 
frågvis, men en motivationsfaktor borde dock vara att se till att hans anställda känner sig 
motiverade och att de utvecklas. I vilken utsträckning Herzbergs teori går att applicera på 
Henriks tjänst är något oklart då andra aspekter av hans tjänst och vilka kriterier han arbetar 
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efter inte är något som efterfrågas i studien. De frågetecken som Henrik själv beskriver kring 
kommunikation av lönekriterierna verkar dock ha funnits där ett tag. ‘’Det ska vara på rätt 
nivå och rätt kontext och vi kanske inte har kommunicerat detta riktigt rätt’’ säger Henrik om 
lönekriterierna. Uttalandet indikerar på att det möjligtvis finns bristfällig motivation i hans 
tjänst och att de psykologiska faktorerna i form av prestation, erkännande och meningsfullhet 
i tjänsten kan ha reducerats med tiden Henrik har arbetat på arbetsplatsen. Vad han får för 
stöd i tjänsten är dock inget som framgår under intervjun.  
  
Att sätta en lön utifrån lönekriterierna har visat sig inneha många olika aspekter som har 
betydelsefulla roller för att Henrik ska kunna kommunicera på rätt sätt. Henrik har dock stöd 
och underlag att förhålla sig till för att kunna motivera varför han har satt en viss lön för en 
anställd. Han berättar även hur han överlag tycker att lönesystemet fungerar bra. Emellertid 
indikerar hans svar att det finns brister med lönesystemet, speciellt kring tolkning av 
lönekriterierna och de olika prestationsnivåerna. Det finns således anledning att se över det 
individuella lönesystemets utformning, och hur den uppfyller sitt syfte i form av att vara ett 
stödjande komplement i Henriks arbete vid lönesättning. 

När lönen styrs av hur väl du presterar 

Hur de anställda på företaget upplever att det är att arbeta efter lönekriterierna har beskrivits 
på olika sätt. Respondenten Josefine lyfte upp hur hon motiverades av att arbeta efter 
lönekriterierna och att lönekriterierna även fyller en roll som riktlinjer i hennes arbete. Hon 
menade att lönekriterierna bidragit till hennes personliga utveckling och att de ‘’fungerar som 
en drivkraft till att utvecklas på arbetsplatsen’’. Detta kan relateras till Herzbergs 
motivationsfaktorer (1997) då dessa precis som Josefine beskriver skapar känslan av att man 
som anställd utför ett meningsfullt och utvecklande arbete. Vid en analys av Josefines 
beskrivning av hur lönekriterierna skapar drivkraft kan lönekriterierna ses som ett ständig 
efterfrågan kring att prestera bättre. Den kontinuerliga strävan efter att prestera bättre kan som 
motivationsfaktor även ses som ett erkännande då det, precis som Josefine beskriver, finns en 
längtan till nästa medarbetarsamtal för att få ett erkännande, en bekräftelse, på att man som 
anställd presterar i linje med de krav som finns i företaget. Upplevelsen av lönekriterierna kan 
i Josefines fall bli en ständig jakt på att prestera bättre än vad en redan gör, istället för att 
faktiskt vara stolt över det som man som individ redan åstadkommit. Josefine beskriver ‘’Jag 
känner att jag alltid vill prestera bättre än vad jag tidigare gjort, jag vill inte ses som en 
besvikelse av företaget’’. Herzbergs motivationsfaktorer kan bidra till en drivkraft till att 
utvecklas, ändock vid en analys av Josefines upplevelse av att arbeta efter lönekriterierna kan 
det inte undvikas att se denna motivator som en ständig jakt till att förbättras. Huruvida detta 
beror på bristfällig feedback eller en saknad av bekräftelse från företaget är ovisst, ändock 
finnes aspekten kring att Josefine känner en rädsla av att ses som en besvikelse. Josefines 
upplevelser kan därmed även tolkas utifrån Herzbergs hygienfaktorer, då saknad feedback kan 
kopplas till företagets riktlinjer kring övervakning. Josefines chef, vilket i detta fall är Henrik, 
har ansvaret att bevaka och tillse att de anställda arbetar i rätt riktning. Feedback måste 
framföras för att säkerställa att de anställda förstår arbetets upplägg och att de presterar på 
förväntad nivå. En saknad av detta indikerar att det finns brister i företagets hygienfaktorer, 
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vilket som Herzberg redogör för, kan bidra till missnöje och osäkerhet på arbetsplatsen 
(Herzberg, 1997).  
  
Den jakt som Josefine beskriver kan analytiskt ses som en stressor som bidrar till att Josefine 
aldrig riktigt kan slappna av på arbetsplatsen, utan att hon alltid måste tänka på 
lönekriterierna. Detta kan relateras till Schraml, et al. studie (2012) om prestationsbaserad 
självkänsla (Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2012). Möjligtvis kan Josefine 
ha en prestationsbaserad självkänsla som i detta fall blir en trigger i att arbeta 
prestationsbaserat. Om detta är fallet, värderar Josefine sitt värde i hur väl hon presterar och 
den prestationsbaserade lönen sträcker sig i sådant fall längre än till bara ekonomiska 
aspekter. Huruvida Josefines självkänsla styr hennes arbete finns i detta fall inte tillräckligt 
med belägg för, ändock beskrivs jakten efter prestation likt ett maratonlopp som aldrig tar 
slut.  
  
Vid ytterligare analys av respondenternas svar finns även där stressfaktorer som kan kopplas 
till det individuella lönesystemet. Stressen som respondenterna upplever kan, precis som 
Josefine beskrev, förklaras med hjälp av lönesystemets upplägg; att anställda känner sig 
pressade att kontinuerligt prestera för att belönas. Studiens resultat indikerar även att 
kvinnorna i arbetslaget upplever mer stress på grund av lönesystemet och lönekriterierna de 
arbetar och bedöms utifrån. Det går således att ifrågasätta vilken betydelse detta har för dessa 
enskilda individer samt för hela arbetslaget. Kvinnornas upplevelser kan kopplas till Perskis 
forskning om sambandet mellan stress och kön där han redogör att kvinnor tenderar att 
uppleva mer stress i arbetet än män. Att de två respondenterna, Erik och Karl, vilka båda är 
män, uttryckte att de inte kände sig stressade över lönekriterierna styrker frågan kring 
huruvida det finns ett mönster mellan stress och kön på företaget.  
  
Respondenten Gustav beskrev, till skillnad från Josefine, hur lönekriterierna med tiden har 
minskat i betydelse i hans arbete. ‘’Jag har ju dock jobbat här ett tag och känner därför att den 
valda definitionen av prestation inte riktigt uppfyller sitt syfte längre.. åtminstone inte lika 
mycket.”. Gustavs ord skiljer sig i förhållande till Josefines då han inte beskriver en ständig 
strävan till att prestera, utan han ger istället ett mer stabilt intryck i form av en trygghet kring 
vad han faktiskt redan presterat. Gustavs upplevelse kan vid analys tolkas som att han inte 
motiveras i sitt arbete. Detta medför en diskussion om arbetets upplägg och förhållanden, 
samt om deras utformning främjar de anställda. Upplevelsen som Gustav beskriver kan 
därmed kopplas till Herzbergs tvåfaktorsteori (1997), då hans beskrivelse tyder på att han 
upplever en reducering av att arbeta meningsfullt. Då Gustav förklarar att han har arbetat på 
arbetsplatsen i fyra år medför detta även frågor kring anställdas möjlighet att utvecklas vad 
gäller färdigheter och arbetssätt. Utifrån Herzbergs teori kan detta tolkas som att företaget inte 
erbjuder höga motivationsfaktorer, eller att det åtminstone finns en svaghet som kan kopplas 
till dem. Motivationsfaktorer kan dock erbjudas av företaget, men att motivationsfaktorerna i 
sig inte utvecklas och är föränderliga med tiden eller att dessa inte förvaltas väl av ansvarig 
chef. Att Gustav ändock är kvar på arbetsplatsen, trots att han möjligtvis inte motiveras av de 
psykologiska behoven, kan förklaras av lönen han belönas av. Precis som Herzberg hävdar, 
måste företag eliminera hygienfaktorer i form av att exempelvis erbjuda en bra lön för att 
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hålla anställda nöjda. Således indikerar detta i Gustavs fall att han inte tillfredsställs av 
motivationsfaktorerna men att han till viss del behagas av hygienfaktorerna i form av lönen 
han får ut av att arbeta prestationsbaserat.  
  
Vidare har två respondenter beskrivit upplevelser som kan kopplas till arbetsotrygghet.  De 
berättade att de upplever lönekriterierna som skrämmande och att de alltid oroar sig om 
huruvida de uppfyllt och bevisat sin förmåga att prestera i förhållande till lönekriterierna. Att 
man känner en oro kring sin anställning indikerar att lönesystemet kan orsaka känslor av 
arbetsotrygghet, något som Herzberg identifierar som en hygienfaktor. Dock är det endast två 
av åtta respondenter som upplever denna otrygghet och dessa två respondenter är dessutom 
fortfarande provanställda. Arbetsotryggheten som dessa respondenter upplever kan därmed 
även förklaras av själva anställningsformen de har. Tydliga slutsatser om arbetsotrygghet kan 
således inte dras. Emellertid finns indikatorer i studiens resultat som speglar upplevelser 
kopplade till denna känsla och den är därmed värd att belysa.  
  
Att ett flertal respondenter upplever att det individuella lönesystemet orsakar en att blir mer 
tävlingsinriktad kan kopplas till Kohns diskussion (1993, september-oktober) om utmaningar 
med att arbeta efter ett individuellt lönesystem. Dessa respondenter berättade att den 
prestationsbaserade lönen orsakar dem att prioritera egna individuella vinster och att 
samarbetet med kollegor därmed kan hamna i andra hand. Ur ett helhetsperspektiv kan detta 
ses som ett stort problem för företaget, eftersom detta kan betyda att företagets övergripande 
mål kan komma att förloras under vägen. Relationerna mellan de anställda kan också 
hämmas, då tävlingen mellan dem kan orsaka konflikt. Utifrån Kohns perspektiv är detta 
något som mycket sannolikt kommer att hända med tiden (Kohn, 1993, september-oktober).  
  
Herzbergs teori (1997) utgör i denna studie ett samband mellan hygien- och 
motivationsfaktorerna. Vid en analys av intervjuerna som genomförts kan en obalans mellan 
hygien- och motivationsfaktorerna bidra till faktorer som i vissa fall kan leda till ökad stress 
och missnöje på arbetsplatsen. En balans å andra sidan, bidrar enligt Herzberg till 
tillfredsställelse på arbetsplatsen och han menar att detta är en drivkraft som leder till inre 
motivation (Herzberg, 1997). Intervjuerna har visat att det finns olika upplevelser kring hur 
lönekriteriernas utformning och kommunikativa förmåga påverkar de anställda, och det kan 
därför finnas en balans hos vissa anställda, samt en obalans hos andra. Detta beskriver 
respondenten Johan: ‘’Jag tror att vi alla har en förståelse för kriterierna, men det behöver inte 
betyda att vi alla har samma förståelse. Vad jag har uppfattat och trott att jag har förstått 
kanske skiljer sig från vad min kollega uppfattat och trott att hon förstått’’. Skillnader när det 
kommer till förståelsen av lönekriterierna kan tänkas bidra till ett obalanserat arbetslag där 
differenser skapas med tiden, och där den kommunikativa förmågan hos Henrik måste 
anpassas efter individ. Ett exempel på detta är att studiens resultat bland annat visar att de 
anställda har olika upplevelser av att arbeta prestationsbaserat, att respondenten Josefine 
upplever stress men att respondenten Erik inte gör det. Detta kan tolkas som en obalans inom 
arbetslaget.  
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För att skapa en balans måste Henrik se till att de anställda, enligt Herzberg, inte bara känner 
sig sedda, utan visad ökad förmåga bör även resultera i ökat ansvar (Herzberg, 1997). Hur 
detta ökade ansvar visas i detta arbetslag är något frågvis då samtliga anställda arbetar efter 
samma lönekriterier definierade på samma vis. För att möjliggöra en mer djupgående analys 
av detta behövs således observation vid medarbetarsamtalen finnas med i studien, då brister 
skapas vid en analys kring hur chefen anpassar kriterierna efter individ. Å andra sidan 
förklarar dock Henrik svårigheterna som uppstår vid medarbetarsamtalen och att det då ibland 
finns olika uppfattningar kring hur den anställde faktiskt har presterat i förhållande till 
kriterierna. Definitionen av prestation tycks således inte bara sträcka sig till kriteriernas 
utformning utan även till hur man får agera som anställd.  
  

Att möta lönesystemets utmaningar 

Vid analys av material har utmaningar när det kommer till att arbeta efter lönesystemet 
uppkommit. Dels uppkom stress som en konsekvens av att arbeta efter lönekriterierna då 
analys av material har visat sig att bland annat respondenten Josefine upplever stress. En 
annan aspekt som har framkommit vid analys är de anställdas uppfattning kring 
lönekriteriernas definition, och huruvida samtliga anställda har samma uppfattning kring de 
olika prestationsnivåerna och hur de därmed ska prestera utifrån kriterierna. Lönesystemets 
utmaningar sträcker sig även till Henriks arbetsuppgifter vad gäller lönesättningsprocessen 
såväl till huruvida han upplever motivation i tjänsten. Om han inte gör detta påverkas hans 
arbete och då även hela arbetslagets. Möjligtvis kan bristande motivationsfaktorer för Henrik 
även påverka resten av arbetslaget och deras prestationer. Då hans uppgift är att leda 
arbetslaget i rätt riktning kan bristande motivationsfaktorer hämma ledarskapet och i det långa 
loppet skapa hinder för utveckling hos de anställda.  
  
Vidare är en utmaning med lönesystemet även skillnader när det kommer till ett 
genusperspektiv. Utmaningarna sträcker sig här till att lönesystemet bör anpassas beroende på 
individens stresskänslighet och således då även kön. Detta för att kvinnor visat på att inneha 
en större stresskänslighet. Lönesystemet bör anpassas efter individens förmåga och tidigare 
erfarenheter, då studien även visat på skillnader när det kommer till hur länge den anställde 
arbetat på arbetsplatsen. Ökade motivationsfaktorer bör även finnas för de anställda som 
arbetat på företaget i minst tre år, motivation ska således inte vara en faktor som reduceras 
med tiden. 
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Diskussion   

Ur en akademisk synvinkel ämnar denna studie att bidra till befintlig forskning inom området 
prestationsbaserat arbete och lönesättning. Studiens resultat redovisar för vilka upplevelser 
och utmaningar som både chef och anställda står inför vid prestationsbaserat arbete med ett 
individuellt lönesystem. Tillsammans med både analys- och diskussionsavsnitt utvidgar 
studien kunskapen inom detta område. En ökad förståelse för möjliga upplevelser med ett 
individuellt lönesystem är av mycket stor betydelse, speciellt eftersom flera företag inom 
olika branscher på svenska arbetsmarknaden har börjat införa ett liknande system. Det är 
dessutom avgörande att först få en förståelse för detta innan företag kan arbeta med att 
utveckla och förbättra lönesystemet, samt förebygga problem och utmaningar som kan uppstå 
längs vägen. Således var detta, i vår mening, något vi vill belysa och vi anser därmed att 
studiens kunskapsbidrag är betydelsefullt. 

Reflektion kring respondenternas upplevelser 

De anställda arbetar efter lönekriterier vilka ställer krav på att de självständigt ska lösa 
plötsliga problem som uppkommer i arbetet. Vid reflektion finns relevans av diskussion kring 
huruvida detta i sin tur hämmar eller främjar lärandet på arbetsplatsen. Leder kravet på 
självständigt arbete till att den anställde inte törs be om hjälp om ett problem uppstår, och i 
sådant fall inte lär sig hur den ska hantera situationen? Hämmar kravet på självständigt arbete 
en öppen företagskultur med högt i tak där varje medarbetare känner sig hörd? Eller är det 
således detta angreppssätt som leder till att utveckling hos individen främjas genom att 
individen självständigt får ta initiativ och lära av dessa? Detta är enligt oss relevanta frågor att 
föra en diskussion kring då de genomsyrar företagets klimat såväl som individens 
arbetstrygghet.  
  
Att det finns känslor kring arbetsotrygghet som uppstår på arbetsplatsen är enligt vår mening 
betecknande, då man kan tolka lönekriterierna som något som kan orsaka eller vara en 
bidragande faktor till en överväldigande känsla av arbetsotrygghet. Detta medför en 
diskussion om huruvida lönekriterierna uppfyller sitt syfte att motivera anställda eller om de i 
motsats fungerar som något hämmande. Det sammanhänger vidare med att föra en diskussion 
om hur signifikant detta är beroende på medarbetarnas anställningstid och anställningsform. 
Är upplevelser av arbetsotrygghet endast relevant om man som medarbetare fortfarande är 
provanställd eller kan arbetsotrygghet även uppstå för seniorer som också upplever en oro 
kring lönekriterierna? 
  
Vad gäller stressen som vissa respondenter upplever på grund av lönekriterierna, 
uppmärksammades det inte under intervjutillfället huruvida chefen faktiskt arbetar för att 
förebygga stress på arbetsplatsen. Detta kan ses som ett frågetecken när samtliga kvinnor i 
arbetsteamet uppgav att de känner sig stressade. Huruvida det förekommer brister i 
kommunikationen på arbetsplatsen och om det arbetas förebyggande mot stress hos kvinnor är 
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en intressant fråga att ställa. Vilka faktorer skulle då chefen kunna förbättra för att förebygga 
ökad stress hos kvinnor i arbetsteamet? Först och främst är en tanke, enligt vår mening som 
intervjuade chefen, att kvinnornas stressorer måste lyftas upp och uppmärksammas. Det tåls 
att diskuteras kring huruvida chefen faktiskt är medveten om att kvinnorna känner sig 
stressade, eller om kvinnorna på grund av kriterierna, inte har berättat för ansvarig chef om 
deras välmående i rädsla att få sämre lön på grund av en möjlig subjektiv bedömning av deras 
prestation. Detta kan kopplas till Kohns artikel (1993, september-oktober) där han diskuterar 
hur detta kan bli en konsekvens med att ha ett individuellt lönesystem eftersom anställda kan 
frestas att dölja sina problem för att få belöning (Kohn, 1993, september-oktober). Om 
resultatet av att arbeta prestationsbaserat blir att de anställda inte törs berätta om deras 
försämrade hälsa, möjligen på grund av prestationsbaserad självkänsla, kan det komma att slå 
ut de motivationsfaktorer som ses som fördelar i prestationsbaserade lönesystem. Detta då 
dessa i sin tur inte blir långvariga, och således inte heller blir till företagets fördel utifrån ett 
mer långsiktigt perspektiv.  
  
Josefine, en av de intervjuade, nämner att hon är mycket angelägen om att hon ska prestera 
bättre än vad hon redan gör utifrån kriterierna, vilket väcker tankar kring indikatorer 
relaterade till den prestationsbaserade självkänslan. Då Josefine aldrig tycks känna att hon 
presterar bra nog i förhållande till företagets krav samt att hon värderar hur bra hon utför sitt 
arbete i kontrast till värderingsskalan. Strävan efter att ständigt utvecklas, bli bedömd och att 
prestera bättre än vad den anställde redan gör kan i sig identifieras till stressorer och som 
under lång tid kan resultera i långvarig stress. Detta stärker inte minst tanken kring att det som 
ansvarig chef är oerhört betydelsefullt att fånga upp arbetsrelaterad stress i god tid. Studiens 
avgränsningar sträcker sig även till ett genusperspektiv då detta är ett ämne som diskuterats i 
denna studie, ändock inte fokuserats tillräckligt kring. Studien innehar därför en aning 
bristfälliga slutsater utifrån ett genusperspektiv och detta på grund av ett litet urval. Detta 
menas att perspektivet måste lyftas upp i större utsträckning än vad som gjorts i denna studie, 
ändock menar vi att ämnet är av sådan pass stor relevans att vi valt att utföra en reflektion.  

Studien utifrån olika perspektiv 

Denna studie har som tidigare nämnts genomförts utifrån ett individuellt perspektiv, vi har 
inte valt att undersöka skillnader mellan olika arbetslag utan istället mellan individer. Valet 
har gjorts för att ge möjlighet till att undersöka hur enskilda individer på företaget upplever 
lönesystemet, och studien har därför inte analyserats utifrån hela arbetslagets perspektiv. 
Således kan inga slutsatser dras om huruvida hela arbetslaget hämmas av det individuella 
lönesystemet. Det går dock att föra en diskussion kring huruvida de individuella medarbetarna 
påverkas av att hela arbetslaget bedöms utifrån samma lönekriterier. Enligt studiens resultat 
finns indikatorer på en tävlingskultur inom arbetslag och det går att diskutera om de anställdas 
tävlingsinstinkt blir ännu starkare vid prestationsbaserat arbete. Speciellt då samtliga 
medarbetare i arbetslaget mer eller mindre har samma tjänst, arbetar mot samma lönekriterier 
och bedöms på ett identiskt sätt. Jämför den enskilde individen sig med resten av arbetslaget? 
Vilka konsekvenser skulle denna jämförelse i sådant fall medföra, och hur förebyggs 
eventuella konflikter, som uppstår av jämförelserna, av företaget?  
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Vidare är det även relevant att se den prestationsbaserade lönen utifrån ett större perspektiv 
och här ta upp Julius tidigare nämnda artikel i Handelsnytt (2013). De lyfte inte minst fram 
vad som händer med de anställda som inte når kriteriernas mål i höjd med de krav som ställs, 
och att detta är ett problem som måste tas i beaktning. Hur ansvarig chef i detta fall arbetar för 
att förhindra att de anställda känner sig otillräckliga och missnöjda vid ett icke uppfyllt mål 
framgår dock inte under intervjun. Det Julius från Handelsnytt lyfter upp är främst att 
kompetensutveckling måste prioriteras till de anställda som inte når målen och det finns inga 
indikatorer på att det sker i detta företag (Julius, 2013, 25 juni). Å andra sidan är detta inget 
som det ställs frågor om eller som lyfts fram under intervjutillfället. Huruvida de anställda når 
kriteriernas mål eller ej är inte heller något som framgår, dock kan det tänkas finnas 
indikatorer till ett samband mellan ej uppfyllda kriterier och ökad stress hos de kvinnliga 
anställda. Skulle kvinnorna i organisationen uppleva mindre stress om de visste att det inte 
fick lika stora följder om de inte nådde målen, och om de hade vetskap om att de ändå skulle 
få hjälp av företaget att prestera enligt förväntad nivå? Möjligtvis har de anställda redan 
vetskap om vad som sker om de inte presterar bra i förhållande till värderingsskalan, men å 
andra sidan tycks det vara till chefens ansvar å företagets vägnar att samtliga medarbetare ska 
prestera enligt förväntan. 

Kritisk reflektion 

Valet att endast använda en teori för att analysera ett omfattande ämne som människors 
upplevelser med ett individuellt lönesystem kan ifrågasättas. Det går att vara frågvis kring 
huruvida teorin täcker hela materialet eller om det finns aspekter eller delar i materialet som 
vi har missat. Studien stöttas dock omfattande av tidigare forskning och förhoppningen är att 
detta med hjälp av teorin, fångat studiens innehåll i sin helhet. Den tidigare forskningen inom 
prestationsbaserad lön har således fungerat som ett komplement till teorin och därmed 
uppfyllt sitt syfte. Vi som utfört studien anser även att det är viktigt att ha förståelse för att 
definitionen av lönekriterierna som detta företag har inte behöver stämma överens med andra 
verksamheters definition av begreppen. Det finns med andra ord en begränsning när det 
kommer till resultatet av denna studie i form av att den inte kan generaliseras till företag som 
inte har liknande prestationsmätningar. Då studien har ett relativt litet urval kan detta ses som 
en aspekt vilket ger studiens trovärdighet en bristfällig anblick. Trots detta, har dessa nio 
respondenter genomfört en kvalitativ djupgående intervju som, utifrån vi som utfört studiens 
perspektiv, har givit en god bild av hur de upplever företagets lönesystem. Precis som tidigare 
nämnts i metodavsnitt, är studien dock inriktad på ett specifikt företag inom 
rekryteringsbranschen vilket gör överförbarheten bristfällig. Överförbarheten kan ändock 
styrkas i att de faktorer som tagits upp i studien kan vara mycket relevanta att ta upp i 
samtliga verksamheter som arbetar prestationsbaserat. Trots att studien är begränsad när det 
kommer till antal respondenter och även organisationer, finns det med andra ord dock 
aspekter som kan generaliseras till andra företag. 
  
I analys utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori (1997) och att ökad visad förmåga ska leda till ökat 
ansvar i företaget blir analysen även en aning bristfällig, detta då det vid intervjun med chefen 
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inte heller tas upp huruvida de anställda belönas med ökat ansvar om de presterar bättre. 
Frågan kan här ställas om de anställda ser en utveckling av lönekriterierna som ett ökat 
ansvar, att de i sin form känner att de får mer trovärdighet och att chefen i sin tur automatiskt 
visar mer pålitlighet till den anställde om den presterar bättre? Lönekriterierna kan sträcka sig 
längre än vad både chef och anställd har reflekterat kring, och att det sker en möjlig 
favorisering kring den anställde som visar ökad förmåga i förhållande till värderingsskalan 
och dess utformning. Kan ett prestationsbaserat lönesystem i sådant fall resultera i att det 
uppkommer brister när det kommer till lönerättvisa inom företaget? Att anställdas tidigare 
erfarenheter lever kvar under en längre tid och att de kontinuerliga medarbetarsamtalen 
förlorar sin innebörd med tiden, i och med att tidigare prestationer överväger. Sker en 
omedveten subjektivitet hos chefen vid lönesättning och hur mycket påverkar egentligen 
tidigare prestationer vilken lön den anställde får idag? Detta är således något som sträcker sig 
längre ut än vad denna studie har centraliserats till men som vi ändock anser att det är viktigt 
att reflektera kring. För att möjliggöra en undersökning kring detta behövs fler element 
användas och detta i form av andra intervjuformer, observationer och deltagande vid 
vardagligt arbete i företaget.  
  
När det gäller valet av teori går det att kritisera Herzbergs tvåfaktorsteori (1997). Teorins 
användbarhet går att ifrågasätta då det är en teori som kan dateras tillbaka till år 1997, vilket 
indikerar att teorin möjligtvis inte är lika relevant som andra motivationsteorier. 
Tvåfaktorsteorin är dock en av de mest omtalade och dominerande teorier inom ämnet 
motivation, och vi anser därmed att den fortfarande är aktuell för användning. Vi anser även 
att teorin kan inkorporera viktiga och stora delar i vårt material på ett möjliggörande sätt som 
andra motivationsteorier inte kan. Valet att tillämpa Herzbergs tvåfaktorsteori baseras således 
på detta.  
  
Det går att ifrågasätta valet att inkludera arbetslagets HR-assistent i studien. Respondenten 
stöttar de andra anställda med dagligt arbete och därmed kan dennes arbetsuppgifter i viss 
omfattning skilja sig från resten av arbetslagets. Det går således att fundera över vilken 
betydelse detta har för studiens resultat samt om detta påverkar studiens trovärdighet. 
Respondenten arbetar dock mot samma lönekriterier och bedöms utifrån samma lönesystem, 
vilket i vår mening är det viktiga i detta sammanhang. Det viktiga var att belysa upplevelserna 
med att arbeta prestationsbaserat med ett individuellt lönesystem och i vår mening kunde detta 
även fångas i HR-assistentens erfarenheter. Huruvida HR-assistentens upplevelser skulle ha 
skiljts från resterande upplevelser inom arbetslaget är dock en fråga som går att ställa. Vid 
insamling av data ansåg vi dock att HR-assistentens upplevelser inte skiljde sig i stor 
omfattning från de andra och vi valde därmed att inkludera respondenten och omfatta dennes 
svar med de andra anställdas. 
  
Avslutningsvis kan kritik även föras mot det faktum att värderingsskalan inte utretts i 
förhållande till dess samtliga komponenter. En mer detaljerad och genomgripande redovisning 
av värderingsskalan, vilket inte efterfrågades vid intervjutillfället, hade möjliggjort en djupare 
analys och förståelse för respondenternas upplevelser. Speciellt eftersom vissa 
respondenternas svar föreslår att utmaningarna de står inför går att kopplas till möjliga 
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problem med värderingsskalan. Studien begränsas således i den mening att slutsatser kring 
värderingsskalan och brister av dess utformning inte kan dras i önskad omfattning. 
Detta öppnar emellertid dörren till eventuella utgångspunkter för vidare forskning och vår 
förhoppning är att detta utvecklar och utvidgar studiens befintliga kunskapsbidrag.  

Slutsatser 

Studien har givit inblick i hur ett företag inom rekryteringsbranschen arbetar 
prestationsbaserat såväl som hur ett lönesystem bestående av prestationsbaserade lönekriterier 
upplevs av lönesättande chef och anställda. När lönen styrs av prestation har en del aspekter 
utmärkt sig mer än andra. Lönesättande chef upplever att det individuella lönesystemet är 
välfungerande och motiverande. Han finner dock utmaning i att skapa en gemensam tolkning 
av lönekriterierna för samtliga i arbetslaget, samt vid kommunikation av lönesättning med 
lönekriterierna som utgångspunkt vid medarbetarsamtal. Anställda på företaget tar vid 
redogörelse för upplevelser av lönesystemet upp hur lönekriterierna kan bidra till stress, såväl 
som motivation och utveckling. De anställda finner utmaning i lönekriteriernas definition 
således även kring vilket handlingsutrymme de har utifrån kriterierna. Studiens resultat visar 
att det finns indikatorer på att chefens motivation påverkar de anställdas motivation och 
utveckling. Indikatorer i resultatet visar således även att det finns ett övergripande mönster 
utifrån ett genusperspektiv, och att kvinnor tenderar att uppleva mer stress än män på 
företaget. Huruvida ansvarig chef har vetskap om ökad stress hos kvinnorna i arbetslaget är 
dock frågvis.  

Förslag på vidare forskning 

Kunskapsutveckling i förhållande till denna studie identifieras genom en önskan till vidare 
forskning inom ämnet prestationsbaserade löner och hur möjliga problem som uppstår likt en 
konsekvens av denna typ av lönesättning kan förebyggas. Vidare finner vi även intresse av 
genomförandet av en studie med endast inriktning på genus i förhållande till 
prestationsbaserad självkänsla i ett prestationsbaserat lönesystem. Förslag på frågeställningar 
inom ämnet prestationsbaserad lön till vidare forskning lyder således: 
  

1. Finns det några skillnader kring hur män respektive kvinnor upplever att det är att 
arbeta efter ett prestationsbaserat lönesystem och har en prestationsbaserad självkänsla 
någon betydelse i detta fall? 
 

2. Hur kan en ansvarig chef utveckla sitt ledarskap för att förhindra ökad stress på 
arbetsplatsen? 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 
Hej! 
      
Vi är två studenter, Emma Axelsson och Kleo Dela Cruz, som i dagarna påbörjat vår 
kandidatuppsats inom kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation på Stockholms 
Universitet. Uppsatsen görs med stöd från Instutionen för pedagogik och didaktik på 
universitetet och är därmed inriktad på ämnesområdet organisationspedagogik. Syftet med 
studien är att undersöka och identifiera uppfattningar, problem och utmaningar som kan 
uppstå för lönesättande chef och enskilda medarbetare vid arbete utifrån ett prestationsbaserat 
lönesystem. Vårt mål är att intervjua ett arbetslag som är anställda på detta företag och 
uppsatsen kommer i efterhand självklart att finnas tillgängliga för er som deltar. 
      
Vi vill gärna intervjua just dig, och vi tänkte därför fråga om du vill dela med dig av dina 
upplevelser kring att arbeta med prestationsbaserad lön? Intervjun kommer att ta cirka en 
timme och vi kommer självklart tillsammans överens om en tid och en plats som passar dig 
allra bäst. Då tiden är relativt begränsad ber vi dig återkomma senast den 17 mars om vilken 
dag, och plats som du skulle kunna ställa upp. Vi är mycket flexibla! 
      
Något som även är viktigt för oss att nämna är att ni som blir intervjuade självklart är 
anonyma och några personuppgifter kommer därför inte att presenteras i uppsatsen. Istället 
kommer vi benämna den intervjuade utifrån en pseudonym, samt även med information kring 
kön och hur länge den arbetat på arbetsplatsen. Detta för att det är just er arbetsplats som i 
detta fall studeras och för att de anställdas antal är begränsade - allt för att ni ska känna en 
trygghet i deltagandet av studien. 
      
Vi hoppas på att få träffa dig! 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Emma Axelsson och Kleo Dela Cruz 
emma.axe@hotmail.com kleo.dela.cruz@gmail.com 
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Bilaga 2 – Intervjuguide chef 
Nedan följer information kring hur intervjun är upplagd och de inleds med ett avsnitt med 
relevant information till respondenten kring hur intervjun är utformad, och detta med 
avseende av etiska aspekter. 
      

1. Informera om studien och syftet   

2. Anonymitet       

3. Informera att intervjupersonen har rätt att inte svara/avbryta intervjun när som helst 

utan några negativa följder     

4. Informera att intervjun kommer spelas in och sedan transkriberas - få godkännande 
 
Intervjufrågor  
      
Bakgrund 
      
   

1. Berätta om dig själv och din arbetsplats 

2. Ni har prestationsbaserad lön på ert företag, beskriv systemet? 

3. Varför har ni valt att införa ett sådant lönesystem? 

4. Vilka lönekriterier arbetar ni efter? 
 
Upplevelser och utmaningar 
 

5. Hur kommuniceras dessa kriterier till de anställda och följer ni således upp att de har 

fått förståelse för dessa? 

6. Hur försäkrar du dig som chef om att de anställda har skapat förståelse och arbetar 

strategiskt mot lönekriterierna? 

7. Hur upplever du systemet som lönesättande chef? 
 
Avslutning 
 

8. Har du något du vill tillägga som känns viktigt i sammanhanget?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide medarbetare 
       
      
Nedan följer information kring hur intervjuerna är upplagda och de inleds med ett avsnitt med 
relevant information till respondenten kring hur intervjun är utformad, och detta med 
avseende av etiska aspekter. 
      

1. Informera om studien och syftet   

2. Anonymitet      

3. Informera att intervjupersonen har rätt att inte svara/avbryta intervjun när som helst 

utan några negativa följder     

4. Informera att intervjun kommer spelas in och sedan transkriberas - få godkännande

       

Intervjufrågor 
      
Bakgrund 
      

1. Berätta om dig själv och din arbetsplats 

2. Ni har prestationsbaserad lön på ert företag, beskriv systemet? 

3. Hur mäts er prestation och utifrån vilka lönekriterier?  

       

Individens egna upplevelser    
    

1. Hur ser du på lönesystemet, vad är din uppfattning om prestationsbaserad lön? 

2. Berätta om hur du upplever prestationsbaserad lön, hur tycker du det är att er lön 

baseras på er prestation? 

3. Ser du några nackdelar med att arbeta efter en provisionsbaserad lön? 

4. Berätta om hur du upplever detta, vilken effekt har de olika lönekriterierna på din 

prestation? 

5. Berätta om personliga erfarenheter och upplevelser där du anser att du visat din 

kompetens i förhållande till de olika lönekriterierna. 

6. Upplever du stress vid arbete med lönekriterierna som utgångspunkt? Följdfråga: i så 

fall, på vilken skala från 1-7?  

 
Avslutning  
   

7. Har du något du vill tillägga som känns viktigt i sammanhanget?  
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