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Individuell lönesättning blir allt vanligare och används som ett styrmedel 

för att motivera anställda. En förutsättning för att detta ska fungera är 

bland annat att anställda är tillfredsställda med lönen och lönesystemet. 

Syftet med föreliggande studie var att bidra till en ökad förståelse för vad 

som bidrar till en sådan tillfredsställelse utifrån anställdas upplevelser av 

lönesystemets inslag av kommunikation och bedömningsprocess. Då 

individuell lönesättning använts längre bland tjänstemän, är det 

essentiellt att även undersöka eventuella skillnader i arbetare och 

tjänstemäns upplevelser. Studien genomfördes med en multimetodansats 

av både enkäter och fokusgruppintervjuer bland anställda vid ett 

industriföretag. Analyser av enkätdata visade ingen skillnad i arbetares 

och tjänstemäns upplevelser av tillfredsställelse med lönen och 

lönesystemet. Upplevelsen av tydlig kommunikation i synnerhet 

information var signifikant relaterat till lönetillfredsställelse och 

tillfredsställelse med lönesystemet och togs även upp som en viktig 

faktor även i intervjuerna. Lönebedömningsprocessen bidrog inte till att 

predicera variation i tillfredsställelse, utöver kommunikationen. Dock 

togs vikten av bedömningsprocessen upp under intervjuerna. Resultatet 

visade således att tydlig kommunikation i synnerhet information var en 

viktig faktor för tillfredställelsen med lön och lönesystem bland både 

arbetare och tjänstemän på industriföretaget. 

Nyckelord: individuell lönesättning, lönetillfredsställelse, lön arbetare, 

lön tjänstemän, tillfredsställelse med lönesystem, prestationslön. 

Individuell lön används som en motivationsfaktor för anställda liksom för att skapa effektivare 

organisationer (Nilsson & Ryman, 2005). Individuell lönesättning är vanligare bland 

tjänstemän än arbetare och har dessutom använts under en längre tid bland tjänstemän (Lundh, 

2010), medan traditionell lönesättning med generella höjningar (med eller utan lönepott) är 

vanligast bland arbetare (se Medlingsinstitutet, 2017). Tjänstemän arbetar oftare i mer 

kvalificerade yrken samt prestationsbaserade yrken med mer ansvar och där vidareutveckling 

är vanligare (Coates, 1986). Detta leder till att de oftast kommer upp i högre löner liksom 

gynnas under individuell lönesättning (Hopp, Iravani & Liu, 2009). Det har även visat sig att 

tjänstemän är mer positiva till att arbeta utifrån en provisionsbaserad prestationslön medan 

arbetare i större grad värderar en fast lön och fast anställning (Toode, Routasalo & Suominen, 

2011). Lön har i flera studier visat sig vara betydelsefull för både arbetare och tjänstemän, dels 

för att kunna försörja sig men även för den egna självuppfyllelsen (Locke, 1976). Lön samt 

löneökning visar på framgång och erkännande av goda prestationer, att den anställde har 

utbildat sig eller presterat väl och gjort sig förtjänt av en viss lön eller löneökning (Gross, Guo 

& Charness, 2015). Individuell lönesättning har bland annat införts för att fungera som ett 

lönesystem där anställda får en möjlighet att kunna påverka sin lön och få en löneökning om de
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utmärkt sig prestationsmässigt. Det skiljer sig från traditionell lönesättning där lönen fastställs 

utifrån exempelvis erfarenhet och antal år i verksamheten (Gerhart & Rynes, 1991). Tidigare 

forskning antyder att individuell lönesättning i vissa fall kan påverka anställdas motivation och 

skapa en högre lönetillfredsställelse om anställda upplever att engagemang och hårt arbete lönar 

sig (Norén, 2001). Tidigare forskning visar likaså att när det finns ett lönesystem där anställda 

får en möjlighet att kunna påverka sin lön positivt är de mer benägna att stanna kvar i 

organisationen (Gerhart & Fang, 2014). Studier gjorda på individuell lönesättning visar att 

lönenivån och möjligheten till löneökning är centrala för anställdas upplevelse av 

tillfredsställelse med den egna lönen (Andersson, 1999). En grundförutsättning när det kommer 

till lön och löneökning är att anställda upplever att det finns ett samband mellan den egna 

prestationen och den utbetalda lönen (Sweeney, McFarlin & Inderrieden, 1990). Individuell 

lönesättning baseras på de anställdas prestation och vad de tillför organisationen. Det är därför 

väsentligt att de anställda känner till lönekriterierna och får återkoppling på sitt arbete genom 

exempelvis lönesamtal för att veta hur deras prestation bedöms (Doherty & Nord, 2001). Om 

anställda upplever att chefen inte kan bedöma deras prestation när lönen ska fastställas kan det 

skapa misstro och missnöje över lönenivån liksom lönesystemet (Gross et al., 2015). Ifall en 

anställd har lagt ner engagemang och prestation bör det synas även i lönerevideringen 

(Williams, McDaniel & Nguyen, 2006).  

Tidigare forskning antyder att lönetillfredsställelse inte nödvändigtvis behöver stå i direkt 

proportion till den faktiska lönenivån eller den ökning anställda får vid lönerevisioner (Mulvey, 

LeBlanc, Heneman & McInerney, 2002; Nikandrou, Papalexandris & Bourantas, 2000). Å 

andra sidan finns det forskning som funnit att hur låg eller hög lönen är spelar en viss roll men 

vad som kan spela minst lika stor roll är hur de anställda upplever kommunikationen och 

bedömningen kring lönesättningen (Eriksson, Göransson & Sverke, 2011). En tydlig 

kommunikation med chefen, tillgång till information och kontinuerlig återkoppling på sitt 

arbete har visat sig kunna bidra till tillfredsställelse med lönen men även lönesystemet (Judge, 

Piccolo, Podsakoff, Shaw & Rich, 2010). Tydlig kommunikation och möjligheten att kunna 

fråga och diskutera hur den anställdes individuella prestation kan förbättras har visat sig hänga 

samman med högre tillfredsställelse med lönen och lönesystemet hos anställda (Shaw, Duffy, 

Jenkins & Gupta, 1999). Om anställda får information om på vilka grunder den fastställda lönen 

är bestämd och detta upplevs trovärdigt är de mer benägna att bli tillfredsställda med sin lön 

och lönesystemet (Gross et al., 2015). Lönesamtalet har i flera studier visat sig vara en 

betydande del i kommunikationen samt hur anställda upplever individuell lönesättning och 

tillfredsställelsen med lönen (Wahlström, 2010). Det har flera gånger visat sig att anställda får 

en positiv upplevelse om de har lönesamtal med en chef som är tydlig både avseende hur deras 

arbetsinsats bedöms och när det gäller vad den anställde behöver förbättra för att positivt kunna 

påverka sin lön (Bröms, 2004). Även återkoppling har visat sig betydelsefull för 

lönetillfredsställelsen (Stajkovic & Luthans, 2003). När anställda får kontinuerlig återkoppling 

på sitt arbete samt bekräftelse på det de gjort bra eller mindre bra kan detta skapa högre 

tillfredsställelse med lönesättning och lönesystemet (Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 

2005; Andersson-Stråberg, Sverke & Hellgren, 2007). Lönetillfredsställelse är därför inte 

enbart kopplat till lönenivån utan även till hur lönesystemet och lönesättningen implementeras 

(Allen, Whittaker & Sutton, 2017). Alla människor är olika och blir tillfredsställda av olika 

faktorer, vissa av lönenivå medan andra av ett lönesystem som ger tillgång till information och 

tydliga lönekriterier (Nikandrou et al., 2000). Att som anställd veta vad som påverkar 
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löneutvecklingen är centralt för att kunna utvecklas i sin yrkesroll (Karlsson Håål & Hedin, 

2015). 

Studier visar att tjänstemän gynnas mer lönemässigt då deras kompetens många gånger anses 

viktigare finansiellt för företag än arbetares (Kirkegaard & Larsen, 2011). Tjänstemän får oftast 

också mer återkoppling och har en närmare relation med sin chef, vilket tros bero på att de oftast 

arbetar närmare ledningen och de högst uppsatta i företaget (Bonner & Sprinkle, 2002). Det 

bidrar i vissa fall till att tjänstemän i större utsträckning har en högre lönetillfredsställelse och 

känner sig mer tillfredsställda med individuell lönesättning (Frey & Jegen, 2001). Därför är det 

värdefullt att undersöka om det finns någon skillnad i hur tjänstemän och arbetare upplever 

tillfredsställelsen med lönen och lönesystemet för att bidra till en ökad förståelse för vad som 

skiljer dem åt och om det finns någon signifikant skillnad i upplevelsen kring dessa begrepp. 

Industriföretaget i denna studie har för en tid tillbaka börjat använda sig av ett nytt lönesystem, 

utan traditionell lönesättning och istället bedöms både arbetare och tjänstemän utifrån den 

individuella arbetsinsatsen. Det nya lönesystemet innebär ett större fokus på utvecklingssamtal, 

arbeta mot tydliga mål samt återkoppling. Därför är det väsentligt att undersöka hur anställda i 

detta fall både arbetare och tjänstemän upplever det nya lönesystemet och vilka skillnader de 

upplever gentemot det förra lönesystemet. Som inte var lika fokuserat på att arbeta mot mål och 

utveckling. 

 

Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för anställdas upplevelser kring lön och 

lönesystemet. För att besvara detta syfte baseras studien på tre frågeställningar.  

1. Hur upplever anställda individuell lönesättning samt kommunikationen och 

bedömningsprocessen?  

2. Finns det någon skillnad i hur tjänstemän och arbetare upplever lönesystemet och 

lönetillfredsställelse? 

3. Vilka upplevelser av individuell lönesättning – i detta fall kommunikationen och 

bedömningsprocessen – har starkast samband med lönetillfredsställelse och 

tillfredsställelse med lönesystemet?  

                                                       Individuell lönesättning  

Det som betraktas som individuell lönesättning kan variera (Persson, 1994). I 

forskningssammanhang pratas det om prestationsbaserad lön, kompetensbaserad lön, 

incitamentslön och strategisk lön (Lawler, 1990; Ledford, 1995). De olika benämningarna 

signalerar att det finns skillnader i perspektiv på lön, men också skillnader i syftet med lön, det 

vill säga att lönen speglar prestation liksom att den verkar för kompetensutveckling och är en 

del av en organisations strategi (Rynes, Gerhart & Minette, 2004). Individuell lönesättning 

brukar beskrivas som att det finns en koppling mellan en anställds lön och det resultat denne 

utför (Ferraro, Pfeffer  & Sutton, 2005). Den grundläggande principen bakom individuell 

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

och därför har differentierad lön (Doherty & Nord, 2001). Den individuella löneökning som en 

anställd blir tilldelad kan grunda sig på flera faktorer, däribland exempelvis ansvar, 

arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna 

(Arvey & Murphy, 1998). Individuell lönesättning sker oftast i enrum mellan chef och 

medarbetare där de tillsammans går igenom den anställdes prestation och utveckling samt hur 
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denne har bidragit till verksamheten (Neu, 2006). Om en anställd har gjort sig förtjänt av ett 

lönepåslag genom att ha presterat väl, utbildat sig eller på något sätt tagit på sig mer ansvar 

resulterar detta ofta i ett lönepåslag (Heneman & Schwab, 1985). Gemensamt för all individuell 

prestationsbaserad lönesättning är att lönen utvärderas och fördelas med utgångspunkt i den 

individuella prestationen (Rynes et al., 2004). Med individuell lön menas i denna uppsats att 

någon del av lönen beror på den anställdes prestation.  

Flera studier antyder att det finns fördelar med individuell lönesättning för anställda och för 

företagen (Lazear, 2000). Individuell lönesättning kan fungera som en motivationsfaktor om 

anställda får återkoppling på deras arbete och information om hur deras individuella prestation 

kan påverka deras lön positivt (Carroll, Tower, Jude & Kohn, 2005). Flera studier antyder att 

majoriteten av anställda uppskattar individuell lönesättning då de vill bli bedömda på deras 

egen prestation (Karlsson Hål & Hedin, 2015). Att låta anställda få arbeta mot sina egna 

prestationsmål har visat sig kunna öka motivationen då anställda får vetskap om hur de ska 

kunna förbättra deras prestation (Kanter, Frees & Johnson, 2017), vilket i sin tur kan öka 

lönetillfredsställelsen om prestationen kan påverka löneutvecklingen positivt (Daly & Geer, 

1994). Dessutom har individuell lönesättning visat sig kunna öka företags effektivitet, då 

anställda får information kring hur de kan effektivisera sitt arbete och arbeta för att nå deras 

prestationsmål och utvecklas (Lundh, 2010). 

 

En förekommande upplevd nackdel med individuell lönesättning är att många anställda anser 

att löneökningen många gånger är liten (Gerhard & Fång, 2014). Oftast har chefer en ganska 

liten summa av pengar att fördela bland de anställda. Om flera gjort sig berättigade till 

löneökning blir det en liten summa utdelad till varje anställd som för vissa kan upplevas 

betydelselös (Konrad & Pfeiffer, 1990). Detta kan givetvis variera bland företag men oftast 

finns det en viss mängd pengar som kan delas ut och upplever anställda att löneökningen är låg 

kan missnöje till individuell lönesättning uppstå liksom lönen (Jude et al., 2010). Givetvis ska 

det nämnas att det kan finnas fler för- och nackdelar med individuell lönesättning än de som 

nämnts här.  

                                                          Lönetillfredsställelse 

Lönetillfredsställelse beskrivs oftast som hur tillfredsställda anställda är med deras lön (Mycel 

& Lane, 1991). Det som styr lönetillfredsställelsen är bland annat vilka förväntningar anställda 

har på sin lön och hur den kan utvecklas samt det upplevda värdet av lönen (Ferraro et al., 

2005). Att det finns ett samband mellan den egna prestationen och den utbetalda lönen är ofta 

av central betydelse för anställda och deras lönetillfredsställelse (Bishop, 1987). Lönen i sig är 

ofta det som driver människor till att exempelvis utbilda sig och prestera (Hertzberg, 2003). 

Lönenivån är betydelsefull för människors möjlighet till försörjning liksom ett erkännande av 

det de åstadkommit, exempelvis utbildning eller förvärvad erfarenhet (de Bastille Lorene & 

Macinas, 2005). Studier som gjorts på lönetillfredsställelse antyder att ju högre lön anställda 

har desto nöjdare är de (Gais, 2013). Tillfredsställelse med den egna lönen är därför oftast 

beroende av hur pass stor skillnad det är mellan vad anställda tycker de är berättigade till och 

vad de har för lön. Detta avser även storleken på löneökningen samt på vilket sätt lönen fördelas 

(Williams et al., 2006). Dessutom har studier visat att för många anställda kan 

lönetillfredsställelse innebära att de upplever att de har en marknadsmässig lön utifrån deras 

yrkesroll och prestation (Brown, 2001). Upplevelsen av att ha en lön som reflekterar den 

prestation den anställde lägger ner har visat sig vara kopplat till lönetillfredsställelse i vissa 
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studier (Schreurs, Guenter, van Emmerik, Notelaers, & Schumacher, 2015). 

Lönetillfredsställelse kan även ses som en grundförutsättning inom individuell lönesättning då 

det ska inspirera anställda till att prestera (Nilsson & Ryman, 2005). Ökad prestation kan 

påverka löneutvecklingen positivt, vilket i sin tur kan leda till att anställda blir mer 

tillfredsställda med sin lön (Carroll et al., 2005). Om anställda inte upplever sin lön som 

tillräckligt god utifrån marknadsmässig lönestatistik för deras yrkesroll, eller det engagemang 

och den prestation de lägger ner, kan de uppleva lägre lönetillfredsställelse (Brown, 2001). 

Lönetillfredsställelse är dock inte enbart en fråga om lönenivån utan även om tillfredsställelsen 

med lönesystemet och känslan av delaktighet i dess utformning (Wahlström, 2010). När det 

gäller individuell lönesättning har det flera gånger visat sig att anställda blir tillfredsställda med 

lönesystemet när det finns tydliga kriterier och att det ser till de anställdas individuella 

prestationer. Likaså att lönesystemet möjliggör för att individer kan höja sin prestation. 

Anställda som presterar bättre vill ha högre lön (Gross et al, 2015). Upplevelsen gentemot 

lönesystemet har därför visat sig vara en del av hur hög lönetillfredsställelsen kan påverkas 

(Andersson-Stråberg et al., 2005).  

Dessutom är känslan av delaktighet i lönesystemets struktur och förståelse en del av 

lönetillfredsställelsen (Guis, 2013). Att som anställd ha förståelse för systemets funktion, 

möjlighet att komma med konstruktiv återkoppling på lönesystemets uppbyggnad liksom 

vetskap om lönekriterierna är delar av vad lönetillfredsställelse är enligt gjorda studier 

(Nikandrou et al., 2000). Dock ska det nämnas att lönetillfredsställelse är individuellt och 

betyder olika saker för olika individer (Allen et al., 2017). Vissa är mer tillfredsställda av en 

hög lön medan andra värderar ett lönesystem med tydliga kriterier och en god relation till chefen 

liksom medarbetarna (Dries, Pepermans & De Kerpel, 2008). Överlag är anställda i både 

arbetar- och tjänstemannayrken positiva till individuell lönesättning och dess utformning 

(Wallenberg, 2002). Men om anställda inte upplever att arbetsgivaren arbetar långsiktigt med 

att förbättra och utveckla lönesystemet för de anställdas framtida utveckling kan missnöje 

uppstå. Anställda vill uppleva lönesystemet som en fördel för dem och inte enbart för ledningen 

(Morgeson, Campion & Maertz, 2001). Studier har visat att om anställda får komma med 

förslag och tillsammans med ledningen diskutera hur lönesystemet kan utformas och förbättras 

blir de mer tillfredsställda med lönen samt lönesystemet (Andersson & Harriman, 1999). Många 

gånger kan ett lönesystem uppfattas som komplicerat och svårtolkat för anställda (Jones, 

Scarpello & Bergmann, 1999). Det är därför viktigt att lönesystemet är tydligt och att anställda 

är delaktiga i dess utformning, då det är skapat för både företaget och de anställdas förståelse 

samt intresse för lön (Colquitt, 2001).  

                                  Anställdas upplevelser av individuell lönesättning                                   

Anställdas lönenivå kan ha betydelse för deras tillfredsställelse med lönen och lönesystemet 

(Judge et al, 2010). Dock antyder studier även att det finns många andra faktorer som kan 

påverka lönetillfredsställelsen och tillfredsställelsen med lönesystemet. Dit hör tydlig 

kommunikation kring lönesättningen och förståelse för hur lönebedömningsprocessen går till 

(Wahlström, 2010).  

Tydlig Kommunikation. En viktig upplevelse beträffande kommunikation handlar om 

återkoppling, där anställda får bekräftelse på sin prestation i form av styrkor och 

utvecklingsområden som kan förbättras och leda till en löneökning (Govindarajulu & Daily, 

2004). Återkoppling har i flera studier visat sig vara betydelsefull för anställdas upplevelse av 
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bland annat lönen (Hackman & Oldham, 1976). Att få återkoppling på sitt arbete bidrar ofta till 

bättre arbetsprestationer och bättre förståelse för lönesystemet (Stajkovic & Luthans, 2003). Att 

som anställd få kontinuerlig återkoppling bidrar till lönetillfredsställelse (Eriksson, Sverke, 

Hellgren & Wallenberg, 2002). Om anställda inte får återkoppling på sitt arbete vet de inte hur 

de ska kunna förbättra sin löneutveckling eller vad de behöver utveckla i sitt arbete (Williams 

et al., 2006). Bristande återkoppling inverkar även på förståelsen för hur lönesystemet fungerar 

(Stajkovic & Luthans, 2003).  

Ett antal studier har gjorts på återkoppling och lönetillfredsställelse (Sweins & Kalmi, 2008). 

Det har visat sig att i privata liksom statliga och landstingsverksamheter har anställda med låg 

lön och bristande återkoppling ett större missnöje över sin lön jämförelse med de som har en 

låg lön men kontinuerlig återkoppling (Eriksson et al., 2011). De som har en hög lön men 

bristande återkoppling är fortfarande missnöjda med lönen. Men däremot har det visat sig att 

de anställda som är mest tillfredsställda med lönen är de som har en hög lön och får kontinuerlig 

återkoppling (Eriksson et al., 2011). Återkoppling har visat sig betydelsefull för både arbetare 

och tjänstemän för att uppleva lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med lönesystemet 

(Bröms, 2004). Dock menar vissa studier att tjänstemän kan ha större tillgång till återkoppling, 

då individuell lönesättning använts längre och mer frekvent bland dem och återkoppling är en 

central del inom individuell lönesättnings utformning (Bonner & Sprinkle, 2002). Återkoppling 

uppskattas av både tjänstemän och arbetare, då det ger dem en bekräftelse på deras prestation i 

arbetet och en större förståelse för hur lönen fastställs och hur deras prestation bedöms utifrån 

lönesystemet (Frey & Jegen, 2001). 

En annan viktig aspekt är lönesamtalet som fungerar som ett samtal där en chef och medarbetare 

pratar om hur denne positivt kan påverka sin lön (Bröms, 2004). Vid detta tillfälle ger chefen 

konstruktiv återkoppling på utvecklingsområden och likaså lyfter det den anställde gör bra 

(Larsson, 2004). Lönesamtalet ger medarbetaren mer tydlig information kring hur denne 

presterar utifrån de ramar och kriterier som finns för löneutvecklingen (Rynes, Gerhart & Parks, 

2005). Om anställda saknar information kring hur de ska höja sin lön och chefen inte tar upp 

detta är det mer troligt att de upplever ett missnöje gentemot lönesystemet, lönen liksom 

förtroendet till chefen (Gaddis, Connelly & Mumford, 2004). Om den anställde dessutom 

förväntar sig en löneförhöjning och detta inte sker är det av ytterst vikt att chefen förklarar 

varför, för att undvika att anställda upplever misstro (Wallenberg, 2000b). Då lönen är något 

som är betydelsefullt för anställda är det vitalt som chef att förklara hur de kan höja den 

(Wallenberg, 2000a). Om detta då inte tas upp under lönesamtalet kommer anställda inte att 

förstå innebörden av lönesamtalet (Carlsson & Wallenberg, 1999). Lönesamtalet har därför 

visat sig kunna påverka lönetillfredsställelsen och tillfredsställelsen med lönesystemet, då det 

ger den anställde en möjlighet till förståelse och information, vilket har visat sig kunna påverka 

tillfredsställelsen med lönen samt lönesystemet bland såväl arbetare som tjänstemän 

(Wallenberg, 2002). Studier antyder att de som inte haft lönesamtal är mer missnöjda med sin 

lön och lönesystemet (Carlsson & Wallenberg, 1999). Lönesamtal har under en längre tid 

använts bland tjänstemän och studier visar på att det ger de anställda en bredare förståelse för 

hur de blir bedömda under lönesättningen (Frey & Jegen, 2001). Därför har det visat sig 

fördelaktigt att ha lönesamtal med både arbetare och tjänstemän för att dessa ska få en bredare 

förståelse hur lönesättningen utförs (Tang & Talpade, 1999). 

En annan central aspekt av kommunikation är att anställda vill få information kring hur deras 

lön har fastställts (Alsterdal & Wallenberg, 2009). Om anställda upplever att de inte vet 
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motiveringen och grunderna till lönens utfall kan missnöje med den egna lönen skapas (Weiner, 

1980). Att få information om hur lönesystemet fungerar och hur de anställda kan påverka sin 

lön är viktigt för den egna löneutvecklingen (Neu Morén & Eriksson-Lindwall, 2013). 

Anställda upplever individuell lönesättning mer trovärdig och rättvis om samtliga får samma 

information och tillgång till information kring lönesystemet och lönekriterierna (Andersson-

Stråberg et al., 2005). Däremot har det visat sig att hur informationen lämnas är viktig för att 

uppleva lönesättningen som pålitlig och ärlig (Putti, Aryee & Phua, 1990). Om information 

gällande lönen eller lönepåslaget lämnas på ett oetiskt eller opersonligt sätt, exempelvis över 

mejl, upplever anställda lönesättningen oseriös (Bembenek, Beike & Schroeder, 2007). Dock 

behöver inte information alltid lämnas personligen för att upplevas mer seriös men värderas att 

lämnas på ett etiskt sätt (Day, 2011). Att informera om varför det kan förekomma skillnader i 

lön bland anställda är även angeläget för att motverka misstankar om favorisering (Judge et al., 

2010). Om tydlig information inte förekommer inom individuell lönesättning finns det en risk 

att medarbetare inte bara blir missnöjda med lönesystemet utan även omotiverade till att 

prestera (Chow, Cooper & Waller, 1988).   

Upplevelser av lönebedömningsprocessen. Förståelse för hur chefen gör sin bedömning kring 

lön och kännedom om de kriterier som bedömningen utgår ifrån har visat sig betydelsefullt för 

anställdas lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med lönesystemet. Anställda som har en 

bättre förståelse för hur lönebedömningsprocessen går till tenderar att vara mer tillfredsställda 

med sin lön och lönesystemet (Govindarajulu & Daily, 2004). 

En viktig aspekt av lönebedömningsprocessen är kännedom om lönekriterierna (Larsson, 

2004). Lönekriterier förmedlar vad som är viktigt att belöna i en organisation (Alsterdal & 

Wallenberg, 2009). De fungerar som ett styrmedel för att veta hur chefen sätter lön (Alsterdal, 

2003). De flesta organisationer har mer eller mindre uttalade kriterier. Kriteriernas inverkan på 

de anställdas upplevelser av lönen hänger dock inte bara ihop med tydligheten. De måste också 

vara begripliga, upplevas relevanta och konsekventa för att ha en positiv påverkan på 

lönetillfredsställelsen (Neu, 2006). Om inte arbetsgivaren är noggrann med att skapa tydliga 

lönekriterier och kommunicera ut dessa är det lätt att anställda blir missnöjda med lönen och 

lönesystemets uppbyggnad (Granqvist & Regnèr, 2011; Granqvist & Regnèr, 2014). Om 

anställda upplever att lönekriterierna inte följs av chefen utan bara står skrivna någonstans, kan 

de även uppleva lönesättningen och löneutvecklingsarbetet som oseriöst (Pfeffer, 1997). 

Anställda vill uppleva att individuell lönesättning är till deras fördel, därför är det väsentligt att 

chefen i samråd med medarbetaren går igenom lönekriterierna och hur den anställde bedöms 

utifrån dem (Doherty & Nord, 2001). Forskning antyder att de som arbetar i yrken med generellt 

lägre lönenivå, exempelvis arbetare, ofta upplever lönekriterierna mer otydligare än 

högavlönade, vilket påverkar deras lönetillfredsställelse negativt. En orsak till detta kan bero 

på att högavlönade, oftast tjänstemän, arbetar närmare ledningen och på så sätt har en bättre 

kommunikation med sin chef (Sverke, Näswall & Hellgren, 2004). Att ha kännedom om 

lönekriterierna och hur prestationen bedöms är väsentligt för anställdas upplevelser av 

tillfredsställelsen med lönen och lönesystemet bland både arbetare och tjänstemän (El Baroudi, 

Fleisher, Khapova, Jansen & Richardson, 2016). Lönekriterierna ska även upplevas som 

hanterbara för de anställda, annars finns det risk för att löneutvecklingen uppfattas som 

ogenomförbar (Gaddis et al., 2004).  

En till viktig aspekt inom lönebedömningsprocessen är de anställdas förtroende för chefens 

bedömning av arbetsinsatsen (Alsterdal, 2003). Om anställda upplever att chefen inte kan 
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bedöma deras lön korrekt kan känslor av ifrågasättande, missnöje och orättvisa uppstå bland 

dem (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). Något som har visat sig bidra till att 

anställda tappar förtroende för chefens bedömning av lön är avsaknad av lönekriterier 

(Alsterdal, 2003). Om chefen inte har kännedom om lönekriterierna – eller inte utgår från 

samma lönekriterier för samtliga anställda – minskas förtroendet för chefen (Granqvist & 

Regnèr, 2011; Granqvist & Regnèr 2014). Anställda upplever förtroende för chefens 

bedömning om denne inte favoriserar, ser till allas egen löneutveckling och ger samtliga 

liknande möjligheter till att utvecklas (Judge et al., 2010). Om en anställd inte får löneökning 

trots att denne ökat sin prestation eller nått sina mål, kommer missnöje och misstro uppstå 

(Heneman & Judge, 2000). Däremot, om chefen på ett förtroendegivande sätt förklarat varför 

en anställd inte fått en löneökning, kan detta inge förtroende för chefens bedömning, då det i 

flera studier visat sig att anställda värdesätter ärlighet hos chefen (Schreurs et al., 2015). En 

chef som är rättvis, tar sig tid att svara på anställdas frågor kring lön och vägleder medarbetaren 

inger ett större förtroende i lönesättningen (Morgeson et al., 2001). Om chefen dessutom kan 

argumentera för den satta lönen och varför skillnad i lön bland anställda kan förekomma, ökar 

det anställdas förtroende för chefens bedömning liksom lönetillfredsställelsen och 

tillfredsställelsen med lönesystemet (Andersson-Stråberg et al., 2005).  

En annan betydelsefull aspekt är förståelse för hur chefen har bedömt den anställdes prestation 

efter lönesamtalet (Day, 2007). Lönesamtalet är till för att den anställde ska få en förståelse för 

hur chefen bedömer arbetsinsatsen och sätter lön (Larsson, 2004). De anställda som lämnar ett 

lönesamtal med en bred förståelse över hur arbetsinsatsen och lönesättningen bedömts, är mer 

tillfredsställda med sin lön och den individuella lönesättningen (Neu Morén, 2011). Forskning 

har visat att om inte anställda förstår hur deras prestation bedöms och inte har kännedom om 

kriterierna de bedöms utifrån kan förvirring uppstå (Neu, 2006). Att lämna ett lönesamtal och 

inte förstå hur chefen har bedömt den anställdes arbetsinsats kan skapa frustration och 

besvikelse hos anställda (Carlsson & Wallenberg, 1999). Återkoppling, tydlig kommunikation 

och möjligheter att ställa frågor är viktigt för anställda under lönesamtalet för att uppnå 

förståelse (Kluger & DeNisi, 1996). Eftersom lönesamtal, där den anställdes prestation stått i 

fokus liksom bedömts utifrån lönekriterier, har använts längre bland tjänstemän än bland 

arbetare antyder vissa studier att detta kan vara en anledning till att tjänstemän oftare har en 

högre lönetillfredsställelse (Lundh, 2010). Lönesamtalet är en av de viktigaste delarna inom 

individuell lönesättning för att skapa förståelse, då det ger en bredare insikt i hur den anställde 

kan påverka sin löneutveckling i en mer positiv riktning (Larsson, 2004). Om anställda har en 

hög förståelse för hur deras prestation bedöms, blir de mer motiverade till att prestera (Rivas & 

Sutter, 2008). Detta gynnar både företaget och de anställda, det vill säga såväl arbetares som 

tjänstemäns attityd gentemot lönen och lönesystemet (Kanfer et al., 2017).  

Skillnader i arbetare och tjänstemäns upplevelser kring lön och individuell lönesättning. 

Det har visat sig i studier att både arbetare och tjänstemän överlag är positivt inställda till 

individuell lönesättning och trivs med tanken att genom prestation kunna påverka sin lön 

(Toode, Routasalo & Suominen, 2011). Däremot har det visat sig att arbetare är något mer 

skeptiska till individuell lönesättning. Detta kan bero på att det oftast finns en mindre summa 

pengar att fördela bland arbetare samt att de generellt arbetar i yrken med lägre lönenivåer 

(Jensen, 2007). Tjänstemän är däremot överlag mer positivt inställda till individuell 

lönesättning, vilket kan bero på att de oftast har högre lön, mer kvalificerade arbeten och i större 

utsträckning har tillgång till bonusar och andra belöningar (Frey & Jegen, 2001). Statusen för 
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tjänstemäns yrken är även högre många gånger, vilket medför att deras löner är högre än 

arbetares (Dornstein, 1988; Kirkegaard & Larsen, 2011). Detta på grund av att de i större 

utsträckning har mer ansvar och avancerade arbetsuppgifter vilket resulterar i en högre lönenivå 

(Bonner & Sprinkle, 2002). Tjänstemän arbetar dessutom oftare i yrkesroller där 

utvecklingsmöjligheter och befordringar är vanligare, vilket bidrar till att de oftast gynnas mer 

med individuell lönesättning (Hopp, Iravani & Liu, 2009; Locke, 1973). 

Trots att tjänstemän har vissa fördelar och i större grad upplever en högre tillfredsställelse med 

lönesystemet och lönen menar forskning att arbetare kan ha liknande tillfredsställelse trots lägre 

lönenivåer (Allen et al., 2017; Sweins, 2011). Vad som bidrar till lönetillfredsställelse och 

tillfredsställelse med lönesystemet är ytterst varierande och behöver inte alltid vara kopplat till 

pengar utan kan vara associerat med andra faktorer som värderas högre bland både arbetare och 

tjänstemän (Gross et al., 2015).  

                                                                      Metod  

Uppsatsen har kommit till inom forskningsprojektet ”Legitimitet i lönebildningen: 

Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildningen och medarbetarnas lönesättning” 

av organisationspsykologiska forskare på Psykologiska institutionen vid Stockholms 

universitet, finansierat av Svenskt Näringsliv. De data som används i denna uppsats samlades 

in bland anställda på ett industriföretag i Sverige under våren 2016 och underlaget till studien 

består av enkätdata och fokusgruppintervjuer. Industriföretaget i fråga har arbetat med 

individuell lönesättning under en längre tid och nyligen infört ett nytt lönesystem. Det 

lönesystem företaget hade innan var ett traditionellt lönesystem. Det innebar att tjänstemännen 

hade haft individuell lönesättning men att det inte fanns särskilda tydliga mål som 

operationaliserade vad som stod i kollektivavtalet. Arbetarna hade haft traditionell lönesättning 

baserad mer på senioritet. Det som det nya lönesystemet inneburit är att man lutar sig mot de 

nya delarna som exempelvis delmål för vad som skall anses vara centralt i arbetet (och därmed 

premieras i lönesättningen). Det nya lönesystemet är mer strukturerat och innehåller mer 

återkoppling samt utvecklingsamtal där de går igenom olika delar i den anställdes arbete och 

samtalar mer kring de anställdas utveckling. Studien baseras på en blandad design (mixed 

method), för att få ett större djup i undersökningen samt få en möjlighet till att utöka de 

anställdas upplevelser kring lönen och lönesystemet med hjälp av både enkäter och 

fokusgruppintervjuers fördelar (Teddlie & Tashakkori, 2003). Detta för att slå ihop fördelarna 

från båda metoderna och därmed försöka få en bredare överblick (Creswell, Piano & Vicki, 

2007). Genom att använda sig av både kvantitativ och kvalitativ metod kompletterar detta 

metodernas olika svagheter (Bryman, 2006). Om en metod inte kan ge tillräckligt med data kan 

den andra metoden användas för att utöka förståelsen (Morgan, 2007). Studien inriktar sig mot 

både arbetare och tjänstemän för att få ett så brett urval som möjligt av anställda och besvara 

syftet.  

                                                          Enkätundersökningen 

 

Urval och procedur. Den enkätundersökning som redovisas i denna uppsats riktades till 

samtliga arbetare och tjänstemän (exklusive lönesättande chefer som fick en annan version av 

enkäten) vid det aktuella industriföretaget. Innan undersökningen påbörjades fanns en 

överenskommelse mellan forskargruppen och företaget om att genomföra datainsamlingen och 

företagsledningen hade informerat de anställda om att företaget valt att delta i denna studie och 
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att enkäter skulle distribueras bland de anställda. Samtliga anställda fick information om 

projektets syfte, att det var frivilligt att delta i undersökningen samt om hur uppgiftslämnarnas 

konfidentialitet garanterades. För tjänstemän användes en webbaserad enkät där en länk med 

inbjudan skickades till tjänstemännens jobbmejl. Totalt skickades fyra påminnelser. Arbetare 

fick tillfälle att, beroende på skift, fylla i enkäten vid ett antal tillfällen i företagets 

personalmatsal och fick information om att de skulle samlas i matsalen för att fylla i enkäten. 

Enkäten skickades ut till samtliga 124 medarbetare på företaget (51 arbetare och 73 tjänstemän). 

Totalt var det 38 arbetare (74,5%) och 46 tjänstemän (63%) som valde att besvara enkäten, 

vilket innebär en total svarsfrekvens om 67,7%. Av dessa var det endast 52 personer (27 

tjänstemän och 25 arbetare) som hade kompletta data, vilket innebär att N-talen för analyserna 

kan variera beroende på internt bortfall. Samtliga som svarade på enkäten var 

tillsvidareanställda på heltid. I genomsnitt hade de svarande arbetat 11 år på både 

tjänstemannasidan och arbetarsidan. Andelen män uppgick till 85% för tjänstemännen och 95% 

för arbetarna. Åldern varierade mellan 21 och 66 år (medelålder: 46 år tjänstemän, 51 år 

arbetare, SD: 7,9 tjänstemän och 8,1 arbetare). 

Enkätinnehåll. Enkäten ställde frågor om de anställdas upplevelser av individuell lön 

(kommunikation och lönebedömningsprocessen) liksom om tillfredsställelse (med lön samt 

lönesystemet). Om inget annat anges besvarades frågorna på en femgradig Likertskala från 1 

(stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). Tabell 1 redovisar medelvärden, standardavvikelser, 

reliabilitetsestimat (Cronbachs alfa) och bivariata korrelationer för samtliga variabler som ingår 

i uppsatsen.  

Först ställdes frågor om demografisk information där respondenterna fick ange sin ålder. De 

fick även besvara vilken anställningskategori de tillhörde med svarsalternativen tjänsteman (1) 

och arbetare (0) och kön med svarsalternativen kvinna (1) och man (0).  

När det gäller upplevelser av lön och lönesystemet mättes tillfredsställelse med lönesystemet 

med en fråga (”På det hela taget är jag nöjd med det lönesystem vi har i företaget”) konstruerad 

av forskarna i löneprojektet. Lönetillfredsställelse mättes med fyra frågor (exempelvis ”Jag 

tycker att den lön jag får för mitt arbete är tillfredsställande”) baserade på tidigare 

mätinstrument (Cammann, Fichman, Jenkins & Klesh, 1979; Seashore, Lawler, Mirvis & 

Cammann, 1982). Cronbachs alfa för lönetillfredsställelse var ,92.  

När det gäller upplevelser av lönesystemet handlade ett block om Tydlig kommunikation där tre 

variabler ingick (återkoppling, samtal om hur man ska höja sin lön och information). 

Återkoppling mättes med fyra frågor (exempelvis ett från Hackman och Oldham [1976]: ”Jag 

får kontinuerlig återkoppling av min chef på hur jag presterar i mitt arbete”). Cronbachs alfa 

för återkoppling var ,92. Information om lönesystemet mättes med fem frågor skapade av 

Colquitt (2001), exempelvis ”I vilken grad anser du att chefen har varit rak och tydlig i sin 

kommunikation om lönen med dig?”. Dessa mättes med en Likertskala från 1 (I mycket liten 

utsträckning) till 5 (I mycket stor utsträckning). Cronbachs alfa för information var ,88. Samtal 

om hur man ska höja sin lön mättes med en fråga (”Pratade du och din chef under lönesamtalet 

om hur du ska göra för att höja din lön”) med svarsalternativen Ja (1) och Nej (0).  

Nästa block av upplevelser av lönesättningen – Upplevelser av lönebedömningsprocessen – 

innehöll också tre variabler, som var och en mättes med varsin fråga. Kännedom om 

lönekriterier (”Känner du till lönekriterierna på din arbetsplats (med lönekriterier avses de 

faktorer som ligger till grund för löneökningar?”) och förståelse för chefens bedömning av lön 
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(”I vilken utsträckning förstod du efter lönesamtalet, hur din chef hade bedömt din 

arbetsinsats?”) mättes med en fyrgradig Likertskala från 1 (i mycket liten utsträckning) till 4 (i 

mycket stor utsträckning). Förtroende för chefens bedömning av arbetet mättes med en fråga 

(”Har du förtroende för att din chef kan bedöma din arbetsinsats”) där svarsalternativen kunde 

variera mellan 1 (Nej, mycket litet förtroende) och 5 (Ja, mycket stort förtroende).  

Tabell 1. Korrelationer (Pearsons r) mellan studiens variabler, medelvärden (M) och 

standardavvikelser (SD) samt Cronbachs alfa (i diagonalen). 

 1.        2.        3.          4.         5.          6.         7.          8.         9.         10.         11.     M    SD                

Demografisk information  

1. Ålder -                                                                                                                                  48    8,38 

2.Anställningskategori 

(tjänsteman) 

-,46**  -                                                                                                                     ,52     ,50 

3. Kön (kvinna) -,38** ,24      -                                                                                                           ,06     ,24 

Upplevelser kring lön  

4. Lönetillfredsställelse  ,21    -,29*   -,22    (,92)                                                                                           2,66   ,94 

5.Tillfredsställelse med 

lönesystemet 

 ,13    -,09     -,19     ,47**     -                                                                                  3,04    ,94 

Tydlig kommunikation  

6. Återkoppling -,08    ,01       ,20      ,27      ,33*      (,92)                                                                 2,99    ,82 

7. Samtal om hur man ska 

höja sin lön 

 ,20    -,19     -,27     ,08       ,12        ,10         -                                                         1,53    ,50 

8. Information ,10     -,08     -,22     ,44**   ,54**    ,48**     ,25      (,88)                                        3,36    ,80  

Upplevelser av 

lönebedömningsprocessen 
 

9.Kännedom om 

lönekriterier 

-,19    -,01      -,02     ,10        ,23      ,24        ,10        ,46**      -                              3,03   ,71 

10. Förtroende för chefens 

bedömning av arbetet 

-,05    -,02      -,06     ,43**    ,38**   ,69**    ,05      ,53**      ,36**   -                  3,42   ,99 

11. Förstod bedömningen 

efter lönesamtalet 

-,22    -,04     -,19      ,24       ,53**    ,42**    ,20      ,49**      ,28**     ,44**     -   2,86   ,71 

** korrelation vid p < 0,01 

*   korrelation vid p < 0,05 

                                                          Fokusgruppintervjuer  

Urval och procedur. Vid industriföretaget genomfördes också en fokusgruppintervju med 

arbetare och en annan med tjänstemän, för att få en mer nyanserad bild av de anställdas 

upplevelser av lönesättningen och som komplement till enkätmaterialet. 

Fokusgruppintervjuerna gjordes 30-31 maj 2016 under samma period som enkäten samlades in 

och de fyra organisationspsykologiska forskarna från Psykologiska institutionen vid 

Stockholms universitet var intervjuare. Fokusgruppintervjuerna bestod av fem personer i varje 

grupp och två intervjuare som förde samtalet. Före intervjuerna fick företaget i uppdrag att 

slumpmässigt välja ut intervjudeltagare. HR-avdelningen hörde av sig till ett antal personer som 

arbetade på olika avdelningar inom företaget, för att få en variation av deltagare i varje grupp. 

Deltagarna fick före intervjun information om att intervjun var frivillig samt om projektets 

syfte. Innan intervjun började tillfrågades samtliga om det var accepterat att intervjun spelades 

in. Deltagarna blev informerade om att inte se det som en strikt intervju utan mer allmänt berätta 

om deras uppfattning av lönesättningen och lönetillfredsställelse. Intervjuerna gjordes för att 
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låta de anställda ”samtala” om de olika delarna som tas upp i denna uppsats och fritt ventilera 

tankar och åsikter kring upplevelser och erfarenheter kring lönetillfredsställelse samt 

lönesystemet. Intervjuerna tog i genomsnitt drygt en timme. De genomfördes i ett konferensrum 

på företaget. Intervjuerna användes sedan som ett komplement till enkätundersökningen för att 

kunna besvara uppsatsens syfte. 

Intervjuinnehåll. Intervjuerna var semistrukturerade där det fanns en intervjuguide samt 

möjlighet till följdfrågor liksom öppna frågor, där de anställda fick prata mer fritt om hur de 

upplever lönetillfredsställelse och lönesystemet. Frågor som användes i intervjuerna var 

exempelvis: ”Vad tycker ni om det lönesystem ni har idag?”, ”Vad är viktigast tycker ni att ta 

i beaktning när lön fastställs?”, ”Har ni förstått innebörden av lönekriterierna?”, ”Får ni 

kontinuerlig feedback på ert arbete under året?”, ”Anser ni att det finns en möjlighet att kunna 

påverka lönen med detta lönesystem?, ”Anser ni att chefen gör en korrekt bedömning av er 

arbetsinsats?”. 

                                                                      Analys  

Enkätdata. Då både intervju- och enkätdata fanns tillgängligt användes en multimetodansats 

(Bryman, 2006). Oberoende t-tester genomfördes i SPSS (tabell 2) för att analysera tänkbara 

skillnader mellan arbetare och tjänstemän när det gäller upplevelser kring lönen, 

kommunikationen och lönebedömningsprocessen. En korrelationsanalys (tabell 1) gjordes även 

för att se hur olika variabler samvarierar bivariat. Hierarkiska multipla regressionsanalyser 

(tabell 3) gjordes med lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med lönesystemet som 

beroende variabler. De oberoende variablerna lades in i på förhand i bestämda steg. I det första 

steget inkluderades demografiska bakgrundsfaktorer (ålder, tjänsteform och kön), i det andra 

steget infördes samtliga variabler för blocket tydlig kommunikation (återkoppling, samtal om 

hur man ska höja sin lön och information) och i det tredje steget variablerna för blocket 

upplevelser av lönebedömningsprocessen (kännedom om lönekriterier, förtroende för chefens 

bedömning av arbetet och förståelse för bedömningen efter lönesamtal). Steget tydlig 

kommunikation (återkoppling, samtal om hur man ska höja sin lön och information) lades före 

det tredje steget upplevelser av lönebedömningsprocessen (kännedom om lönekriterier, 

förtroende för chefens bedömning av arbetet och förståelse för bedömningen efter lönesamtal) 

på grund av att flera studier visat att en tydlig kommunikation och i synnerhet information visat 

sig vara en av de faktorer som starkast hänger ihop med lönetillfredsställelse och 

tillfredsställelse med lönesystemet (Bamberger & Belogolovsky, 2010; Day, 2011; Dølvik & 

Nergaard, 2012; Stråberg, 2010).  

Fokusgruppintervjuer. Gruppintervjuerna transkriberades i sin helhet och analyserades utifrån 

denna studies frågeställning. Frågor från fokusgruppintervjuerna valdes utifrån studiens 

variabler för att komplettera enkätdatan och få en djupare förståelse för de anställdas 

upplevelser. Eftersom enkäterna utgör flest svar baseras uppsatsens resultat främst på enkätdata 

medan intervjuerna ses som ett tillägg i studien. Inom multimetodansats kan en kompletterande 

metod användas bortsett från huvudmetoden som ger flest svar (Morgan, 2007).                       

                                                                  Resultat 

Tabell 1 visar att upplevelser av lön (lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med 

lönesystemet) inte var signifikant relaterade med ålder eller kön. Dock var lönetillfredsställelse 

och anställningskategori signifikant relaterade med varandra, på så sätt att tjänstemän uppvisade 



13 
 

en lägre tillfredsställelse jämfört med arbetare. Tillfredsställelse med lönesystemet visade även 

en positiv relation med lönetillfredsställelse. Under fokusgruppintervjuerna nämnde både 

arbetarna och tjänstemännen att de upplevde lönetillfredsställelse när de var tillfredsställda med 

lönesystemets utformning eftersom det gav dem en bättre förståelse för hur deras 

löneutveckling kunde påverkas positivt. 

                     Skillnad mellan arbetare och tjänstemän i upplevelser kring lön 

Tabell 2 redovisar medelvärden och frekvenser när det gäller upplevelser av lönen, tydlighet i 

kommunikationen om lönesättningen samt avseende lönebedömningsprocessen. Tabellen 

presenterar även test för skillnader (t-test och χ2-test) mellan arbetares och tjänstemäns 

upplevelser av dessa faktorer.  

Överlag var såväl arbetare som tjänstemän relativt tillfredsställda med lönen och lönesystemet 

(medelvärden omkring 3 eller strax därunder på den femgradiga skalan) och det fanns inga 

statistiskt signifikanta skillnader mellan de två kategorierna av anställda. Resultatet från 

fokusgruppintervjuerna visade att både arbetarna och tjänstemännen var tillfredsställda med 

lönesystemet. Det lönesystem som användes vid enkätundersökningen var nyligen 

implementerat men upplevdes av de anställda som mer strukturerat och tydligt, vilket hade 

bidragit till högre tillfredsställelse med systemet. Bland annat nämnde en tjänsteman: ”det nya 

lönesystemet är mer strukturerat och mer välutformat”. Dock upplevde både arbetarna och 

tjänstemännen lönesystemet en aning svårtolkat och tidskrävande att sätta sig in i men ändå 

bättre än det förra som var mindre strukturerat. En av arbetarna nämnde: ”lönesystemet är rätt 

omfattande och jag har inte hunnit sätta mig in i det”. En annan skillnad mot det gamla 

lönesystemet var att det nya lönesystemet innehåller mer utvecklingssamtal och har ett större 

fokus på de anställdas utveckling. En av arbetarna nämnde: ”det nya lönesystemet innehåller 

mer utvecklingssamtal och vi pratar mer om styrkor och svagheter och hur vi anställda kan 

förbättra vårt arbete”. Både arbetarna och tjänstemännen beskrev det gamla lönesystemet som 

mindre informativt och att det hade en avsaknad av återkoppling, till skillnad från det nya de 

använder sig av i dagsläget.  

Arbetarna var mer överens om att det hade varit bättre om alla fick samma lön i jämförelse med 

tjänstemännen. De menade att anledningen till detta var att deras prestation var lika bra 

sinsemellan. Tjänstemännen var alla emot samma lön och ansåg att det bör finnas stora 

löneskillnader mellan dem och att individuell lönesättning var bra. Då de var mer överens om 

att prestationen var varierande mellan dem. Tjänstemännen hade därmed en aning positivare 

inställning till individuell lönesättning. Flera av både arbetarna och tjänstemännen nämnde att 

de ansåg att lönenivån var viktig för lönetillfredsställelsen. Men att den sociala kontakten med 

kollegor också var viktig. Dock var arbetarna mer överens om att den sociala kontakten med 

kollegor och möjligheten till kommunikation på arbetsplatsen var relaterat till 

lönetillfredsställelse. En av arbetarna nämnde: ”det sociala livet måste man ju också ha. Det är 

ju inte bara pengar här i livet”. 

När det gällde upplevelser av tydlighet i kommunikationen visade medelvärdsskillnaderna i t-

testet att både arbetare och tjänstemän upplevde en någorlunda god återkoppling (medelvärden 

strax under 3 på den femgradiga skalan; se tabell 2). I fokusgruppintervjuerna nämnde de 

anställda att lönesystemet hade ett stort fokus på återkoppling och att de ansåg att 

återkopplingen var god. Vissa av de anställda, bland både arbetare och tjänstemän, nämnde 

dock att de inte alltid fått kontinuerlig återkoppling på deras arbete, men att de trots detta 



14 
 

upplevde att de kände till deras styrkor och svagheter. Överlag var arbetarna och tjänstemännen 

tillfredsställda med återkopplingen. De menade att återkopplingen de fått gett dem en tydligare 

förståelse för lönesystemet.  

Även om det var en större andel bland arbetarna (64%) än bland tjänstemännen (44 %) som 

uppgav att de under lönesamtalet diskuterat hur de skulle göra för att kunna höja sin lön, var 

denna skillnad inte statistiskt signifikant. Dock framkom det av fokusgruppintervjuerna att 

arbetare och tjänstemän tyckte det var bra att kunna kommunicera om det för att få vetskap om 

hur de kunde höja sin lön. Det framkom även under fokusgruppintervjun med tjänstemännen 

att flera inte hade samtalat om hur de kunde höja sin lön. Detta, menade tjänstemännen, kunde 

bero på att de hade haft en hög personalomsättning och att alla inte hade haft sitt första 

lönesamtal ännu. I intervjuerna med arbetarna framkom det att de hade talat med sina chefer 

om hur de kunde höja sin lön. 

När det gällde informationen om lönesystemet, som utgjorde den tredje variabeln inom tydlig 

kommunikation, upplevde arbetare och tjänstemän den någorlunda lika och god (med 

medelvärde över 3 på den framgradiga skalan). Det framkom även från fokusgruppintervjuerna 

att både arbetare och tjänstemän upplevde sig bli mer tillfredsställda med både lönen och 

lönesystemet om de fick information om hur lönesystemet fungerade och hur deras lön 

fastställts. Information, uppgav de anställda, gav dem en större förståelse för hur individuell 

lönesättning fungerade och vad de behöver göra för att kunna påverka sin lön positivt. En av 

arbetarna nämnde ”att få reda på hur man kan påverka sin lön är bra tycker jag, vilket vi får 

här”. En tjänsteman sade: ”det har lagts ner mycket tid och information på att vi ska förstå 

lönesystemet, vilket är bra”. Det visade sig från fokusgruppintervjuerna att det de anställda 

värdesatte med information var att få reda på hur det gick för produktionen och få information 

om hur de olika delarna i lönesättningen och bedömningen gått till. En tjänstemän nämnde: ”vi 

går igenom tillsammans med chefen om hur lönen fastställts och vad anledningen till den 

fastställda lönen är, vilket är bra och ger en större förståelse för lönesättningen”. Arbetarna 

inflikade med att de har veckomöten där de går igenom hur produktionen i företaget går och 

där de tar upp områden som bör förbättras eller ändras. Dessa veckomöten var något de 

uppskattade då det gav dem information om vad som hade gått bra under veckan för företagets 

produktion men även mindre bra. En arbetare nämnde: ”det är viktigt med veckomöten, ifall 

någon gjort något fel då kan ju även den som inte gjort fel tänka på det och arbeta för att 

förhindra det”. Både tjänstemännen och arbetarna menade att kvalitèn på deras arbete påverkar 

hur bra det går för företagets produktion vilket i sin tur kan påverka deras lön.  

När det kommer till upplevelsen av lönebedömningsprocessen visade t-testet att arbetare och 

tjänstemän även här upplevde kännedomen om lönekriterierna liknande och att den var relativt 

god (med medelvärde över 3 på tjänstemän och närmare 3 på arbetare). Under 

fokusgruppintervjuerna framkom det att de flesta av både arbetarna och tjänstemännen kände 

till lönekriterierna och att de upplevde att de hjälpte dem att förstå vad de skulle försöka göra 

för att kunna påverka sin lön. Dock menade vissa av arbetarna att de inte kände till 

lönekriterierna men påpekade att detta kunde bero på att lönesystemet de använde i dagsläget 

var relativt nytt och att de inte hunnit satt sig in i kriterierna ännu.  

Angående förtroendet för chefens bedömning av arbetet upplevde både arbetare och tjänstemän 

ett nästintill identiskt förtroende för chefens bedömning av deras arbete (medelvärden över 3 

på den femgradiga skalan), ingen statistiskt signifikant skillnad fanns mellan arbetare och 



15 
 

tjänstemän. Under fokusgruppintervjuerna framkom det att både arbetarna och tjänstemännen 

inte var tillfredsställda med den lön de fått utifrån chefens bedömning av deras arbetsinsats. 

Flera av både arbetarna och tjänstemännen ansåg att deras prestation var bättre än vad chefen 

bedömt och att de skulle vilja ha mer i lön. Dock nämnde några av både arbetarna och 

tjänstemännen under fokusgruppintervjuerna att de ändå stundtals höll med chefen om den 

bedömning som gjorts gällande deras arbetsinsats, men att det hade varit trevligare med en 

högre lön. Dock nämnde både arbetarna och tjänstemännen att de hade förståelse för att det 

fanns en viss mängd pengar att fördela bland dem och att detta påverkade lönesättningen. Trots 

missnöjet över lönen bland en del från både arbetarna och tjänstemännen hade samtliga av de 

intervjuade ändå förtroende för chefens bedömning av deras arbete. Vilket även bidrog till att 

de hade en överlag positiv upplevelse av lönen och lönesystemet.  

Resultatet från analysen av t-testet som gjordes på enkäten angående förståelse för 

bedömningen efter lönesamtalet visade att arbetare och tjänstemän hade en liknande upplevelse 

av förståelse (medelvärde strax under 3 på den femgradiga skalan). Samt att det inte fanns någon 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. Både arbetarna och tjänstemännen nämnde 

under fokusgruppintervjuerna att de upplevde en bättre förståelse för bedömningen efter 

lönesamtalet då chefen gav dem förklaringar till hur deras arbetsinsats blivit bedömd och vilken 

lön som satts utifrån bedömningen.  

 

Tabell 2. Medelvärden och frekvenser i anställdas upplevelser av lönen, tydlighet i 

kommunikationen och lönebedömningsprocessen samt test för skillnader (t-test respektive χ2-

test) mellan arbetare och tjänstemän. 

                         Variabel   Arbetare Tjänstemän     t     Χ2 

Upplevelser kring lön                              

Lönetillfredsställelse       2,80         2,58  1,01          - 

Tillfredsställelse med lönesystemet       3,16       2,89  1,23      - 

      

Tydlig Kommunikation                     

Återkoppling       2,89       2,89  0,00      - 

Samtal om hur man ska höja sin lön       64,0%       44,4%     -   1,99 

Information       3,29       3,20  0,50      - 

     

Upplevelse av lönebedömningsprocessen     

Kännedom om lönekriterier       2,97      3,05  0,44     - 

Förtroende för chefens bedömning av arbetet       3,37      3,39  0,10     - 

Förstod bedömningen efter lönesamtalet       2,84      2,89  0,24     - 
N = 52 (N arbetare = 25 och N tjänstemän = 27) 

                                            Vad predicerar upplevelser kring lön? 

För att besvara den tredje frågeställningen genomfördes två hierarkiska regressionsanalyser (en 

för varje beroende variabel) – en för lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med 

lönesystemet. För att undersöka betydelsen av tydlig kommunikation och upplevelser av 

lönebedömningsprocessen.  
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Tabell 3 redovisar resultaten av de hierarkiska multipla regressionsanalyserna som 

genomfördes för att pröva den relativa betydelsen av respektive block (demografisk 

information, tydlighet i kommunikationen samt upplevelser av lönebedömningsprocessen) i för 

de beroende variablerna (lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med lönesystemet) samt den 

relativa betydelsen av varje oberoende variabel för beroendevariablerna.  

Gällande lönetillfredsställelse förklarade demografisk information ingen signifikant andel av 

variansen. Även om anställningsform och kön indikerade att män (jämfört med kvinnor) och 

tjänstemän (jämfört med arbetare) rapporterade lägre tillfredsställelse med lönen var dessa 

samband inte signifikanta. När det andra blocket, som gällde tydlighet i kommunikation, lades 

till i ekvationen ökade den förklarade variansen med 18 procentenheter. Graden av återkoppling 

i arbetet och förekomst av att under lönesamtal diskutera med chefen om vad man kan göra 

framöver för att höja sin lön var inte signifikant relaterade till lönetillfredsställelse, medan 

information kring löneprocessen var positivt signifikant relaterat till lönetillfredsställelse. När 

det kommer till upplevelser kring lönebedömningsprocessen så bidrog detta block inte till att 

förklara en signifikant ökad andel av variansen i den beroende variabeln. Dock uppvisade 

förtroende för chefens bedömning av arbetsresultatet ett positivt signifikant samband med 

lönetillfredsställelse, medan kännedom om lönekriterier och förståelse för bedömningen inte 

var signifikant relaterade till den beroende variabeln. Totalt förklarade modellen 36 procent av 

variationen i anställdas upplevelser av lönetillfredsställelse. 

När det gällde tillfredsställelse med lönesystemet förklarade demografisk information ingen 

signifikant andel av variansen här heller. Gällande tydlig kommunikation visade det sig att när 

detta block lades till i ekvationen ökade den förklarade variansen med 27 procentenheter. 

Information var den enda variabel inom tydlig kommunikation som var signifikant positivt 

relaterat till tillfredsställelse med lönesystemet, medan återkoppling och samtal om höjning av 

lön inte var relaterade till tillfredsställelsen med lönesystemet. Gällande det tredje blocket, 

upplevelser av lönebedömningsprocessen, bidrog detta till att förklara ytterligare 11 

procentenheter av variationen i tillfredsställelse med lönesystemet även om detta var marginellt 

signifikant (p <,10). Förtroende för chefens bedömning av arbetet uppvisade ett positivt 

signifikant samband med tillfredsställelse med lönesystemet. Likaså gjorde förståelse för 

bedömningen efter lönesamtalet medan kännedom om lönekriterier inte var signifikant relaterat 

till den beroende variabeln. Totalt förklarade modellen 42 procent av variationen i anställdas 

upplevelser av tillfredsställelse med lönesystemet. Det framkom även under 

fokusgruppintervjuerna att både arbetare och tjänstemän upplevde en högre tillfredsställelse 

med lönesystemet när de fick tydlig information om hur de olika kriterierna och lönesystemet 

bedömer deras arbetsinsats. En del av de anställda menade att om chefen var ärlig och tydlig 

med hur deras arbetsinsats bedömts utifrån lönesystemets riktlinjer, och de även fått tillgång till 

information, upplevde de en högre tillfredsställelse och positiv upplevelse av lönesystemet. 
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Tabell 3. Resultat av hierarkisk multipel regressionsanalys för att predicera lönetillfredsställelse 

och tillfredsställelse med lönesystemet.  

Prediktor Lönetillfredsställelse Tillfredsställelse med 

lönesystemet 

Steg       1          2          3       1          2         3 

Steg 1 Demografisk information   

Ålder    ,05         ,06       ,03       ,06      ,06      ,23 

Kön (kvinna)  -,14       -,12     -,11         ,16     -,10      ,02 

Anställningskategori (tjänsteman)  -,24       -,23     -,24     -,02     -,01      ,01 

   

Steg 2 Tydlig kommunikation   

Återkoppling                  ,14      -,09                   ,14      -,01 

Samtal om hur man ska höja sin lön                  -,11      -,08                  -,05     -,08 

Information                  ,35*     ,32†                 ,45*     ,31† 
   

Steg 3 Upplevelser av 

lönebedömningsprocessen 

  

Kännedom om lönekriterier                              -,15                                ,01 

Förtroende för chefens bedömning                                 ,38*                                ,40*   

Förståelse för bedömningen efter lönesamtal                                ,01                                ,43* 

   

ΔR2 ,11 ,18* ,07 ,04 ,27* ,11† 

Total  R2   ,36*   ,42* 

* p < .05, † p <.10 (N = 52).  

                                                                   Diskussion   

Syftet med föreliggande studie var att bidra till ökad förståelse för hur anställda kan uppleva 

lönesystemet samt kommunikation och bedömningsprocess i en organisation som tillämpar 

individuell lönesättning. Ett ytterligare syfte var att undersöka om det fanns någon skillnad 

mellan arbetare och tjänstemän när det gäller upplevelser av tillfredsställelse samt 

kommunikation och bedömningsprocessen. Ett tredje syfte var att studera i vilken utsträckning 

upplevelser av kommunikationen om lönesättningen och av bedömningsprocessen predicerar 

tillfredsställelse med lönen och lönesystemet. Studien genomfördes på ett industriföretag som 

introducerat individuell lönesättning, där de anställda bestod av både arbetare och tjänstemän.  

                Skillnad mellan arbetare och tjänstemän i upplevelser kring lön  

Resultatet från analysen av medelvärdesskillnaderna från enkäten visade att de anställda 

upplevde tillfredsställelsen med lönen och lönesystemet som relativt god. Dock var tjänstemän 

en aning mindre tillfredsställda än arbetare med såväl lönen och lönesystemet. Viss forskning 

antyder att tjänstemän i vissa fall värderar lönenivån högre än arbetare, vilket skulle kunna 

tänkas bero på att de många gånger arbetar i mer kvalificerade yrken med högre lön (Frey & 

Jegen, 2001). Det framkom även från fokusgruppintervjuerna att tjänstemän i högre 

utsträckning upplevde högre lönetillfredsställelse om de hade en högre lönenivå. Detta kan 

eventuellt bidra till att lönetillfredsställelse får en starkare koppling till anställningsform som i 
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detta fall då tjänstemännen var mindre tillfredsställda med lönenivån. Den bivariata 

korrelationen visade även att anställningsform var signifikant med lönetillfredsställelse. 

Tidigare studier har funnit att anställningsform har en effekt på lönetillfredställelse, då olika 

yrken har olika hög lön vilket påverkar lönetillfredsställelsen och inställningen till lönenivå 

(Brown & McIntosh, 2003). En anledning till varför tjänstemännen var mindre tillfredsställda 

kan därför vara att de värderar lönenivån högre och att den påverkar deras upplevelse av 

lönetillfredsställelse. Dock är det av vikt att poängtera att det kan variera bland anställda och 

att exempelvis arbetare kan värdera lön lika centralt (Brown & McIntosh, 2003).   

Gällande blocket tydlig kommunikation och i synnerhet återkoppling visade 

enkätundersökningen att arbetare och tjänstemän upplevde en identisk och relativt god 

återkoppling. De framkom även under fokusgruppintervjuerna att arbetare och tjänstemän 

upplevde återkopplingen god liksom att återkoppling gav dem en klarare förståelse för hur 

lönesättning fungerar. Detta stämmer överens med tidigare forskning som funnit att 

återkoppling skapar en tydligare förståelse för lönesystemet (Neu Morén, 2011). Day (2011) 

fann i en enkätundersökning med över 380 anställda att återkoppling gav de anställda en 

tydligare förståelse för lönesystemet. Ett antal andra studier har dock funnit att tjänstemän i 

högre utsträckning än arbetare upplever återkoppling bättre (Kirkegaard & Larsen, 2011). Detta 

tros bero på att individuell lönesättning använts under en längre tid bland tjänstemän och att de 

många gånger arbetar har en närmare relation till chefen liksom arbetar på samma avdelningar 

(Hopp et al., 2009). Detta kunde dock inte visas i denna studie då det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan grupperna.  

När det kommer till samtal om hur de anställda skulle kunna höja sin lön framkom det från 

enkätundersökningen att arbetare i högre utsträckning haft ett lönesamtal om detta i jämförelse 

med tjänstemännen. Men ändå fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna. Från 

fokusgruppintervjuerna framkom det att både arbetare och tjänstemän uppskattade att kunna 

samtala om hur de skulle kunna höja sin lön. Flera studier har visat att anställda oavsett 

anställningsform uppskattar att samtala om hur de positivt kan påverka sin lön (Rynes et al., 

2005). Dock skiljer sig detta resultat från andra studier som funnit att tjänstemän oftast är dem 

som i högre utsträckning uppger att de har samtalat mer kring hur de kan höja sin lön (Hopp et 

al., 2009).  

Gällande information visade enkätundersökningen att det inte fanns någon direkt skillnad i hur 

arbetare och tjänstemän upplevde informationen samt att den upplevdes relativt god. Det var 

inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna. Från fokusgruppintervjuerna framkom 

det även att information var viktigt för både arbetare och tjänstemän och att de ansåg den som 

god. Att både arbetare och tjänstemän upplevde kommunikationen likartad kan indikera på att 

företaget har en fungerande kommunikation ut mot båda grupperna.   

Angående upplevelser av lönebedömningsprocessen upplevde de anställda en relativt god 

kännedom om lönekriterierna och hade ett relativt stort förtroende för chefens bedömningar. 

Detta gällde oavsett anställningskategori och enkätresultaten visade att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan tjänstemän och arbetare. Under fokusgruppintervjuerna framkom 

det att både arbetare och tjänstemän hade en god kännedom om lönekriterierna och att 

lönekriterierna hjälpte dem att förstå hur de kan prestera för högre lön.  
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Även om enkätundersökningen visade att förtroendet för chefens bedömning av de anställdas 

arbete upplevdes som relativt god fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan arbetare 

och tjänstemäns upplevelse av chefens bedömning.  

Även under fokusgruppintervjuerna framkom det att både arbetare och tjänstemän hade överlag 

förtroende för chefens bedömning av deras arbete. Dock påpekade både arbetare och tjänstemän 

att chefen inte kunde göra rätt bedömning lönemässigt. De uppgav att de borde ha mer i lön 

men förstod samtidigt att det fanns en viss summa pengar att fördela emellan dem vilket 

begränsade deras lönenivå. Studier har visat att anställda ofta kan vara skeptiska till chefens 

bedömning i lönesammanhang men att de har förståelse för att det finns en begränsad summa 

pengar att fördela (Currall et al., 2005; Ferraro et al, 2005; Lawler, 1971), Anställda har likaså 

en tendens till att många gånger överskatta sin prestation (Meyer, 1975).  

Förståelsen efter lönesamtalet hur chefen bedömer prestation upplevdes relativt god samt 

liknande av arbetare och tjänstemän. Den bivariata korrelationen visade även att förståelsen 

efter lönesamtalet var signifikant med tillfredsställelse med lönesystemet, återkoppling, 

information, kännedom om lönekriterierna och förtroende för att chefen kan bedöma 

arbetsinsatsen. Att både arbetare och tjänstemän hade en liknande upplevelse av 

lönebedömningsprocessen kan tänkas bero på att cheferna är tydliga i informationen och följer 

lönekriterierna. Om både arbetare och tjänstemän upplever bedömningen av lönen liknande är 

detta oftast ett bevis på att chefen följer lönekriterierna och bedömer rättvist vid lönesättning 

(Ferraro et al., 2005). Det framkom även under fokusgruppintervjuerna att både arbetare och 

tjänstemän hade förtroende för chefens bedömning av arbetet vilket gav dem en positiv 

upplevelse av lönen och lönesystemet.  

                                        Vad predicerar upplevelser kring lön? 

Gällande blocket tydlig kommunikation visade återkoppling och samtal om hur man ska höja 

sin lön ingen signifikant effekt på lönetillfredsställelse eller tillfredsställelse med lönesystemet. 

Dock visade den bivariata korrelationen att återkoppling var signifikant med tillfredsställelse 

med lönesystemet. Att återkoppling respektive lönesamtal om hur man ska höja sin lön inte 

predicerade tillfredsställelse med lön och lönesystem skiljer sig från tidigare forskning. Som 

överlag visat att återkoppling och tillgång till lönesamtal om där höjning av lön diskuterats visat 

sig hänga ihop med både lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med lönesystemet (Gaddis 

et al., 2004). Återkoppling och möjligheten till att samtala om hur anställda kan höja sin lön har 

i flera studier visat ha en positiv inverkan på anställdas tillfredsställelse med lönen och 

lönesystemet (Gilliland & Cahn, 2001; Maaniemi, 2013). Att detta inte visades i regressionen 

kan bero på att det var ett litet urval eller att exempelvis information räcker för att uppleva en 

bra kommunikation. Information har visat sig vara tillräcklig för att anställda ska uppleva en 

god kommunikation enligt tidigare studier (Dølvik & Nergaard, 2012). Tillgång till information 

var positivt och signifikant med både lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med 

lönesystemet. Även under fokusgruppintervjuerna framkom det att de anställda ansåg att 

information skapade tillfredsställelse med lönen och lönesystemet. Detta resultat har även visats 

i flera studier där man undersökt hur tillgången till information förbättrar upplevelsen kring lön 

och lönesystem (Feldman, Leana & Bolino, 2002; Bamberger & Belogolovsky, 2010). 

Anställda upplever en högre tillfredsställelse med lönen och lönesystemet när de får tillgång till 

information om hur lönen fastställts och hur lönesystemet fungerar (Andersson-Stråberg et al., 

2005, 2007; Day, 2007). Både arbetarna och tjänstemännen nämnde under 
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fokusgruppintervjuerna att få tillgång till hur de olika delarna i lönesystemet fungerar och 

anledningen till den fastställda lönen var det som var värdefullt med informationen. Även 

information och uppdatering kring hur det gick för företagets produktion var viktigt för att få 

en god förståelse för hur detta kunde påverka lönen och lönesättningen. Information har visat 

sig angelägen för både arbetare och tjänstemäns upplevelser kring lön och lönesystemet 

(Bembenek et al., 2007). Morgeson, Campion och Maertz (2001) tar upp i sin undersökning att 

flera studier har visat på att anställda blir mer tillfredsställda med lönesystemet och deras lön 

ifall de får information om hur lönesättningen går till och hur lönesystemet fungerar. Day 

(2007) menar att information om exempelvis lönesystemet men även hur det i allmänhet går för 

företagets produktion liksom versamhetsmål är väsentligt för anställdas tillfredsställelse med 

lönen och lönesättningen, då företagets ekonomi samt utveckling kan påverka deras 

löneutveckling. Motsatsen, alltså om anställda inte får någon information kring exempelvis 

lönesystemet och lönesättningen, har visat sig hänga ihop med missnöje kring lönen och 

negativa uppfattningar kring lönesystemet hos både arbetare och tjänstemän (Rynes et al, 2005). 

När det kommer till lönebedömningsprocessen visade enkäten att kännedom om lönekriterierna 

och förståelse för bedömningen efter lönesamtalet inte var signifikant med lönetillfredsställelse. 

Dock var förtroende för chefens bedömning av arbetet signifikant med både 

lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med lönesystemet. Tidigare forskning har även visat 

att om anställda har förtroende för chefens bedömning av deras arbete upplever de en högre 

lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med lönesystemet (Eriksson-Zetterquist et al., 2006). 

Den bivariata korrelationen visade också att förtroendet för chefens bedömning av 

arbetsinsatsen var signifikant med lönetillfredsställelse. Granqvist och Regnér (2011) menar att 

om anställda upplever att chefen belönar och ser förbättringar de anställda gjort får de högre 

förtroende vilket påverkar tillfredställelsen med lönen och lönesystemet. Även förståelse för 

bedömningen efter lönesamtalet har visat sig ha en koppling till tillfredställelse med lönen och 

lönesystemet (Kluger & DeNisi, 1996). Dock uppvisade inte förståelse efter lönesamtalet någon 

signifikans med lönetillfredsställelse i denna studie. Likaså visade inte kännedom om 

lönekriterier någon signifikans med tillfredsställelse med lön eller lönesystem. Detta skiljer sig 

från tidigare studier som visat att kännedom om lönekriterier liksom förståelse efter 

lönesamtalet ökar tillfredsställelse med lönen och lönesystemet (Carlsson & Wallenberg, 1999; 

Doherty & Nord, 2001; Karlsson Håål & Hedin, 2015). Att de inte var signifikanta i studien 

skulle kunna tänkas utifrån spekulationer bero på det lilla urvalet eller att förtroendet för chefens 

bedömning är så starkt så det på egen hand räcker för att hänga ihop med tillfredsställelse med 

lön och lönesystemet. Studier har visat att om anställda har ett stort förtroende för chefens 

bedömning kan det räcka för att de ska bli tillfredsställda med lön och lönesystem (Doherty & 

Nord, 2001). 

                                                   Begränsningar och styrkor 

Det finns som i alla studier ett antal begränsningar i denna studie som bör tas upp till reflektion 

då de kan tänkas ha haft en inverkan på resultatet. En begränsning är antalet deltagare i studien. 

Då antalet deltagare var från början 124 och sjönk till endast 52 personer på grund av bortfall 

kan detta medfört en inverkan på studiens statistiska kraftfullhet (Berntson, Bernhard-Oettel, 

Hellgren, Näswall & Sverke, 2016), vilket i sin tur kan bidra till typ I- och typ II-fel, vilket kan 

ha haft en inverkan på att vissa resultat inte blev signifikanta (Murphy, 2010). Dock var det en 

nödvändighet att ta bort en stor andel av deltagarnas svar då de inte var fulländade på de punkter 

som skulle undersökas (Murphy, 2010). Problem med ett mindre urval kan vara att det blir 
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svårare att uttala sig om tillförlitligheten om populationen. Eftersom det var ett relativt stort 

bortfall skulle det kunna tänkas utifrån spekulationer vara så att de mer positiva eller de mer 

negativa personerna gentemot lön och lönesystemet har svarat på enkäten och att resultatet 

eventuellt kanske inte representerar hela populationen (jfr. Berntson et al., 2016). Eftersom 

fokusgruppintervjuerna också bestod av ett relativt litet urval är det svårt att uttala sig om 

samtliga anställdas upplevelser. Fler deltagare i intervjuerna skulle eventuellt kunnat ge en 

bättre djupförståelse. Ett litet urval kan ha medfört att resultatet blivit annorlunda än om det 

istället hade varit ett större urval. Det kan även bli svårare att uttala sig om vad som predicerar 

lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med lönesystemet för samtliga anställda på företaget 

när inte alla har deltagit. Dock ska det påpekas att ett större urval inte alltid behöver vara 

fördelaktigt. Har en studie ett mindre urval med fulländade svar kan det bidra till en större 

noggrannhet, vilket ofta är att föredra över ett större urval där noggrannheten saknas (Berntson 

et al., 2016). Studier med ett större urval har funnit liknande resultat angående exempelvis 

tydlig kommunikation som i denna studie och då i synnerhet att information hänger ihop med 

tillfredsställelsen med lönen och lönesystemet oavsett anställningsform (Heneman & Judge, 

2000; Mulvey et al., 2002; Winter & Jackson, 2006). Day (2011) fann i sin enkätundersökning 

att anställda från olika anställningsformer ansåg att tydlig kommunikation och då information 

var en av de viktigaste faktorerna till tillfredsställelse med lönen och lönesystemet. Då anställda 

vill känna sig informerade om händelser på arbetsplatsen men också hur lönesystemet fungerar 

samt hur det i kombination med deras prestation, kan påverka deras lön. 

 

Angående denna studie vore det bra att följa upp de anställdas upplevelser kring 

lönetillfredsställelse och tillfredsställelsen med lönesystemet, då företaget nyligen infört ett nytt 

lönesystem som vissa från fokusgruppintervjuerna upplevde som svårtolkat. Genom att 

genomföra flera studier under en längre tid ger detta en bättre förståelse för det som undersöks 

och viktiga faktorer som påverkar tillfredsställelsen kan upptäckas. Det ökar även validiteten 

och bidrar till mer information kring ämnet (Spector, 2006).  

 

En tydlig kommunikation och en lönebedömningsprocess som upplevs som rättvis och 

förtroendegivande har som sagt visat sig hänga ihop med lönetillfredsställelse och 

tillfredsställelse med lönesystemet (DeConinck & Stilwell, 2004). Om inte anställda upplever 

en tydlig kommunikation och exempelvis inte får information om lönesystemet samt hur deras 

lön fastställs kommer de bli missnöjda och inte uppleva bedömningen som rättvis eller 

förtroendegivande (Greenberg, 1993, 2006; Jones et al., 1999; McFarlin & Sweeney, 1992; 

Scarpello & Jones, 1996; Sweeney & McFarlin, 1993). Tidigare forskning har även funnit att 

det kan finnas andra aspekter av tydlig kommunikation och lönebedömningsprocessen som 

hänger ihop med lönetillfredsställelse och tillfredsställelse med lönesystemet, exempelvis 

utvecklingsmöjligheter och bekräftelse (Jones et al., 1999; Lee, Law & Bobko, 1999). Om 

anställda upplever att det finns möjligheter till att utvecklas och att tillgängliga 

utvecklingsmöjligheter kommuniceras ut till dem, kan det inverka på tillfredsställelsen med 

lönen och lönesystemet (DeConinck & Stilwell, 2004). Men även att bli bekräftad och erbjuden 

kompetensutveckling har visat sig bidra till tillfredsställelse med lönen och lönesystemet (Jones 

et al., 1999). Därför är det fördelaktigt att göra fler studier för att undersöka om det finns andra 

faktorer bortsett från tydlig kommunikation och lönebedömningsprocessen som har en inverkan 

på tillfredsställelsen med lönen och lönesystemet och i hur stor grad.  
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Ytterligare en begränsning som bör tas upp är att denna undersökning har enbart gjorts en gång 

på ett företag som under en längre tid använt sig av individuell lönesättning, vilket gör det svårt 

att generalisera (Spector, 1994). Olika typer av organisationer, branscher, yrken och även 

människor från olika geografiska områden kan variera i deras åsikter kring exempelvis lön och 

lönesystemet (Miller & West, 1993). Dock behöver detta inte nödvändigtvis vara en nackdel då 

det kan vara enklare att analysera och förstå de anställdas upplevelser vid detta specifika företag 

(Jonge, Dormann, Janssen, Dollard, Landeweerd & Nijhuis, 2001). Men det skulle vara 

fördelaktigt att göra fler studier på olika företag och branscher för att kunna uttala sig om 

generaliserbarheten.  

 

En styrka med studien är att den involverar både arbetare och tjänstemän. En stor del av den 

forskning som gjorts har fokuserat på antingen arbetare eller tjänstemän, men missat att jämföra 

dem i samma mätning (Hopp et al., 2009). Det är vitalt att jämföra båda grupperna då det kan 

finnas skillnader i hur de upplever lön och individuell lönesättning (Kauhanen & Napari, 2012; 

Kauhanen & Napari, 2012). En annan styrka med studien är att både kvantitativ och kvalitativ 

data har använts (Spector, 1994). Att använda sig av endast enkätundersökning kan orsaka 

gemensam metodvarians (GMV), där systematiska fel kan uppstå om endast en metod används 

(Berntson et al., 2016). Dock menar Spector (2006) att GMV ska tas med försiktighet och att 

det egentligen inte finns forskning som bevisar någon inverkan på resultatet. Genom att använda 

sig av både kvantitativ och kvalitativ data kan validiteten öka och mer information om 

deltagarna kan skapas (Johnson, Onwuegbuzie & Turner 2007). En annan fördel med att 

använda sig av både kvantitativ och kvalitativ data menar Johnson et al., (2007) är att endast 

enkäter där självskattad data används kan orsaka biases som social önskvärdhet. Att deltagare 

förvränger svaren och svarar som de tror de ska svara (Ganster, Hennessey & Luthans, 1983). 

Generellt sett ska det dock nämnas att självskattad data bedöms att lita på men att blandad 

metod kan ge mer information som kan öka validiteten i studien (Harrison & Reilly, 2011). Den 

information som inte framkommer med kvantitativ metod kan kompletteras samt utökas med 

kvalitativ metod. Där kvalitativ metod med hjälp av intervjuer ger en möjlighet till att ställa 

mer djupgående frågor eller följdfrågor som inte fanns tillfälle för med kvantitativ metod som 

enkät (Bryman, 2006). Dock är det värt att nämna att man bör använda en av metoderna som 

en huvudmetod och den andra som sekundär. Detta på grund av att det kan uppstå negativa 

konsekvenser om båda metoder används lika mycket. Då de kan ge olika svar vilket kan 

försvåra analysen av resultatet (Morgan, 2007).  

 

                                                                 Slutsatser 

Syftet med föreliggande studie har varit att bidra till ökad förståelse för hur anställda upplevde 

lönesystemet och dess kommunikation och bedömningsprocess på ett industriföretag. Syftet var 

även att undersöka om det fanns någon skillnad mellan hur tjänstemän och arbetare upplevde 

tillfredsställelsen med lönen och lönesystemet samt vad som bidrog starkast till tillfredsställelse 

med lönen och lönesystemet. Individuell lönesättning har använts för att motivera och fungera 

som ett styrmedel för anställda, då främst tjänstemän, för att kunna påverka lönenivån. 

Förutsättningarna för att individuell lönesättning ska fungera har visat sig vara att anställda får 

tillgång till information och återkoppling på deras arbete (Williams et al, 2006). En tydlig 

kommunikation och information har visat sig viktig för att anställda ska bli tillfredsställda med 

lönen och individuell lönesättning (DeConinck & Stilwell, 2004). Tjänstemän har under längre 

tid använt sig av individuell lönesättning och arbetare av mer generella höjningar (se 
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Medlingsinstitutet, 2017). I likhet med tidigare studier har denna undersökning, på basis av 

såväl enkätdata som fokusgruppintervjuer, visat att tydlig kommunikation och då i synnerhet 

information hänger ihop med tillfredsställelse med lön och lönesättning. Denna studie bidrar 

därför med kommunikationens och lönebedömningsprocessens betydelse för tillfredsställelse 

med lön och lönesystem hos anställda. Dock bör det tas i beaktning att det är en tvärsnittsstudie 

och ett företag som arbetat med individuell lönesättning under en längre tid samt att det är ett 

relativt litet urval. Därför behövs fler longitudinella studier för att uttala sig mer kring 

individuell lönesättning och dess kommunikation och bedömningsprocess kopplingar till 

tillfredsställelse med lön och lönesystemet. Trots vissa brister bidrar undersökningen med 

värdefulla insikter om att företag bör satsa på att förbättra kommunikationen och 

lönebedömningsprocessen på anställdas arbetsutförande för att kunna öka arbetare och 

tjänstemäns tillfredsställelse gentemot lön och individuell lönesättning.  
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