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Många organisationer använder sig av individuell lönesättning i ett 
försök att styra personalens beteenden och öka deras prestationsnivå. 
Frågan är dock hur effektiv lönen är som styrmedel. Denna studie 
syftade till att undersöka hur individuell lönesättning och 
ledarskapsrelaterade faktorer förhåller sig till arbetsrelaterade 
beteenden och huruvida ledarskapsrelaterade faktorer kan moderera 
sambandet mellan lön och utfall. Studien är baserad på enkät- och 
registerdata insamlad bland tjänstemän på ett industriföretag i Sverige. 
Resultatet indikerade att framförallt lönenivå och målklarhet är 
relaterat till uppgiftsprestation, medarbetarbeteenden och intention att 
stanna på arbetsplatsen. Tilltro till chefen modererade även sambandet 
mellan individuell lön och intention att stanna, på så vis att personal 
med låg lön eller små lönepåslag i kombination med låg tilltro till 
chefen förefaller vilja söka sig bort från arbetsplatsen i högre 
utsträckning. Resultaten kan vara värdefulla för HR-avdelningar, 
chefer eller andra som arbetar med individuell lönesättning och 
prestationshöjande satsningar på företag. 

 
 
Individuell lönesättning, där en del av lönen baseras på den anställdas prestation, 
används brett i privat sektor internationellt (OECD, 2005), men även på den svenska 
arbetsmarknaden (Medlingsinstitutet, 2019). Intresset för individuell lönesättning har 
över de senaste decennierna ökat på arbetsmarknaden, trots varierande resultat gällande 
effekterna av prestationsbaserad lön. Lön som baseras på prestation har sedan 1990-talet 
spridits från att främst ha implementerats på chefsnivå till att användas för många olika 
kategorier av anställda (OECD, 2005). Övergången till en lönesättning som utgår ifrån 
mer individuella bedömningar, som vilka krav arbetet ställer på individen och hur väl 
denne genomför arbetet, är utbredd och sker över hela arbetsmarknaden i Sverige 
(Karlsson Håål & Hedin, 2015).  
 
Många organisationer försöker med hjälp av individuell lön att belöna personalens 
insatser i syfte att det ska öka organisationens lönsamhet i förlängningen, då det antas 
råda ett positivt samband mellan lön och olika arbetsrelaterade beteenden (Lawler, 
1971). Arbetsrelaterade beteenden kan exempelvis handla om hur väl personal utför sina 
arbetsuppgifter och om de är benägna att stanna kvar inom organisationen, men även 
beteenden som inte är förknippade med arbetsuppgifterna och som på annat sätt bidrar 
till organisationens effektivitet (Organ, 1997). Ett flertal studier har indikerat att det 
med hjälp av individuell lönesättning skulle kunna gå att styra personalens beteenden 
(Cerasoli, Nicklin & Ford, 2014; Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 2002; 
Jenkins, Mitra, Gupta & Shaw, 1998). 
 
Frågan är då om det är lönenivån och löneökningarna i sig som ensamt genererar en 
ökning av arbetsrelaterade beteenden. Enligt målstyrningsteorin (Latham & Locke, 
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1991) kan medarbetare motiveras genom uppställning av mål, förutsatt att vissa kriterier 
uppfylls. Däribland uppges det vara av central betydelse att målen är specifika och 
upplevs tydliga av medarbetarna samt att de löpande får återkoppling på sina 
arbetsresultat (Latham & Locke, 1991). Målen formuleras och förmedlas ofta till 
medarbetarna via den närmaste chefen, som även ger medarbetarna återkoppling på 
arbetsresultatet. Dessutom är det ofta chefens roll att utföra de prestationsbedömningar 
som ligger till grund för lönesättningen. Faktorer kopplat till chefens ledarskap skulle på 
så vis kunna influera medarbetarnas prestationer (Howell & Avolio, 1993). Det är av 
stor vikt att medarbetarna också har tilltro till att chefen har kunskap om och möjlighet 
till att utvärdera deras arbetsresultat, och därmed är kapabel att utföra 
prestationsbedömningen (Folger, Konovsky & Cropanzano, 1992). Utfallet av 
individuell lönesättning tycks, utifrån det, till stor del vara förenade med faktorer 
relaterade till ledarskapet och den närmaste chefen. Dessa ledarskapsrelaterade faktorer 
skulle istället kunna tänkas vara det som genererar en effekt på arbetsrelaterade 
beteenden. Alternativt skulle det kunna vara så att ledarskapet legitimerar själva 
lönesättningsprocessen och, i kombination med individuell lön, skapar synergieffekter. 
Det skulle på så vis kunna förstärka ett eventuellt samband mellan lön och 
arbetsrelaterade beteenden. 
 
Fastän lönesättningens betydelse samt hur lönen visats vara relaterad till anställdas 
motivation och prestation väckt forskares intresse och undersökts tidigare, är det endast 
ett fåtal studier som är gjorda i en svensk kontext i den privata sektorn (Hellgren, 
Falkenberg, Malmrud, Eriksson & Sverke, 2017). Forskningsprojektet ”Legitimitet i 
lönebildningen”, vars data denna studie är baserad på, syftar till att öka kunskapen om 
lönesättning i privat sektor i Sverige. Denna studie fokuserar särskilt på individuell lön, 
ledarskapsrelaterade faktorer, arbetsrelaterade beteenden och sambanden dem emellan.  
 
I stort syftar studien till att bidra till forskningen kring hur individuell lönesättning 
uppfattas och hur lönesystemet fungerar samt hur dessa faktorer hänger samman med 
anställdas arbetsrelaterade beteenden. Mer specifikt har studien tre delsyften. Studiens 
första syfte är att undersöka hur individuell lön (lönenivå och prestationsbaserat 
lönepåslag i procent) relaterar till arbetsrelaterade beteenden (uppgiftsprestation, 
medarbetarbeteenden och intention att stanna på arbetsplatsen). Studiens andra syfte är 
att undersöka hur ledarskapsrelaterade faktorer (tilltro till chefen, målklarhet och 
återkoppling) relaterar till dessa arbetsrelaterade beteenden. Studiens tredje syfte är att 
undersöka betydelsen av de ledarskapsrelaterade faktorerna på sambanden mellan 
individuell lön och arbetsrelaterade beteenden, genom att studera interaktionseffekter. 
 
Individuell lönesättning  
Individuell lönesättning, där lönen sätts årligen utifrån omständigheter kopplade till 
individen, istället för att exempelvis bestämmas i avtal för hela yrkesgruppen genom 
förhandlingar mellan fack och arbetsgivarorganisation (Medlingsinstitutet, 2019), 
baseras till stor del på hur individen har presterat under föregående år. 
Bedömningskriterierna för lönerevisionen kan vara i form av vad en medarbetare gör 
och är ofta mätbara. Dessa kan benämnas som kvantitativa och exempelvis handla om 
hur många enheter av någonting som har producerats. Bedömningskriterierna kan även 
vara i form av hur arbetet genomförts, och kan handla om exempelvis 
samarbetsförmåga, och vara mer kvalitativa. Dessa berör mer kvaliteten i resultatet 
(Karlsson Håål & Hedin, 2015). Många organisationer försöker med hjälp av individuell 
lön att belöna personalens insatser i syfte att det i förlängningen ska öka organisationens 
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lönsamhet, då det antas råda ett positivt samband mellan lön och olika arbetsrelaterade 
beteenden (Lawler, 1971). 
 
Arbetsrelaterade beteenden 
De arbetsrelaterade beteenden som undersöks i denna studie och som kan ge positiva 
effekter för organisationer är intention att stanna i organisationen och två former av 
prestation: uppgiftsprestation och medarbetarbeteenden. Uppgiftsprestation berör 
prestationen i de faktiska arbetsuppgifterna, de uppgifter som organisationen betalar 
medarbetaren lön för att utföra (Organ, 1997). Medarbetarbeteenden (eng. 
organizational citizenship behavior, OCB) beskrivs istället som övriga beteenden som 
bidrar till organisationens effektivitet och är således en form av prestation, men ligger 
ofta utanför arbetsbeskrivningen. Det kan handla om att vara hjälpsam mot kollegor 
eller andra beteenden som är positiva för organisationen. Dessa mer mjuka faktorer 
brukar ofta inte formellt vara en del av lönekriterierna (Organ, 1997). De två 
prestationsbegreppen kan tillsammans benämnas som enbart prestation i denna studie. 
När det kommer till intention att stanna kan det även vara viktigt för organisationer att 
se till att kompetent personal inte slutar och söker sig till andra organisationer. 
Dessutom kan det bli kostsamt för organisationer att ersätta en anställd (Tziner & Birati, 
1996). 
 
Betydelsen av individuell lön för arbetsrelaterade beteenden 
Det kan löna sig för organisationer att använda sig av individuell lönesättning om de 
lyckas motivera personalen att öka arbetsrelaterade beteenden, som uppgiftsprestation, 
medarbetarbeteenden och intention att stanna i organisationen. Arbetsgivare över flera 
sektorer tycks vara överens om avsikten med individuell lönesättning. I en rapport 
innehållande fakta om löner och arbetstider, framtagen av Svenskt Näringsliv (2019), 
uppges lönen vara ett instrument för styrning av personalen med syfte att få dem att 
prestera och bidra till att nå verksamhetens mål. Även Arbetsgivarverket (2010) uppger 
att förhoppningen med individuell lön är att det ska leda till en mängd positiva 
beteenden, som ökad prestation och andra arbetsrelaterade beteenden samt vara ett 
verktyg för att behålla personal, eftersom man ogärna vill bli av med bra personal. Att 
lönen ska bygga på arbetsresultat, prestation och kompetens får stort stöd även hos de 
anställda, i en rapport av Svenskt Näringsliv (Karlsson Håål & Hedin, 2015). En stor 
andel anställda anser att skillnader i arbetsprestation också borde ge skillnader i lön 
(Falkenberg, Nordgren Selar, Malmrud, Hellgren & Sverke, 2018). Individuell 
lönesättning tycks alltså vara en lönesättningsmetod som har stort stöd även hos de 
anställda, så länge den utförs på rätt sätt.  
 
Individuell lönesättning leder till lönespridning bland medarbetarna. Lönespridning kan 
vara baserad på prestation, men även på andra faktorer. Dessutom kan spridningen vara 
huvudsakligen vertikal, mellan hierarkiska nivåer, eller horisontell, inom hierarkiska 
nivåer. En litteraturstudie av Downes och Choi (2014) framhåller dock att lönespridning 
som har en svag koppling till prestation tenderar att reducera medarbetarnas motivation 
inom högre nivåer i organisationer. En studie av Shaw och Gupta (2007) undersökte 
sambandet mellan lönesystemens utformning och benägenheten att säga upp sig, 
uppdelat i grupper av anställda som skilde sig åt i prestation. Resultatet visar att högt 
presterande anställda tenderade att lämna organisationen när lönesystemets utformning 
och lönespridning inte var kopplat till prestation. Även andra studier indikerar att 
högpresterande individer är mer benägna att söka sig till och stanna i organisationer som 
tydligare kopplade lönen till individuell prestation (Gerhart & Fang, 2014; Trank, Rynes 
& Bretz, 2002).  
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Det finns ett flertal teorier om motivation som kan presentera en bakgrund till varför 
individuell lön förväntas kunna motivera människor till att prestera, och förklara varför 
arbetsgivare använder sig av lönen som motivationsredskap. En av dessa 
motivationsteorier är Adams (1965) rättviseteori (eng. equity theory). Den är en form av 
balansteori som utgår från att människor strävar efter att uppnå balans. Adams menar att 
människor försöker uppnå jämvikt i fråga om den ansträngning som de lägger ner i en 
viss uppgift och den belöning som detta genererar. Om belöning och ansträngning inte 
ligger i linje med varandra antas det att personen anpassar sin ansträngning därefter. 
Enligt denna teori skulle det då kunna innebära att en ökning i belöning, i det här fallet 
en högre lön, genererar en ökning av ansträngning, som arbetsrelaterade beteenden. På 
så vis kan medarbetarna uppnå balans. Rättvisa anses även vara centralt i teorin 
(Adams, 1965). På samma sätt som ökad belöning ska leda till ökad ansträngning, så 
antas en för låg belöning leda till att människor minskar sin ansträngning för att uppnå 
balans och upplevelser av rättvisa. Enligt Lawler (1971) finns det dock inget bevis på att 
enbart en ökning av lön skulle leda till en ökning av prestation. En annan aspekt är att 
människor, enligt teorin, bedömer rättvisan av belöningen genom jämförelser med andra 
som anses likvärdiga med dem (Adams, 1965). Att den individuella lönesättningen är 
rättvis och väl utförd skulle alltså kunna vara viktigt för att förhindra en minskning av 
ansträngning. En lön som är baserad på det medarbetaren presterat under året skulle 
därmed kunna uppfattas rättvis av personalen och förhindra minskad prestation. 
Däremot behöver belöningen, enligt teorin, inte handla om ekonomisk kompensation, 
utan kan likväl handla om exempelvis förbättrade arbetsförhållanden, uppskattning eller 
ökad status (Adams, 1965). 
 
En annan motivationsteori som ofta används för att förklara ett eventuellt samband 
mellan lön och prestation är Vrooms (1964) förväntansteori där belöningen istället 
föregås av prestation till följd av förväntan om att det ska leda till belöning. Att personal 
ska bli motiverad att prestera för organisationen förutsätter, enligt teorin, att de tror att 
ökad prestation kommer resultera i en önskvärd konsekvens för personen, värdesätter 
denna konsekvens tillräckligt högt och har förtroende för att de kommer att uppnå 
förväntad prestation om de ökar sin ansträngning. När det kommer till individuell 
lönesättning innebär det att personalen behöver värdera pengar tillräckligt högt för att 
medvetet öka sin ansträngning för att nå prestationen som leder till belöningen. 
Personalen kan även antas behöva se att det går att påverka sin lön, att prestationen 
leder till en löneökning och att det alltså lönar sig att arbeta hårdare.  
 
Individuell lönesättning uttrycks i denna studie som lönenivå och lönepåslag. Huruvida 
monetära belöningar, som lönens nivå och lönepåslag, kan tänkas driva prestation råder 
det delade meningar om. Annan forskning, som studerar prestation utifrån 
självbestämmandeteorins perspektiv, menar att inre motivation kan anses vara 
prestationsdrivande (Deci & Ryan, 1985). Inre motivaton är när en uppgift upplevs 
belönande i sig. Vissa forskare menar att monetära belöningar kan slå ut människors 
inre motivation (Pfeffer, 1997),. Eftersom inre motivation visats vara relaterad till 
prestation kan en reducerad inre motivation, till följd av monetära belöningar, alltså leda 
till minskad prestation. Detta benämns som undermineringseffekten (eng. the 
undermining effect) och har fått stöd i flera experiment (Deci & Ryan, 1985). I en 
metaanalys som ger stöd för att inre motivation är förknippad med prestation, framkom 
dock att sambandet var starkare vid yttre incitament, som monetära belöningar, än vid 
avsaknad av yttre incitament, vilket talar emot undermineringseffekten. Dock visade 
studien att om belöningen var direkt kopplad till prestation, som exempelvis 
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prestationsbaserade lönepåslag som kommer till följd av aktuella prestationer, 
försvagades sambandet mellan inre motivation och prestation. När belöningen istället 
var indirekt kopplad till prestation, som lönenivån eftersom den består oavsett aktuell 
prestationsnivå, förstärktes sambandet (Cerasoli et al., 2014).  
 
En förklaring till att undermineringseffekten har fått stöd i viss forskning kan, enligt 
Jenkins et al. (1998), bero på att de ofta bygger på studier med experimentell design. De 
menar att sambandet mellan monetära belöningar och prestation tenderar att vara 
starkare i fältstudier än i studier med ett experimentellt upplägg, vilket skulle kunna 
bero på att pengar inte uppfattas ha samma värde i den artificiella miljön i ett 
experiment. Enligt Lawler (1971) är dock ett problem med fältstudier att de saknar 
kontrollgrupp och att det i många studier i samband med implementeringen av 
individuell lön även skett andra förändringar. Det kan då vara svårt att veta vilken faktor 
som är orsaken bakom eventuella förändringar i prestation.  
 
Även andra studier indikerar dock att lön kan användas för att öka prestation och styra 
personalens beteenden (Eriksson et al., 2002; Jenkins et al., 1998). En norsk studie av 
Kuvaas (2006) visade att lönenivå var positivt relaterat till prestation hos personalen. 
Således innebar en högre lön även ökad prestation. Personalen visade även ökat 
emotionellt engagemang för sin avdelning vid hög lön, vilket beskrivs höra ihop med en 
högre sannolikhet för medarbetarbeteenden och att personen stannar på arbetsplatsen. 
Däremot var lönepåslag inte relaterat till prestation och emotionellt engagemang i 
studien av Kuvaas. En annan studie, gjord i Sverige, visade också att personal som hade 
högre lön även uppvisade högre nivåer av medarbetarbeteenden (Falkenberg et al., 
2018). Däremot skilde de med hög och låg lön inte sig åt i uppgiftsprestation i denna 
studie. En metaanalys av Cerasoli et al. (2014) fann dock att yttre incitament, som 
monetära belöningar var relaterat till uppgiftsprestation, men att det framför allt handlar 
om prestation som är kopplad till kvantitet, som antal genomförda uppgifter. Detta får 
ytterligare stöd i en annan metaanalys från 1998. Däremot var det mer tveksamt om 
monetära belöningar var relaterat till kvalitet i utförandet (Jenkins et al., 1998). Även 
prestationsbaserade lönepåslag i sig har i en studie befunnits ha ett samband med både 
ökad prestation och intention att stanna (Park & Sturman, 2016). 
 
Betydelsen av ledarskapsrelaterade faktorer  
En möjlig källa till arbetsrelaterade beteenden kan även tänkas vara faktorer kopplat till 
ledarskapet på arbetsplatsen. En sådan faktor kan tänkas handla om tilltron till chefen. 
Att medarbetarna har förtroende för att chefen har förmågan att bedöma deras 
arbetsinsatser uppges vara av stor betydelse för medarbetarna (Karlsson Håål & Hedin, 
2015). För att prestationsbedömningar ska upplevas legitima, krävs det att bedömaren 
har den kunskap som behövs om det som ska bedömas och på något vis har möjlighet 
att observera medarbetarnas prestationer (Folger et al., 1992). Chefer har dock ofta inte 
möjlighet att observera samtliga de ska bedöma i tillräckligt hög utsträckning (Bretz, 
Milkovich & Read, 1992). Eller så har de inte möjlighet att observera alla medarbetare 
likvärdigt (Maaniemi, 2013). Om den lönesättande chefen inte har den expertis som 
krävs för att bedöma medarbetarens prestation, eller inte är närvarande i tillräckligt hög 
utsträckning för att ha möjlighet att göra korrekta bedömningar, skulle det kunna tänkas 
påverka motivationen negativt hos medarbetarna. I en studie visade sig tilltro till chefen 
vara förknippat med intention att stanna (Afsar, Shahjehan & Shah, 2018). Personal som 
hade höga nivåer av tilltro till chefen var mindre benägna att lämna arbetsplatsen och 
uppvisade ett ökat organisatoriskt engagemang. 
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En annan faktor som uppges vara av stor betydelse för medarbetare är målklarhet, som 
handlar om tydligheten i de uppsatta målen och kriterierna för lönesättningen. Här 
uppges chefen spela en stor roll i hur målen kommuniceras och om chefen lyckas 
övertyga och motivera personalen att arbeta mot att nå målen (Latham & Locke, 1991). 
Målklarhet har visat sig vara förenat med förhöjda nivåer av prestation och intention att 
stanna (Andersson-Stråberg, Sverke & Hellgren, 2007). Detta går även i linje med 
målstyrningsteorin (Latham & Locke, 1991), där målklarhet anses vara av vikt för att 
skapa motivation att prestera. Målstyrningsteorin bygger på antagandet att människors 
handlingar är medvetna och avsiktliga. Enligt teorin motiveras personal till att prestera i 
arbetet genom uppsättning av mål. För att målen ska leda till prestation, krävs det dock 
att målen uppfyller fyra centrala kriterier. Dessa berör målens svårighetsgrad, 
målklarhet, målacceptans och återkoppling. Målens svårighetsgrad handlar om att målen 
ska vara svåra och sporra personalen, men inte vara omöjliga att genomföra. Målklarhet 
betonar att målen måste vara specifika och tydliga. Personalen måste även uppfatta 
målen som acceptabla och engagera dem till att vilja uppnå målen. Slutligen krävs även 
att personalen får återkoppling på sina prestationer (Latham & Locke, 1991). 
 
Återkoppling är även det en faktor som kan kopplas till ledarskapet eftersom det ofta är 
chefen som ger återkopplingen. Att få återkoppling på sina arbetsresultat, har visat sig 
vara förknippat med ökad arbetstrivsel (Eriksson et al., 2002) och intention att stanna på 
arbetsplatsen (Andersson-Stråberg et al., 2007). Det är även centralt för att motivera 
personal till prestation, enligt målstyrningsteorin (Latham & Locke, 1991). Att 
återkoppling är relaterat till prestation har fått stöd i flera studier (Kinicki, Prussia, Wu 
& McKee-Ryan, 2004; Rosen, Levy & Hall, 2006). Det har visats höra samman med 
högre nivåer av både uppgiftsprestation och medarbetarbeteenden (Rosen et al., 2006). 
För att återkopplingen ska ge bästa möjliga resultat, behöver utvärdering ske löpande 
och nära inpå handlingen samt ge möjlighet till reflektion över både handlingen och 
resultatet. En metaanalys som undersökte effekterna av återkoppling, visade att det i 
genomsnitt ökade prestationen med 25 procent och att återkoppling fungerade bra likväl 
på grupp- som individnivå (Tannenbaum & Cerasoli, 2013).  
 
Dessa faktorer kan alltså tänkas påverka arbetsrelaterade beteenden. Däremot verkar det 
saknas kunskap om hur de ledarskapsrelaterade faktorerna kan tänkas påverka 
relationen mellan individuell lönesättning och arbetsrelaterade beteenden. Det finns 
ännu inte mycket forskning om interaktionseffekterna av de ledarskapsrelaterade 
faktorerna även om det kan finnas anledning att misstänka att sådana effekter existerar. 
En studie av Hun Han, Bartol och Kim (2015), som undersökt interaktionseffekter för 
sambandet mellan lön och prestation, visade att faktorer kopplat till ledarskapet 
modererade sambandet mellan individuell prestationsbaserad lön och prestation, på så 
vis att sambandet förstärktes av ledarskap som upplevdes motivera till prestation genom 
bland annat arbete med väl utförda prestationsbedömningar, tydliga mål, feedback och 
belöningar. Resultatet visade även att personal vars lönesättning var starkare kopplat till 
prestation hade större förtroende för att arbetsinsatser verkligen kommer belönas och 
blev dessutom starkare av denna typ av ledarskap.  
 
En anledning till varför ledarskapsrelaterade faktorer kan tänkas moderera sambanden 
mellan individuell lön och arbetsrelaterade beteenden är att lön i vanliga fall uppges 
avtalas mellan chef och medarbetare (Karlsson Håål & Hedin, 2015; Medlingsinstitutet, 
2019), och att chefen då kan tänkas spela en stor roll för effekterna av individuell 
lönesättning. En majoritet av deltagarna i en undersökning av Svenskt Näringsliv 
önskade att lönen i större utsträckning avtalades på detta sätt på deras arbetsplatser 
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(Karlsson Håål & Hedin, 2015). När lönen avtalas mellan chef och medarbetare, kan 
relationen till och förtroendet för chefen tänkas påverka huruvida medarbetarna 
uppfattar lönesättningsprocessen som legitim och på så vis påverka utfallet, i form av 
arbetsrelaterade beteenden. Det är ofta den närmaste chefen som utför 
prestationsbedömningar, sätter upp mål och ger återkoppling på medarbetarnas 
prestationer. Storleken på den ekonomiska belöningen för en individ kan därmed främst 
tänkas vara beroende av den lönesättande chefen och relationen som den anställda har 
till chefen (Howell & Avolio, 1993). 
 
Att det exempelvis är tydligt vilka kriterier som prestationsbedömningen baseras på gör, 
vid individuell lönesättning, att medarbetarna har en förståelse för hur de ska kunna 
påverka sin lön (Karlsson Håål & Hedin, 2015). Kommunikationen kring 
lönekriterierna är viktig för medarbetarnas uppfattning om legitimiteten i 
lönesättningsprocessen och att löneskillnader verkligen är förknippat med skillnader i 
prestation (Downes & Choi, 2014). Enligt förväntansteorin (Vroom, 1964) drivs 
dessutom personalen till att prestera genom att de förväntar sig en önskvärd belöning. 
Dessa förväntningar kan tänkas kunna skapas genom målstyrning. Inom 
målstyrningsteorin (Latham & Locke, 1991) anses feedback och målklarhet vara av stor 
vikt och är två av de ledarskapsrelaterade faktorer som undersöks i denna studie. På så 
vis kan dessa teorier anses komplettera varandra och tillsammans hjälpa till att förklara 
vad som kan skapa motivation till ökad prestation. Det kan med andra ord finnas 
anledning för organisationer att ta särskild hänsyn till dessa typer av 
ledarskapsrelaterade faktorer vid användning av individuell lönesättning. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare och procedur 
Denna studie är baserad på data som samlades in 2016 inom ramen för projektet 
”Legitimitet i lönebildningen: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning 
och medarbetarnära lönesättning”. Enkätundersökningen genomfördes våren 2016 i 
organisationer inom den privata sektorn, som arbetar med att förändra och förbättra sina 
lönesystem. Data till denna studie kommer från ett av de företag som ingick i projektet, 
ett industriföretag som arbetar med att utveckla sitt lönesystem. Huvuddelen av data har 
samlats in genom enkäter, men uppgifter om lönenivå och löneökning kommer från 
företagets register. Företaget informerade internt om att de valt att medverka i studien 
och att en enkät skulle komma att skickas ut. Länk till enkäten skickades ut via e-post 
till samtliga tjänstemän inom industriföretaget någon vecka efter lönerevisionen hade 
avslutats. Däri förmedlades även information om forskningsprojektet, dess syfte, 
konfidentialitet, datahantering och frivillighet i deltagandet samt information om hur 
deltagarna skulle gå till väga för att fylla i enkäten. Enkäten slutfördes online och den 
beräknade tidsåtgången för genomförande var 20 till 30 minuter. Totalt skickades fyra 
påminnelser ut och alla innehöll samma information som den inledande inbjudan till 
enkäten. Projektet har i sin helhet godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i 
Stockholm (dnr 2015/1733-31/5). 
 
Sammanlagt skickades enkäter ut till 2793 medarbetare inom industriföretaget. Av de 
2793 medarbetarna som mottog enkäten var det 1190 som svarade, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 42,6 procent. 925 av dem hade kompletta svar i alla variabler som 
inkluderats i föreliggande studie. Av de 925 undersökningsdeltagarna som svarade på  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik, reliabilitetsmått (Cronbachs alfa) och korrelationer för samtliga variabler. 
 
 M SD α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Demografiska 
kontrollvariabler               

1. Ålder (år) 46.33 10.59 - 1           

2. Kön (kvinna) 0.33 –  - -.11** 1          

3. Utbildning (högskola) 0.44 –  - -.29** .02 1         

Individuell lönesättning               

4. Lönenivå (kr/månad) 38706 9201 - .35** -.21** .32** 1        

5. Lönepåslag (%) 0.02 0.01 - -.20** .02 .08* -.12** 1       

Ledarskapsrelaterade faktorer               

6. Tilltro till chefen 3.43 1.02 .88 -.03 .01 .03 .04 .18** 1      

7. Målklarhet 3.40 0.91 .80 .12** .01 -.11** -.10** .02 .46** 1     

8. Återkoppling 2.89 1.02 .91 -.02 .05 .01 -.01 .11** .72** .49** 1    

Arbetsrelaterade beteenden               

9. Uppgiftsprestation 3.77 0.66 .80 .06 .11** .01 .06 .07* .15** .25** .17** 1   

10. Medarbetarbeteenden 3.89 0.64 .84 -.08* .03 .11** .13** .09** .16** .13** .17** .63** 1  

11. Intention att stanna 3.99 1.08 .86 .20** -.00 -.09** .09** .06 .30** .31** .29** .17** .11** 1 

* p < 0.05; ** p < 0.01 (N=925). – Ej tillämpbart. 
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enkäten i sin helhet var 618 (66,8 %) män. Medelåldern bland deltagarna var 46 år och 
knappt hälften (43,6 %) hade fullföljt en eftergymnasial utbildning längre än tre år.  
 
Mätinstrument 
Utöver ett antal demografiska frågor, berörde frågorna i enkäten arbetsrelaterade 
beteenden och ledarskapsrelaterade faktorer. Om inte annat anges besvarades frågorna 
på en femgradig Lickertskala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt) (Berntson, 
Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall, & Sverke, 2016). Tabell 1 redovisar medelvärden, 
standardavvikelser och reliabilitetsestimat för samtliga mått samt korrelationer mellan 
de variabler som ingår i studien.  
 
Individuell lön. Registerdata om lönenivå (månadslön i kr) och lönepåslag (i procent) 
för tjänstemännen har tillhandahållits av företaget.  
 
Ledarskapsrelaterade faktorer. Tilltro till chefen mättes med tre frågor och utvecklades 
för studiens syfte. Måttet kontrollerades med hjälp av explorativ faktoranalys (principal 
axis) och bedömdes vara ett acceptabelt mått. Två av frågorna i måttet besvaras på en 
femgradig skala från 1 (i mycket liten utsträckning) till 5 (i mycket stor utsträckning). 
Exempelfråga: ”I vilken utsträckning upplever du att din lönesättande chef vet vad du 
presterar på arbetet?”. Den tredje frågan i måttet (”Har du förtroende för att din chef kan 
bedöma din arbetsinsats?”) besvaras på en något annorlunda femgradig skala (1 = Ja, 
mycket stort förtroende; 5 = Nej, mycket litet förtroende) och reverserades innan det 
kombinerades med de två övriga frågorna. Den interna konsistensen (Cronbachs alfa) 
uppgick till 0.88. Målklarhet fastställdes med tre frågor, varav en reverserad, som 
baserats på tidigare mått av Rizzo, House och Lirtzman (1970) och Caplan (1971). 
Exempelfråga: ”Målen för mitt arbete är klart uttalade” (Cronbachs alfa = 0.80.) 
Återkoppling mättes med fyra frågor, varav två frågor kommer från Hackman och 
Oldham (1975) och två frågor utvecklats till forskningsprojektet. Exempelfråga: ”Jag 
får kontinuerlig återkoppling av min chef på hur jag presterar i mitt arbete” (Cronbachs 
alfa = 0.91.) 
 
Arbetsrelaterade beteenden. Uppgiftsprestation mättes med fem frågor som kommer 
från Koopmans, Bernaards, Hildebrandt, de Vet och van der Beek (2014). 
Exempelfråga: ”De tre senaste månaderna har jag kunnat utföra ett bra arbete med 
minsta möjliga tidsåtgång” (Cronbachs alfa = 0.80). Måttet för medarbetarbeteenden 
inrymde åtta frågor som även dessa kommer från Koopmans et al. (2014). 
Exempelfråga: ”De tre senaste månaderna har jag tagit på mig extra ansvar” (Cronbachs 
alfa = 0.84). Intention att stanna har fastställts genom att vända på måttet intention att 
sluta. Intention att sluta har mätts med tre frågor som kommer från Sjöberg och Sverke 
(2000). Exempelfråga: ”Jag har för avsikt att säga upp mig från min nuvarande 
anställning”. (Cronbach’s alfa = 0.86.) 
 
Demografiska kontrollvariabler. Registerdata om ålder (i år) och kön (1=kvinna, 
0=man) tillhandahölls av företaget. En fråga om vilken som är den högsta 
utbildningsnivån som personen har fullföljt, har inkluderats i studien. Denna 
dikotomiserades så att 1 innebär eftergymnasial utbildning längre än tre år och 0 svarar 
mot lägre nivåer av utbildning.  
 
Analys 
Hierarkiska multipla regressionsanalyser med interaktionseffekter utfördes i SPSS 25 
för var och en av de tre beroende variablerna som innefattades i begreppet 
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arbetsrelaterade beteenden (uppgiftsprestation, medarbetarbeteenden och intention att 
stanna). Regressionsanalysen gjordes i fyra på förhand bestämda steg, där det i det 
första steget kontrollerades för de demografiska kontrollvariablerna (kön, ålder och 
utbildningsnivå). Dessa variabler valdes då det kan finnas anledning att tro att de kan 
skilja sig åt i arbetsrelaterade beteenden. Exempelvis har äldre visar sig vara mer 
benägna att stanna på arbetsplatsen i tidigare studier (Beauregard, 2012) och kvinnor 
mer benägna än män att uppvisa medarbetarbeteenden (Bal, de Lange, Ybema, Jansen 
& van der Velde, 2011).  I det andra steget inkluderades individuell lönesättning 
(lönenivå och procentuellt lönepåslag) medan det tredje steget lade till 
ledarskapsrelaterade faktorer (tilltro till chefen, målklarhet och återkoppling). I det sista 
steget adderades interaktionstermer mellan de olika lönevariablerna och de tre typerna 
av ledarskapsrelaterade faktorer för att studera om ledarskap kunde moderera sambandet 
mellan lönevariablerna och de tre arbetsrelaterade beteendena. Interaktionstermerna 
skapades utefter proceduren beskriven i Aiken och West (1993), genom centrering av 
variablerna som därefter multiplicerats med varandra. Signifikanta interaktioner 
plottades i diagram där variablerna operationaliserats till liten/stor och hög/låg nivå av 
variabeln utifrån om värdet låg en standardavvikelse över eller under medelvärdet för 
variabeln (för utförligare beskrivning, se Aiken & West, 1993).   
 
 

Resultat 
 
Resultatet från de tre hierarkiska multipla regressionsanalyserna presenteras i tabell 2.  
I den första regressionsanalysen, med uppgiftsprestation som beroende variabel, 
förklarade de demografiska kontrollvariablerna (ålder, kön och utbildning) i Steg 1 
totalt 2 procent av variationen i uppgiftsprestation. Ålder och kön uppvisade positiva 
samband med denna typ av prestation, där kvinnor och äldre rapporterade mer 
uppgiftsprestation. I Steg 2 ökade den förklarade variansen av uppgiftsprestation med 
en procentenhet när variablerna i individuell lönesättning tillades. Lönepåslag var 
positivt relaterat till uppgiftsprestation, medan lönenivå inte kunde predicera detta 
utfall. De personer som hade fått större lönepåslag hade också högre nivåer av 
uppgiftsprestation. I detta steg var kön fortsatt relaterat till uppgiftsprestation, men ålder 
uppvisade inte längre ett signifikant samband. I analysens tredje steg lades de 
ledarskapsrelaterade faktorerna till och den förklarade variansen ökade då med sju 
procentenheter. Det var dock enbart målklarhet som uppvisade ett signifikant samband 
med uppgiftsprestation, på så sätt att målklarhet var positivt relaterat till 
uppgiftsprestation. Kön och lönepåslag uppvisade fortsatt signifikanta resultat, men nu 
var även det positiva sambandet mellan lönenivå och uppgiftsprestation signifikant, 
vilket innebär att personer med högre lön rapporterade mer uppgiftsprestation. I steg 4 
inkluderades även interaktionstermerna. Det medförde dock inget ytterligare tillskott till 
den förklarade variansen i uppgiftsprestation och samtliga interaktionstermer var icke-
signifikanta. I det fjärde steget, när samtliga variabler inkluderats, var kön, lönenivå och 
målklarhet relaterade till uppgiftsprestation. Däremot var lönepåslag inte längre 
signifikant relaterat till denna typ av prestation. 
 
I den andra regressionsanalysen, när medarbetarbeteenden stod i fokus, kunde de 
demografiska kontrollvariablerna, i det första steget av analysen, förklara 2 procent av 
variansen. I detta steg var endast utbildning signifikant relaterat till 
medarbetarbeteenden, där personer med mindre än tre års eftergymnasial utbildning 
rapporterade lägre nivåer av medarbetarbeteenden. Steg 2 i analysen innefattade  
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Tabell 2. Hierarkisk regressionsanalys med interaktionseffekter för de beroende variablerna uppgiftsprestation, medarbetarbeteenden  
och intentionen att stanna på arbetsplatsen. (Standardiserade regressionskoefficienter.) 
 
   Uppgiftsprestation Medarbetarbeteenden Intention att stanna 

Steg 1 Demografiska kontrollvariabler Steg 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Ålder (år)  .08* .06 .01 .01 -.05 -.13*** -.15*** -.15*** .19*** .18*** .15*** .16*** 

 Kön (kvinna)  .11*** .13*** .13*** .13*** .02 .06 .05 .05 .02 .04 .03 .03 

 Utbildning (högskola)  .03 -.01 -.01 -.01 .10** .00 .01 .01 -.04 -.07 -.06 -.07 

Steg 2 Individuell lönesättning              

 Lönenivå (kr/månad)   .08 .12** .13**  .20*** .22*** .23***  .07 .08* .11** 

 Lönepåslag (%)   .08* .07* .06  .09** .07* .06  .10** .06 .11** 

Steg 3 Ledarskapsrelaterade faktorer              

 Tilltro till chefen    -.01 -.02   .02 .03   .14** .16*** 

 Målklarhet    .24*** .25***   .12** .12**   .18*** .19*** 

 Återkoppling    .05 .05   .09 .08   .10* .09* 

Steg 4 Interaktionstermer              

 Lönenivå × Tilltro     -.01    -.07    -.15** 

 Lönenivå × Målklarhet     .04    .01    .07 

 Lönenivå × Återkoppling     -.04    .04    .06 

 Lönepåslag × Tilltro     .05    -.00    -.12* 

 Lönepåslag × Målklarhet     -.03    -.01    .00 

 Lönepåslag × Återkoppling     -.01    .04    .02 

 ΔR2  .02** .01*** .07*** .00 .02** .03*** .03*** .00 .04*** .01** .12*** .02** 

 R2  .02** .03*** .10*** .10*** .02** .05*** .08*** .08*** .04*** .05*** .17*** .19*** 
* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p<0.001 (N=925). 
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lönevariablerna lönenivå och lönepåslag, varav båda uppvisade positiva samband. Den 
förklarade variansen ökade med tre procentenheter i detta steg. Utbildning var i andra 
steget inte längre signifikant, men det var istället sambandet med ålder, där yngre  
personer uppvisade högre nivåer av medarbetarbeteenden. I det tredje steget, när 
ledarskapsrelaterade faktorer togs med i analysen, ökade den förklarade variansen med 
tre procentenheter. Målklarhet gav ett statistiskt signifikant samband, där tydligare mål 
var relaterat till högre nivåer av medarbetarbeteenden. Ålder och lönevariablerna 
uppvisade signifikanta samband även i detta steg. Det fjärde steget, som även 
inkluderade interaktionstermerna, resulterade inte i någon ytterligare förklaring av 
variansen och interaktionstermerna var heller inte signifikant relaterade till 
medarbetarbeteenden. Ålder och lönenivå var fortsatt signifikanta i Steg 4, men inte  
längre lönepåslag. Sammanlagt förklarade samtliga variabler i det slutgiltiga steget 
totalt 8 procent av variationen i medarbetarbeteende. 
 
I den tredje och sista regressionsanalysen undersöktes hur de oberoende variablerna 
relaterade till den beroende variabeln intention att stanna. De demografiska 
kontrollvariablerna stod för 4 procent av den förklarade variansen i intention att stanna. 
Äldre rapporterade en högre intention att stanna än vad yngre gjorde. När betydelsen av 
individuell lönesättning (Steg 2) togs med i analysen ökade den förklarade variansen 
med en procentenhet. Det var endast lönepåslag som var signifikant relaterat till 
intention att stanna. Personer med mindre lönepåslag rapporterade en lägre intention att 
stanna. Resultatet för ålder var statistiskt signifikant även vid hänsyn tagen till 
lönevariablerna. I Steg 3 ökade den förklarade variationen med ytterligare 12 
procentenheter och samtliga ledarskapsrelaterade faktorer (tilltro till chefen, målklarhet 
och återkoppling) var positivt relaterade till intentionen att stanna. Ålder var fortsatt 
signifikant relaterat till den beroende variabeln, och det var nu även lönenivå, men inte 
längre lönepåslag. En högre lön tenderade att sammanfalla med en högre intention att 
stanna. När interaktionstermerna lades till i Steg 4 ökade den förklarade variansen i 
intention att stanna med två procentenheter. Efter att alla förklaringsfaktorer tagits med i 
analysen var ålder, lönenivå och de ledarskapsrelaterade faktorerna relaterade till 
intentionen att stanna – och nu var även sambandet med lönepåslag återigen signifikant. 
Totalt förklarade modellen 19 procent av variationen i intentionen att stanna. Lönenivå 
och tilltro till chefen samt lönepåslag och tilltro till chefen uppvisade signifikanta 
interaktioner för intention att stanna. Dessa var de enda interaktionstermer som blev 
signifikanta i studien. För att kunna utläsa och demonstrera innebörden av dessa 
interaktioner plottades de ut i diagram i figur 1 och 2. 
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Figur 1. Interaktionseffekter för lönenivå och tilltro till chefen på intention att stanna. 
 
 

 
 
Figur 2. Interaktionseffekter för lönepåslag och tilltro till chefen på intention att stanna. 
 
 
Figur 1 presenterar interaktionseffekten mellan lönenivå och tilltro till chefen på 
intention att stanna. Linjen för låg tilltro till chefen (B = 0.00, t = 12.29, p < 0.001) var 
signifikant, medan linjen för hög tilltro till chefen inte var signifikant (B = -0.00, t  = 
1.61, p  > 0.05). Figuren visar att personer med hög lön hade högre intention att stanna i 
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organisationen, oavsett grad av tilltro till chefen. Personer som hade låg lön uppvisade i 
huvudsak lika hög intention att stanna i organisationen som de med hög lön, men enbart 
om tilltron till chefen var hög. Om tilltron till chefen istället var låg visade personer 
med låg lön en lägre intention att stanna. I figur 2 visas interaktionseffekterna för 
lönepåslag och tilltro till chefen på intentionen att stanna. Både linjen för låg tilltro till 
chefen (B = 23.64, t = 2.87, p < 0.05) och linjen för hög tilltro till chefen (B = 2.30, t = 
0.42, p < 0.05) var signifikanta, men linjen för låg tilltro till chefen var brantare än 
linjen för hög tilltro till chefen. Personer som hade ett stort lönepåslag hade något högre 
intention att stanna i organisationen när tilltron till chefen var hög, jämfört med om 
tilltron till chefen var låg. Personer som istället hade ett litet lönepåslag hade i huvudsak 
lika hög intention att stanna som personer med ett stort lönepåslag, så länge tilltron till 
chefen var hög. Om tilltron till chefen istället var låg uppvisade personer med ett litet 
lönepåslag en lägre intention att stanna i organisationen. 
 
 

Diskussion 
 

Trots att det finns en stor mängd forskning om lönesättningens betydelse och lönens 
relation till prestation, är det endast ett fåtal studier som har gjorts i en svensk kontext i 
den privata sektorn (Hellgren et al., 2017). Föreliggande studie syftade till att bidra till 
forskningen kring individuell lönesättning och hur det relaterar till arbetsrelaterade 
beteenden. Studien hade tre delsyften, varav det första syftet var att undersöka hur 
individuell lön relaterar till arbetsrelaterade beteenden. Studiens andra syfte var att 
undersöka hur ledarskapsrelaterade faktorer relaterar till arbetsrelaterade beteenden. 
Studiens tredje syfte var att undersöka interaktionseffekter av ledarskapsrelaterade 
faktorer på sambanden mellan individuell lön och arbetsrelaterade beteenden. Studien 
baserades på enkät- och registerdata som samlats in bland medarbetarna på ett 
industriföretag i Sverige. Generellt visade resultatet att kvinnor rapporterar högre nivåer 
av uppgiftsprestation än män och att äldre uppvisar lägre nivåer av 
medarbetarbeteenden, men tenderar att ha en marginellt högre intention att stanna i 
organisationen än yngre, vilket även visats var fallet i tidigare forskning (Beauregard, 
2012).  
 
Betydelsen av lön 
Resultatet i studien talade för att lönen verkar vara viktig för arbetsrelaterade beteenden, 
åtminstone när det handlade om lönenivå. Lönenivå visade sig, i föreliggande studie, 
vara relaterad till samtliga arbetsrelaterade beteenden, där en hög lön tenderade att 
sammanfalla med högre nivåer av uppgiftsprestation och medarbetarbeteenden och en 
högre intention att stanna i organisationen, medan en låg lön tycktes höra samman med 
låga nivåer för samtliga arbetsrelaterade beteenden. Lönepåslag visade sig dock bara 
vara relaterat till intention att stanna. Lönenivåns samband med prestation ger till viss 
del stöd åt både rättviseteorin (Adams, 1965) och förväntansteorin (Vroom, 1964), men 
för att ta reda på om det är förväntningarna eller viljan att uppnå balans som gör att 
personal presterar behövs ytterligare forskning. Däremot borde prestation enligt 
teorierna även ha varit relaterat till lönepåslag, vilket inte var fallet i denna studie.  
 
Att lönenivå hade ett positivt samband med arbetsrelaterade beteenden stämmer överens 
med resultatet i studien av Kuvaas (2006) och med fynden i metaanalysen av Cerasoli et 
al. (2014), som indikerar att framförallt indirekta belöningar, som lönenivå, spelar roll 
för prestationen. Lön som baseras på prestation har sedan tidigare även visats vara 
förknippat med intention att stanna (Gerhart & Fang, 2014; Trank, Rynes & Bretz, 
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2002). Resultatet i föreliggande studie visade främst att lönenivån var betydelsefull när 
det kommer till medarbetarbeteenden, då det hade ett starkare samband än sambanden 
till uppgiftsprestation och intention att stanna. Personal som hade högre lön har även i 
tidigare forskning uppvisat högre nivåer av medarbetarbeteenden (Falkenberg et al., 
2018). Däremot var inte lönepåslag relaterat till uppgiftsprestation och 
medarbetarbeteenden, vilket går i linje med resultatet i studien av Kuvaas (2006), men 
går emot annan forskning som gett stöd åt att monetära belöningar är relaterat till 
prestation (Eriksson et al., 2002; Jenkins et al., 1998) och att lönepåslag i sig är 
förknippat med ökad prestation (Park & Sturman, 2016). Lönepåslag hade emellertid ett 
positivt samband till intention att stanna i organisationen och går i linje med en del av 
resultatet i studien av Park och Sturman (2016). En tänkbar förklaring skulle kunna vara 
att kompetent personal löpande behöver belönas för att de inte ska söka sig vidare till 
andra organisationer, men att löpande belöningar spelar mindre roll när det kommer till 
de andra arbetsrelaterade beteendena, där det istället är hög lön som är betydelsefull. 
Eventuella slutsatser om sambandet mellan lönepåslag och intention att stanna bör dock 
tolkas varsamt, då den bivariata korrelationen i tabell 1 inte uppvisade något signifikant 
samband. Det skulle kunna innebära att det föreligger en suppressoreffekt, då 
sambandet blev signifikant först när flera variabler introducerades i regressionsanalysen 
(Conger, 1974). 
 
Betydelsen av ledarskap  
När det kommer till ledarskapsrelaterade faktorer, verkar det framför allt vara viktigt att 
målen är tydligt formulerade, för att frambringa en ökning av arbetsrelaterade 
beteenden. Resultatet visade att endast målklarhet var relaterat till uppgiftsprestation 
och medarbetarbeteenden, medan resterande ledarskapsrelaterade faktorer inte var det. 
Sambandet mellan målklarhet och uppgiftsprestation var starkare än för målklarhet och 
medarbetarbeteenden. En möjlig förklaring skulle kunna vara att uppgiftsprestation 
berör prestation i de uppgifter som målen berör, medan medarbetarbeteenden handlar 
om beteenden som också är positiva för organisationen, men som ofta ligger utanför 
arbetsbeskrivningen (Organ, 1997). Om målen är tydliga, skulle det på så vis främst 
kunna leda till en ökning av uppgiftsprestation. Resultatet går i linje med tidigare 
forskning av Andersson-Stråberg et al. (2007) när det kommer till målklarhet och ger 
delvis stöd åt målstyrningsteorin (Latham & Locke, 1991), som poängterar betydelsen 
av tydliga och specifika mål. Det ger emellertid inte stöd åt målstyrningsteorin när det 
kommer till återkoppling, som beskrivs vara centralt i teorin. Återkoppling uppvisade 
inte något samband med uppgiftsprestation och medarbetarbeteenden, vilket var 
förvånande. Det går emot tidigare forskning som kopplar ihop återkoppling och 
uppgiftsprestation (Kinicki et al, 2004; Rosen et al., 2006; Tannenbaum & Cerasoli, 
2013). En möjlig förklaring till att resultatet såg ut på detta sätt skulle kunna ha att göra 
med att samtliga ledarskapsrelaterade faktorer var högt korrelerade med varandra i 
tabell 1 och att tilltro till chefen och återkoppling alltså ändå skulle kunna vara relaterat 
till uppgiftsprestation och medarbetarbeteenden. För intention att stanna, blev resultatet 
däremot signifikant för samtliga ledarskapsrelaterade faktorer. Som förväntat så tycktes 
personalen svara med ökad intention att stanna när de fick löpande återkoppling på sina 
arbetsresultat, målen var tydliga och tilltron till chefens förmåga i 
prestationsbedömningen var hög. Resultatet var väntat för tilltro till chefen, som sedan 
tidigare har kopplats ihop med en ökad intention att stanna (Afsar, et al., 2018). 
 
Gällande de ledarskapsrelaterade faktorernas förmåga att moderera sambandet mellan 
individuell lön och arbetsrelaterade beteenden, gav analysen inga indikationer på att 
sådana förekom för lönevariablernas relation till de två typerna av prestation 
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(uppgiftsprestation och medarbetarbeteenden). Resultatet var oväntat då den tidigare 
forskning som gjorts om interaktionseffekter av ledarskapsrelaterade faktorer visat att 
de kan moderera sambandet mellan lön och prestation (Hun Han et al., 2015). Enligt 
förväntansteorin (Vroom, 1964) borde även förväntningarna om belöning leda till ökad 
prestation, och förväntningarna kan tänkas etableras genom sättande av mål (Latham & 
Locke, 1991). Enligt målstyrningsteorin borde feedback och målklarhet då ha kunnat 
skapa motivation till ökad prestation och på så vis modererat sambandet. Någon sådan 
effekt gick dock inte att se i studiens resultat. 
 
Däremot bidrog interaktionstermerna med två procentenheters ytterligare förklarad 
varians för intention att stanna. Interaktionseffekter identifierades för en av de 
ledarskapsrelaterade faktorerna: tilltro till chefen. För de personer som hade låg 
lönenivå reducerades intentionen att stanna ytterligare om de även hade låg tilltro till 
chefen, vid hög lön fanns det ingen skillnad mellan hög eller låg tilltro till chefen. 
Resultatet i denna studie har på så vis hjälpt till att bidra till forskningen om innebörden 
av ledarskapsrelaterade faktorer för sambandet mellan individuell lön och intention att 
stanna, där kunskapen tidigare inte varit särskilt stor. Sambandet mellan tilltro till 
chefen och intentionen att stanna har däremot sedan tidigare fått stöd (Afsar, et al., 
2018). Om både lönen och tilltron till chefen är låg tycks alltså fler överväga att säga 
upp sig. Om personal som har låg lön inte har tilltro till att chefens 
prestationsbedömningar av deras arbetsprestationer är baserad på kunskap och 
tillräckligt stort bedömningsunderlag, kan det tänkas att de inte ser någon mening att 
stanna, då ökade ansträngningar inte förväntas leda till högre lön. Interaktionseffekten 
ser likvärdig ut för sambandet mellan lönepåslag och intention att stanna när tilltron är 
låg, men där blev även linjen för hög tilltro till chefen signifikant. Vid hög tilltro till 
chefen i kombination med ett litet lönepåslag, var intentionen att stanna något förstärkt. 
En anledning skulle kunna vara att personal som har fått ett litet lönepåslag och har 
tilltro till chefen och förtroende för att prestationsbedömningen är rättvist utförd, har 
insikt i att de möjligtvis inte förtjänade en större löneökning. Om en anställd dessutom 
är medveten om att den egna prestationen varit på en låg nivå, kan den anställda tänkas 
vara nöjd med att framför allt få stanna kvar i organisationen, trots dålig prestation. 
 
Metoddiskussion 
Det finns ett flertal aspekter som kan innebära vissa begränsningar i föreliggande studie 
till följd av metodval och forskningsdesign. En aspekt är generaliserbarheten. Fastän 
studien innefattade ett stort antal undersökningsdeltagare (925 stycken), skulle det 
kunna finnas begränsningar kopplat till urvalet (Berntson et al., 2016). Studien hade ett 
bortfall på 57,3 procent och då ingen bortfallsanalys har genomförts är det svårt att 
avgöra om de som svarade på enkäten kan ha liknat varandra mer än vad som 
förekommer i populationen. Förslagsvis kan det framför allt ha varit personer som 
uppvisade höga nivåer av arbetsrelaterade beteenden som svarade på enkäten, vilket kan 
ha lett till att resultatet visade samband som egentligen inte fanns eller som såg 
annorlunda ut i verkligheten. Enkätdata är i detta fall insamlat från tjänstemän i ett 
specifikt industriföretag i privat sektor i Sverige, där omkring två tredjedelar av 
undersökningsdeltagarna var män och 43,6 procent av undersökningsdeltagarna hade en 
eftergymnasial utbildning på minst tre år. Det är inte säkert att resultatet kan 
generaliseras till andra, som exempelvis arbetare, andra företag och länder eller till 
andra sektorer. Det är möjligt att resultatet skulle kunna se annorlunda ut för offentlig 
sektor, då verksamhetens mål inte på samma vis är inriktade på lönsamhet. Vid fortsatt 
forskning rekommenderas replikering av denna studie i andra kontexter med andra 
deltagare. 
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En annan aspekt är att studien är en tvärsnittsstudie, vilket innebär att det inte går att dra 
några kausala slutsatser kring resultatet, eftersom det inte går att veta vad som kom först 
(Smith & Davis, 2013). Om det var så att hög lön och stora lönepåslag ledde till ökad 
prestation, eller om personer som är högpresterande också har högre lön och får större 
lönepåslag. Det gör det också svårt att uttala sig om resultatet ger stöd åt rättviseteorin 
där högre lön ska leda till ökad prestation (Adams, 1965) eller åt förväntansteorier där 
personer presterar för att de förväntar sig att det kommer leda till högre lön (Vroom, 
1964). När enkäten genomfördes hade dessutom lönerevisionen ganska nyligen 
avslutats. Det är möjligt att eventuella effekter av lönepåslagen och den nya lönenivån 
inte hunnit påverka i särskilt stor utsträckning ännu. Det hade varit lättare att avgöra 
med flera mätningar. Förslagsvis genom en mätning innan en lönerevision och en 
mätning efter att en period har förflutit sen en lönerevision avslutats. Vid fortsatt 
forskning rekommenderas att istället använda longitudinell eller experimentell design, 
för att kunna undersöka ordningsföljden av effekterna i de olika variablerna. 
 
Slutsatser 
Denna studie har bidragit till att bredda kunskapen om individuell lönesättning och dess 
relation till arbetsrelaterade beteenden samt betydelsen av ledarskapsrelaterade faktorer 
i en svensk kontext, där underlaget sedan tidigare varit tunt. Dessutom gav studien även 
ökad kunskap om ledarskapsrelaterade faktorers påverkan på sambanden mellan 
individuell lön och arbetsrelaterade beteenden. Studien visade att lönens nivå var 
förknippad med nivån på arbetsrelaterade beteenden och att lönepåslag var relaterat till 
intentionen att stanna i organisationen. Om låg lönenivå och mindre lönepåslag 
dessutom kombinerades med en låg tilltro till chefen, reducerades intentionen att stanna 
ytterligare. När det kommer till ledarskapsrelaterade faktorer, tycks det vara särskilt 
värdefullt att säkerställa att målen är tydliga för höga nivåer av arbetsrelaterade 
beteenden. Resultaten skulle kunna vara värdefulla för HR-avdelningar, chefer eller 
andra som arbetar med individuell lönesättning och prestationshöjande satsningar på 
företag. De kan från denna studie ta med sig att lönenivån tycks vara ett bra styrmedel 
för arbetsrelaterade beteenden och att det framför allt förefaller vara positivt att arbeta 
med målklarhet för att driva prestation. Även att samtliga ledarskapsrelaterade faktorer, 
men speciellt tilltro till chefen, tycks behöva vara höga för att undvika att personal säger 
upp sig från företaget. 
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