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LÖNSAMMA SAMBAND –  
EN STUDIE AV RÄTTVISEUPPLEVELSER I SAMBAND MED INDIVIDUELL 

LÖNESÄTTNING*  
 
 

Moa Wictorén 
 

 
Individuell lönesättning är ett komplext fenomen. Det finns 
vetenskapligt stöd för att rättvisa är en förutsättning individuell 
lönesättning som fungerande styrmedel (Simons & Robertsson, 2003), 
samt att rättvisa individuella löner har en positiv betydelse för 
motivation och prestation (t ex Folger & Konovsky, 1989). Syftet med 
studien var att undersöka om det finns diskrepans mellan medarbetares 
uppfattning om vilka kriterierna i den individuella lönesättningen är och 
deras uppfattning om vilka kriterier som bör ligga till grund för 
individuell lönesättning, samt om och i så fall hur denna diskrepans 
påverkar upplevd rättvisa i samband med individuell lönesättning. 143 
undersökningsdeltagare besvarade en enkät vilken innehöll frågor om 
löneprocessen. Deltagarnas upplevda lönerättvisa mättes genom fyra 
dimensioner – distributiv, procedurmässig, mellanmänsklig och 
informativ. Resultaten visar att det finns diskrepans samt att denna 
påverkar två av de fyra rättvisedimensionerna. Om diskrepansen kan 
minskas torde även rättviseupplevelser kunna förändras och påverka 
medarbetares motivation och prestation.    

 
 
Individuell lönesättning har under de senaste åren kommit att bli mer av en regel än ett 
undantag i flertalet av våra svenska organisationer. Syftet med individuell lönesättning 
från arbetsgivarens sida är att motivera arbetstagaren till att prestera bättre genom att ge 
individen möjligheten att själv kunna påverka sin löneutveckling. Begreppet används 
idag flitigt inom både offentlig och privat sektor. Individuell lönesättning uppfattas ofta 
som en del av den moderna lönebildningen, något nytt som uppkommit till följd av nya 
arbetssätt, ny informationsteknologi och den dynamiska karaktären på dagens 
arbetsmarknad. Faktum är emellertid att individuell lönesättning i Sverige utvecklades 
redan på 1930-talet och har sedan 1950-talet varit en verklighet för flertalet 
privatanställda tjänstemän (Nilsson & Ryman, 2005). Även inom den offentliga sektorn 
har man kommit att använda sig av en mer decentraliserad lönebildning då perspektivet 
successivt förskjutits från central till lokalnivå. Inom den offentliga sektorn kom det 
stora genombrottet i samband med 1995 års avtalsrörelse vilken bidrog till 
efterdyningar med ökade inslag av lokala förhandlingar och att de lokala parterna i flera 
fall kom att fritt förfoga lönepotter som förhandlats fram på branschnivå (Granqvist & 
Regnér, 2006).  
 
 
* Stort tack till PhD Katharina Näswall, för värdefull och motiverande handledning under uppsatsarbetet.  
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Generellt då man talar om individuell lön eller individuell lönesättning, brukar man 
syfta till den rörliga del av lönen som baseras på hur anställda uppfyllt uppsatta mål. I 
denna studie definieras individuell lön som den rörliga delen av lönen vilken baseras på 
en viss arbetstagares prestation i förhållande till utvalda kriterier samt hur denne 
uppfyllt uppsatta mål. Inom arbetslivet finns dock ingen entydig definition av 
begreppet, vaken vad gäller formella kriterier eller hur stor del av lönen som utgör den 
rörliga (individuella) delen. Tolkningen av begreppet och utsträckningen av hur pass 
individuell den individuella lönen verkligen är varierar över sektorer, branscher och 
även inom företag (Nilsson & Ryman, 2005). Detta bidrar till begreppsförvirring vilket 
kan ses som ett av problemen med individuell lönesättning. Ett annat problem gäller 
fastställda lönegrundande kriterier och vad de egentligen står för. Det finns idag ingen 
forskning som tyder på att det finns ett bästa lönesystem med generella kriterier. 
Tvärtom har svensk forskning inom vården visat att det kan vara problematiskt att 
använda sig av på förhand fastställda kriterier, då dessa tolkas mer subjektivt än 
kriterier som är framtagna i organisationen och av dess ledning/medarbetare (Alsterdal, 
2003). Alsterdal (2003) framhåller även konflikten mellan att vilja sätta lön på sakliga 
grunder samtidigt som många arbetsinsatser inte går att tydligt definiera eller mäta med 
precisa eller ekonomiska mått.  
 
Flera forskningsresultat tyder på att individuell lön som fungerande styrmedel kräver att 
organisationen har välkända och accepterade kriterier, samt att lönesättningen sker på 
ett rättvist sätt (Carlsson & Wallenberg, 1999; Folger & Konovsky, 1989). 
Resonemanget att individuell lönesättning kräver kända och accepterade kriterier för att 
fungera som styrmedel ställer automatiskt kravet på en tydlig och välkänd lönepolicy, 
då lönepolicyn är den riktlinje som företaget grundar den individuella lönesättningen 
och dess kriterier på. Trots att de flesta större svenska företag idag säger sig använda ett 
individuellt lönesättningssystem visar forskning att kända lönegrundande kriterier och 
en väl utformad lönepolitik är långt ifrån en verklighet för många organisationer och 
deras anställda. En större undersökning som genomfördes 2004 bland ca 4500 statligt 
anställda visade att drygt 80 % tycker att det bör finnas lönepolitik men över 60 % 
saknar en tydlig sådan (Sverke, Näswall & Hellgren, 2004). Samma undersökning visar 
att endast 19,5 % av de svarande anser att de ha mycket god kännedom om vilka 
kriterier som ligger till grund för löneförhöjningar och bara 56 % brukar ha lönesamtal 
(Sverke et al., 2004). Trots detta har aktuell forskning visat att allt fler medarbetare 
säger sig vilja ha individuell lön då de vill kunna påverka sin lön, tror sig tjäna på ett 
individuellt lönesättningssystem samt tror att individuell lön är mer rättvis (Andersson-
Stråberg, Sverke, Hellgren, & Näswall, 2005). Vägen fram till en lön som upplevs som 
rättvis ur medarbetarens perspektiv är dock både lång och snårig.  
 
Rättvisa 
Rättvisa är ett grundläggande begrepp vilket samhällen, institutioner och organisationer 
ur flera perspektiv kan sägas bygga på. Filosofen John Rawls har genom sin teori om 
rättvisa försökt svara på frågan vad rättvisa är (Rawls, 1971). Rawls konstruerade ett 
tankeexperiment, ett hypotetiskt antagande med utgångspunkt i en ”ursprungssituation” 
där människan ska forma ett nytt samhälle och då överväger samhällsordningen bakom 
något som Rawls kallar ”okunnighetens slöja”, d v s utan att veta vilken samhällsklass 
hon placeras i, om hon är frisk eller sjuk, vilka talanger, intressen och övertygelser hon 
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kommer att ha i detta nya samhälle (Rawls, 1971). Utifrån denna situation menade 
Rawls (1971) att alla rationella människor kommer att komma fram till samma 
uppfattning om hur samhället bör vara konstruerat. Denna enhälliga uppfattning kan 
enligt Rawls (1971) sammanfattas av två rättviseprinciper där den första åsyftar till att 
rättvisa är grundläggande friheter så som rätten att rösta och religionsfrihet, och den 
andra karaktäriseras av att sociala och ekonomiska ojämlikheter endast får förekomma 
om de är till största möjliga nytta för dem som har det sämst ställt (Rawls, 1971). Rawls 
hypotes går förstås aldrig att testa då den bland annat bygger på att människan betänker 
samhällsordningen bakom denna ”okunnighetens slöja”. Experiment som bygger på 
Rawls teori om rättvisa har dock genomförts vid ett par tillfällen och då visat på 
motsatsen till vad Rawls teori föreslår: då individen inte vet om ett visst utfall kommer 
att gynna henne, tenderar hon vidta åtgärder som försäkrar hennes egna välstånd 
(Lissowski, Tyszka & Okrasa, 1991; Frohlich, Oppenheimer & Eavy, 1987a). Dessa 
experiment har visat att människan tenderar välja en maximax-strategi, d v s man väljer 
strategier som maximerar medelinkomsten och skapar därigenom en mycket låg lägsta 
nivå, vilket inte gynnar samhällets sämst ställda. Utifrån Rawls teori om rättvisa kan 
den enskilde individen sägas resonera mer försiktigt då hon använder sig av en 
”maximin-strategi” och maximerar det minimala utfallet (Rawls, 1971). Maximax-
strategin stämmer således mer överens med den aktuella forskning som visat att allt fler 
medarbetare säger sig vilja ha individuell lön, eftersom de då tror sig själva kunna 
påverka sin lön och tjäna på det (Andersson-Stråberg et al., 2005).     
 
Organisationsrättvisa 
Det finns stort vetenskapligt stöd för att rättvisa även är ett viktigt begrepp i arbetslivet. 
Simons och Robertson (2003) fann till exempel att bättre rättviseklimat på arbetsplatsen 
i form av rättvisa policys och rättvis behandling av arbetstagare, leder till bättre 
verksamhetsresultat. Andra studier har funnit samband mellan upplevd låg 
organisationsrättvisa och högre rapporterad psykologisk ohälsa samt samband mellan 
upplevd låg organisationsrättvisa och högre upplevd stressnivå (Francis & Barling, 
2005; Judge & Colquitt, 2004). Intresset för rättvisa i arbetslivet har på sätt och vis 
alltid funnits med genom historien. Den första kända teorin om rättvisa i arbetslivet 
kom dock först på 60-talet och var således samtida med John Rawls filosofiska teori om 
rättvisa på samhällsnivå. Adams (1965) equity theory utforskar de psykologiska 
processer som ligger bakom skapandet av våra rättvisebedömningar. Enligt Adams 
(1965) sociala jämförelseteori bestämmer individer om de blivit rättvist behandlade 
genom att jämföra hur mycket de fått i utbyte, till exempel individuellt resultat av 
lönerevisionen, mot det som individen anser sig ha bidragit med, exempelvis prestation 
eller ansträngning, varefter individen även jämför detta med vad andra fått i utbyte mot 
sina respektive bidrag. Rättvisa i arbetslivet har under senare år varit ett ämne som 
intresserat och varit föremål för flera forskningsinsatser inom såväl 
organisationspsykologi och HRM som ekonomiska teorier om organisationsbeteenden. 
Jerald Greenberg myntade på 80-talet begreppet ”organizational justice” 
(organisationsrättvisa) som benämning på teorier om social- och mellanmänsklig 
rättvisa, vilka försöker förklara och förstå beteenden och handlingssätt inom 
organisationer (Greenberg, 1987a).  
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Organisationsrättvisa har stor inbyggd komplexitet, till viss del eftersom rättvisa är en 
subjektiv upplevelse vilket gör att olika individer kan ha olika uppfattning om vad som 
är rättvist. Studier har till exempel visat att förväntningar kan ha en avgörande effekt på 
vad som upplevs rättvist eller inte. Det är varje enskild individs normer, behov och 
tidigare lärdomar som ligger till grund för hennes förväntningar. En undersökning av 
arbetstagares rättviseupplevelse vid organisationsförändringar visade att delaktighet 
(voice) inte har någon effekt på den upplevda rättvisan av hur man gått till väga med 
organisationsförändringen (Daly & Geyer, 1994). Resultatet kan tolkas som att 
arbetstagarna inte förväntade sig att vara delaktiga i ett beslut om 
organisationsförändring och att de därför inte heller upplevde proceduren som orättvis 
(Daly & Geyer, 1994). Enligt Meyer (1975) anser individer generellt att de presterar 
bättre än genomsnittet, något som kan antas höja förväntningarna på ett visst utfall. En 
effekt av detta vid till exempel individuell lönesättning blir då att alla medarbetare vill 
ha och anser sig vara värda en lön som ligger över medellönen för att den skall 
uppfattas som rättvis. 
 
Förklaringar till vad som kan ligga bakom rättviseupplevelser, som till exempel 
förväntningar, ger oss en pusselbit till fenomenet organisationsrättvisa. För att få en 
ökad förståelse för och en bättre bild av organisationsrättvisa måste man förutom att se 
till vad som anses vara rättvist också söka förklaringar till hur och varför individen 
skapar rättvisebedömningar. Inom organisationspsykologin finns två grupper av 
motivationsteorier vilka kan användas till att förklara just hur och varför.  
 
Processteorier är en kategori inom motivationspsykologin som fokuserar på de 
kognitiva processer som leder till ett motiverat beteende samt hur dessa processer 
interagerar och påverkar motivation. Processteorierna kan ge förklaringar till hur 
människan formar rättvisebedömningar i arbetslivet (Cropanzano, Byrne, Bobocel & 
Rupp, 2001). Ett exempel på en processteori är Adams (1965) sociala jämförelseteori 
där rättvisa bedöms i relation till egen och andras kompensation. Ett annat exempel är 
fairness theory, en rättviseteori som fokuserar på social orättvisa, en upplevelse vilken 
enligt teorin kan uppstå när en individ kan hålla någon annan (antingen person eller 
organisation) ansvarig för en situation i vilken individens materiella eller psykiska 
välmående har hotats (Folger & Cropanzano, 2001). Enligt rättviseteorin finns tre 
nödvändiga komponenter i form av kognitiva processer som utvärderas av individen då 
hon tolkar en situation som socialt orättvis. Den första komponenten kallas skulle, 
”would”, och innefattar att individen som befinner sig i den oönskade situationen 
jämför den mot en annan tänkbar situation och jämför den alternativa situationen skulle 
ha upplevts. Graden av diskrepans mellan den reella och den tänkbara situationen avgör 
hur pass stark individen reaktion blir. Den andra komponenten kallas kunde, could, och 
är en process där individen bedömer huruvida den ansvarige kunde ha agerat 
annorlunda. Om det visar sig att den ansvarige skulle ha agerat annorlunda om 
han/hon/organisationen kunnat, är det stor chans att individen inte tolkar situationen 
som socialt orättvis (Folger & Cropanzano, 2001). Den sista komponenten kallas borde, 
”should”. Här bedömer individen om den som anses vara ansvarig för situationen har 
brutit mot någon vedertagen etisk eller moralisk princip vad gäller mellanmänsklig 
behandling. 
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Innehållsteorier är en annan kategori inom motivationspsykologin vilka kan ge 
förklaringar till varför människan bryr sig om rättvisa och formar rättvisebedömningar i 
arbetslivet (Cropanzano et al., 2001). Innehållsteorier fokuserar på vad som är viktigt 
för motivation samt vad som kan påverka motivation. Aktuella förklaringsmodeller till 
varför individer bryr sig om rättvisa återfinns i tre olika innehållsteorier vilka har en 
genensam nämnare – rättvisa betyder något eftersom det tjänar någon form av 
psykologiskt behov (Cropanzano et al., 2001). I stora drag menar den instrumentella 
modellen, ”the instrumental model”, att individen motiveras av kontroll då kontroll gör 
att man kan styra situationer i önskvärd riktning (Tyler, 1987), och eftersom önskvärda 
resultat oftare är förknippade med rättviseupplevelser än ofördelaktiga resultat 
(Cropanzano et al., 2001). Enligt den instrumentella modellen är en anledning till varför 
individen bryr sig om rättvisa och därmed formar rättviseupplevelser, att vi har ett 
ekonomiskt egenintresse. En andra förklaringsmodell är Tyler och Linds (1992) 
relationsmodell, ”the relational model”, vilken menar att rättvisebedömningar formas 
därför att individen har ett starkt egenintresset av social karaktär. Att vara medlem av 
en grupp kan ge oss känsla av egenvärde, status och identitet (Tyler & Lind, 1992). 
Behandlingen inom gruppen är viktig då den ger oss information om hur våra relationer 
till övriga medlemmar och auktoritära ledare är. Så länge individen uppfattar att hon 
har någon form av status och känner sig som en del av gruppen, upplever hon 
behandlingen som rättvis (Tyler & Lind, 1992). Enligt denna modell är rättvisa viktigt 
eftersom människan har ett socialt behov att vara medlem av vissa grupper. Den sista 
förklaringsmodellen ger en mindre egocentrerad bild av individen än de förra två. Den 
moraliska modellen, ”the moral virtues model”, menar att vi bryr oss om 
rättviseaspekter därför att vi har en fundamental respekt för människans värde och 
värdighet (Folger, 1998). Individen vill handla i samstämmighet med denna 
grundläggande respekt och intresset för rättvisa är därmed oberoende av ekonomiska 
och sociala egenintressen (Cropanzano et al., 2001). 
 
Fyra dimensioner av rättvisa 
Mot bakgrund i vad som formar rättviseupplevelser, hur vi formar dessa och varför kan 
man konstatera att rättvisa i arbetslivet är en viktig aspekt för organisationer att ta 
hänsyn till och ha kunskap om. Då det handlar om organisationsrättvisa har den senaste 
tidens omfattande forskning inom området visat att rättviseupplevelser kan delas upp i 
fyra dimensioner (Colquitt, 2001).  De fyra rättvisedimensionerna kan tillämpas på flera 
aspekter av organisationers verksamhet och på så sätt hjälpa oss att bättre förstå och 
hantera situationer, beteenden och fenomen i arbetslivet. Tillämpning av individuell 
lönesättning i en organisation medverkar till att forma och skapa beteenden och 
reaktioner och det är även det som är meningen. Dock finns en stor inbyggd 
komplexitet i tillämpningen av individuell lönesättning. Det finns stort vetenskapligt 
stöd för att rättvisa är en förutsättning för att individuell lönesättning ska fungera som 
styrmedel. Bland annat menar Cropanzano & Greenberg (1997) att medarbetares 
attityder till lönesystemet till stor del grundar sig på hur rättvist systemet i sig upplevs 
vara. Upplevelsen av och subjektiviteten i begreppet rättvisa kan också här framhållas 
som variabler vilka bidrar till komplexitet i ett fenomen. För att bättre förstå 
komplexiteten i individuell lönesättning och dess tillämpningssvårigheter måste man 
belysa det ur ljuset av de fyra rättvisedimensionerna. 
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De fyra rättvisedimensionerna är alla involverade i individens rättviseupplevelser i 
samband med lönesättning och utfall av lönerevisioner (Greenberg, 1987b). Tidig 
forskning delade upplevelser av rättvisa i två dimensioner – distributiv rättvisa och 
procedurmässig rättvisa. Den senaste tidens forskning har dock visat att då 
rättvisemodellen utökas med två ytterligare dimensioner, mellanmänsklig och 
informativ rättvisa, ger den en bättre och mer komplett blid av organisationsrättvisa i 
sin helhet (Colquitt, 2001; Cropanzano & Greenberg, 1997).    
 
Den distributiva dimensionen har sin utgångspunkt i Adams’ (1965) equity theory och 
kopplar till fördelning av resurser och de jämförelser som individen gör, dels vad gäller 
eget utfall vs egen prestation, samt eget utfall vs andras utfall. Det avgörande för 
rättviseupplevelsen är här de grundläggande normer, behov och förväntningar som 
utgör individens referensram. Vid individuell lönesättning berör distributiv rättvisa 
följaktligen den slutliga lönesumman och den process då individen jämför sitt 
lönemässiga utfall med egen prestation och andras resultat (Cropanzano & Greenberg, 
1997). Enligt Meyer (1975) är distributiv rättvisa omöjlig att uppnå vid individuell 
lönesättning. Han menar att eftersom individer generellt anser att de presterar bättre än 
genomsnittet bör de således anse sig ha rätt till en lön som ligger över medellönen för 
att uppleva den som rättvis men då det inte är praktiskt genomförbart, kommer flertalet 
uppleva sitt löneutfall som orättvist.  
 
Procedurmässig rättvisa handlar om hur rättvis en procedurs genomförande upplevs 
vara och hur de beslut som ligger till grund för processens genomförande har fattats 
(Thibaut & Walker, 1975). Delaktighet, ”voice”, och möjlighet att påverka utfallet är 
viktiga för rättviseupplevelsen i de fall där individen förväntar sig att få vara delaktig 
eller ha möjlighet till påverkan (Daly & Geyer, 1994; Thibaut & Walker, 1975). Vid 
individuell lönesättning påverkar den procedurmässiga rättvisedimensionen de 
beslutsprocesser som leder fram till hur lönen fördelas inom organisationen, d v s 
lönesättningsprinciper och dess tillämpning (Cropanzano & Greenberg, 1997). Ju mer 
individen känner sig involverad i lönesättningsprocessen, förstår kriterier, 
bedömningsgrunder samt känner att hon kan påverka löneutfallet med sin egen 
prestation, desto mer rättvis anser hon att processen är.   
 
Mellanmänsklig och informativ rättvisa, de två sista dimensionerna, har utvecklats 
utifrån procedurmässig rättvisa och kallas ibland med ett gemensamt begrepp för 
interagerande, ”interactional”, rättvisa. Skillnaden mellan procedurmässig och 
interagerande rättvisa ur ett organisationsvetenskapligt perspektiv är att individens 
upplevelse av procedurmässig rättvisa har betydelse för rättviseupplevelser i situationer 
som relaterar till organisationen, medan interagerande rättvisa istället har betydelse för 
individens rättviseupplevelser i situationer som relaterar till överordnade (Masterson, 
Lewis, Goldman & Taylor, 2000). Både mellanmänsklig och informativ rättvisa handlar 
främst om kontakten mellan överordnad och den anställde. Uppdelningen i fyra 
rättvisedimensioner har varit mycket omdiskuterad då mellanmänsklig och informativ 
rättvisa visat sig vara relativt högt korrelerade sinsemellan, dock har forskning visat att 
dimensionerna trots allt inte korrelerar så pass högt att de kan ses som en och samma 
faktor (Colquitt, 2001).  
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Mellanmänsklig rättvisa handlar om att individer som upplever att den information de 
får har kommunicerats med ärlighet och respekt också upplever informationen som mer 
rättvis (Colquitt, 2001). Colquitt (2001) menar att ett för individen negativt besked 
vilket överlämnas av överordnade på ett sätt som individen upplever som respektfullt, 
ändå kan upplevas som rättvist. Informativ rättvisa berör främst de förklaringar 
individen får från sin överordnade samt hennes upplevelse av kommunikationen dem 
emellan (Colquitt, 2001). Informativ rättvisa handlar om de förklaringar, argument och 
motiveringar till ett slutligt utfall som en överordnade lägger fram till en individ och 
huruvida de uppfattas som rättvisa (Cropanzano & Greenberg, 1997). Individens 
upplevelse av informativ rättvisa är därmed av betydelse för hur hon reagerar på utfallet 
av en individuell lönesättningsprocess eftersom att om de förklaringar, argument och 
motiveringar till den slutliga lönenivån som individen får från lönesättandechef upplevs 
som otillräckliga, så minskar individens rättviseupplevelse (Cropanzano & Greenberg, 
1997). Både mellanmänsklig och informativ rättvisa är därmed av stor betydelse under 
till exempel lönesamtal då både vad som sägs och hur det sägs är av vikt för individens 
upplevelse av lönerättvisa.  
 
Rättvisedimensionerna ligger alltså till grund för individers uppfattningar av rättvisa i 
samband med lönesättning och forskning har visat att rättvisa är en förutsättning för att 
individuell lönesättning ska fungera som styrmedel (Cropanzano & Greenberg, 1997). 
Kopplat till de fyra dimensionerna finns förstås en mängd omständigheter som kan 
tänkas bidra till individers upplevelse av rättvisa i samband med lönesättning. Svensk 
forskning har redovisat resultat vilka tyder på att arbetsklimat och då särskilt 
återkoppling på resultat, samt lönefaktorer som jämställdhet, lönesamtal, kännedom om 
lönekriterier och månadslön, är två områden vilka påverkar medarbetares 
rättviseupplevelser i samband med individuell lönesättning (Andersson-Stråberg, 
Sverke, & Hellgren, 2005). Resultatet visade även att faktorer som kön, 
anställningsform och vissa personlighetsdrag kan ha betydelse (Andersson-Stråberg, 
Sverke, & Hellgren, 2005). 
 
Välkända och accepterade kriterier, rättvis löneprocess och subjektiva upplevelser. 
Flera och komplexa aspekter som måste samverka och tillgodoses för att den 
individuella lönesättningsprocessen skall fungera i sin helhet och gynna både 
arbetsgivare och medarbetare. I en studie av Carlsson och Wallenberg (1999) framkom 
att rättvisa individuella och differentierade löner har en positiv betydelse för motivation 
och prestationer, samt att det finns ett klart samband mellan motivation och hög 
prestation. Det som arbetsgivaren syftar till att öka med hjälp av individuell 
lönesättning är således svårt att uppnå om det brister redan i upplevelse av rättvisa. 
Svensk forskning inom offentlig sektor har visat att flertalet medarbetare saknar tydliga 
lönepolicys, inte anser sig ha särskilt god kännedom om vilka kriterier som ligger till 
grund för löneförhöjningar samt att långt ifrån alla medarbetare brukar ha lönesamtal 
(Sverke et al., 2004). Om detta speglar verkligheten i svenska företag blir det svårt att 
nå den grundläggande acceptans som krävs för att få styrmedlet att fungera. För att 
acceptans av kriterierna skall uppnås är det också troligt att viss samstämmighet bör 
finnas mellan vilka kriterier individen anser bör ligga till grund för individuell 
lönesättning och vilka kriterier denne tror är de kriterier som utgör grunden för 
företagets individuella lönesättning. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang finns 
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dock anledning att anta att det ofta finns viss diskrepans mellan medarbetares 
uppfattning kring bör och är. Om diskrepansen kan minskas torde således chansen öka 
för att existerande kriterier ska kunna bli accepterade och ett mål på vägen mot en 
individuell lönesättning som upplevs som rättvis är uppfyllt.  
 
Syfte 
Syftet med föreliggande undersökning att undersöka om det finns en diskrepans mellan 
medarbetares uppfattning om vilka kriterierna i den individuella lönesättningen är och 
deras uppfattning om vilka kriterier som bör ligga till grund för individuell 
lönesättning, och om och i så fall hur denna diskrepans påverkar medarbetares 
upplevelse av rättvisa i samband med individuell lönesättning.  
 
Hypotes 1. Det finns diskrepans mellan medarbetares uppfattning om vilka kriterier de 
(tror) är kriterier som ligger till grund för individuell lönesättning (i deras organisation) 
och deras uppfattning om vilka kriterier som bör ligga till grund för individuell 
lönesättning.  
 
Hypotes 2. Medarbetare tycker att det är viktigt att det finns samstämmighet mellan 
kriterier de anser bör ligga till grund för individuell lönesättning och de kriterier som är 
grunden för företagets individuella lönesättning. 
 
Hypotes 3. Diskrepans mellan uppfattningen om bör och (tror) är minskar individers 
upplevelse av rättvisa. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Den empiriska delen av studien grundade sig på enkätdata. En enkät skickades ut till 
143 anställda i ett icke vinstdrivande aktiebolag. De 143 hade valts ut genom ett 
systematiskt urval utifrån en lista över företagets samtliga tillsvidareanställda, sorterad 
efter efternamn. Innan urvalet gjordes ströks namn på de personer som vid tidpunkten 
var långtidssjukskrivna eller föräldralediga. Underlaget gav vid urvalstillfället en 
urvalsram på 242 personer. Dessa anställda arbetade alla på något av företagets tre 
kontor. Två av kontoren är belägna på mindre orter, ett kontor är beläget i en av 
Sveriges större städer. Avsikten var att skicka enkäten till ca 150 av de 242 
tillsvidareanställda medarbetarna. Från listan valdes systematiskt var 5:e namn att delta 
i undersökningen. Då ett namn valts ut ströks det från listan för att inte kunna väljas 
igen. Efter 4 urvalsomgångar, periodicerat på var 5:e person, hade 143 
undersökningsdeltagare valts ut.  89 av de 143 besvarade enkäten (svarsfrekvens 62 %), 
44 av dessa var män (53 %) och 39 var kvinnor (47 %). Medelåldern för 
undersökningsdeltagarna var 43.4 år (sd=11.27).  
 
Material  
Enkäten bestod av fem delar samt ett försättsblad (se Appendix). Beskrivande statistik 
och reliabilitetsmått för skalorna i studien återfinns i tabell 1.  
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Enkätens första del bestod av 2 frågor som mätte demografivariablerna kön och ålder 
samt 1 fråga om undersökningspersonen innehade någon form av chefsbefattning.  
 
Del 2 och 3 bestod av 16 kriterier/faktorer vilka undersökningsdeltagarna fick ta 
ställning till utifrån två olika frågeställningar. Kriterierna var t ex ”Formell utbildning”, 
”Anställningstid”, ”Samarbetsförmåga” och ”Resultatet av arbetet”. I del två ombads 
undersökningsdeltagarna ta ställning till varje kriterium utifrån frågeställningen: ”Vad 
tycker du borde vara viktigt när din lön bestäms?” Alla kriterier skattades av 
undersökningsdeltagaren på en 5-gradig skala från ”mindre viktigt” till ”mycket 
viktigt”.  I den tredje delen av enkäten ombads undersökningsdeltagarna att ta ställning 
till frågeställningen: ”Vad tror du är viktigt när din lön bestäms?”. De två 
frågeställningarna och de 16 kriterierna var hämtade från en större enkät vilken 
utformats av Sverke et al. (2004). Den enkäten besvarades av 4682 statligt anställda 
individer och resultatet har bland annat legat till grund för en omfattande rapport om 
lönesättning i staten (Sverke et al., 2004).  
 
Enkätens fjärde och femte delar var avsedda att mäta de fyra dimensionerna av rättvisa 
utifrån en skala som utvecklades av Colquitt (2001) och vilken baseras på hans 
fyrfaktoriella rättvisemodell. Frågorna har senare omarbetats av Sverke et al. (2004) för 
att spegla lönerättvisa. Enkätens fjärde del var ämnad att mäta procedurmässig och 
distributiv lönerättvisa men uppgavs handla om hur undersökningspersonen ser på 
löneprocessen på sin arbetsplats. Undersökningspersonerna fick ta ställning till 14 
påståenden utifrån frågan ”I vilken grad anser du att…” och sedan skatta sitt svar på en 
5-gradig skala med yttermåtten ”I mycket liten utsträckning” och ”I mycket stor 
utsträckning”. Procedurmässig lönerättvisa mättes med 7 frågor som antas mäta 
individens rättviseupplevelse av hur lönen sätts (t ex ”I vilken grad anser du att du har 
haft möjlighet att uttrycka dina åsikter och känslor i lönesättningsfrågor?”). Distributiv 
lönerättvisa mättes med 4 frågor som antas reflektera hur rättvis individen tycker att 
lönen är i förhållande till hennes prestation (t ex ”I vilken grad anser du att din lön 
reflekterar den energi och det engagemang som du lägger ner i ditt arbete?”).  
 
I enkätens fjärde del fanns även 3 frågor framtagna av mig själv med avsikt att mäta hur 
viktigt det är för individen att det finns samstämmighet mellan vilka kriterier de anser 
bör ligga till grund för individuell lönesättning och de kriterier som utgör grunden för 
företagets individuella lönesättning (t ex ”I vilken grad anser du att det är väsentligt att 
lönesättningen i min organisation vilar på en grund vilken utgörs av kriterier som jag 
generellt anser bör vara lönegrundande?”). Dessa tre frågor omnämns i tabell 1 som 
”samstämmighet bör – är”. 
 
Mellanmänsklig och informativ lönerättvisa mättes i enkätens sista del (Colquitt 2001; 
Sverke et al., 2004 ). Mellanmänsklig lönerättvisa mättes med fyra frågor vilka antas 
reflektera hur pass rättvist individen upplever sig ha blivit behandlad av den 
lönesättande chefen (t ex ”I vilken grad anser du att chefen har varit öppen i sin 
kommunikation med dig?”). Informativ lönerättvisa mättes med fem frågor som antas 
reflektera hur välinformerad individen upplever sig ha blivit i samband med 
fastställande av lönen (t ex ”I vilken grad anser du att chefens förklaring av 
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löneprocessen har varit tillfredsställande?”). Även dessa svar mättes på en femgradig 
skala (1 = i mycket liten utsträckning, 5 = i mycket stor utsträckning).



Tabell 1. Korrelationsmatris och deskriptiv statistik, för studiens alla variabler.  
     
Variabel  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M SD Alpha 
                
 
1. Kön (man)  1.0           .53 - - 
2. Ålder   .05 1.0          43.40 11.27 - 
3. Befattning  .14 .39** 1.0         .17 - - 
4. Procedural   .06 .08 .33** 1.0        2.71 .80 .86 
5. Distributiv  -.01 -27* .24 .78** 1.0       2.98 1.06 .94 
6. Informativ  -.06 .10 .27* .49** .25* 1.0      2.80 1.04 .90 
7. Mellanmänsk. -.00 .15 .32** .32** .14 .61** 1.0     4.18 .91 .86 
8. Samstäm. bör-är -.02 .23 .07 .11 .11 .22 .30* 1.0    3.60 .78 .74 
9. Bör   -.30* .09 .06 -.14 -.07 -.01 -.12 .10 1.0   3.94 .39 - 
10. Är   -.19 .27* .06 .38** .38** .25* .19 .16 .29* 1.0  3.34 .55 - 
11. Diskrepans  -.01 -.21 -.03 -.46** -.42** -.25* -.26* -.10 .33** -.80** 1.0 - - - 
                
 
n = 83. *p<.05, **p<.01. Skalvidd: variabel 1 (0-1, 1 = man); 3-4 (0-1, 1=chef); 4-10 (1-5)



Procedur 
Enkäten och ett svarskuvert som gick att försluta skickades med företagets internpost 
till de utvalda undersökningspersonerna. På framsidan av enkäten fanns information om 
studien, dess bakgrund och syfte samt att resultatet skulle komma att utgöra underlag 
för en C-uppsats vid Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Informationen 
innehöll även löfte om anonymitet och strikt konfidentiell behandling enligt etiska 
regler, samt att ingen från organisationen mer än jag själv skulle komma att få se 
enskilda anonyma svar.  Deltagarna ombads att returnera enkäten i det bifogade 
svarskuvertet så snart som möjligt via internposten till mitt postfack. Information om 
enkäten lades även ut på företagets intranät, undertecknat personalchefen. Efter en 
vecka fick samtliga undersökningspersoner en ”undisclosed-recipients” påminnelse via 
mail med en ursäkt till dem som redan skickat in enkäten och en erinran till övriga att 
skicka in enkäten så snart som möjligt om de ville deltaga i undersökningen. Ingen 
ersättning för deltagandet utgick. Dock utlovades en återkoppling av det övergripande 
resultatet till hela företaget via intranätet. 
 
 

Resultat 
 

För att besvara de uppställda hypoteserna samt öka förståelsen för studien beräknades 
korrelationer, deskriptiv statistik, ett t-test för beroende mätningar samt multipla 
regressionsanalyser. Genom att man med hjälp av multipel regressionsanalys, där flera 
förklaringsvariabler inkluderas simultant, kan konstanthålla olika prediktorer gentemot 
varandra kan man förklara om och hur en viss variabel påverkar en respons eller ett 
utfall. I denna studie ansågs diskrepans vara den intressanta förklaringsvariabeln. I 
analyserna kontrollerades det för kön, befattning och ålder vilka i denna studie därmed 
är att betrakta som bakgrundsvariabler. 
 
För att besvara hypotes 1 gjordes en jämförelse mellan medelvärden för ”bör” (M = 
3.94, SD = .39) respektive ”är” (M = 3.34, SD = .55). Ett t-test för beroende mätningar 
visade att skillnaden mellan dessa två medelvärden var signifikant (t = 9.43, p < .001). 
Undersökningsdeltagarnas uppfattning av vilka kriterier som bör ligga till grund för 
individuell lönesättning stämmer med andra ord inte överens med deras uppfattning om 
vilka kriterier de tror är lönegrundande. Tabell 1 visar univariat och bivariat statistik 
som härleder både till hypotes 1 och 2. 
 
För att besvara hypotes 2 användes tre frågor (alpha .74). Medelvärdet för dessa var 
(M) 3.60 (SD = .78). Frågorna besvarades på en 5-gradig skala där 1 representerade 
”mindre viktigt” och 5 representerade ”mycket viktigt”. Eftersom 3.60 ligger över 
skalans mittpunkt utvärderar deltagarna det som viktigt att det finns samstämmighet.   
 
Då det visade sig finnas en signifikant skillnad mellan medarbetares individuella 
uppfattning om bör och är och då denna skillnad antogs motsvara 
undersökningsdeltagarnas ouppfyllda förväntningar och därmed utgöra en diskrepans 
mellan uppfattning om bör och (tror) är kunde hypotes 3 testas. Fyra multipla 
regressionsanalyser, en för varje rättvisedimension, användes för att predicera om och 
hur diskrepans mellan bör och är påverkar upplevd lönerättvisa. Diskrepansen, alltså 
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skillnaden i uppfattning, beräknades först genom s k ”difference scores”. Dessa 
”difference scores”, alltså den totala diskrepansen mellan undersökningsdeltagarnas 
uppfattning av ”bör” och ”är”, användes vidare som prediktor tillsammans med kön, 
befattning och ålder i de fyra multipla regressionsanalyserna där de olika 
rättvisedimensionerna utgjorde beroende variabeln. Tabell 2 visar en sammanfattning 
av de multipla regressionsanalyserna. 
 
Tabell 2 visar att diskrepansen har en signifikant påverkan på undersökningsdeltagarnas 
upplevelse av både procedurmässig (ß = -.48,  p < .001) och distributiv rättvisa (ß = -
40, p < .01). Det fanns ingen signifikant påverkan av diskrepans på vare sig 
mellanmänsklig eller informativ rättvisa. Befattning visades ha signifikant påverkan på 
procedurmässig rättvisa (ß = .38, p < .01), mellanmänsklig rättvisa (ß = .32, p < .05) 
och informativ rättvisa (ß = .30, p < .05). Sammantaget kan kön, ålder, befattning och 
diskrepans förklara 29 % av undersökningsdeltagarnas upplevelse av procedurmässig 
rättvisa, 20 % av upplevelsen av distributiv rättvisa samt 8 % respektive 9 % av 
upplevelse i mellanmänsklig och informativ rättvisa.   
 
Tabell 2.    Sammanfattning av den multipla regressionsanalysen (ß-värden) för 

predicering av upplevd lönerättvisa. 
 
  Procedurm. Distributiv Informativ Mellanm. 
 Prediktorer  rättvisa  rättvisa  rättvisa  rättvisa     
 
Ålder  -.15    .10  -.05   .00  
Kön   .02        -.06  -.08  -.01  
Befattning  .38**   .19    .30*   .32* 
Diskrepans -.48***  -.40**  -.23  -.21 
R2 justerad  .29    .20   .08   .09 
 
* = p < .05, ** = p <.01, *** p< .001.  
 
     

 
Diskussion 

 
Lön är betalning för utfört arbete. De flesta arbetsgivare försöker även använda lön som 
en motivator eller ett incitament att öka medarbetarnas motivation och prestation. 
Genom att tillämpa en lönepolitik med inslag av t ex individuell lönesättning vill 
arbetsgivaren ge medarbetaren möjligheter att själv kunna påverka sin löneutveckling. 
Incitamentet att själv kunna påverka sin löneutveckling syftar förstås till att öka 
medarbetarens motivation att prestera mer och bättre. I teorin är detta en relativt logisk 
tanke, som i praktiken inte tycks falla ut lika väl.  
 
Det finns stort vetenskapligt stöd för att rättvisa är en förutsättning för att konceptet 
individuell lönesättning ska fungera som styrmedel (t ex Simons & Robertsson, 2003). 



 15 

Den subjektiva upplevelsen av rättvisa bidrar emellertid i hög grad till konceptets 
komplexitet. Den alltid lika omdiskuterade frågan – lön, och det stora och utbredda 
missnöje som tycks höra ihop med lön och lönesättning fick mig att bli mycket nyfiken 
på medarbetares uppfattning av lönegrundande kriterier. Vilken lön medarbetaren än får 
tycks denne sällan vara nöjd med utfallet och trots att man ges möjlighet att själv 
påverka, genom t ex individuell lönesättning, bonusprogram eller performance 
management modeller, upplevs utfallet inte vara bra nog. I vad grundar sig missnöjet 
och varför? Min tanke var att en förklaring till missnöje kan ligga i att det finns en 
diskrepans mellan individens uppfattning kring vilka kriterier som bör ligga till grund 
för individuell lönesättning och de kriterier som organisationen bestämt är 
lönegrundande. Huvudsyftet med undersökningen i denna uppsats blev således att 
undersöka om det finns diskrepans mellan medarbetares uppfattning om vilka 
kriterierna i den individuella lönesättningen är och deras uppfattning om vilka kriterier 
som bör ligga till grund för individuell lönesättning, samt om diskrepansen i sig 
påverkar rättviseupplevelser.  
 
En jämförelse mellan medelvärden för ”bör” respektive ”är” visade att det finns en 
signifikant diskrepans mellan medarbetares uppfattning om vilka kriterier de (tror) är 
lönegrundande (i deras organisation) och deras uppfattning om vilka kriterier som bör 
ligga till grund för individuell lönesättning. Resultatet av hypotesprövning 2 och 3 
antyder fortsättningsvis att det även är av vikt för medarbetare att det finns 
samstämmighet mellan vilka kriterier de anser bör ligga till grund för individuell 
lönesättning och de kriterier som är grunden för företagets individuella lönesättning, 
samt att diskrepansen mellan bör och är påverkar och kan förklara en del av variationen 
i både distributiv och procedurmässig rättvisa.  
 
Den distributiva rättvisan är kopplad till fördelningen av resurser och handlar om hur 
pass rättvis individen upplever den kompensation man får för sin insats (Folger & 
Konovsky, 1989). Huruvida kompensationen är rättvis bedöms i relation till andras 
prestation och den kompensation de fått. Enligt Meyer (1975) är distributiv rättvisa i 
individuell lönesättning omöjlig att uppnå bland annat då individer generellt anser att de 
presterar bättre än genomsnittet. Troligt är, att om man anser sig vara en högpresterande 
medarbetare ser man gärna att ens lön baseras på sådant som kvaliteten på utfört arbete, 
vilka mål jag uppnår samt hur skicklig jag är i mitt arbete och då vill man också att 
dessa kriterier skall vara av en större betydelsestorlek då lönen fastställs. Detta kan vara 
en orsak till att mina undersökningsdeltagare har skattat att flertalet av de angivna 
kriterierna bör vara av stor betydelsestorlek. Att de inte tror att kriterierna är av lika 
stor vikt kan t ex bero på att man inte får en löneökning som man anser står i proportion 
till vad man anser sig ha presterat, eller att man inte tror att ens chef lägger ned möda 
på att vikta kriterierna i varje enskilt fall. Om resonemanget ovan stämmer, är det troligt 
att diskrepansen mellan bör och är ökar. 
 
Distributiv rättvisa kan sägas vara jämförbar med komponenten skulle i Folger och 
Cropanzanos (2001) rättviseteori. Denna processteori ger ett perspektiv på hur 
människor formar upplevelser av social orättvisa. Enligt Folger och Cropanzano (2001) 
ligger en av komponenterna som formar rättvisebedömningen i graden av diskrepans 
mellan den reella och den tänkbara situationen. Individen bedömer hur en annan 
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tänkbar situation skulle ha upplevts och hur pass stark reaktionen i situationen blir beror 
på graden av skillnad mellan den faktiska händelsen och de tänkta alternativen. När 
individen överväger graden av motsättning i situationen kan hon t ex bedöma utifrån 
materiella/ekonomiska faktorer som lön (Folger & Cropanzano, 2001). Resultatet av 
min undersökning visade att det finns en signifikant diskrepans mellan bör och är. Den 
reella situationen kan i detta fall tänkas vara att företaget sätter lön utifrån kriterier som 
medarbetaren inte anser bör vara lönegrundande. Medarbetaren i sin tur jämför hur det 
skulle kunna bli om företaget istället satt lön utifrån de kriterier han/hon anser bör vara 
lönegrundande. Hur stor diskrepansen mellan bör och är är, skulle enligt detta 
resonemang kunna påverka en medarbetares uppfattning om hur pass rättvis eller 
orättvis den slutgiltiga lönesumman han/hon får.  
 
Då medarbetaren gör en bedömning av lön i förhållande till egen insats finns en 
koppling till hur han/hon upplever företagets lönesättningsprocess och -politik. 
Delaktighet i beslutsprocesser eller möjlighet att påverka utfallet gör att individen 
upplever att proceduren är mer rättvis (Thibaut & Walker, 1975). Ju mer individen 
känner sig involverad i lönesättningsprocessen, förstår kriterier, bedömningsgrunder 
samt känner att hon kan påverka löneutfallet med sin egen prestation, desto mer rättvis 
anser hon att processen är. Den procedurmässiga rättvisedimensionen berör just de 
procedurer som leder fram till hur resurser fördelas. Resultatet från undersökningen 
visar att det finns en diskrepans mellan bör och är, samt att denna kan förklara en del 
av variationen hos procedurmässig rättvisa. Min tolkning är att detta kan bero av flera 
men ofta samverkande faktorer. Dels kan det bero på att företag sätter upp kriterier som 
individen kanske inte helt kan förlika med sin egen syn, dels av att företag dessutom 
ofta format dessa kriterier på ledningsnivå vilket minskar känslan av delaktighet. 
Kanske är det även kriterier individen heller inte helt förstår eller upplever vara 
”luddiga”, kriterierna upplevs då ofta innefatta en hög grad av subjektivitet vilket kan 
antas medföra en minskad känsla av kontroll hos medarbetaren. Alla ovanstående 
resonemang kan sannolikt skapa den diskrepans mellan bör och är som påverkar den 
procedurmässiga rättviseupplevelsen.  
 
Procedurmässig rättvisa kan sägas svara mot komponenten kunde i rättviseteorin. Om 
medarbetaren upplever att arbetsgivaren kunde agerat på ett annat sätt, ökar 
hans/hennes tolkning av social orättvisa enligt rättviseteorin (Folger & Cropanzano, 
2001). En studie gjord av Sverke et al. (2004) visar att det finns en stor förvirring bland 
medarbetare kring vilka kriterier som är lönegrundande inom deras respektive 
organisationer. Samma studie visar också att många medarbetare upplever att de saknar 
en tydlig lönepolitik (Sverke et al., 2004). Vidare säger forskningen att lönekriterier 
som är framtagna av organisationen genom samverkan mellan ledning och medarbetare 
tolkas mindre subjektivt (Alsterdal, 2003). Företag som saknar tydlig lönepolitik eller 
inte ger sina medarbetare känslan av medinflytande, har förmodligen medarbetare som 
anser att mycket kunde göras annorlunda. Genom ge medarbetare en ökad känsla av 
delaktighet och medinflytande i löneprocessen, är det troligt att även diskrepansen 
mellan bör och är kan minskas och den procedurmässiga rättvisan då öka. Om något 
utav mina bör kriterier finns med bland de lönegrundande borde det enligt min tolkning 
minska diskrepansen mellan bör och är. Om medarbetaren inte ens vet vilka kriterierna 
är eller inte förstår dem, kan hon heller inte bedöma om de går i enighet med hennes 
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bör kriterier. Företag som tillämpar individuell lönesättning skulle enligt detta 
resonemang behöva tillämpa tydlig kommunikation av företagets lönepolitik, vilka de 
lönegrundande kriterierna är samt hur de bedöms, för att därigenom påverka 
rättviseupplevelsen hos sina medarbetare. I de företag där det är möjligt, torde man 
även vinna på att engagera sina medarbetare i framtagandet av lönegrundande kriterier 
för att öka känslan av delaktighet.  
 
Även innehållsteorier kan kopplas till rättvisedimensionerna. Innehållsteorier beskriver 
hur rättviseupplevelser formas utifrån perspektivet: varför vi bryr oss om rättvisa. En 
gemensam nämnare för ”varför” är enligt forskningen att rättvisa tycks tjäna någon 
form av psykologiskt behov (Cropanzano et al., 2001). Här kan den instrumentella 
modellen sägas svara mot både distributiv och procedurmässig rättvisa.  Enligt den 
instrumentella modellen hänger rättvisa samman med vårt ekonomiska egenintresse 
(Tyler, 1987). Ekonomiskt egenintresse är kopplat till distributiv rättvisa genom 
fördelningen av resurser och procedurmässig rättvisa genom proceduren till utfall. 
Önskvärda resultat upplevs som mer rättvisa och föregås ofta av kontroll över en 
situation. Individen motiveras av kontroll eftersom hon då upplever sig kunna styra 
situationen i den riktning hon vill. Om individen upplever att det finns en diskrepans 
mellan uppfattning om vilka kriterier de tycker bör ligga till grund för individuell 
lönesättning och uppfattningen om de kriterier som faktiskt ligger till grund för 
individuell lönesättning i deras organisation, skulle upplevelsen av kontroll kunna 
tänkas minska. En medarbetare som upplever att arbetsgivaren sätter lön utifrån 
kriterier hon/han inte vill bedömas efter eller kanske anser inte kan bli bedömd efter, 
upplever en minskad känsla av kontroll och påverkan. Kan man inte styra eller påverka 
situationer som inverkar på lön minskar upplevelsen av rättvisa enligt den 
instrumentella teorin.   
 
Resonemangen ovan antyder att diskrepans mellan bör och är, ger en brist i grunden för 
individuell lönesättning vilket medför ytterligare konsekvenser och komplikationer för 
att processen skall upplevas som rättvis. Som framhållits ovan bör företag och 
organisationer dock genom vissa åtgärder kunna reducera upplevelser av orättvisa 
genom att minska diskrepansen mellan bör och är. Ett problem är dock att varje 
medarbetare är en egen individ med en egen subjektiv uppfattning. Subjektivitet 
minskar förstås med tydlighet och enhetlig kommunikation, men kan aldrig reduceras 
till noll. Detta innebär att individuell lönesättning i praktiken förmodligen aldrig kan 
uppfattas som rättvis av alla. Det kommer alltid finnas någon eller några som är 
missnöjda, och missnöjdheten varierar troligen både med person och situation. Min 
tolkning är dock att det går att minimera upplevelser av orättvisa genom att minska 
diskrepansen mellan bör och är, genom att vidta åtgärder som ligger inom de 
distributiva och procedurmässiga rättvisedimensionerna.   
 
Resultatet från min studie visade ingen signifikant påverkan av diskrepans på vare sig 
mellanmänsklig eller informativ rättvisa, två dimensioner av rättvisa som främst 
kopplar till kontakten i form av kommunikation och respekt mellan överordnad och den 
anställde (Colquitt, 2001; Masterson, Lewis, Goldman & Taylor, 2000). 
Mellanmänsklig rättvisa kan ses svara mot komponenten borde i rättviseteorin och mot 
relationsmodellen och den moraliska modellen i innehållsteorierna (Folger & 
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Cropanzano, 2001). Den gemensamma nämnaren är närmare relationer, moral och 
respekt, förhållanden som föreligger mellan t ex medarbetare och lönesättande chef. En 
tolkning är att diskrepansen främst påverkas av förhållandet mellan medarbetaren och 
dennes förhållande till högre nivåer inom organisationen. Möjligt är att medarbetaren 
upplever att även chefens medinflytande, kontroll och påverkansmöjligheter begränsas 
av att lönegrundande kriterier är satta på ledningsnivå, är dåligt kommunicerade eller 
otydliga i största allmänhet. Information och argument från närmaste chef kan då om 
den kommuniceras på ett respektfullt sätt fortfarande upplevas som rättvisa och det gör 
att dimensionerna mellanmänsklig eller informativ rättvisa inte påverkas negativt. 
Medarbetarens syn på lönegrundande kriterier och en eventuell diskrepans gentemot 
företagets uppsatta kriterier, kanske främst ses som något som kopplas till övergripande 
lönepolitik och företagsledningen och inte till något som kan styras eller påverkas 
direkt eller i stor omfattning av närmaste chef. Resultatet från undersökningen visar att 
”befattning”, uppdelat på ”medarbetare” och ”chef” har påverkan på procedurmässig, 
informativ och mellanmänsklig rättvisa. Det vore intressant att undersöka huruvida 
diskrepansen varierar beroende på befattning samt om det i så fall kan tänkas hänga 
samman med rättviseupplevelser i ett vidare perspektiv. Min bedömning är dock att 
denna undersökning dels utgör ett för litet underlag då endast 14 av de 89 svarande 
innehar en chefsbefattning, dels att det för detta syfte innebär en begränsning att 
undersökningen är gjord inom ett och samma företag.   
 
Lawler (1994), forskare inom ämnet arbetsmotivation, har kommit till slutsatsen att 
känslan av att göra ett bra arbete och belönas för detta i första hand är det som 
motiverar arbetstagaren. Lawler (1994) hävdar att en av de faktorer som leder till högre 
motivation i arbetet är rättvisa löner. Carlsson och Wallenberg (1999) som undersökt 
sambandet mellan lön, motivation och arbetsresultat visade i sin studie att rättvisa 
individuella och differentierade löner har en positiv betydelse för motivation och 
prestationer, samt att det finns ett klart samband mellan motivation och hög prestation. 
Dock visar samma studie att lön som är kopplad till prestation kan ha en negativ effekt 
på motivationen om arbetstagaren inte förstår och accepterar de kriterier som ligger till 
grund för vilka arbetsprestationer som belönas (Carlsson & Wallenberg, 1999). Flera 
forskningsresultat tyder på att individuell lön som fungerande styrmedel kräver 
välkända och accepterade kriterier, samt att lönesättningen sker på ett rättvist sätt 
(Carlsson & Wallenberg, 1999; Folger & Konovsky, 1989). Undersökningens resultat 
visar att rättviseupplevelsen påverkas då det finns diskrepans mellan medarbetares 
uppfattning om bör och är. Då rättviseupplevelsen har samband med motivation och 
prestation är det således tänkbart att diskrepansen i slutändan även påverkar 
medarbetares motivation och arbetsprestationer på ett negativt sätt. Detta visar åter på 
komplexiteten i individuell lönesättning, en komplexitet som komplicerar dess funktion 
som styrmedel. 
 
Rättvisa är ett grundläggande begrepp vilket samhällen, institutioner och organisationer 
ur flera perspektiv kan sägas bygga på. Rawls (1971) teori om rättvisa menar att alla 
rationella människor kommer att komma fram till samma uppfattning om hur samhället 
bör vara konstruerat, sociala och ekonomiska ojämlikheter endast får förekomma om de 
är till största möjliga nytta för dem som har det sämst ställt. Forskning har dock visat att 
människan inte tenderar resonera i enighet med Rawls resonemang. Vi tycks snarare 



 19 

välja strategier som i första hand gynnar och säkrar vår egen ställning. Detta kan 
förklara forskningsresultat som visar att vi vill ha individuell lönesättning, eftersom vi 
då tror oss själva kunna påverka vår lön och tjäna på det (Andersson-Stråberg et al., 
2005). Komplexiteten i individuell lönesättning är dock stor och resultatet blir sällan 
vad varken arbetsgivare eller medarbetare förväntar sig. Forskning visar att rättvisa 
individuella och differentierade löner har en positiv betydelse för motivation och 
prestationer, att medarbetares attityder till lönesystemet till stor del grundar sig på hur 
rättvist systemet i sig upplevs vara, men också att lön som är kopplad till prestation kan 
ha en negativ effekt på motivationen om arbetstagaren inte förstår och accepterar de 
kriterier som ligger till grund för vilka arbetsprestationer som belönas (Carlsson & 
Wallenberg, 1999; Cropanzano och Greenberg, 1997). Troligen skulle individuell lön 
kunna vara ett bra och kraftfullt styrmedel om det fungerar på alla plan, dock är risken 
stor för att det går fel någonstans på vägen och då uppstår mottsatt effekt och 
prestationen sjunker. 
 
Studiens begränsningar och framtida forskning 
Föreliggande studie bygger på en enkätstudie vars resultat givit underlag till 
ovanstående resultat och tolkningar. Som vid alla vetenskapliga undersökningar bör 
man alltid förhålla sig något kritisk till huruvida resultaten är tillförlitliga och giltiga.  
 
En begränsning i denna studie är att undersökningen är en tvärsnittstudie vilket innebär 
att man inte kan uttala sig om vilken riktning sambanden har. I enkäten efterfrågas t ex 
inte medarbetarens grundinställning till individuell lönesättning, en negativ inställning 
till individuell lönesättning kan förstås tänkas påverka upplevd löneorättvisa och 
därmed vara en komponent till att diskrepansen mellan bör och är ökar.  
 
Svarsfrekvensen uppgick till 62 %, en förhållandevis bra nivå för att vara en 
enkätstudie men bortfallet påverkar ändå generaliserbarheten inom företaget. 
Anledningen till bortfallet är förmodligen antingen att man glömt lämna in enkäten 
eller att man av någon anledning inte velat svara. Detta bör beaktas och anledningarna 
till den sistnämnda orsaken kan analyseras och tolkas på flera sätt. Detta bidrar till att 
resultatet i sin helhet bör tolkas med viss försiktighet. 
 
En annan begränsning är att undersökningen gjorts på ett och samma företag och man 
bör därför vara försiktig med att generalisera resultaten. Även om skillnader mellan 
grupper inom företaget finns, ger företagets verksamhet och inriktning skäl till att 
betrakta undersökningsdeltagarna som en relativt homogen grupp ur flera perspektiv t 
ex vad gäller bakgrundsvariabler som utbildning och social tillhörighet. Även andra 
bakgrundsfaktorer som t ex arbetsklimat och jämställdhet har i tidigare studier påvisats 
bidra till formandet av rättviseupplevelser (Andersson-Stråberg, Sverke & Hellgren, 
2005).  Upplevelsen av t ex arbetsklimatet kan förstås variera mellan individer inom ett 
och samma företag men variationen mellan företag bör rimligen vara något större och 
detta blir då en brist i min undersökning som genomförts på endast ett företag.  
 
Resultatet är baserat på de fyra olika dimensionerna av rättvisa, ett antal som inom den 
organisationspsykologiska forskningen har debatterats över tid. Colquitts (2001) 
faktoranalyser indikerar att en modell med fyra faktorer är bäst lämpad för att studera 
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rättviseupplevelser, men det betyder inte att det är så. Denna rättvisemodell kommer 
förmodligen fortsätta vara föremål för vidare granskning och i det fall en ny 
rättvisemodell godtas bör förstås denna undersökning revideras och replikeras utifrån 
ett nytt perspektiv.  
 
För att besvara hypotes 3 användes i beräkningarna ett s k difference score. Difference 
scores kan sägas vara ett mått på diskrepansen mellan förväntat eller önskat utfall och 
det faktiska utfallet och det används främst inom marknadsföringsområdet då man 
undersöker konsumenters förväntan på i förhållande till upplevd prestanda hos en 
produkt (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). Operationaliseringen av difference 
score har dock kritiserats. Bland annat menar Page och Spreng (2002) att bara för att 
det finns en diskrepans behöver det inte betyda att denna är av värde. De hävdar vidare 
att användande av difference scores kamouflerar den sanna effekten av komponenters 
påverkan och därmed förhindrar förståelsen av den direkta effekten. Deras studie visar 
att the Direct Effect Model, en metod vilken gör att man kan mäta prediktorers separata 
effekter på en variabel, bättre kan förklara diskrepansens sanna påverkan då ett 
difference score inte kan separera effekterna (Page & Spreng, 2002). Trots viss kritik är 
difference scores en etablerad och välanvänd metod för att uppskatta diskrepans och 
dess eventuella påverkan. The Direct Effect Model är en mer komplicerad metod som 
ännu inte är lika beprövad, varför jag i denna undersökning valt att använda difference 
score som mått på diskrepans. Vid en eventuell replikation av denna studie vore det 
dock intressant att parallelltesta diskrepansen med hjälp av the Direct Effect Model.   
 
Trots vissa begränsningar gav undersökningen signifikanta och spännande resultat som 
torde vara intressanta för fortsatt forskning. Min bedömning är dock att undersökningen 
bör replikeras med ett större urval vilket då också innefattar undersökningsdeltagare 
från olika företag, arbets- och yrkesområden. Det skulle i en sådan undersökning även 
vara intressant att titta närmare på eventuella skillnader mellan medarbetare och 
undersökningsdeltagare i chefsbefattningar.  
  
Slutsatser 
En av de faktorer som leder till högre motivation i arbetet är rättvisa löner (Lawler, 
1994), men även kända och accepterade kriterier krävs för att individuell lönesättning 
ska fungera som styrmedel (Carlsson & Wallenberg, 1999; Folger & Konovsky, 1989). 
Över detta hänger rättviseaspekten med sina fyra dimensioner, vilka alla bör tillgodoses 
för att så hög rättvisa som möjligt skall upplevas. Om kriterierna för den individuella 
lönesättningen inte är kända i organisationen brister det direkt på alla punkter och det är 
inte svårt att förstå om prestation kopplat till lön inte får något positivt utfall. Att uppnå 
acceptans är som framgår av resonemanget ovan en komplex process med många delar 
som interagerar på flera sätt.  
 
Resultatet från denna studie tyder på att diskrepans mellan bör och är påverkar 
upplevelser av rättvisa och användbarheten av undersökningen kan därmed antas vara 
stor för vidare forskning inom området. Om diskrepansen kan minskas torde även 
rättviseupplevelser kunna förändras i positiv riktning och då även kunna påverka 
motivation och prestation – något som alla arbetsgivare strävar efter att förbättra. 
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Diskrepansen kan troligen minskas genom åtgärder på flera plan. Min undersökning 
visade på signifikanta samband mellan diskrepans och två av de fyra 
rättvisedimensionerna. En tanke utifrån detta är att om samstämmighet finns mellan de 
kriterier individen anser bör ligga till grund för individuell lönesättning och vilka 
kriterier denne tror är de kriterier som utgör grunden för företagets individuella 
lönesättning, så upplevs systemet som mer rättvist. En vidare tolkning är att om det 
finns diskrepans mellan bör och är, så är det en brist i grunden för individuell 
lönesättning som medför ytterligare konsekvenser och komplikationer i processen. Kan 
man minska diskrepansen och öka acceptans för samtliga kriterier är det troligt att 
rättviseupplevelsen i samband med individuell lönesättning ökar. För att nå dit bör 
organisationer således föra en tydlig lönepolitik, utgå ifrån lönegrundande kriterier som 
är kända och enhetligt kommunicerade, samt ge medarbetarna en känsla av delaktighet i 
processer. Ökar rättviseupplevelsen är det troligt att även motivationen ökar och att 
prestationen därmed blir bättre.   
 
Undersökningen visar inte några signifikanta samband mellan diskrepans och 
upplevelse av mellanmänsklig och informativ rättvisa. Detta är dock inte att tolka som 
att dessa två dimensioner inte är av betydelse för rättviseupplevelser i samband med 
individuell lönesättning. Resultatet visar att befattning har påverkan på bland annat 
dessa två dimensioner, något som kan vara av intresse att undersöka vidare. Det skulle 
till exempel kunna vara så att diskrepansen inte går att minska endast genom generella 
åtgärder som tydlig lönepolitik, kända kriterier etc. Kanske krävs det även specifika 
åtgärder vilka skiljer sig beroende av till exempel om man är chef eller medarbetare.  
 
Utifrån undersökningens resultat, att diskrepans mellan bör och är påverkar 
rättviseupplevelsen, är min tro på att rätt åtgärder kan få individuell lönesättning att 
fungera som styrmedel stärkt. Resultatet tillsammans med annan forskning tyder dock 
på att viss diskrepans förmodligen alltid kommer att existera. Varje individs upplevelse 
är subjektiv och beroende av flertalet specifika faktorer så som till exempel kön, 
befattning, ålder och även personlighet. Det bör sannolikt vara av stort intresse för 
arbetsgivare att känna till hur man med hjälp av generella och specifika åtgärder på 
bästa sätt kan minimera diskrepansen och därigenom få motiverade och hög presterande 
medarbetare. Denna undersöknings resultat bör därmed även vara intressant som 
underlag till fortsatt forskning av rättviseupplevelser i samband med individuell 
lönesättning.    
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 Appendix 
  
 

Undersökning rörande individuell lönesättning och 
löneprocessen 

 
Jag heter Moa Wictorén och kommer från Psykologiska Institutionen på Stockholms 
Universitet där jag nu under hösten skriver min C-uppsats. Uppsatsen utgör sista delen 
av min utbildning på PAO-programmet (Personal Arbete & Organisation).  
 
Du är en av de 151 som slumpvis valts ut att medverka i undersökningen. Genom att 
svara på denna enkät hjälper Du mig att ta reda på hur man som anställd 
uppfattar individuell lön och löneprocessen. Resultatet av enkäten kommer att ligga 
till grund för min uppsats och förhoppningsvis kunna bidra till en ökad förståelse för 
den individuella lönesättningens påverkan på arbetstagare.   
 
Jag hoppas att du kan ta dig tid att fylla i denna enkät då detta skulle vara mig till stor 
hjälp. För att undersökningsresultatet skall bli tillförlitligt är det viktigt att så många 
som möjligt av de utvalda svarar. Jag är även mycket tacksam om Du vill försöka svara 
på alla enkätens frågor men Din medverkan är givetvis helt frivillig och Du kan välja 
att avbryta när som helst.  
 
Du svarar på frågorna anonymt och allt insamlat material för denna undersökning 
kommer att behandlas strikt konfidentiellt och enligt forskningsetiska principer. Alla 
inkomna enkäter kodas med ett nummer vilket innebär att varken jag eller min 
handledare vet vem som svarat. Enskilda individers svar kommer ej kunna urskiljas i 
sammanställningarna och ingen annan än jag från din organisation kommer att få ta del 
av enskilda svar.  
 
Den ifyllda enkäten stoppar Du i svarskuvertet som Du med internposten skickar 
till Moa Wictorén på V-pers. Jag vore tacksam om jag så snart som möjligt kan få 
ta del av Ditt svar. 
 
Har Du frågor kring undersökningen får Du gärna höra av Dig till min handledare 
Katharina Näswall vid psykologiska institutionen, tel: 08-161554, 
knl@psychology.su.se 
 
 

Tack för att du vill medverka i min undersökning! 
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Hur gammal är Du? ........................... år 
 

 

Kön?  
� 1 Kvinna 
� 2 Man 

 

 

Innehar du någon form av chefsbefattning (d v s ansvar för anställd personal)? 
� 1 Ja 
� 2 Nej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Först några frågor om dig själv och din befattning. 
 

Dessa frågor ställer jag för att exempelvis kunna studera skillnader mellan män och kvinnor eller 
undersöka vad ålder eller befattning betyder för synen på lönen. Resultat från de statistiska 

analyserna som görs omfattar större grupper och går inte att knyta till enskilda personer. 
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Vad tycker du borde vara viktigt när din lön bestäms? 
 
 Mindre 

viktigt 
 Mycket 

viktigt 
 

a Formell utbildning � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

b Vidareutbildning i yrket � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

c Anställningstid � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

d Stigande ålder � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

e Att yrkesgruppen är efterfrågad på 
arbetsmarknaden 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

f Initiativtagande  � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

g Sättet att bemöta brukarna/klienterna � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

h Samarbetsförmåga � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

i Ansvar och befogenheter � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

j Svårighetsgrad i arbetet � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

k Skicklighet � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

l Kvaliteten på det utförda arbetet � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

m Resultatet av arbetet � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

n Att lönen motiverar mig till goda 
arbetsinsatser 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

o Att lönen stimulerar mig att fortsätta 
utvecklas i min yrkesroll 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

p Att lönen motiverar mig att stanna på 
nuvarande jobb 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 
 
 
 
 
 

Följande frågor handlar om hur du ser på de faktorer som du anser ligger 
till grund för fastställandet av din lön 
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Vad tror du är viktigt när din lön bestäms? 
 

 Mindre 
viktigt 

 Mycket 
viktigt 

 

a Formell utbildning � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

b Vidareutbildning i yrket � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

c Anställningstid � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

d Stigande ålder � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

e Att yrkesgruppen är efterfrågad på 
arbetsmarknaden 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

f Initiativtagande  � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

g Sättet att bemöta brukarna/klienterna � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

h Samarbetsförmåga � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

i Ansvar och befogenheter � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

j Svårighetsgrad i arbetet � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

k Skicklighet � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

l Kvaliteten på det utförda arbetet � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

m Resultatet av arbetet � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

n Att lönen motiverar mig till goda 
arbetsinsatser 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

o Att lönen stimulerar mig att fortsätta 
utvecklas i min yrkesroll 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

p Att lönen motiverar mig att stanna på 
nuvarande jobb 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
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I vilken grad anser du att… I mycket 
liten 

utsträckning 

 I mycket 
stor 

utsträckning 

a … du har haft möjlighet att påverka det 
lönemässiga slutresultatet vid den 
lönesättningsprocess som används? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

b 
 
… det är viktigt för mig att de kriterier som 
organisationen anger är lönegrundande också 
stämmer överens med de kriterier jag generellt 
sett anser bör vara lönegrundande?  

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

c … du har haft inflytande över det lönemässiga 
resultat som nåtts? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

d … din lön är berättigad med tanke på vad du 
presterar? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

e … det är av vikt att organisationens 
fastställande av min lön grundar sig på 
kriterier som jag allmänt betraktar som 
legitima? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

f … tillvägagångssättet vid lönesättningen har 
varit baserat på adekvat information? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

g … tillvägagångssättet vid lönesättningen har 
varit etiskt och moraliskt acceptabelt? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

h … din lön reflekterar vad du bidrar med till 
organisationen? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

i … lönesättningen har tillämpats på ett 
konsekvent sätt? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

j … din lön och det arbete du faktiskt utför står i 
relation till varandra? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

k … du har haft möjlighet att uttrycka dina 
åsikter och känslor i lönesättningsfrågor? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

l … din lön reflekterar den energi och 
engagemang som du lägger ner i ditt 
arbete? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

m … lönesättningen har varit felfri? � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

n … det är väsentligt att lönesättningen i min 
organisation vilar på en grund vilken utgörs 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

 
Följande frågor handlar om hur du ser på löneprocessen på din arbetsplats. 
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av kriterier som jag generellt anser bör vara 
lönegrundande? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vilken grad anser du att… I mycket 
liten 

utsträckning 

 I mycket 
stor 

utsträckning 

a … chefen har lämnat nödvändig information i 
rätt tid? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

b … chefen har avstått från att fälla olämpliga 
och kränkande kommentarer? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

c … chefen har förklarat lönesättningsprocessen 
tydligt och genomgående? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

d ... chefen har varit öppen i sin kommunikation 
med dig? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

e … chefen har behandlat dig artigt? � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

f … chefen har behandlat dig med respekt? � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

g … chefens förklaring av 
lönesättningsprocessen har varit 
tillfredsställande? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

h … chefen har tagit hänsyn till just dina behov 
av information? 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 

i … chefen har behandlat dig med värdighet? � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

Följande frågor handlar om hur du ser på den lönesättande chefens 
agerande i samband med fastställandet av din lön. 

 
Vilken är din uppfattning om den lönesättande chefen? 

Hur har din kommunikation (angående utveckling och arbetsresultat knutet till lön o. s. v.) med 
chefen varit? 

 


