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Tvetydigheter i tidigare studier om vad arbetstagarna uppfattar som 
viktigast vid ett prestationsbaserat lönesystem ligger till grund för 
denna undersökning. Syftet var att ta reda på hur 
personlighetsegenskaper och arbetsklimat, som båda är påtagliga 
faktorer i en organisation, påverkar attityden till individuell lön 
respektive löntillfredställelse. Data består av enkätsvar från 523 
landstingsanställda sjuksköterskor och undersköterskor i Sverige. 
Hierarkiskt multipla regressionsanalyser visade att personlighet och 
arbetsklimat har en viss innebörd för attityden till individuell lön och 
lönetillfredställelse, men att även andra variabler har betydelse. Då 
dessa faktorer bidrar med en viss förklaring till attityden till 
individuell lön och lönetillfredställelse kan det vara värt att de 
uppmärksammas i organisationer. Studien kan vara till hjälp för att få 
en större förståelse och komma tillrätta med eventuella problem som 
individuell lönesättning kan innebära. 

 
 
Lön är en faktor som är menad att ge arbetstagarna en konkret belöning för det arbete de 
utför. Medan en tarifflön1 är beroende av ålder och tjänstetitel, kan den individuell 
lönen2 öka i takt med hur arbetstagarna presterar. Individuell lönesättning har funnits 
inom den privata sektorn sedan 1930-talet (Nilsson & Ryman, 2005) och i takt med 
samhällets utveckling och ökade kompetenskrav fick den kollektiva lönesättningen 
inom den offentliga sektorn lämna plats för individuellt satta löner (Eriksson, Sverke, 
Hellgren, & Wallenberg, 2002). Individuell lön är också menad att få arbetstagarna att 
ständigt se nya mål och möjligheter och bli motiverade utifrån detta. Men trots att 
individuell lönesättning har funnits under ganska lång tid i det svenska arbetslivet finns 
det idag inget entydigt svar bland de studier som har gjorts hittills, för hur individuell 
lön faktiskt uppfattas av arbetstagarna. Vissa studier pekar på att individuell 
lönesättning är bra då den kan fungera som en motivator att få arbetstagarna att prestera 
(Lawler, 1971, 1983). Andra studier menar dock att denna form av lönesättning främst 
skapar problem i organisationerna (Kohn, 1993), på så sätt att konkurrensförhållanden 
uppstår och att arbetstagarna känner sig missnöjda och orättvist utvärderade (Meyer, 
1975; Pfeffer, 1998).  
 
För arbetsgivare kan det vara av vikt att veta varför vissa anställda är nöjda och andra 
missnöjda, och vad detta beror på. Har det främst att göra med organisationen eller 
individerna? Det finns ett oräkneligt antal sätt som individer skiljer sig på när det 
                                                
* Ett stort tack till min handledare Helena Falkenberg som har varit till stor hjälp med både statistiska 
assistans och värdefulla synpunkter som gjort denna studie möjlig 
1 Ett lönesystem som bygger på lön enligt anställningstid och kategoriinplacering 
2 Med individuell lön menas här den del av lönen som är rörlig och som arbetstagarna får utifrån sin 
arbetsprestation i förhållande till vissa förutbestämda kriterier 



 2 

kommer till tankar, känslor och beteenden (McCrae & Costa, 1991) och inom 
organisationer finns oftast en stor blandning av individuella behov att ta hänsyn till. 
Studier har visat att vissa personlighetsegenskaper kan vara till hjälp för att förutsäga 
arbetsprestation (Barrick & Mount, 1991). Då individuell lön är baserad på prestation 
skulle sådan information kunna vara värdefull i en organisation. Enligt ett flertal studier 
spelar ett bra arbetsklimat en viktig roll för arbetstagarnas arbetsrelaterade attityder (se t 
ex Lawler, 1983). Autonomi, utvecklingsmöjligheter och feedback är viktiga för 
arbetstagarens upplevelse av arbetssituationen (Herzberg, Mausner & Snyderman, 
1959). Är arbetsklimatet dåligt och arbetstagarna känner att de inte trivs kan detta 
påverka både motivationen och prestationen. Om en organisation har tillgång till fakta 
om vilka faktorer som påverkar arbetstagarnas attityd till individuell lön kan det vara 
lättare att uppmärksamma problemen med missnöjda arbetstagare och därefter arbeta 
med att lösa problemen. 
 
Individuell lön som motivator 
Inom organisationsforskning ses lön som en motivationsfaktor (Eriksson et al., 2002). 
Inre motivation brukar sägas vara det som gör att arbetstagarna arbetar för att de 
upplever arbetet som intressant och roligt (t ex Gagné & Deci, 2005). Yttre motivation 
uppstår då arbetstagarna utför uppgifter i utbyte mot konkreta belöningar, i form av till 
exempel lön. De arbetstagare som arbetar utifrån en inre motivation är oftast de som är 
motiverade längst eftersom det finns ett genuint intresse att utföra arbetet (Kohn, 1993). 
Yttre motivation å andra sidan kräver kontinuerlig påpassning och tillväxt, i form av 
exempelvis monetär belöning för utförda arbetsuppgifter eller kompetensutveckling, 
feedback osv., för att fungera som en bra motivator. Att tillämpa individuell 
lönesättning på arbetstagare med hög inre motivation brukar, enligt Thomas (2000), inte 
ha så stor effekt då det kan det vara svårt att ytterligare försöka motivera någon som 
redan är så pass motiverad. Om den inre motivationen å andra sidan är låg eller 
medelhög kan individuell lönesättning fungera som en bra motivator. Men då är 
villkoret att arbetstagaren känner att de är rättvist behandlade vid lönesättningen (jmf 
Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005). De måste känna att belöningen sker 
efter prestation och att det görs på ett rättvist sätt.  
 
En förhoppning finns hos arbetsgivarna om att individuell lön ska motivera och styra de 
anställda att prestera bättre när det gäller att uppnå verksamhetens mål (Meyer, 1975; 
Nilsson & Ryman, 2005). Den individuella lönen är menad att främst baseras på 
prestation (Pfeffer, 1998), utöver ingångslönen som bland annat grundar sig på 
utbildningsgrad. Prestationsbaserad lön ger på så sätt arbetstagarna en viss frihet att 
själva bestämma hur mycket de vill engagera sig i arbetet genom att avgöra vilka 
kriterier de är villiga att nå. Samtidigt som individuell lön används som en konkret 
belöning för att locka arbetstagarna att arbeta mot organisationens mål, ser man till 
faktorer som autonomi, utveckling och återkoppling i arbetet för skapa motivation hos 
arbetstagarna att vilja engagera sig (Thomas, 2000). Lawler (1983) menar att inre och 
yttre belöningar är lika viktiga, och kan inte användas som substitut för varandra. De 
flesta arbetstagare behöver få både yttre och inre belöningar som de känner att de 
förtjänar för att ha en positiv inställning till den lön de får. Han menar vidare att pengar 
inte kan gottgöra för ett tråkigt arbete och ett roligt och tilltalande arbete kan inte helt 
kompensera för pengarna.  
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Även Kohn (1993) menar att inre och yttre belöningar inte verkar tillsammans. Han 
argumenterar för att det alltid är någon av dessa belöningar som prioriteras mest och 
minskar den andres betydelse. Ett sådant problem kan uppstå då individuell lönesättning 
framhäver det direkta förhållandet mellan utförande och monetär belöning (Deci, 1972 
refererad i Meyer 1975). Ett fokus på den inre motivationen för arbetet i sig kan därför 
komma i skymundan. Lön för prestation kan få arbetstagarna att fokusera på målet för 
de uppsatta kriterierna och börja räkna siffror, samtidigt som kreativiteten går förlorad. 
Haegele (1992, refererad i Kohn, 1993) menar att om det finns en möjlighet att få en 
viss summa pengar för ett visst utförande är det vanligt att individer minimerar 
utmaningarna för att lättast och snabbast nå målet och få mer betalt. Vet arbetstagarna 
att de får betalt för utfört arbete tenderar den inre motivationen och det genuina intresset 
för arbetet i sig att sjunka (Kohn, 1993). Kohn pekar på att belöningar visserligen 
motiverar arbetstagare, men att de blir motiverade att få fler belöningar snarare än att 
prestera. 
 
Lönefaktorer - Attityd till individuell lön och lönetillfredställelse 
I samhället idag betonas också mycket av det självständiga arbetet. Arbetstagarna vill 
själva kunna påverka och få en lön som de anser att de förtjänar, utifrån sin individuella 
kompetens och sitt individuella ansvar (Nilsson & Ryman, 2005). Lawler (1983) menar 
att lönen är motiverande först när den kan påverkas av egna insatser och individuell lön 
är menad att ge arbetstagarna en möjlighet att själva bestämma hur mycket de vill 
prestera och hur mycket de vill höja sin lön (dvs. inom de förutsättningar som 
organisationen har). Arbetsgivarna i sin tur betalar för prestation och kan till viss mån 
styra arbetstagarnas beteende genom att belöna de som anstränger sig mer (Lawler, 
1983).  
 
En konsensus av studier på området visar att de flesta anser att de som presterar mer ska 
få mer betalt än de som presterar mindre (Meyer, 1975; Nilsson & Ryman, 2005). Men 
även om inställningen till individuell lön är positiv generellt sett så är det många 
arbetstagare som tycker att individuell lönesättning inte fungerar i praktiken. Den 
negativa uppfattningen om individuell lönesättning, kan delvis förklaras med att 
begreppet är komplext, och skiljer sig ganska brett mellan sektorer, branscher och ofta 
både mellan och inom organisationer. Detta menar Nilsson och Ryman (2005) gör att 
det blir svårt att sätta en tydlig etikett på vad individuell lönesättning är. De anser att 
problemet med bedömningen av prestation och kompetens uppstår eftersom begreppen 
kan vara svåra att omvandla till konkreta och begripliga lönekriterier. Någon ”objektiv” 
individuell lönesättning finns inte menar de. Det är alltid chefen som gör den 
”subjektiva” bedömningen av vad medarbetarna gör och hur de utför sina 
arbetsuppgifter (Farth, Griffeth & Balkin, 1991, refererad i Mamman, 1997, Nilsson & 
Ryman, 2005).  
 
Enligt Mamman (1997) kan arbetstagarens inställning till själva lönesystemet påverka 
attityder och arbetsinsats. Om lönesystemet är ordentligt utformat och anpassat till 
organisationen och arbetstagarnas behov och om arbetstagarna känner att de får lön efter 
prestation (Motowidlo, 1982), råder ofta en positiv inställning till individuell lön. 
Arbetstagare som är positiva till individuell lön tenderar också att motiveras att prestera 
(Lawler, 1971). Känner arbetstagarna däremot att lönesystemet har brister och upplever 
det som godtyckligt och orättvist (Eriksson & Leander 1994) råder oftast en mer 
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negativt inställning. Till exempel om de som presterar mindre får samma lön som de 
som presterar mer kan det uppstå en otillfredsställelse hos dem som presterar mer. Detta 
i sin tur bidrar till att den motiverande effekten med individuell lön kommer att ha 
motsatt effekt än vad som är tänkt (Eriksson & Leander, 1994; Gagné & Deci, 2005).  
 
Lawler (1983) diskuterar tre kategorier som kan påverka attityden till individuell lön. 
Han menar att forskningen på området sammanfattar detta i arbetstagarens uppfattning 
om lönerättvisa, arbetstagarens jämförelse med andra arbetstagare och arbetstagarens 
upplevelse av att vara över- eller underbetald. Dessa effekter på attityden diskuteras 
nedan. 
 
Attityden till och tillfredställelsen med prestationsbaserad lön påverkas till stor del av 
hur arbetstagarna själva skattar sin arbetsprestation (Motowidlo, 1982). När lönen ligger 
i fas med det arbetstagaren anser att de borde få, uppstår lönetillfredställelse (Lawler, 
1983). Problemet är att de flesta arbetstagare anser sig arbeta lite bättre än genomsnittet 
av sina arbetskollegor, och de menar därför också att de bör vara bättre betalda (Lawler, 
1983). Olika individer värdesätter olika egenskaper och erfarenheter (såsom utbildning, 
ålder, typ av arbete, arbetsprestation osv.) när de utvärderar vilken belöning de anser att 
de borde få. Att det saknas klara kriterier för lönesättning är enligt Meyer (1975) roten 
till problemet med individuell lön. Vid utvärderingen av de anställda skattar nämligen 
chefen oftare arbetstagarna lägre än de själva gör. En förklaring till detta är delvis att 
arbetstagarna skattar sig utifrån kriterier som är mest fördelaktiga för dem själva 
(Mamman, 1997) och att chefen, i sin tur, utgår ifrån mer allmänna kriterier som är 
menade att passa de flesta arbetstagare.  
 
Det främsta argumentet mot individuell lönesättning har varit att organisationer inte kan 
bedrivas med anställda som arbetar utifrån ett individuell tänkande, som endast gynnar 
dem själva (Kohn, 1993). Studier har visat att individuell lönesättning kan försvaga 
samarbete i organisationer (Kohn, 1993; Meyer, 1975) eftersom arbetstagarna ofta 
jämför sig med sina kollegor. Konkurrenssituationer kan då uppstå, där alla vill visa sig 
vara mest kompetenta inför chefen. Om arbetstagarna främst ser till sina egna behov 
och möjligheter uppstår motarbete snarare än samarbete menar Pfeffer (1998). Han är 
kritisk till att individuell lön behövs som motivator då han menar att arbetstagarna 
påverkas av grupptrycket, som i sin tur får dem att prestera och tillsammans arbeta mot 
organisationens mål.  
 
Att ha under- eller överbetalda arbetstagare i en organisation är varken att föredra för 
organisationen eller för arbetstagaren. Då arbetstagare känner sig underbetalda uppstår 
ett missnöje som enligt Lawler (1983) endas går att lösa genom högre lön eller ett nytt 
arbete. Kohn (1993) menar dock att det inte hjälper att höja lön för alla eftersom 
arbetstagaren då skulle bli missnöjd med att alla andra också får högre lön. Löses inte 
problemet med underbetalda anställda tenderar de att minska sin arbetsprestation i form 
av högre frånvaro (Chiu, 1999). Arbetstagare som upplever att de är överbetalda känner 
sig däremot ofta skyldiga och obekväma över att de får mer betalt än de anser sig ha 
gjort sig förtjänt av (Lawler, 1983). Arbetstagaren löser oftast detta genom att ändra sin 
uppfattning av situationen (t ex genom att öka uppfattningen om sitt eget värde och vad 
andra får betalt) så att de inte längre känner sig överbetalda. Att ha ”felbetalda” 
arbetstagare gynnar således ingen då det bara skapar missnöje och är kostsamt. 
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De flesta problem som uppstår vid individuell lönesättning har sin grund i att 
organisationen saknar tydliga kriterier (Meyer, 1975). Kriterierna klargör och 
specificerar vad som förväntas av arbetstagaren i utbyte mot vissa förmåner. Är 
arbetstagaren medveten om hur belöningssystemet fungerar blir en fokus på lönen 
mindre relevant och behöver inte vara så påtaglig att den till exempel påverka 
samarbetet i organisationen (Belcher & Atchison, 1976, refererad i Mamman, 1997). 
Eriksson och Leander (1994) pekar på vikten av att låta arbetstagarna själva vara med 
och utforma kriterierna för lönesättningen. På så sätt kan de få en bättre överblick över 
vad som krävs i arbetet och vilka utvecklings- och löneökningsmöjligheter som bör 
eftersträvas. Detta minskar också de felaktiga förväntningarna om vilken lön 
arbetstagaren bör få (Meyer, 1975) och kan bidra till att arbetstagarna får en lön som de 
känner att de förtjänar.  
 
Personlighet 
Studier har visat att människors attityder kan kopplas till olika personlighetsegenskaper 
(t ex McCrae & Costa, 1991) men till min kännedom finns det inga publicerade artiklar 
om hur viktig personlighet är för attityden till individuell lön och lönetillfredställelse. 
Många försök har gjorts för att ta fram de faktorer som bäst beskriver människans 
personlighet. De flesta personlighetsforskare har funnit egenskapsfaktorer som liknar 
varandra, men deras betydelse och benämningar skiljer sig något åt (Barrick & Mount, 
1991). Det finns dock stora likheter i de egenskaper som beskriver varje faktor. 
Personlighetsfaktorerna som idag är allmänt kända utgår ifrån femfaktorsteorin och 
består av extrovertism, neuroticism, öppenhet, målmedvetenhet och vänlighet. 
Femfaktormodellen lyfter fram och visar på större delen av individens 
personlighetsegenskaper (McCrae & Costa, 1991) vilka mäts med hjälp av olika 
personlighetstest (t ex NEO-PI och Myers briggs) (Sanz, Gil, Garcia-vera & Barrasa, 
2008). Femfaktormodellen har framgångsrikt använts inom organisationspsykologi och 
ses idag som användbar för att förutspå bland annat tillfredställelse med jobbet med 
hjälp av personlighetsegenskaper.  
 
(Personlighets)egenskaper definieras som individers kognitiva beteendemönster och 
svarar på frågan hur en person beter sig (Winter, John, Stewart, Klohnen & Duncan, 
1998).  Nedan presenteras de egenskaper som anses vara mest accepterade för varje 
personlighetsfaktor (Barrick & Mouth, 1991). Extroversion brukar associeras med 
egenskaper som social, bestämd, pratsam, aktiv och sällskaplig. Neuroticismfaktorn 
fångar egenskaper som oro, depression, aggressivitet, känslomässighet och otrygghet. 
Vänlighetsfaktorn inkluderar egenskaper såsom artighet, flexibilitet, trovärdighet, 
samarbetsvillig, förlåtande och tolerant. Målmedvetenhet, i sin tur, förknippas ofta med 
egenskaper såsom hårt arbetande, målfokuserad och uthållighet3 (Barrick & Mount, 
1991). Öppenhet associeras vanligtvis med en person med egenskaper som kulturell, 
intelligent, artistligt känslig, påhittig, nyfiken och tolerant.  
 
Personer med olika egenskaper kan inverka på en organisation på olika sätt och i olika 
grad. Det finns lite forskning, mig veterligen, på om och hur personlighet kan påverka 
                                                
3 Vissa forskare menar att målmedvetenhet innebär att en person har egenskaper som omhändertagande, 
ansvarsfull organiserad och gillar planering (Barrick & Mount, 1991). De flesta studier hänvisar dock till 
de viljefokuserade faktorerna vilket även denna studie utgår ifrån. 
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arbetstagarnas attityd till individuell lön. Däremot finns det en hel del 
organisationsstudier (Barrik & Mount, 1991; Motowidlo, 1997) som fokuserar bland 
annat på personlighet och arbetsprestation. Då individuell lön är tänkt att spegla 
prestation kan det sättas in i detta sammanhang. Höga poäng på öppenhet kan enligt 
Barrick och Mount (1991) vara ett mått både på förmågan att lära sig och på 
motivationen. Studier har också visat att individer med öppenhetsegenskaper värderar 
variation högt (McCrae & Costa, 1985 refererad i McCrae & Costa, 1991). Om dessa 
personer inte ständigt får nya utmaningar och därmed högre lön finns det stor chans att 
de byter karriär, i sitt sökande efter något nytt. Genom ett individuellt lönesystem finns 
dock en möjlighet för dem att utvecklas inom samma organisation. Extroversion, 
handlar om agerande utåt, och fungerar som en bra prediktor när det kommer till 
arbetsprestation (Barrick & Mount, 1991). Detta kan delvis ha att göra med att den som 
är aktiv och framåt oftast utvecklas snabbare än den som är passiv. Större kunskap leder 
oftast till utökade arbetsuppgifter eller arbetsområden vilket i sin tur påverkar 
arbetstagarens krav på högre lön. Målmedvetenhet är den prediktor som bäst fungerar 
för att förutspå hur arbetstagaren kommer att prestera på arbetsplatsen menar Barrick 
och Mount (1991). Vänlighet däremot har inte visat sig vara en speciellt bra prediktor 
för arbetsprestation. 
 
Arbetsklimat 
Enligt Guzzo (1979) värdesätter arbetstagarna individuell lön då den står som ett 
komplement till ett bra arbetsklimat. Arbetsklimat och ekonomisk ersättning, i form av 
lön, har i andra studier även visat sig ha betydelse för arbetsmotivationen (Lum, Kervin, 
Clark, Reid, & Sirola, 1998). Ett positivt arbetsklimat är ofta en bidragande orsak till att 
arbetstagarna också stannar i organisationen (Lawler, 1983). Flera studier har visat på 
att om arbetstagarna upplever att de har ett personligt ansvar, får feedback och har 
möjlighet att utvecklas i arbetet etc. skapar det motivation hos de anställda (Eriksson et 
al., 2002; Hackman & Oldham, 1976; Herzberg et al., 1959).  
 
Studier har menat på att individuell lön har en viss påverkan på arbetstagarnas 
prestation (t ex Lawler, 1971). Den mesta forskning är samtidigt överens om att 
arbetstagares attityd påverkas av arbetsklimatet (jmf Eriksson et al., 2002). Människor 
arbetar för pengar, men de gör det också för att det är stimulerande och därför söker de 
sig ofta till arbeten de är intresserade av (Pfeffer, 1998). De organisationer som tror att 
arbetstagarna endast är ute efter lön och behandlar dem därefter kommer att få 
arbetstagare med brist på lojalitet och engagemang. Pfeffer (1998) menar att ”pay 
cannot substitute for a working environment high on trust, fun and meaningful work” (s. 
118). 
 
Arbetstagarens roll har genom åren skiftat från att vara passiv lydande till mer aktiv 
självbestämmande (Thomas, 2000). Detta självständiga arbetssätt i sig bidrar ofta till en 
större förpliktelse och engagemang i företaget, men även till större psykologiska 
påfrestningar då arbetstagaren bestämmer mer och tvingas fatta fler egna beslut. Lönen 
är visserligen viktig som ett bevis på arbetstagarens prestation men det krävs som sagt 
oftast mer än så. Thomas (2000) och Hackman och Oldham (1976) menar att det 
självbestämmande som arbetstagare med individuell lön arbetar utifrån blir en form av 
inre belöningar hos individen. Detta i sin tur menar de har en påverkan på motivationen. 
Hackman och Oldham anser att upplevelsen av självbestämmandet handlar om upplevd 
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meningsfullhet med arbetet, upplevt ansvar och feedback. Thomas har utvecklat denna 
teori och menar att det för arbetstagaren även handlar om upplevelsen av kompetens och 
utveckling. Han beskriver detta med att meningsfullhet och utvecklingskänslor är som 
mest tydliga vid utformning av uppgifter. Det är naturligt för arbetstagare att fundera 
över om uppgiften är meningsfull att utföra och hur den kan och bör utvecklas. Under 
själva uppgiftsaktiviteten är känslan av valfrihet och kompetens viktigt för 
arbetstagaren. Denne vill då känna att hon/han klarar av att utföra uppgiften på ett 
tillfredställande sätt och dessutom ha chans att välja hur detta ska göras (Thomas, 
2000).   
 
Ledarskapsrollen har stor betydelse, inte bara vad det gäller lönesättningen, utan också 
för arbetsklimatet och de inre belöningarna. Chefen måste arbeta för att få arbetstagarna 
att känna att arbetet de utför är meningsfullt, att de har chans till kompetensutveckling 
och avancemang (Meyer, 1975) och att de har eget ansvar med möjlighet att bestämma 
över sina arbetsuppgifter (Thomas, 2000). Ett bra ledarskap menar Kohn (1993) är att 
ge arbetstagare meningsfull återkoppling på utfört arbete, socialt stöd och utrymme för 
självbestämmande. Han menar dock att prestationsbaserad lön kan hämma ledarskapet 
eftersom det är lättare att locka med monetär belöning än ett utvecklande arbete för att 
få arbetstagare att prestera. Meyer (1975) däremot anser att genom att ha en 
överenskommelse, mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, reglerar det förpliktelser för 
båda parter. Arbetstagaren har vissa kriterier att arbeta efter men chefen kan inte förlita 
sig på att individuell lön ska fungera som en motiverande faktor i sig. En chef bör 
finnas som ett stöd för arbetstagarna och hjälpa till att bland annat fördela ansvar och 
diskutera hur hon/han tycker att arbetsutvecklingen framskrider. En viktig del i 
processen menar Meyer (1975) är just att chefen bör uppdatera arbetstagaren om hur 
denne ligger till och varna de arbetstagare som inte uppfyller de uppsatta kriterierna. 
Detta bör ske långt innan själva lönesamtalet så att arbetstagaren har chans att förbättra 
sin arbetsprestation och nå målen som satts upp. På så vis kan missnöje undvikas när 
själva lönesamtalet kommer och utvärderingen av arbetstagaren görs anser Meyer 
(1975). 
 
Ett dåligt arbetsklimat kan uppstå av olika orsaker och kan innebära negativa 
arbetsrelaterade attityder vilket kan innebära negativa konsekvenser för en organisation. 
Löneotillfredställelse till exempel kan ge en sämre självkänsla hos arbetstagarna, som 
anser att de inte får den lön som de förtjänar (Meyer, 1975). För att klara av en sådan 
situation är det enligt Meyer vanligt att arbetstagarna ifrågasätter chefens förmåga att se 
deras sanna värde. Flera studier har också visat att individuell lön kan medföra minskat 
förtroende gentemot chefen då det finns delade meningar just om på vilka grunder 
bedömningen av arbetstagarna görs (Kohn, 1993). Meyer (1975) pekar härav på vikten 
av att cheferna får chans att lära sig hantera det individuella lönesystemet för att kunna 
sätta tydliga kriterier, arbeta efter dessa och ha en kontinuerlig uppföljning av 
arbetstagarnas prestation.  
 
Syfte & Frågeställningar 
Tidigare studier om individuell lönesättning menar att prestationsbaserad lön kan 
fungera som en motivator för att få arbetstagarna att prestera. Samtidigt pekar forskare 
inom detta område på att individuellt satta löner kan skapa missnöje och motsättningar 
hos arbetstagarna. Den tvetydighet som råder kring individuell lön idag skapar utrymme 
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för nya studier för att till exempel ta reda på vad det är som påverkar arbetstagarnas 
attityd till individuell lön. Genom att få en större klarhet i detta kan det underlätta för 
arbetsgivare att arbeta med de problem som finns och förbättra det individuella 
lönesystemet. Om en stor del av attityden till individuell lön och lönetillfredställelse kan 
förklaras med hjälp av personlighetsfaktorer kan det kanske vara värt för en 
organisation att uppmärksamma detta och samtidigt försöka möta de olika behov som 
finns hos individerna i organisationen. Om arbetsklimatet har en betydande roll för 
attityden till individuell lön och lönetillfredställelse kan det vara värt att titta närmare på 
vilka arbetsklimatsfaktorer som är av särskild vikt. 
 
Syftet med studien är därför att undersöka betydelsen av personlighet (vänlighet, 
målmedvetenhet, utåtriktning4, känslomässig instabilitet5 och öppenhet) och 
arbetsklimat (kvantitativ arbetsbelastning, autonomi, lärande och kompetensutveckling 
och återkoppling på arbetsprestation) dels för attityden till individuell lönesättning och 
dels för lönetillfredställelse. De frågor som undersöks i studien är 1) hur stor del av 
attityden till individuell lön respektive lönetillfredställelse kan förklaras med hjälp av 
enskilda faktorer som a) personlighet och b) arbetsklimat, 2) vilka personlighetsfaktorer 
och arbetsklimatfaktorer är viktigast för att predicera individuell lön respektive 
lönetillfredställelse och 3) hur mycket av attityd till individuell lön och 
lönetillfredställelse förklaras gemensamt av personlighetsfaktorer och 
arbetsklimatsfaktorer? 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i studien bestod av undersköterskor och sjuksköterskor med anställning 
inom landstinget i Sverige. Totalt användes 523 undersökningsdeltagare utifrån ett urval 
av 741 individer. Det var 90 procent kvinnor och 10 procent män som deltog. 
Deltagarna i undersökningen var mellan 21 och 66 år där medelåldern låg på 48 år 
(SD=10). Undersökningsdeltagarna hade arbetat i organisationen mellan 0 till 45 år och 
i genomsnitt i 23 år. Bland deltagarna hade majoriteten fast anställning, cirka 90 
procent, och resterande hade tillfällig anställning.  
 
Material 
Data som användes i denna studie samlades in med hjälp av en enkät där olika variabler 
mättes med hjälp av olika utformade skalor.  
 
Demografivariabler. Bakgrundsfaktorerna bestod av ålder (födelseår efterfrågades i 
enkäten vilket sedan gjordes om till ålder i år) och kön (kvinna = 0, man = 1). 
 
Attityd till individuell lön och lönetillfredställelse. Attityd till individuell lön och 
lönetillfredställelse var studiens beroendevariabler. Attityd till individuell lön var avsedd 
att mäta hur positivt respektive negativt inställda arbetstagarna var till individuell lön. 
Här användes en skala med sex påståenden framtagna av Eriksson, Sverke, Hellgren 
och Wallenberg (2002). Ett exempel på ett av påståendena var ”Det är bra att koppla lön 
till resultat”. Lönetillfredställelse, som var menat att mäta hur arbetstagarna ställer sig 
                                                
4 Annan benämning för extroversion som används vidare i denna studie 
5 Annan benämning för neuroticism som används vidare i denna studie 
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till den lön de har, mättes med fem påståenden. Skalan var framtagen av Judge och 
Welbourne (1994) och ett påstående var ”Jag är nöjd med min nuvarande lön”. 
Svarsalternativen för alla påstående mättes med en femgradig skala (1 = stämmer inte 
alls, 5 = stämmer helt). 
 
Personlighet. För personlighetsfaktorerna användes fem dimensionsskalor utvecklade 
av Gustavsson, Jönsson, Lunder och Weinryb (2003). De olika dimensionerna var 
vänlighet, målmedvetenhet, utåtriktning, känslomässig instabilitet och öppenhet. 
Utåtriktning mättes med sex påståenden (t ex ”Jag är alltid pigg på att prova nya saker”) 
och var avsedd att mäta hur socialt välanpassade arbetstagare upplever sig själva. De 
övriga personlighetsdimensionerna mättes med fyra påståenden var. Känslomässig 
instabilitet mätte hur känslomässigt spända arbetstagare upplever att de är. Ett av 
påstående var ”Jag blir lätt stressad om jag uppmanas att skynda på med mitt arbete”. 
Alla påståenden för de övriga tre skalorna omkodades för att bilda vänlighet, 
målmedvetenhet och öppenhet. Vänlighet var avsedd att mäta hur arbetstagaren agerar i 
sociala sammanhang (t ex ”Om man blir illa behandlad av någon tycker jag att man ska 
ge igen”). ”Jag anses vara impulsiv” var ett av påståendena för målmedvetenhet som var 
avsedd att mäta hur viljekraftiga arbetstagare anser sig vara. Öppenhet avsågs mäta hur 
känslosamma arbetstagare uppfattar sig. Ett påstående var ”Jag föredrar att slippa 
engagera mig i andra människors problem”. Svarsalternativen gick från 1 (stämmer inte 
alls) till 5 (stämmer helt). 
 
Arbetsklimat. Arbetsklimat mättes med fyra kategorier (kvantitativ arbetsbelastning, 
autonomi, lärande och kompetensutveckling och återkoppling på arbetsprestation) och 
för dessa användes fyra olika uttestade skalor. Skalan för kvantitativ arbetsbelastning 
utgjordes av fyra påståenden utvecklade av Beehr, Walsh och Taber (1976). Skalan var 
avsedd att mäta hur arbetstagarna upplevde att de klarade av den mängd arbetsuppgifter 
de hade och ett av påståendena var ”Jag har tillräckligt med tid för att klara mina 
arbetsuppgifter” (omvänt kodat påstående). Autonomi mättes med hjälp av en skala 
framtagen av Sverke och Sjöberg (1994) som baserats på Hackman och Oldham (1975) 
och Walsh, Taber och Beehr (1980). Faktorn var avsedd att mäta i hur stor utsträckning 
arbetstagare upplever sig kunna bestämma över och styra sitt arbete och detta mättes 
med fyra påståenden (t ex ”Det finns utrymme för mig att ta egna initiativ i mitt 
arbete”). De fyra påståendena som användes för att mäta lärande och 
kompetensutveckling var utvecklade av Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997). Skalan var 
avsedd att mäta arbetstagarens upplevelser av utveckling i arbetet (t ex. ”Jag lär mig 
hela tiden något nytt i mitt arbete”). För återkoppling på arbetsprestation (feedback) 
användes fyra påståenden utvecklade av Hackman och Oldham (1975). Skalan var 
avsedd att mäta hur arbetstagare upplever att de får respons på utfört arbete. Ett exempel 
på påståendena var ”Genom min chef har jag en ganska god uppfattning om hur väl jag 
utfört mitt arbete”. Svarsalternativen för alla påstående mättes med en femgradig skala 
som sträckte sig från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). 
 
Procedur 
Enkätdata samlades in år 2004 för projektet ”Medlemmen, facket och lönen: 
Konsekvenser av den nya fackliga lönepolitiken i offentlig sektor”. Projektet har drivits 
av M. Sverke, J. Hellgren och T. Andersson-Stråberg (se exempelvis deras studie ”Att 
få vad man förtjänar: rättviseupplevelser i samband med individuell lönesättning”, 
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2005). I studien skickades enkäter ut till 1200 slumpvist utvalda sjuksköterskor och 
undersköterskor i Sverige, med anställning inom landstinget. Insamlingen gjordes i två 
delar över en tidsperiod på cirka tio månader. Vid första tillfället returnerade 1093 
personer formulären varav 741 var korrekt ifyllda och användbara. Vid tillfälle två, 
gjordes en uppföljning på de 741 personer som returnerat korrekt ifyllda enkäter vid 
tillfälle ett. Denna gång fick man ett användbart data från totalt 583 personer 
(svarsfrekvens 79 %). Både vid tillfälle ett och vid tillfälle två skickades två 
påminnelser ut till undersökningsdeltagarna för att öka svarsfrekvensen. Denna studie 
baserades på tillfälle två i undersökningen. Relevanta data ur projektet togs fram genom 
handledaren efter godkännande från projektets grundare. Då fullständiga svar saknades i 
vissa variabler gjordes en filtrering i datorprogrammet SPSS som resulterade i 523 
användbara respondenter med kompletta data i alla variabler som studien ämnade 
undersöka.  
 
I enkäten för projektet undersöktes bland annat faktorer som personlighet, arbetsklimat 
och lönefaktorer samt bakgrundsvariabler såsom ålder, kön, anställningsform, fackligt 
engagemang och om arbetstagarna hade fast anställning eller inte. Denna studie 
behandlade utvalda delar av det insamlade materialet. De variabler som undersöktes var 
ålder och kön, personlighet (vänlighet, målmedvetenhet, utåtriktning, känslomässig 
instabilitet, öppenhet) och arbetsklimat (kvantitativ arbetsbelastning, autonomi, lärande 
och kompetensutveckling, återkoppling till arbetsprestation) samt attityd till individuell 
lön och lönetillfredställelse.  
 
Beskrivande statistik togs fram och reliabiliteten för samtliga variabler fastställdes med 
Cronbach’s alpha (se tabell 1). Alphavärdena får ses som godtagbara med värden 
mellan 0,66 och 0,93. 
 
Tabell 1. Korrelationer, beskrivande statistik och reliabilitet 

Variabler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
1. Kön -             
2. Ålder -,03 -            
3. Attityd 
individuell lön 

 
-,13** 

 
-,20** 

 
- 

          

4. Lönetillfredst. -,11* ,07 ,23** -          
5. Vänlighet ,22** -,07 -,06 -,12** -         
6. Målmedvetenhet ,08 ,02 -,04 -,04 ,32** -        
7. Utåtriktning -,15** -,01 ,24** -,01 -,17** ,02 -       
8. Känslomässig 
instabilitet 

 
-,07 

 
,01 

 
-,22** 

 
-,08 

 
,25** 

 
,25** 

 
-,26** 

 
- 

     

9. Öppenhet ,14** ,21** -,17** -,00 ,23** ,13** -,36** ,23** -     
10. Kvantitativ 
arbetsbelastning 

 
-,07 

 
-,15** 

 
-,03 

 
-,21** 

 
,04 

 
,09* 

 
-,02 

 
,30** 

 
-,02 

 
- 

   

11. Autonomi -,07 ,18** ,21** ,22** -,14** -,04 ,20** -,24** -,15** -,31** -   
12. Lärande & ut-
vecklingsmöjlighet 

 
-,15** 

 
-,09 

 
,25** 

 
,14** 

 
-,16** 

 
-,00 

 
,32 

 
-,08 

 
-,20** 

 
,02 

 
,47** 

 
- 

 

13. Återkoppling 
 

-,11* ,15** ,12** ,25** -,19** -,10** ,14** -,22** -,04 -,19** ,42** ,34** - 

M (kvinnor) ,90 47,74 3,5 2,14 2,38 2,50 4,00 2,50 2,12 3,15 3,38 3,63 3,14 
SD ,30 9,9 ,71 1,07 ,74 ,84 ,58 ,82 ,66 ,96 ,79 ,73 ,99 
Alpha - - ,71 ,93 ,66 ,81 ,78 ,66 ,64 ,87 ,82 ,74 ,86 

N=523 *p<0,05; **p<0,01 
 
Databearbetning 
För att undersöka betydelsen av personlighetsfaktorer och arbetsklimat för attityd till 
individuell lön och lönetillfredställelse genomfördes två hierarkiskt multipla 
regressioner, en för varje beroendevariabel. Tre block skapades för respektive beroende 
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variabel. Det första blocket innehöll demografivariablerna ålder och kön. Det andra 
blocket omfattade personlighetsvariablerna vänlighet, målmedvetenhet, utåtriktning, 
känslomässig instabilitet och öppenhet. Det tredje avslutande steget innehöll 
arbetsklimatsfaktorerna kvantitativ arbetsbelastning, autonomi, lärande och 
kompetensutveckling och återkoppling. Syftet med denna ordningsföljd var att 
undersöka hur stor del av variationen i beroendevariablerna (attityd till individuell lön 
och lönetillfredställelse) som förklaras av respektive hierarkiskt steg. Anledningen till 
att personlighetsfaktorerna placerades innan arbetsklimatet var för att kunna studera 
personlighetsvariablernas unika bidrag samtidigt som man kontrollerar för effekten av 
ålder och kön. Hade personlighet lagts sist hade troligtvis arbetsklimatet förklarat delar 
av personlighetens betydelse och dess unika varians hade inte framkommit lika tydligt. 
Den valda ordningen medför ingen skillnad i den totala förklarade variansen i steg 3. I 
tabell 2 presenteras endast de standardiserade regressionskoefficienterna för det tredje 
steget. Det justerade R-värdet anger förklarad varians för samtliga hierarkiska steg. ΔR2 
visar hur mycket unik varians prediktorerna för varje nytt block tillför, utöver den 
förklarade variansen som förklarades av prediktorerna i blocken innan. 
 

 
Resultat 

 
Tabell 2. Hierarkisk multipel regression för predicering av attityd till individuell lön och 
lönetillfredställelse (standardiserade regressionskoefficienter) samt slutgiltiga betavikter för tredje steget.  
 
 
Prediktorer 

 
Attityd till individuell  
resultatlön 

 
 
Lönetillfredställelse 

Block 1: Demografi   
    Ålder  -,22***  ,01 
    Kön -,11** -,09* 
   
R2 (justerat)  ,05***  ,01* 
   
Block 2: Personlighet   
    Vänlighet  ,05 -,07 
    Målmedvetenhet -,01  ,01 
    Utåtriktning  ,12* -,08 
    Känslomässig instabilitet -,17***  ,01 
    Öppenhet  ,01  ,02 
   
ΔR2  ,07***  ,01 
R2 (justerat)  ,12***  ,02 
   
Block 3: Arbetsklimat   
    Kvantitativ arbetsbelastning  ,02 -,16*** 
    Autonomi  ,13*  ,08 
    Lärande & kompetensutv.  ,14**  ,06 
    Återkoppling  ,01  ,15* 
   
ΔR2  ,05***  ,08*** 
R2 (justerat)  ,17***  .10*** 
   
N=523 *p<,05; **p<,01; ***p<,001   
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Den första regressionsanalysen i tabell 2 undersöker faktorer som predicerar attityd till 
individuell lön. Samtliga justerade R2 och ΔR2 är här signifikanta vilket ger stöd åt de 
signifikanta variablerna i respektive block. Demografivariablerna förklarar fem 
procentenheter av variansen i attityd till individuell lön. Detta tyder på att kön och ålder 
har betydelse för attityden till prestationslön och resultatet antyder att det främst är 
kvinnor och yngre personer som är positivt inställda till individuell lön. 
Personlighetsvariablerna i block två förklarar ytterligare sju procent av variationen för 
löneattityden och visar ett positivt signifikant samband för utåtriktning och ett negativt 
signifikant samband för känslomässig instabilitet. Resultatet indikerar att personer med 
egenskaper som social, aktiv och bestämd och personer som har låga poäng för 
egenskaper som orolig, aggressiv och otrygg är positivt inställda till individuell 
resultatlön. I det sista blocket förklarar arbetsklimatsfaktorerna ytterligare fem 
procentenheter av attityden till individuell lön. Resultatet visar signifikant förklarad 
varians av autonomi och lärande och kompetensutveckling. Detta tyder på att 
arbetstagare som upplever att de har ett relativt självständigt arbete och möjlighet att 
utveckla sin kompetens och lära sig nya uppgifter är positivt inställda till individuell 
lönesättning. Sammanlagt kan demografi-, personlighets- och arbetsklimatfaktorerna 
förklara 17 procent av attityden till individuell lön.  
 
I analys två undersöks faktorer som predicerar lönetillfredställelse. Här är R2 och ΔR2 
signifikanta för demografi- och arbetsklimatsfaktorerna men inte för personlighet. 
Demografiblocket kan förklara en procentenhet och ett signifikant negativt samband för 
kön tyder på att kvinnor verkar vara mer tillfredställda med sin lön än männen. 
Personlighetsvariablerna i nästa steg förklarar ytterligare en procent, men ingen 
personlighetsvariabel bidrar signifikant till variansen i lönetillfredställelse. 
Arbetsklimatfaktorerna i det sista blocket förklarar ytterligare åtta procent. De 
klimatfaktorer som var signifikanta var kvantitativ arbetsbelastning och återkoppling på 
arbetet. Analysen visar här ett negativt signifikant samband för kvantitativ 
arbetsbelastning, vilket indikerar att ju mindre arbetsbelastning arbetstagaren upplever 
sig ha desto högre är lönetillfredställelsen. Det positivt signifikanta sambandet för 
återkoppling tyder på att de arbetstagare som får mer feedback för arbetet de utför är 
mer till freds med lönen än de som upplever att de inte får så mycket återkoppling. 
Tillsammans förklarar de tre blocken 10 procent av lönetillfredställelse. 
 
 

Diskussion 
 
Idag råder en tvetydighet om hur bra individuell lönesättning fungerar i organisationer 
och hur det uppfattas av arbetstagarna. Det finns undersökningar på om individuell lön 
uppfattas som positivt eller negativt, men det finns inga klara svar på vilka variabler 
som har betydelse och vad som är viktigast av dessa variabler. Denna tvetydighet leder 
inte bara till okunnighet på området utan problematiserar också förståelsen för hur 
denna form av lönesättning bör skötas på bästa sätt i organisationer. Syftet med studien 
var att ta reda på betydelsen av personlighetsegenskaper och arbetsklimat för attityden 
till individuell lön respektive lönetillfredställelse. Tanken bakom att undersöka just 
personlighet och arbetsklimat är för att båda variablerna är väldigt påtagliga i en 
organisation. Alla personer tycker och tänker olika, vilket delvis är ett resultat av vår 
personlighet. Attityder påverkar också hur människor beter sig (Winter et al., 1998). 
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Arbetsklimat har bland annat betydelse för hur arbetstagarna trivs (Lawler, 1983) och 
motivation att prestera (Eriksson et al., 2002; Hackman & Oldham, 1976). 
 
Resultatet visar att både personlighetsfaktorer och arbetsklimat har betydelse för 
attityden till individuell lön, men i olika stor bemärkelse. Arbetsklimatet visar sig ha en 
viss betydelse för lönetillfredställelse medan personlighetsvariablerna endast verkar ha 
marginell betydelse. Autonomi och lärande och kompetensutveckling verkar inte ha så 
stor betydelse för hur nöjd arbetstagaren är med lönen, däremot spelar de en större roll 
för attityden till individuell lön. Det tyder på att även om individuell lön som 
belöningssystem lägger en stor fokus på just monetär belöning verkar arbetsklimatet ha 
en betydande roll. För att arbetstagarna ska vara nöjda med lönen spelar kvantitativ 
arbetsbelastning och återkoppling på arbetet roll, men dessa har marginell betydelse för 
arbetstagarnas attityd till individuell lönesättning.  
 
Demografivariabler – kön och ålder. En viktig faktor, som visade sig påverka både 
attityden till individuell lön och lönetillfredställelse, var kön. Resultatet tyder på att 
kvinnor är mer positivt inställda till individuell lönesättning och att de också är mer 
tillfredställda med sin lön, än män. Trots att löneskillnader mellan kvinnor och män 
fortfarande är tydliga har studier visat att kvinnor anser sig gynnas av ett 
prestationsbaserat lönesystem jämfört med vanlig tarifflön (Alsterdal, 2003, refererat i 
Andersson-Stråberg et al., 2005). Att kvinnor oftast har lägre självförtroende än män 
(Andersson-Stråberg et al., 2005) kan vara en anledning till att kvinnor accepterar sin 
lön i större utsträckning än männen som oftare är mer missnöjda med sin lön. En 
förklaring till löneotillfredställelsen hos män kan ha att göra med att män ser sig själv 
som högpresterande och samtidigt känner att de inte får den lön de förtjänar utifrån sin 
prestation (se t ex Motowidlo, 1982; Lawler, 1971). Detta missnöje skulle kunna 
förklara varför män också har en mer negativ attityd till individuell lön än kvinnor.  
 
Analysen visade att för attityden till individuell lön var arbetstagarnas ålder den 
viktigaste faktorn. Resultatet tyder här på att yngre arbetstagare föredrar individuell 
lönesättning framför de som är äldre. Detta ligger i linje med tidigare studier som visat 
att äldre generellt sett är mer skeptiska till individuell lönesättning som belöningssystem 
och ser mer negativt på sina möjligheter att öka lönen efter prestation jämfört med 
yngre (Andersson-Stråberg et al., 2005). Som en möjlig förklaring till detta kan tänkas 
att de äldre utgår ifrån egenskaper som är mest fördelaktiga för dem själva när de 
utvärderar sin lön (Mamman, 1997). För äldre torde dessa egenskaper troligtvis vara 
ålder, erfarenhet och antal år i organisationen.  
 
Personlighet. Av personlighetsegenskaperna visade sig utåtriktning och känslomässig 
instabilitet vara viktigast för attityd till individuell lön. Individuell lön är tänkt att 
påverka arbetstagarnas prestation (Gangé & Deci, 2005; Meyer, 1975) och Barrick & 
Mount (1991) menar att utåtriktning fungerar som en bra prediktor för arbetsprestation. 
Personer med höga poäng på utåtriktning visade sig i denna studie ha en positiv attityd 
till individuell lön, vilket i anslutning till studier om personlighet och prestation, kan 
indikera på att de också presterar bra. Det kan tänkas ha en förklaring i att de som är 
utåtagerande ofta utvecklas snabbt i arbetet och därmed också kan prestera därefter 
(Barrick & Mount, 1991). Är arbetstagaren villig att satsa och ta risker genom mer 
ansvar och mer avancerade uppgifter för att kunna prestera mer vill denne oftast också 
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ha mer betalt (Cable & Judge, 1994). Då kan det vara en fördel att ha individuell lön. 
Arbetstagare som har låga poäng på känslomässig instabilitet visar också en positiv 
inställning till individuell resultatlön. Här har studier visat att så länge en individ 
besitter relativt låga poäng på känslomässig instabilitet så visar skillnader i 
personlighetsegenskapen endast på små förändringar på mätskalan vilket har givit ett 
resultat som säger att det inte finns några starka samband mellan prestation och 
känslomässig instabilitet (Barrick & Mount, 1991). Istället brukar denna egenskap 
jämföras med de individer som fått höga poäng på skalan. De är ofta oroliga, ovänliga 
och osäkra på sig själva och sådana egenskaper brukar inte leda till att individerna är 
högpresterande i något arbete menar Barrick & Mount (1991). En tänkbar förklaring till 
varför de också är negativa till individuell lön.  
 
Något som var lite överraskande var att målmedvetenhet inte visade på några samband 
med någon av beroendevariablerna. Detta kan ses tala emot studier som har menat att 
målmedvetenhet är den faktor som bäst kan förutspå arbetsprestation (Barrick & Mount, 
1991). Gellarly (1996) pekar också på att genom att koppla pengar till prestationen kan 
personer med egenskaper som målmedvetenhet höja sina prestationsnivåer. Troligtvis 
influeras attityden till individuell lön av andra, för individerna, viktigare faktorer. 
Personlighetsvariabeln öppenhet, som enligt Barrick och Mount (1991) är ett bra mått 
på förmågan att lära sig och även för motivationen, visade inte heller på något samband 
med attityden till individuell lön. Detta resultat kan upplevas som lite konstigt då 
prestationslön även är tänkt som en motivationsfaktor (Meyer, 1975; Nilsson & Ryman, 
2005), men jag kan föreställa mig att de med öppenhetsegenskaper snarare motiveras av 
inre motivatorer framför lön. De olika personlighetsegenskaperna visade sig inte ha 
någon större påverkan på lönetillfredställelsen vilket kan bero på att även om lön är 
viktig är den inte lika viktig för alla människor i alla situationer (Lawler, 1983; 
Mamman, 1997). Lönetillfredställelse verkar således inte kunna kopplas till en specifik 
personlighet och kan bero på att det är andra faktorer som uppfattas som viktigare för 
arbetstagaren.  
 
Arbetsklimat. För en positiv attityd till individuell lön var autonomi och lärande och 
kompetensutveckling viktigast bland arbetsklimatsfaktorerna. Individuell lön är menat 
att ses som en motivator (Lawler 1971) och Herzberg et al. (1959) menar att bland annat 
ansvar och utvecklingsmöjligheter är det som främst motiverar arbetstagare. 
Återkoppling har visat sig vara en viktig faktor för hur arbetstagaren trivs på arbetet 
(Herzberg et al., 1959) och resultatet tyder på att feedback för utfört arbete kan ge 
arbetstagaren en känsla av rättvisa i lönebedömningen vilket stämmer överens med vad 
Andersson-Stråberg et al., (2005) har funnit. Kvantitativ arbetsbelastning visade sig ha 
vetydelse för lönetillfredställelse och handlar bland annat om hur arbetstagarna upplever 
sig klara av de arbetsuppgifter de har. Individuell lönesättning är delvis menat att ge 
arbetstagarna en frihet att välja hur mycket de vill prestera och här skulle kunna tänkas 
att de som valt att inte ta på sig mer ansvar och arbetsuppgifter är de som är mest nöjda 
med lönen. De som har hög arbetsbelastning är negativa till individuell lön och kan bero 
på att de inte tycker att de får den lön de förtjänar i jämförelse med hur mycket de 
upplever att de presterar (Meyer, 1975). Det något förvånande är att återkoppling inte 
visar några signifikanta samband för attityden till individuell lön då studier har pekat på 
dess betydelse för arbetstagaren (Eriksson et al., 2002); Hackman & Oldham, 1976). En 
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möjlig förklaring till detta kan vara att det individuella lönesystemet i sig ger en 
upplevd feedback då arbetstagarnas lön höjs efter prestation.  
 
Personlighet och arbetsklimat i organisationer. Resultaten i studien kan vara av intresse 
för organisationer som arbetar utifrån ett individuellt lönesättningssystem, och vill få 
arbetstagarna positivt inställda till prestationsbaserad lön samt nöjda med lönesumman. 
Utifrån denna studie har autonomi, lärande och kompetensutveckling, utåtriktning och 
låga poäng på känslomässig instabilitet visat sig ha en viss betydelse för en positiv 
attityd till individuell lön. I organisationer kan det därför ha betydelse att främja 
arbetstagarnas självbestämmande och utvecklingsmöjligheter och då prestation kan 
kopplas till vissa egenskaper kan det vara värt att överväga om olika 
personlighetsegenskaper kan bemötas på olika sätt. Studier har visat att även om lön har 
betydelse för arbetstagarnas prestation (Lawler, 1971; Nilsson & Ryman, 2005), verkar 
inre motivatorer, som ett bra arbetsklimat, vara av vikt för arbetstagaren (Gagné & 
Deci, 1995; Eriksson et al., 2002) och bör därför inte undergrävas. Pfeffer (1998) menar 
att arbetsgivare som främst fokuserar på lön och glömmer bort vikten av arbetsklimatet 
kommer att få oengagerade och olojala arbetstagare. Kön, kvantitativ arbetsbelastning 
och återkoppling på arbetet var de faktorer som visade sig vara viktiga för 
lönetillfredställelse. Chefen har här en viktig roll och bör hålla sig uppdaterad om 
arbetstagarnas arbetssituation (Mamman, 1997) och ge meningsfull återkoppling, för att 
skapa ett bra arbetsklimat och för att få nöjda arbetstagare. Tydligt uppsatta kriterier är 
av stor vikt (Eriksson & Leander, 1994; Mamman, 1997; Meyer, 1975) för att 
arbetstagarna ska uppleva det individuella lönesystemet som positivt. Otydlighet kan 
skapa en känsla av orättvisa hos arbetstagaren som anser att denne inte blir rättvist 
bedömd utifrån sin prestation (Andersson-Stråberg et al., 2005). Detta skapar ofta 
missnöje och kan ha betydelse för arbetstagarens motivation att prestera och om 
arbetstagaren stannar i organisationen (Lum et al., 1998). 
 
Metoddiskussion 
Precis som de flesta studier har även denna studie vissa svagheter. Något som kan vara 
värt att uppmärksamma är att flera av variabler i regressionen visade signifikanta 
samband, men inte jättestarka. Detta är något man bör vara medveten om men de 
variabler som var signifikanta tyder ändå på att det finns ett samband och bör därför inte 
underskattas. Dessutom var justerade R2 och ΔR2 för både attityden till individuell lön 
och lönetillfredställelse signifikanta vilket ger stöd åt de signifikanta resultaten för 
variablerna i respektive block. Justerat R2 och ΔR2 var inte signifikanta för personlighet 
i analys två där variansen för lönetillfredställelse mättes, men ingen av 
personlighetsvariablerna visade heller på några samband. En annan punkt som bör 
nämnas är att resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut om ordningen i de hierarkiska 
regressionerna hade vänts. Hade arbetsklimat lagts innan personlighet, hade eventuellt 
arbetsklimatet täckt in mycket av den förklarade variansen som personlighet förklarar 
av attityden till individuell lön. Personlighetsfaktorerna skulle troligtvis ha visat sig ha 
ännu lägre betydelse än det uppnådda resultatet som framkom i denna studie.  
 
Det som kan vara problematiskt med att dra generella slutsatser utifrån denna studie är 
att det är en tvärsnittsstudie. Bland annat består den av en mycket ojämn könsfördelning 
där närmare 90 procent var kvinnor och således endast en liten andel var män. För 
framtida studier bör en jämnare könsfördelning eftersträvas. Endast ett yrkesområde 
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undersöktes och därför är generalisering till andra yrken begränsad. För replikering av 
studien kan det vara intressant att även undersöka andra arbets- och yrkesområden. Att 
endast enkäter använts som dataunderlag kan ses som en svaghet i studien. 
Kompletterande intervjuer hade till exempel kunnat ge ett mer nyanserade och 
förklarande svar. Utifrån studien går det inte heller att dra några kausala samband. Det 
är möjligt att attityd till individuell lön och lönetillfredställelse påverkar arbetsklimatet 
och att arbetsklimatet påverkar attityden till individuell lön och lönetillfredställelse. Det 
är också möjligt att olika personlighetsegenskaper påverkar attityden till individuell lön 
och att attityden till individuell lön påverkar beteendet och tycke hos personer med vissa 
personlighetsegenskaper. En annan svårighet är kopplat till personlighetsegenskaperna. 
Personlighet i sig kan vara ett känsligt ämne, vilket då med fördel kan undersökas med 
hjälp av enkäter, men där resultatet kan vara svårt att tillämpa i organisationer. Alla 
människor är olika och de flesta har egenskaper som är en mix av de olika 
personlighetsfaktorerna som analyserats. Det kan då vara svårt att avgöra vilka 
personlighetsegenskaper som ska ses som ”extrema”. Att försöka placera individer i 
fack och ge dem förutsättningar utifrån dessa kan också ses som oetiskt. Personlighet i 
sig kan därför vara svårt att kontrollera och svårt att använda sig av i organisationer 
även om de inte bör undervärderas helt.  
 
Förslag på fortsatta studier  
Endast några av alla arbetsklimatfaktorer som finns användes och undersöktes i denna 
studie. Dessa valdes bland annat på grund av att de sågs som mest intressanta för 
studiens syfte. För framtida studier skulle det vara av intresse att undersöka fler 
arbetsklimatfaktorer och dess betydelse för attityden till individuell lön och 
lönetillfredställelse då de visat sig ha en viss betydelse. Förslagsvis skulle det vara 
intressant att undersöka om otrygghet i anställningen har betydelse. Då 
organisationssamhörighet (commitment) är ett område som blivit allt mer relevant och 
uppmärksammat i organisationer idag skulle det vara relevant att undersöka detta i 
relation till attityden till individuell lönesättning. Frågan om inställningen till lönen blir 
mer positiv om arbetstagaren känner samhörighet med organisationen än om denne inte 
gör det skulle kunna ligga till grund för fortsatta studier.  
 
Slutsats 
I denna studie framkom att personlighetsegenskaper och arbetsklimat har marginell 
betydelse för attityden till individuell lön och lönetillfredställelse. Tillsammans 
förklarade de 17 procentenheter av attityden till individuell lön och 10 procentenheter 
av lönetillfredställelse. Det visade sig att personlighetsegenskaper hade en marginell 
betydelse för attityden till individuell lön och lönetillfredställelse, där den förklarade sju 
respektive en procentenheter av variansen i beroendevariablerna. Men då till exempel 
utåtriktning är en bra prediktor på prestation kan det vara värt för en organisation att 
uppmärksamma personlighetsegenskaper och samtidigt försöka möta de olika behov 
som finns hos individerna i organisationen. Arbetsklimatet visade sig ha en viss 
inverkan på attityden till individuell lön och lönetillfredställelse, där de förklarade fem 
respektive åtta procent av variansen i beroendevariablerna. Det kan därför vara 
väsentligt att titta närmare på detta för att få nöjda arbetstagare i organisationen. 
Autonomi och lärande och kompetensutveckling var de klimatvariabler som hade 
betydelse för attityden till individuell lön. Dessa variabler har visat sig betydelsefulla 
för hur väl arbetstagaren trivs och det kan tänkas att de är viktiga för attityden till 
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individuell lön då de ligger i linje med det personliga ansvar och de 
utvecklingsmöjligheter som individuell lön är tänkt att skapa. Kvantitativ 
arbetsbelastning och återkoppling var de klimatvariablerna som visade sig vara viktigast 
för lönetillfredställelse. Studier har också pekat på vikten av återkoppling för 
upplevelser av lönerättvisa (jmf Andersson-Stråberg et al., 2005). Arbetstagare som valt 
att inte ta på sig mer arbetsuppgifter än de redan har visade sig vara de som är mest 
nöjda med lönen. Resultatet i denna studie kan användas av arbetsgivare för att få en 
större förståelse för och komma till rätta med möjliga problem som organisationen kan 
ha med individuell lönesättning. 
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