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Individuell lönesättning är sedan 1990-talet ett vanligt 
belöningssystem inom både privat och offentlig sektor. Under 
samma period har sjukskrivningarna gällande stressrelaterade 
sjukdomar ökat hos anställda i Sverige. Tidigare forskning inom 
områdena motivation och stress visar att lön kan både motivera 
och stressa en anställd. Utifrån denna bakgrund syftar denna 
studie till att undersöka om det finns några skillnader mellan 
anställda med individuell lön och anställda med fast lön gällande 
motivation och stress. En enkät med påståenden om motivation 
och stress skickades ut till statligt anställda där två grupper, en 
med fast lön och en med individuell lön sedan jämfördes. 
Resultaten visade signifikanta skillnader mellan grupperna där 
gruppen med individuell lön var mer motiverade men även mer 
stressade än gruppen med fast lön. Slutligen diskuteras hur 
individuell lönesättning både kan motivera och stressa en anställd 
och vad det kan få för konsekvenser för både individen och 
organisationen. 
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Individuell lönesättning är idag en av de mest använda löneformer i både privat som 
offentlig sektor. Syftet med individuell lönesättning är från arbetsgivarens sida att 
motivera sina anställda till att prestera bättre genom att ge individen möjligheten att 
själv kunna påverka sin löneutveckling (Nilsson & Ryman, 2005). Samtidigt som 
arbetsgivaren vill använda lönen som ett styrmedel att öka prestationerna (Nilsson & 
Ryman, 2005) blir fler och fler i anställda stressade i sitt yrkesliv (Salpolsky 2004; 
Whärborg, 2002). Sedan slutet av 1990-talet har det skett en dramatisk ökning av 
långtidssjukskrivningar i Sverige och framför allt är det sjukskrivningar på grund av 
psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2003; Persson, 2005.) Den dominerande delen av 
psykisk ohälsa utgörs bland annat av stressreaktioner (Riksförsäkringsverket, 2004). 
Det finns många teorier kring arbetsmotivation och även forskning gällande 
arbetsrelaterad stress, men trots den individuella lönesättningens snabba spridning är 
löneformen fortfarande outforskad gällande hur den påverkar anställda. Blir anställda 
med individuell lönesättning mer motiverade än de med fast lön? Men kan individuell 
lönesättning samtidigt vara en del i den ökade stressrelaterade ohälsan bland 
anställda? 
 
Lön är för en anställd är en nödvändig inkomst för att klara av att betala vad det 
kostar att leva ett drägligt liv och som anställd ser man gärna att lönen ökar oavsett 
om löneökningen motsvaras av en ökning av sin egen prestation eller inte. För 
arbetsgivaren däremot, är lönen en kostnad, men även ett styrmedel för att få de 
___________________________________________________________________________ 
*Ett stort tack riktas till Katharina Näswall för en utomordentlig handledning under hela 
arbetets gång med denna uppsats.  
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anställda att prestera bättre i enlighet med företagets mål och syfte (Nilsson & 
Ryman, 2005). De två grundläggande löneformer som tillämpas idag på 
arbetsmarknaden är fast lön och rörlig lön (Arvidsson, 2005). 
 
Individuell lönesättning är den rörliga del av lönen som baseras på hur anställda 
uppfyllt uppsatta mål inom sin arbetsbeskrivning, inom organisationens mål och är 
beroende av reslutat, individ och prestation. 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; Arvidsson, 
2005) och kallas som samlingsnamn i denna studie för individuell lönesättning. 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 och används idag flitigt inom både offentlig och privat sektor (Nilsson 
& Ryman, 2005).  
 
I Sverige utvecklades individuell lönesättning redan på 1930-talet och har sedan 
1950-talet varit en verklighet för flertalet privatanställda tjänstemän (Nilsson & 
Ryman, 2005). Staten började under 1980-talet att medvetet förändra sin löneprocess 
till mer individuella löner. Syftet var att lösa dåvarande stora rekryteringsproblem för 
att kunna behålla viss typ av värdefull arbetskraft. Förändringen innebar att individer 
istället för tjänster lönesattes (Vilhelmsson, 2004). I samband med 1995 års 
avtalsrörelse kom stora genombrottet för individuell lönesättning inom offentlig 
sektor. Detta bidrog till ökade inslag av lokala förhandlingar, vilket i sin tur ledde till 
att de lokala parterna kom att mer och mer fritt förfoga lönepotterna som förhandlats 
fram på branschnivå (Granqvist & Regnér, 2006). 
 
Vad individuell lönesättning innebär kan skapa förvirring då det inte finns någon 
entydig definition. Det kan till exempel handla om förhandlingar mellan fackförbund 
och arbetsgivare, eller samtal mellan den enskilde anställde och arbetsgivaren. Det 
finns olika typer av avtal som kan innehålla en framförhandlad pott med pengar som 
lönerna tas ifrån, eller vara helt sifferlösa, utan bestämda procent eller krontal eller 
någon form av garanti för varje individ, för att ge några exempel (Nilsson & Ryman, 
2005). Men med individuell lönesättning brukar man vanligen avse att en del av eller 
hela lönen skall avspegla individens personliga egenskaper som t.ex. initiativförmåga, 
samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga samt att det är chefen som skall 
avgöra om dessa egenskaper finns och därefter sätta lönen (Wallenberg, 2000).  Klart 
är i alla fall att det finns en allmän bild av att individuell lönesättning är gynnande för 
motivation, produktivitet och effektivitet (Nilsson & Ryman, 2005). Det finns flera 
faktorer som talar för att individuell lönesättning kommer att öka i en nära framtid 
inom arbetsorganisationer eftersom många arbetsgivare vill få till stånd lika 
arbetsvillkor för arbetare och tjänstemän, så kallade medarbetaravtal (Wallenberg, 
2000).  
 
Motivation 
 
Ämnet arbetsmotivation är vitt debatterat men forskarna har, utan riktiga 
forskningsresultat, som utgångspunkt att människors handlingar och beteende i en 
organisation påverkas av motivationen och tillfredställelsen som de upplever genom 
arbetet (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). Det finns dock knappt någon 
forskning alls om individuell lönesättning som isolerad motivationsfaktor men det 



3 
 

finns en hel del forskning om vad som motiverar en individ på dennes arbetsplats 
(Nilsson & Ryman, 2005). 
  
Under 1960-talet utvecklades olika motivationsteorier om förväntningar, jämvikt och 
om lönens betydelse (Eriksson-Zetterquist, et al. 2006). Vroom (1964) menade att en 
persons förväntningar och vilja att arbeta hårdare är kopplat till vad utfallet av 
förväntningarna är, samt vad värdet av utfallet är för personen. Adams (1965) 
jämviktsteori, säger att det individen investerar i organisationen, som grad av 
arbetsinsats och utbildningsnivå, förväntar sig personer att få tillbaka av 
organisationen.  Uppfylls inte denna jämvikt mellan investering och incitament 
kommer personen att försämra kvalitén, arbeta mindre eller att säga upp sig från sin 
arbetsplats. Enligt Lawler är en kombination av dessa teorier att föredra för att öka 
motivationen, med betoning på lönen. Han menade att för att lönen skall vara en 
motivationsfaktor, måste den anses vara viktig för medarbetarna och vara direkt 
kopplad till produktiviteten (Eriksson-Zetterquist, et al., 2006). 
 
Hertzbergs tvåfaktorteori grundar sig på ca 200 intervjuer som utfördes under 1950-
talet i USA med revisioner och ingenjörer inom den traditionella verkstadsindustrin. 
De intervjuade ombads beskriva en situation när de upplevde tillfredställelse, samt 
otillfredsställelse gällande sitt arbete (Hertzberg, 1996). Hertzbergs tvåfaktorteori 
riktar in sig på motivation i arbetslivet, med fokus på vilka orsaker som främjar 
arbetstrivsel, och vad som orsakar vantrivsel. Motivationsfaktorer är de faktorer som 
främjar trivsel och hygienfaktorer de faktorer som påverkar om vantrivsel uppstår 
eller inte. Motivationsfaktorerna uppstår genom erkännande för prestationer, ansvar, 
kontroll och utveckling. Hygienfaktorerna skapas genom företagets politik och 
administration, arbetsledning, förhållanden på arbetsplatsen och lönesättningssystem 
(Jacobsen & Thorsvik 2002).  Nyckelpunkterna i Hertzbergs teori är att 
motivationsfaktorerna leder till tillfredställelse och höjd prestation medan 
hygienfaktorerna kan bidra till att medarbetarna känner tillfredställelse eller missnöje 
(Jacobsen & Thorsvik 2002).  
 
Wallenberg (2000) utförde en studie inom svensk sjukvård och fann ett samband 
mellan individuella löner och upplevelsen av goda arbetsplatsförhållanden. De som 
hade individuell lön ansåg sig ha goda arbetsplatsförhållanden och de som upplevde 
goda arbetsplatsförhållanden önskade sig individuell lön i högre grad. Studien visade 
att individuella löner har en mer positiv roll för motivationen i arbetet än vad 
traditionella lönesystem har. Förutsättningen är dock att lönesystem och 
arbetsplatsförhållanden utvecklas samtidigt. I en studie av Carlsson och Wallenberg 
(1999) framkom att rättvisa individuella löner har en positiv betydelse för motivation 
och prestationer genom att man till exempel får bekräftelse på sin arbetsinsats och 
upplever högre kontroll. Studien visade även att det fanns ett klart samband mellan 
motivation och hög prestation. 
 
Som mått för motivation har i denna studie termerna, organisationssamhörighet och 
arbetstrivsel använts. Faktorerna attityder till individuell lönesättning och 
organisationsrättvisa har använts som kontrollfaktorer då de kan påverka både 
motivationen och stressupplevelsen hos en anställd. Dessa termer och faktorer har det 
gemensamt att de på olika sätt anses vara kopplade till organisationens välmående, 
som positiva samband med de anställdas prestationer (Hallberg & Schaufeli, 2006; 
Mathieu & Zajac, 1990).  
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Arbetstrivsel är den huvudsakliga faktorn för motivation hos anställda och kan 
beskrivas som en positiv känslomässig respons på arbetssituationen i dess helhet och 
är ett reslutat av individens tillfredsställelse med olika aspekter av arbetet (Hellgren, 
Sjöberg & Sverke, 1997).  
 
Organisationssamhörighet kan beskrivas som hur väl den anställde identifierar sig i 
och involverar sig i organisationen. Och anses även vara kopplad till organisationens 
välmående, som positiva samband med de anställdas motivation (Hallberg & 
Schaufeli, 2006; Mathieu & Zajac, 1990; Mark & Sockel, 2001). 
Organisationssamhörighet är alltså ett mått på styrkan av en individs identifikation 
med och engagemang i en viss organisation. Den kopplas samman med en stark tro på 
och en acceptans av organisationens mål, värderingar och kultur, vilket leder till en 
vilja att utföra ett gott arbete samt viljan att vara en del i organisationen (Mathieu & 
Zajac, 1990). Syftet med lön och förmåner är just att öka den anställdes samhörighet 
till företaget (Torrington & Hall, 1995).  Det finns flera studier som ger stöd för att 
lönen predicerar både arbetstrivsel och organisationssamhörighet (Lum, Kervin, Reid 
& Sirola, 1998). 
 
Attityder till individuell lönesättning, individers inställning till själva lönesystemet 
kan inverka på attityder och arbetsinsats. En person som har en positiv attityd till 
individuella löner påverkas mer gynnsamt, genom arbetstrivsel och 
organisationstillhörighet, än personer som inte har det (Lowery, Petty & Thomson, 
1995). År 1994 genomfördes en stor undersökning av vad metallarbetarna tyckte om 
individuell lönesättning som infördes i koncernen i början på 1990-talet. Resultatet 
visade att endast 14 procent hade en positiv inställning till systemet medan 59 procent 
hade en negativ inställning, i en uppföljningsstudie 1999 var resultatet 16 procent 
positivt inställda och 51 procent negativt inställda.  Orsakerna till lönesystemets låga 
popularitet var att metallarbetarna ansåg att bedömningskriterierna ofta var oklara och 
att chefernas motiveringar till den lön den anställde fått eller inte fått var dåliga eller 
uteblev helt. Många lönesättande chefer visste inte vad deras medarbetare gjorde ännu 
mindre hur de utförde sitt arbete (Nilsson, 2000). I tidigare studier gällande 
individuell lönesättning säger sig många anställda vilja ha den individuella 
lönesättningsformen, men känner sig samtidigt missnöjda med den egna individuella 
lönen. Attityden till individuell lönesättning är positiv men upplevelsen av den är 
negativ (Nilsson & Ryman, 2005). 
 
Organisationsrättvisa 
 
Organisationsrättvisa är ett övergripande begrepp som handlar om anställdas 
upplevelse av att bli rättvist behandlande i en organisations alla delar (Muchinsky, 
2003). Inom den psykologiska forskningen finns en rad teorier om vad som anses 
motivera individer att arbeta för lön och i dagens forskning väger rättviseteorierna 
tungt. Hög upplevd rättvisa och identifikation med organisationens värderingar anses 
ge hög motivation (Muchinsky, 2003; Cropanzano & Greenberg, 1997; Cohen-
Charash & Spector, 2001).  
 
Den moderna forskningen kring organisationsrättvisa är grundad i Adams (1965) 
jämviktsteori, som går ut på att individer jämför sig själva mot varandra för att avgöra 
huruvida de blir rättvist behandlade eller inte. Om flera individer inom en 
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organisation upplever en handling som rättvis, definieras den som rättvis, rättvisa 
inom organisationer kan därmed ses som socialt konstruerade (Cropanzano & 
Greenberg, 1997). Senaste tidens forskning gällande organisationsrättvisa delar upp 
rättviseupplevelserna i olika dimensioner, distributiv rättvisa, följt av procedural- och 
informativ rättvisa (Colquitt, 2001).   
 
Distributiv rättvisa handlar om hur den anställda försöker avgöra om resultaten av de 
processer som sker på arbetsplatsen kan betraktas som rättvisa och svarar på frågan 
”Vad får jag i lön i förhållande till andra?”. Alltså, tycker en individ att hon själv 
satsat mer men fått ur mindre än någon annan upplever hon situationen som orättvis. 
Denna distributiva rättvisa kan ifrågasättas om en kollega får mycket mer i lön trots 
att den anställde upplever sin prestation likvärdig. Det som är avgörande för 
upplevelsen av rättvisa är de behov, förväntningar och normer som individen har. 
(Cropanzano & Greenberg, 1997). Distributiv rättvisa är omöjlig att uppnå med 
individuella löner då individer generellt anser att de presterar bättre än genomsnittet 
och anser sig då ha rätt till en lön som ligger över medel för att den ska upplevas som 
rättvis. Vilket inte är praktiskt genomförbart, detta leder till att de flesta individer med 
individuell lönesättning kommer uppleva sin lön om orättvis (Meyer, 1975). 
 
Procedural rättvisa handlar om hur rättvis beslutsprocesserna är på en arbetsplats, 
gällande lönesättningen, och svarar på frågan ”Vad har jag för möjlighet att påverka 
min lön?”. Tidigare forskning har fastställt att en process uppfattas som rättvis om 
den tillåter dem som påverkas av den att ha inflytande över processen, t.ex. vilka 
kriterier som dras upp för hur ett lönesystem ska se ut (Cropanzano & Greenberg, 
1997).  Med procedural rättvisa menas att fördelningen av belöningar inte är lika 
viktiga som processen bakom hur dessa belöningar fördelas (Cohen-Charash & 
Spector, 2001).  
 
Informativ rättvisa innefattar de förklaringar, argument och motiveringar den 
anställde får gällande den lön individen blivit tilldelad av chefen och svarar på frågan 
”Känner jag tillit till bedömningskriterier och förtroende för den jag förhandlar med, 
dvs. tilltro till systemet?”. Individens upplevelse av informativ rättvisa avgör hur 
individen reagerar på utfallet, känns motiveringarna av chefen som otillräckliga eller 
oförståeliga upplever sig individen orättvist behandlad (Cropanzano & Greenberg, 
1997).    
 
Rättvisedimensionerna ligger till grund för individers uppfattning och attityd till 
rättvisa i samband med lönesättning och forskning har visat att just rättvisa är en 
förutsättning för att individuell lönesättning skall fungera som styrmedel (Cropanzano 
& Greenberg, 1997). Greenberg (1990) fann att upplevelsen av låg procedural- och 
informativ rättvisa minskar individers organisationssamhörighet.  
 
Svensk forskning har visat att arbetsklimat, som återkoppling till resultat samt andra 
faktorer som jämställdhet, lönesamtal och kännedom om lönekriterier är områden som 
påverkar medarbetarens rättviseupplevelse i samband med individuell lönesättning 
(Andersson-Stråberg, Sverke, & Hellgren, 2005).  
 
Lönerättvisa handlar om upplevelsen av lönens storlek och lönesystemets utformning 
och detta kan variera mellan individer utifrån hur de ser på kriterierna som används 
för lönesättningen. Individer kan därför uppleva den egna lönen som mer eller mindre 
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rättvis, känna sig mer eller mindre tillfredställda med sin egen lön och därmed även 
hysa olika attityder till lönesystemet (Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 
2002).  
 
Rättvisebegreppen används i denna studie som en faktor för motivation och som 
faktor på eventuell upplev orättvisa, som kan påverka stressupplevelser och leda till 
ohälsa (Tepper, 2001; Greenberg, 2006). 
 
Stress 
 
Fler och fler anställda blir stressade i sitt yrkesliv och forskning har visat att typ av 
arbetsförhållanden, höga krav och bristfällig belöning relaterad till arbetsinsats har 
förknippats med utveckling av stressrelaterade sjukdomar (Salpolsky 2004; 
Whärborg, 2002). De senaste årens forskning har visat att upplevda orättvisor på 
arbetsplatsen, som upplevelsen av en felaktig satt individuell lön, på olika sätt 
inverkar på stressprocessen (Greenberg, 2006). Individuell lönesättning kan ur den 
anställdes synvinkel innebära en risk, det kan nämligen vara tryggare med en fast lön 
och därmed skapa otrygghet vilket kan leda till stress hos de med en individuell lön 
(Arvidsson, 2005). Individuell lönesättning kan vara en del i den arbetsrelaterade 
stressen och påverka den anställda negativt.  
 
Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell menar att höga krav i arbetet i 
kombination med små påverkansmöjligheter och brist på stöd är betydande orsaker till 
stress i arbetslivet. Å andra sidan kan höga krav i samband med stora 
påverkansmöjligheter i arbetet ge motivation till inlärning och personlig utveckling. 
Låga krav i samband med stora påverkansmöjligheter i arbetet gör att individen inte 
får utmaningar i arbetet, men har den kunskap som behövs för att klara av arbetet. 
Situationer med låga krav och små påverkansmöjligheter kan skapa en omotiverad 
arbetsmiljö som kan ge en låg arbetsmotivation. Stöd kan fungera som ett skydd mot 
stress. Det kan vara stöd och vägledning från chefer eller arbetsledare men även från 
kollegor och vänner i form av samspel, trygghet och pålitlighet. Andra former av stöd 
är tekniskt och administrativt stöd i arbetet. Den sämsta situationen för hälsan är en 
situation med höga krav samtidigt som individen har låg kontroll och litet stöd. 
(Karasek & Theorell 1990). Det sociala stödet är viktiga för människan, det sociala 
nätverket ger stöd, ger en axel att gråta mot, en hand att hålla, ett lyssnande öra. I ett 
försök att ta reda på det sociala stödets verkan på stress kom man fram till att 
försökspersoner som höll en presentation inför en grupp människor som hade en god 
vän med sig upplevde mindre stress än de som fanns där själva. Dessutom reagerade 
de ensamma människornas hjärt- kärlsystem mer än de som hade en vän med sig 
(Sapolsky, 2004). 
 
Coping, är individens sätt att hantera livssituationer privat som på jobbet. Det finns 
två typer av copingstrategier, passiv eller aktiv coping. Aktiv coping är att utrycka 
sig, medan man i den passiva håller tyst om sina känslor. Studier har visat att en 
inadekvat känslomässig återhållen stresshantering, som den passiva, leder till 
försämringar i prestation och ohälsa. (Lundberg & Wentz, 2005; Whärborg. 2002).  
 
Siegrist (1996) Ansträngnings och belöningsmodell säger att individen kan klara en 
hög grad av ansträngning, om detta i sin tur svarar mot en hög grad av belöning. 
Belöningen kan vara såväl i form av pengar som i form av ökad social status och 
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förbättrad självkänsla. Blir balansen mellan ansträngning och belöning ojämn så 
riskerar individen att hamna i utbrändhet och stress.  
 
Stress leder till ohälsa 
 
Förslitningsskador, buller och dålig arbetsmiljö tycks inte längre vara det största hotet 
mot människans hälsa. Det är istället dagens hektiska samhällsklimat med ökade krav 
och förväntningar som skapar stress och gör oss sjuka. Sedan slutet av 1990-talet har 
det skett en dramatisk ökning av långtidssjukskrivningar i Sverige och framför allt är 
det sjukskrivningar p.g.a. psykisk ohälsa som ökat. Med psykisk ohälsa menas allt 
från psykiska sjukdomar, som t.ex. schizofreni och depression, till lättare psykiska 
problem eller besvär som t.ex. oro, ångest och sömnproblem. Den psykiska ohälsan 
leder ofta till fysiska besvär som t.ex. ryggont eller mag- och tarmbesvär 
(Socialstyrelsen, 2003; Persson, 2005).   
 
Den dominerande delen av psykisk ohälsa utgörs av depressioner, ångesttillstånd och 
stressreaktioner (Riksförsäkringsverket, 2004). Stress och depression är förenade med 
varandra, det är i själva verket omöjligt att fullt förstå de biologiska och psykologiska 
mekanismerna som ligger till grund för en depression utan att ta hänsyn till den 
faktiskt centrala roll som stress spelar (Sapolsky, 2004; Währborg, 2002). 
 
Begreppet utmattningsdepression, även kallat utbrändhet, tycks fungera som en 
talande metafor för, och skänka förklaringar av den sjuklighetsbild som växt fram i 
västerländskt arbetsliv. För ett antal decennier sedan var de psykiska problemen i 
arbetslivet mest förknippade med understimulering, enformighet, isolering samt 
bristande engagemang och mening, sannolikt främst beroende på industriarbetets 
detaljstyrda arbetsprocesser. Till följd av arbetslivets omvandling mot tjänster, 
professionalisering samt övergång från detaljstyrning till mål- och normativ styrning 
tycks ohälsobilden ändå inte förändrats. Arbetsuppgifterna upplevs idag i allmänhet 
som mer meningsfyllda och utvecklande, men problem med trötthet, utmattning, 
nedstämdhet och otillräcklighet har tilltagit och för många tycks överstimulering 
snarare än understimulering skapa besvär i arbetet (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson 
2002; Sapolsky, 2004; Whärborg, 2002). 
 
Stressrelaterade besvär innefattar olika symtomdiagnoser såsom magbesvär, yrsel, 
huvudvärk, trötthet, sjukdomskänsla, smärta och värk. Eftersom alkoholkonsumtionen 
ökat markant under senare år talas det även om att det kan finnas en koppling mellan 
stress, psykiska påfrestningar och alkoholmissbruk samt annat drogmissbruk 
(Socialstyrelsen, 2003; Persson, 2005; Lundberg & Wentz, 2005; Whärborg, 2002; 
Riksförsäkringsverket, 2004). Ett annat välkänt samband är att långvarig 
stressexponering kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar (Persson 2005; Lundberg & 
Wentz, 2005; Whärborg, 2002). 
 
Ökningen av andelen övertidsarbetande som har svårt att koppla bort tankarna på 
jobbet samt sömnsvårigheter tyder på stress som är kopplad till jobbet. Den ökande 
andelen med dessa svårigheter följde 1990-talets utveckling med personalminskningar 
och stegrad arbetstakt. År 1989 uppgav ungefär lika stor andel män som kvinnor att 
de hade svårt att sova och svårt att koppla av tankarna på jobbet, andelen med dessa 
problem är högre 2003 än 1989 (Riksförsäkringsverket, 2004).  
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Kivimäki (2000) gjorden en jämförelse mellan de ovan nämnda Siegrist, 
ansträngnings -belöningsmodell och Karasek och Theorells, krav–, kontroll-, och 
stödmodell, och fann att båda modellerna hade ett prediktions värde för död i 
hjärtinfarkt, som dock var något högre för ansträngnings -belöningsmodell än för 
krav–, kontroll-, och stödmodellen. Båda modellerna visade att anställda som legat 
inom de negativa delarna av modellerna hade en signifikant ökad dödlighet i hjärt- 
och kärlsjukdomar.  
 
Låga nivåer av upplevd organisationsrättvisa kan leda till ökad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar (Kivimäki, Leino-Arjas, Luukkonen, Riihimäki, Vahtera, & Kirjonen, 
2002), psykologisk ohälsa (Elovainio, Kivimäki, Vahtera, Virtanen & Keltikangas-
Jarvinen 2003), utbrändhet och andra typer av stressrelaterad utmattning (Tepper, 
2001). De individer som upplever sig orättvist behandlade sjukskriver sig i större 
utsträckning (De Boer, Bakker, Syroit, & Schaufeli, 2002) och har även uppvisat sig 
ha mer problem med sömnlöshet (Greenberg, 2006). 
 
Sambandet mellan individers upplevelse av rättvisa och psykisk hälsa visar att om 
procedural rättvisa är hög var den psykiska hälsan god, i de fall där den distributiva 
rättvisan var låg.  Alltså, när en individ upplever att lönen man fått är för låg 
(distributiva rättvisan) och inte får en förklaring till varför (procedural rättvisa) kan 
det leda till ohälsa hos individen (Tepper, 2001). Känner sig individen istället väldigt 
nöjd med sin lön (distributiv rättvisa) har inte förklaringen (procedural rättvisa) till 
lönen någon betydelse för individen (Colquitt &Chertkoff, 2002).  
 
Allt fler företag går mot en gruppbaserad och projektinriktad organisation i syfte att få 
samarbetet, kompetensutvecklingen och det egna lärandet på arbetsplatserna att 
fungera väl. Det finns inget i forskningen om team som säger att individuell 
lönesättning främjar laganda och gynnar arbetsgruppens produktiva förmåga. Det 
finns tvärtom företag, som stålföretaget Chaparall Steel i USA, där man medvetet 
avstått från att införa individuella bedömningsfaktorer för att inte riskera att spoliera 
de anställdas kreativitet och lust att lösa problem i grupp (Nilsson & Ryman, 2005). 
Visa forskare menar att individuella löner kan innebära oönskad intern konkurrens 
mellan och inom arbetsgrupperna (Pfeffer, 1998).  
 
Det depressiva tillståndet karaktäriseras av samspelet mellan tankar, känslor, 
kroppsupplevelser och beteenden som ömsesidigt påverkar varandra, man har även 
sett att låg sinnestämning är ett resultat av negativa tankar som bidrar till de onda 
cirklar som vidmakthåller en depression (Clark & Beck 1999). Självskattad 
sinnestämning används i denna studie som ett mått på hälsa där högt skattad 
sinnestämning kan tyda på stress och ohälsa. 
 
Syfte och frågeställning  
 
I samband med 1995 års avtalsrörelse kom stora det genombrottet för individuell 
lönesättning, inom offentlig sektor, i syfte att motivera de anställda (Granqvist & 
Regnér, 2006; Nilsson & Ryman, 2005), samtidigt så har från början av 1990-talet, 
antalet sjukskrivningar relaterat till arbetsrelaterad stress ökat (Persson, 2005; 
Riksförsäkringsverket, 2004 ). Trots den stora utbredningen av individuella löner idag 
så finns det lite forskning gjord på hur den påverkar anställda. Med detta som 
bakgrund syftar denna studie till att svara på frågeställningen: Påvekar individuell 
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lönesättning anställdas grad av motivation och stress? 
 
Hypotes 1: Anställda med individuell lönesättning har högre motivation, än anställda 
med fast lönesättning. 
 
Hypotes 2: Anställda med individuell lönesättning är mer stressade, än anställda med 
fast lönesättning. 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare och procedur 
 
Undersökningen bestod av en enkätundersökning inom ramen för projektet ”Bättre 
löner i staten” vid Stockholms universitet (Sverke, Näswall & Hallgren, 2004). 
Urvalet till enkätundersökningen gjordes av Statistiska centralbyrån (SCB). För att 
identifiera förvärvsarbetande i statlig sektor användes som urvalsram ett SCB-register 
med aktualitet från september 2003. En åldersavgränsning gjordes så att endast 
personer födda 1939-07-01 till 1984-12-31 togs med. Vidare sattes gränsen för 
tjänstgöringens omfattning till minst 40 procent för att gallra bort arvodister. Med 
dessa avgränsningar blev populationsstorleken 192 992 personer. Från denna 
population drogs sedan ett obundet slumpmässigt urval av 7 020 personer. Totalt 
inkom 4 682 användbara enkäter. På grund av internt bortfall blev det effektiva 
urvalet 4 273 enkäter och av dessa delades sedan respondenterna upp i två grupper där 
antal anställda med individuell lön var 448 stycken och antal anställda med fast lön 
3825 stycken. SCB svarade även för själva datainsamlingen. Tabell 1 presenterar 
beskrivande statistik för undersökningsdeltagarna. 
 
Tabell 1. Beskrivning av urvalet        
Variabel        Utfall   
Medelålder        47 år 
Andel kvinnor        48 % 
Andel med hemmavarande barn     44 % 
Andel gifta/samboende      75 % 
Högsta avslutade utbildning       
 Folkskola, realskola, grundskola eller liknande  10 % 
 Yrkesskola. Gymnasieskolans 1-eller 2åriga linje/program 16 % 
 3-4årigt gymnasium eller gymnasieskola   15 % 
 Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 16 % 

Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 43 % 
Andel med tillsvidareanställning/fast tjänst    91 % 
Andel heltidsarbetande                                                                       93 %  
Andel med chefsbefattning      17 % 
Genomsnittlig anställningstid        
 Hos nuvarande arbetsgivare     15 år 
 I nuvarande yrket      15 år 
 Inom den statliga sektorn     17 år 
Andel fackligt anslutna      91 % 
Genomsnittlig längd på fackligt medlemskap    17 år 
Andel fackligt förtroendevalda     13 %   
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Enkäterna skickades ut med post till deltagarnas hemadresser. Det första utskicket 
gjordes den 15 mars 2004 och följdes därpå av fyra påminnelseutskick (varav de tre 
senaste innehöll en ny enkät) innan datainsamlingen avslutades den 24 maj. 109 
personer som inte längre arbetade i den statliga sektorn exkluderades (avlidna, 
pensionerade, arbetslösa, anställda som lämnat den statliga sektorn), vilket medför att 
urvalsbasen blev 6 911 personer. Med totalt 4 682 inkomna användbara enkäter, ger 
det en svarsfrekvens på 68 procent. Enkäterna avidentifierades för att sedan mottas av 
forskargruppen Sverke, Näswall och Hellgren på Stockholms universitet, 
Psykologiska institutionen avdelningen för arbets- och organisationspsykologi.  
 
Material 
 

I undersökningen användes en enkät bestående av påståenden gällande lön, 
motivation och arbetsvillkor bland statligt anställda.  Av dessa plockades sedan 
områdena; löneform, lönerättvisa, arbetstrivsel, organisationssamhörighet, attityd till 
individuell lön och sinnestämning ut.  För att dela upp mellan individuell respektive 
fast löneform, i syfte jämföra dessa två grupper, fick respondenterna svara på; ”Hur 
bestäms din lön idag?” där man kunde välja mellan alternativet 1. individuell 
löneform ”Jag kommer själv överens om den med min närmaste chef” eller 
alternativen 2.-6. som innefattar att lön sätts i förhandlingar mellan facket och 
närmaste chefen, facket och högsta chef, mellan arbetsgivareorganisationen och 
facket eller på annat sätt och tolkats som fast löneform.  
 
Lönerättvisa innefattade en övergripande fråga om hur man upplever sin lön som 
rättvis samt sju påståenden gällande processrelaterad lönerättvisa, fyra frågor gällande 
distributiv lönerättvisa och fem frågor gällande informativ lönerättvisa samtliga från 
skalor utarbetade av Colquitt (2001). Arbetstrivsel mättes genom tre påståenden 
gällande respondenternas självskattning av arbetstrivsel som utarbetats av Brayfield 
& Rothe (1951) och är taget från Hellgren, Sjöberg, & Sverke (1997). 
Organisationssamhörighet mättes genom fyra påståenden baserad på en skala 
utarbetad av Allen & Meyer (1990) och attityd till individuell lön mättes genom sex 
påståenden baserade på en skala utarbetad Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg 
(2002). Majoriteten av frågorna i enkäten var utformade som påståenden där 
svarsalternativen bestod av en fem-gradig från ”instämmer helt” till ”instämmer inte 
alls”. Exempel på påståenden i enkäten:   
 
Processrelaterad lönerättvisa: ”I vilken grad anser du att…” “ du har haft möjlighet att 
uttrycka dina åsikter och känslor i lönesättningsfrågor?”  
 
Arbetstrivsel: “Jag trivs på mitt arbete.”  
 
Organisationssamhörighet: ” Organisationen har stor personlig betydelse för mig” 
 
Attityd till individuell lön: ” Jag tycker att individuella löner är bra för verksamheten” 
 
I delen gällande sinnesstämning fick respondenterna svara på frågan ”I vilken 
utsträckning har du känt dig positiv de senaste två veckorna?” genom ”Har du under 
de senaste två veckorna… “ ” … med optimism och tillförsikt känt att det kommer att 
gå bra för dig?”.  Det fanns åtta påståenden och svarsalternativen bestod av en 
fyragradig skala med alternativen 1. Hela tiden. 2. Större delen av tiden. 3. Mindre 
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delen av tiden. 4. Inte alls. Höga poäng på skalan indikerar alltså låg sinnesstämning. 
Skalan är utformad och finns i en ännu opublicerad rapport (Gustavsson, op). 
Dessutom användes kontrollvariabler för kön, ålder och chefsbefattningar. 
 
Databearbetning 
 
För att påvisa eventuella skillnader mellan de två löneformerna, gällande motivation 
och stress hos de anställda, genomfördes en multivariat variansanalys (MANOVA) i 
statistikprogrammet SPSS version 16.0. Den oberoende variabeln hade två värden, 
individuell löneform samt fast löneform. De fem beroende variablerna innefattade 
lönerättvisa, procedural rättvisa, distributiv rättvisa, informativ rättvisa, 
organisationssamhörighet, attityd till individuell lön, arbetstrivsel, och 
sinnesstämning. Ett signifikant reslutat betyder att det finns en statistisk skillnad 
mellan löneformerna, det vill säga att det finns skillnader mellan grupperna med olika 
typer av löneform gällande anställdas självskattning av lönerättvisa, procedural 
rättvisa, distributiv rättvisa, informativ rättvisa, organisationssamhörighet, attityd till 
individuell lönesättning, arbetstrivsel, och sinnesstämning.  

Resultat 
 
Beskrivande statistik och Cronbach alpha, se Tabell 2, för studiens beroende variabler 
lönerättvisa, procedural rättvisa, distributiv rättvisa, informativ rättvisa, 
organisationssamhörighet, attityd till Individuell lönesättning, arbetstrivsel och 
sinnestämning.  
 
Tabell 2. Korrelationer och Cronbach alpha för alla i studiens ingående beroende 
variabler  

 
Variabel 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
  8 

 
 α  

          
1 Lönerättvisa  -           ,94 
2 Procedural rättvisa ,60** -       ,88 
3 Distributiv rättvisa ,80** ,72** -      ,93 
4 Informativ rättvisa ,31** ,67** ,49**  -     ,94 
5 Organisationssamhörighet ,23** ,34** ,26** ,32** -    ,89 
6 Attityd till Individuell lön ,19** ,23** ,13** ,21** ,17** -   ,57 
7 Arbetstrivsel ,24** ,32** ,26** ,36** ,57** ,18** -  ,76 
8 Sinnesstämning ,08** ,13** ,07** ,16** ,29** ,14** ,42** - ,84 

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001   
 
Analysen visar att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna, anställda med 
individuell lön och anställda med fast lön, när det gäller samtliga beroende variabler 
(F[5,4273]=15.95, p<,001). För att identifiera vari denna skillnad består genomfördes 
uppföljande F-test, se i Tabell 3. 
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Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser för alla i studiens ingående variabler 
samt F-test för skillnader mellan grupperna, individuell lön och fast lön  
 
Variabel 

 
Individuell lön 

 
Fast lön 

 
F 

 M SD M         SD  
1 Lönerättvisa 
2 Procedural rättvisa 
3 Distributiv rättvisa 
4 Informativ rättvisa 

2,71 
3,07 
2,88 
3,39 

,05 
,04 
,05 
,05 

2,40 
2,42 
2,35 
2,77 

,02 
,01 
,02 
,02 

42,61*** 
27,10*** 
10,61*** 
12,88*** 

5 Organisationssamhörighet 3,26 ,04 3,06 ,01 21,37** 
6 Attityd till Individuell lön 3,85 ,03 3,66 ,01 35,94*** 
7 Arbetstrivsel 3,91 ,04 3,80 ,01   6,71** 
8 Sinnesstämning 2,72 ,02 2,66 ,01   3,90* 

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001   
Individuell lön n=448  Fast lön n=3825 
 
För att mäta motivation användes variablerna lönerättvisa, procedural rättvisa, 
distributiv rättvisa, informativ rättvisa, organisationssamhörighet, attityd till 
individuell lön och arbetstrivsel och som framgår i Tabell 3 finns det signifikanta 
skillnader mellan löneformerna där anställda med individuell lönesättning skattar sig 
högre i samtliga variabler än anställda med fast lön. Detta indikerar på att anställda 
med individuell lönesättning har högre motivation än anställda med fast lön. Som 
mått på stress användes variabeln sinnesstämning. Anställda med individuell lön 
skattar sig högre gällande sinnesstämning viket indikerar på att de har en lägre 
sinnesstämning än gruppen med fast lön.  
 
 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om anställda med individuell lönesättning 
upplever högre grad av motivation och stress än anställda med fast lön. Hypoteserna 
var 1. Anställda med individuell lönesättning har högre motivation, än anställda med 
fast lönesättning, 2. Anställda med individuell lönesättning upplever mer stress än 
anställda med fast lönesättning. 
 
Resultaten visade på signifikanta skillnader i samtliga variabler mellan grupperna 
med individuell lön och fast lön. Anställda med individuell lön skattade i genomsnitt 
högre gällande arbetstrivsel och organisationssamhörighet, vilket för denna studie var 
ett mått på motivation, än gruppen med fast lön. De med individuell lön skattade sig 
även i genomsnitt högre gällande lönerättvisa, procedural rättvisa, distributiv rättvisa, 
informativ rättvisa och hade en mer positiv attityd till individuell lön än gruppen med 
fast lön. Detta tyder på att anställda med individuell lön har högre motivationen än 
anställda med fast lön, vilket bekräftar hypotes 1. De med individuell lön skattade i 
genomsnitt högre i sinnesstämning än gruppen med fast lön vilket tyder på att 
anställda med individuell lön upplever mer stress än gruppen med fast lön vilket 
bekräftar hypotes 2. 
 
Både individuell- och fast lön kan predicera organisationssamhörighet och 
arbetstrivsel (Lum et al. 1998) men eftersom resultaten visade att de med fast lön 
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upplever mindre organisationssamhörighet och arbetstrivsel än de med individuell lön 
kan resultaten tolkas som att individuell lön stärker en anställds 
organisationssamhörighet och arbetstrivsel, alltså den anställdes motivation. 
Hertzbergs (1996) tvåfaktorteori menar att om man som anställd känner sig nöjd med 
sin lön, känner man sig tillfredställd, men det betyder inte att man höjer sin prestation. 
Anställda med individuell lön skattade sig högre gällande motivation än anställda med 
fast lön vilket kan tyda på att eftersom lönen är individuell så blir anställda både 
tillfredställda och motiverade av den individuella löneformen, jämfört med anställda 
med fast lön.  
 
Denna studie bekräftar Carlsson och Wallenbergs studie (1999) som fann att 
individuella löner hade en mer positiv roll för motivationen i arbetet än vad fast 
lönesättning hade. Presterar man mycket och känner att man får den lön man förtjänar 
ökar motivationen och viljan att fortsätta prestera (Vroom, 1964; Adams, 1965; 
Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). Upplever man som anställd att man 
investerat i organisationen och blir sedan belönad på en individuell nivå, samtidigt 
som man tycker lönen är viktig, passar löneformen individuell lön bra då den speglar 
den individuella prestationen (Vroom, 1964; Adams, 1965; Eriksson-Zetterquist, et 
al., 2006). Det kan tolkas som att den ultimata jämvikten mellan prestation och 
belöning skapas genom att belönas på en individuell prestationsbasis  
 
Organisationsrättvisa speglar de anställdas upplevelse av att bli rättvist behandlade 
inom organisationen (Muchinsky, 2003) Den senaste tidens forskning delar upp 
rättviseupplevelserna i olika dimensioner, procedural rättvisa, distributiv rättvisa och 
informativ rättvisa (Colquitt, 2001). Resultaten på dessa tre rättvisedimensioner samt 
lönerättvisa visar att anställda med individuell lön upplevde en högre 
organisationsrättvisa än gruppen med fast lön. Upplevelsen av rättvisa leder till ökad 
motivation hos den anställde (Cropanzano & Greenberg, 1997), vilket kan förklara 
den positiva attityden till löneformen hos de med individuell lön. 
Organisationssamhörigheten minskar om anställda inte upplever rättvisa, men 
eftersom de med individuell lön skattar sig högre i både organisationssamhörighet och 
organisationsrättvisa, än de med fast lön, kan det spekuleras i att individuell lön ökar 
känslan av rättvisa i en organisation. 
 
Låga nivåer av upplevd organisationsrättvisa kan leda till stress och ohälsa (Kivimäki 
et al. 2002). Gruppen med individuell lön skattar sig högre vad gäller stress än de med 
fast lön, trots upplevelsen av högre rättvisa, vilket tyder på att upplevelsen av stress 
inte har med upplevd orättvisa att göra utan beror på andra faktorer.  
 
Anställda med individuell lön hade en mer positiv attityd till den individuella 
löneformen än de med fast lön vilket kan tänkas leda till ökad motivation (Lowery et 
al. 1995). Tidigare studier har visat att anställda ofta vill ha en individuell lön, men 
känner sig samtidigt missnöjda med den egna lönen (Nilsson & Ryman, 2005) vilket 
kan vara en av orsakerna till att gruppen med individuella löner skattade sig högre vad 
gäller stress. Känslan av att vilja ha en typ av löneform och sedan få den, men 
samtidigt få en lön som man inte är nöjd med kan leda till frustration och stress.  
 
Fler och fler anställda blir stressade i sitt yrkesliv och antalet sjukskrivna i psykisk 
ohälsa på grund av arbetsrelateras stress har ökat i Sverige sedan 1990-talet 
(Sapolsky, 2004; Whärborg, 2002, Persson, 2005; Socialstyrelsen, 2003; 
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Riksförsäkringsverket, 2004). Resultaten i denna studie visar att anställda med 
individuell lön upplever mer stress än anställda med fast lön. Resultaten kan relateras 
till Siergist (1996) ansträngnings och belöningsmodell, upplever en anställd att lönen 
speglar de man presterar och den kompetens man besitter klarar individen av en hög 
arbetsbelastning. Men om gruppen anställda med individuell lönesättning blir 
stressade av den individuella löneformen kan det tyda på att lönen inte är belöning 
nog för det man presterar. Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll-, och 
stödmodell menar att högra krav i kombination med små påverkansmöjligheter och 
brist på stöd är betydande orsaker till stress i arbetslivet. När den individuella lönen 
skall spegla en anställds initiativförmåga, problemlösningsförmåga och 
samarbetsförmåga (Wallenberg, 2000) kan kraven att prestera i kombination med brist 
på stöd leda till stress. Stöd kan fungera som ett skydd mot stress och forskning har 
visat att det sociala stödet är viktig för människan (Sapolsky, 2004; Karasek & 
Theorell, 1990). Företag går mer och mer mot gruppbaserade och projektinriktade 
organisationer i syfte att öka samarbetet och stödet mellan anställda (Nilsson & 
Ryman, 2005) vilket kan vara svårt att förena med ett individuellt lönesystem. 
Anställda ska prestera i grupp men avlönas individuellt, visa forskare menar att 
individuella löner innebär intern konkurrens inom arbetsgruppen (Pfeffer, 1998). Det 
kan vara svårt att ge och få stöd av samma personer man konkurrerar med, vilket i en 
stressad arbetssituation kan öka stressen hos de anställda.   
 
Typ av personlighet kan påverka en anställds stressreaktioner relaterat till arbete. 
Människor med ett typ- A beteende har ett syndrom av beteenden och 
känsloreaktioner som om de var involverade i en ständig kamp att ständigt 
åstadkomma mer och mer på kortare tid som i sin tur leder till en känsla av tidspress, 
med inslag av ilska och fientlighet. Detta beteende kan leda till förhöjt blodtryck, 
förhöjda blodfettvärden och rökning (Whärborg, 2002). En annan typ av personlighet 
är människor som ständigt söker bekräftelse för sina arbetsinsatser på grund av dålig 
självkänsla. Problemet blir att hur mycket man än belönar dessa människor kommer 
de aldrig att känna sig nöjda och därmed till slut inte orka prestera mer och insjukna i 
stressrelaterade sjukdomar (Rose & Perski, 2008). Begreppet prestationsbaserad 
självkänsla kan därmed medverka till att förklara varför människor pressar sig hårt 
trots risker för hälsan (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson 2002). Vilken copingstrategi 
man använder som person kan vara avgörande i hur man hanterar den arbetsrelaterade 
stress som uppstår. Coping, är individens sätt att hantera livssituationer privat som på 
jobbet. Det finns två typer av copingstrategier, passiv eller aktiv coping. Aktiv coping 
är att utrycka sig, medan man i den passiva håller tyst om sina känslor. Studier har 
visat att en inadekvat känslomässig återhållen stresshantering, som den passiva, leder 
till försämringar i prestation och livslust. (Lundberg & Wentz, 2005; Whärborg. 
2002). De som använder sig av en passiv copingstrategi upplever troligen en större 
press att hela tiden behöva visa framfötterna då lönen är baserad på individnivå. Den 
individuella löneformen kan kännas både otrygg och oförenlig genom att inte kunna 
uttrycka när man inte orkar, vilket till slut leder till stress (Arvidsson, 2005). I en 
studie gällande arbetsrelaterad stress fann forskare en typ av personlighet som blir 
överengagerade i arbetet (overcommited) där deras arbetsprestationer är väl över vad 
man skulle anse som normalt, troligtvis i en strävan att anses effektiva och 
högpresterande (Tsutsumi, Kayaba, Theorell & Siegrist 2001). Denna studie 
undersökte inte stressupplevelsen på individnivå hos de anställda, men resultaten på 
sinnesstämning gör att det verkar som en fruktbar idé att gå vidare och undersöka 
individuella löners påverkan även på individnivå.  
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Ökningen av andelen anställda som jobbar övertid, har svårt att koppla bort tankarna 
ifrån jobbet och lider av sömnsvårigheter tyder på arbetsrelaterad stress 
(Riksförsäkringsverket, 2004). Individuell lönesättning kan tillsammans med en hög 
arbetsbelasting i långa loppet bli för ansträngande. Organisationen belönar de som 
ständigt presterar, men ser inte till konsekvenerna. Arbetsrelaterad stress kan leda till 
depressioner, utbrändhet, magbesvär och långvarig stressexponering kan även vara en 
bidragande orsak till hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2003; Persson 2005; 
Lundberg & Wentz, 2005; Whärborg, 2002; Riksförsäkringsverket, 2004).  Som 
organisation kan man tjäna på att inte endast fokusera på att ta fram motivation hos 
sina anställda genom lön, utan att även ta fram verktyg att kunna hantera den stress 
man upplever i arbetslivet. Det är viktigt för organisationen att förtydliga vad man 
förväntar sig av de anställda. De som presterar över denna nivå behöver hjälp att 
kunna hantera den press de upplever för att inte hamna i stress och ohälsa.  
 
Vad som orsakar stress är ingen bestämd faktor, det är snarare individens 
varseblivning och tolkning av situationen som avgör om det upplevs som en 
stressande situation eller inte. Två identiska stressituationer, som skapar lika stor 
obalans hos en person, kan upplevas helt olika och därmed svara man olika. 
(Sapolsky, 2004; Whärborg, 2002). Att urskilja lönen ur andra motivationsfaktorer 
samt ur olika stressfaktorer är problematiskt. Det finns många olika orsaker till varför 
en individ känner sig stressad eller motiverad. Det skiljer sig även mellan olika 
individer hur lätt de blir påverkade, vilken typ av individ de är och vad de anser är 
viktigt.   
 
Denna undersökning är gjord inom den offentliga sektorn 2004 vilket är viktigt att 
uppmärksamma. Det gör att denna undersökning har vissa begränsningar. Den är inte 
bara begränsad till staten utan också begränsad till Sverige och datat samlades in för 
fem år sedan. Undersökningen är dock specifikt inriktad på just staten vilket var ett 
medvetet val eftersom staten är en organisation som relativt snabbt gått från ett 
centraliserat fast lönesystem till en individbaserad löneform. Det är viktigt att betona 
att slutsatserna inte kan relateras till den privata sektorn eller andra offentliga sektorer 
eller hur det ser ut idag, fyra år senare. Därmed är det svårt att uttala sig om resultaten 
hade blivit detsamma om undersökningen inkluderat privata organisationer eller andra 
offentliga organisationer. För att kontrollera att den information som insamlats i 
denna undersökning är reliabelt och valid har kvalitetssäkringar gjorts, enkäten består 
av frågor och påståenden vars mätegenskaper är kända och prövade inom forskningen 
och reliabiliteten på frågorna har testats genom Cronbach alpha vilket gav godtagbara 
resultat. Resultaten skall ändå ses med försiktighet då gruppstorlekarna mellan de två 
grupperna, anställda med individuell lön och fast lön, var ojämna vilket kan ha 
påverkat resultatet. Det kan även ifrågasättas ifall de fem utvalda faktorerna i enkäten 
verkligen mäter motivation och stress. Organisationssamhörighet, arbetstrivsel, 
lönerättvisa, procedural rättvisa, distributiv rättvisa, informativ rättvisa och attityd till 
individuell lön har dock tidigare använts i studier gällande lönens påverkan på 
motivationen (Sverke & Sjöberg, 1994; Colquitt, 2001; Allen & Meyer, 1951; 
Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 2002). Sinnesstämning har använts i en 
tidigare studie, dock opublicerad, som ett mått för hälsa (Gustavsson, op.) och inte 
stress, det kan ifrågasättas om låg självskattad sinnesstämning kan omtolkas till 
upplevd stress och ohälsa. Frågan skapar dock ett intresse för vidare forskning inom 
området med en mer väletablerad stresskala för mer säkra resultat.  
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Att individuell lönesättning har en positiv inverkan på motivationen samtidigt som 
den har en negativ inverkan på arbetsrelaterad stress ställer frågan, finns det ett bättre 
alternativ? Att gå tillbaka till centraliserade fasta löneformer känns inte som en 
lösning, då kan organisationen förlora motivationen hos sina anställda. Men resultaten 
från denna studie öppnar upp för vidare forskning på individuell lönesättning och hur 
den påverkar anställda.  
 
Sammanfattningsvis kan av denna studie konstateras att individuell lönesättning är en 
löneform som ökar motivationen hos anställda men som även kan öka upplevelsen av 
stress. Organisationer som använder sig av löneformen, individuell lönesättning, bör 
vara medvetna om att löneformen kan leda till stress och ohälsa hos sina anställda.  
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