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Individuell lönesättning har tillämpats i drygt 20 år inom staten i 

Sverige. En förklaring till övergången är att arbetsgivaren trott att 

individuella löner ska bidra till ökad produktivitet via anställdas 

motivation. En studie från staten visade att anställda inte tyckte lönen 

var kopplad till arbetsutförande och majoriteten önskade tydligare 

lönepolitik. Nya lönesystem ställer ändrade krav på chefer, denna 

studie syftade till att uppmärksamma utmaningar med individuell 

lönesättning på statliga myndigheter utifrån lönesättande chefers 

perspektiv. Resultaten av sex kvalitativa intervjuer indikerar att 

lönekriterier inte alltid upplevdes vara tillfredsställande, bedömning 

kunde försvåras av viss blindhetsfaktor och att chefer upplevde 

balansgång om hur ärlig det var tillåtet att vara vid återkoppling. Det 

står oklart om medarbetarnas motivation påverkades positivt av 

individuell lönesättning, däremot upplevdes olägenheter då 

medarbetare jämförde löner. Ledarskapet upplevdes också ha viss 

betydelse. Resultaten relaterar delvis till tidigare forskning, men låter 

ändå en del frågor vara obesvarade varför fler studier skulle behövas. 

Att finanskrisen hållit i sig även under år 2009 i Europa och Nordamerika har knappast 

kunnat undgå någon. Krisen kan antas ställa än större utmaningar på ledningsgrupper 

inom organisationer i deras planeringsarbete och strategiska satsningar, däribland 

utvärderingen av de styrmedel som finns. Det kan konstateras att lön som styrmedel fått 

stor spridning på svensk arbetsmarknad (Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 

2002), och det finns mycket forskning kring lön i organisationer och huruvida 

människor kan styras med pengar samt vilken betydelse lönen har (t.ex., Deci & Ryan, 

1985; Jenkins, Mitra, Gupta & Shaw 1998; Kohn, 1993; Marsden & Richardson, 1994; 

Morse & Weiss, 1955; Pfeffer, 1997; 1998).     

Inom privat sektor på svensk arbetsmarknad har individuella löner funnits sedan 1930-

talet (Nilsson & Ryman, 2005). Det Sverige har haft gemensamt med andra OECD- 

länder som Storbritannien och Danmark exempelvis, är att i samtliga länder hade 

individuell lönesättning stort genombrott inom offentlig sektor sedan början på 1990- 

talet (OECD, 1995). Innan introduceringen av individuell lönesättning hade offentliga 

sektorns lönepolitik inte tagit hänsyn till individuella prestationer, de centrala avtalen 

byggde tidigare på att lönesätta befattningar och att utge generella lönepåslag lika till 

alla, och individuella lönepåslag efter anställningstid (Carlsson & Wallenberg, 1999). 

Under 1980-talet emellertid, fick svenska staten stora bekymmer med att rekrytera samt 

hålla kvar viss typ av arbetskraft, vilket så småningom ledde till en medveten förändring 

mot en mer individuell lönesättning. Under 1990- års avtalsrörelse ersattes därför det 

gamla lönegradssystemet med ett mer individuellt differentierat lönesystem, då staten 

gick från att lönesätta tjänster till att lönesätta individer. De centrala löneavtalen har 
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sedan flera år utformats för att möjliggöra lokal lönebildning (Vilhelmsson, 2004). I en 

skrivelse från Arbetsgivarverket framgår att på de flesta arbetsplatser inom staten idag 

grundar sig medarbetarnas löner på individuella resultat, där lönerna sätts av chefer 

utifrån lönekriterier som har grund i verksamhetens mål och myndighetens 

övergripande lönepolitik (Arbetsgivarverket, 2008a). Andra skäl till den förändrade 

lönepolitiken inom offentlig sektor har varit förhoppningen om ökad rörlighet mellan 

privat och offentlig sektor, samt strävan att minska löneklyftorna däremellan. Vidare har 

antagits att organisationens effektivitet kommer gynnas positivt via anställdas 

motivation och prestation (Eriksson et al., 2002). Följaktligen finns en uttalad tro hos 

arbetsgivaren att det med hjälp av lönesättning går att motivera och styra anställda att 

prestera bättre när det gäller att uppnå verksamhetens mål (Jenkins et al., 1998; Pfeffer, 

1997).   

Trots omfattande tillämpning av individuell lönesättning på svensk arbetsmarknad, är 

individuella ekonomiska incitament kontroversiella i vetenskapliga sammanhang. Även 

om det finns forskning som antyder att det finns positivt samband mellan individuella 

ekonomiska incitament och arbetsprestation, och därmed stöds av motivationsteorier 

som förstärkningsteori, förväntningsteori och målsättningsteori (Jenkins et al., 1998), så 

intar andra forskare en mer kritisk ställning (t.ex., Kohn 1993; Lazear, 1989). Kohn 

(1993) däremot, betonar att flertalet studier visat negativa korrelationer mellan 

prestation och lön. Kohn (1993) hävdar vidare att belöningar och straffsanktioner är två 

sidor på samma mynt, och att det skulle finnas en övertro till belöningar. När det 

handlar om att åstadkomma varaktiga beteenden och attityder är belöningar liksom 

straffsanktioner ineffektiva, och när belöningen försvinner återgår folk normalt sitt 

gamla mönster (Kohn, 1993). Lönesättande chefer antas därmed delvis möta nya 

utmaningar som är förenade med individuell lönesättning.  

Det tycks finnas tradition inom staten att utvärdera lönesättningspolitiken, samt att det 

finns ett flertal rapporter att tillgå (t.ex., Arbetsgivarverket 2004b; 2006; 2007; 2009). 

Trots att individuell lönesättning tillämpats inom privat sektor sedan 1930- talet 

(Nilsson & Ryman, 2005) och inom staten i drygt 20 år bara (Vilhelmsson, 2004), var 

ett grundantagande för den här studien att offentlig sektor generellt, och statliga 

myndigheter i synnerhet kommit längre än privat sektor med tillämpningen av 

individuell lönesättning, eftersom offentlig sektor omfattas av offentlighetsprincipen 

vilken ger insyn i verksamheten, där insynen antas skapa press på organisationerna att 

ligga långt fram i utvecklingen för att undvika kritik. Nästa antagande blev av den 

orsaken att då något ska undersökas som förändras i takt med att kunskapstillväxt sker 

bör det därför granskas i den fas där utvecklingen kommit som längst. Det råder vidare 

brist på kvalitativa studier inom statlig sektor som på djupet beskriver hur lönesättande 

chefer upplever situationer som försvårar men också underlättar individuell lönesättning 

i samband med lönerevisioner. Målsättningen var därför att uppnå en mer nyanserad 

kunskap och större medvetenhet kring individuell lönesättning, och i bästa fall bidra 

med nya infallsvinkar och förhoppningsvis definiera potentiella utvecklingsområden. 

Möjligen kan det vara så att det inte är orimligt att det går att styra medarbetare med 

pengar om det görs på rätt sätt, men för att göra rätt, behövs kunskap om vad som kan 

utvecklas innan målen i det statliga löneavtalet uppnås fullt ut.  
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Individuell lön  

Individuell lönesättning är ett styrmedel och syftar till att skilja goda från sämre 

arbetsprestationer, och belöna de goda arbetsinsatserna. Individuell lön varierar därför 

som en funktion av arbetsinsatsen och den individuella skickligheten (Pfeffer, 1997; 

1998), men hur individuell den individuella lönen är i verkligheten kan variera mellan 

sektorer, branscher och företag. Individuell lönesättning kan i praktiken innebära allt 

från förhandlingar enligt kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare på lokal nivå till 

enskild förhandling mellan individ och närmaste chef. Vidare finns det två sidor av 

individuell lönesättning, den ena gäller vid nyrekrytering och den andra i samband med 

lönerevisioner (Nilsson & Ryman, 2005). Individuell lönesättning i samband med 

nyrekrytering faller icke desto mindre utanför ramarna för denna studie.  

I Sverige finns ingen generell lag som reglerar löner, utan det är kollektivavtalet i 

förekommande fall med det löneavtal som styr lönen. Kollektivavtalet styr dock inte hur 

hög en lön får vara (Landsorganisationen i Sverige, 2003), däremot ställer regeringen i 

Sverige krav på statliga myndigheter att inte vara löneledande i relation till resten av 

arbetsmarknaden (Arbetsgivarverket, 2004a). De centrala löneavtalen ger ramar och 

riktlinjer och möjliggör därför till en lokal lönebildning som bättre utgår från varje 

verksamhets särskilda mål. Inom ramarna för centrala avtal är det upp till lokala parter 

att fritt organisera på det mest ändamålsenliga sättet, och processen för individuell 

lönesättning kan därmed se olika ut mellan olika och inom avdelningar på myndigheter 

(Arbetsgivarverket, 2008b). Ramavtal om löner med mera för arbetstagare inom det 

statliga avtalsområdet (RALS 2007–2010) är kollektivtavtal på central nivå, och kan 

betraktas som en överrenskommelse mellan personalorganisationer och arbetsgivare, 

där parterna ingått avtal om att arbetstagare som presterar bättre även ska ha mer i lön. I 

det statliga löneavtalet står att ”En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga 

grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är 

förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i 

förhållande till verksamhetsmålen.” (5§, RALS 2007-2010).  

Det alla organisationsincitament har gemensamt är att de talar om för arbetstagare 

specifikt vad som värderas och vilka prioriteringar som bör göras. Det finns olika slags 

löner, exempelvis kan lön baseras på anställningstid eller ålder. Likaså finns olika typer 

av prestationsbaserade löner, varav individuell lönesättning är en form. Individuell lön 

skiljer sig emellertid från andra prestationsbaserade löner, exempelvis från de som har 

som syfte att belöna hela arbetsgruppen eller en hel organisation (Pfeffer, 1997). En 

missuppfattning som tycks finnas är att individuell lönesättning skulle ge högre lön, 

men snarare är det främst fördelningsprinciperna som är annorlunda vid tillämpningen 

av individuell lönesättning (Eriksson et al., 2002).  

Individuell lön definieras i denna uppsats som den del av lönen som resulterar i ett 

individuellt påslag, alternativ nollbud, och som arbetstagare får i förhållande till 

individuell arbetsprestation och skicklighet i relation till bestämda lönekriterier, där 

bedömningen görs i samband med lönerevisioner. Individuell lön avgränsas i den här 

studien till att inte omfatta den ingångslön eller grundlön som nyanställda får, som 

förvisso också kan vara individuellt värderad, eller den individuella justering som kan 

vara aktuell mellan revisionsperioder och som förekommer inom vissa organisationer.   
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Lönekriterier och rättvisa – utmaningar för chefer  

Utvecklingen som resulterat individuella lönesystem ställer delvis nya krav på chefer att 

bland annat tydligt kunna kommunicera ut mål, ta fram lönekriterier och upprätthålla 

effektiva procedurer för bedömning (Pffefer, 1997). Rättvisa i bedömning, opartiskhet 

och konsekvent tillämpning av kriterier antas vara förutsättningar för fungerande 

lönesystem (Andersson- Stråberg, Sverke & Hellgren, 2007) och är därmed en annan 

balansgång chefer behöver kunna hantera. Samtidigt som ytterligare andra forskare för 

resonemang kring att bedömning och resultatmätning kan vara den svåraste utmaningen 

med belöningssystem (Gibbs, Merchant, Van der Stede & Vargus, 2009). Somliga 

hävdar att löneincitament endast kan vara effektiva i den mån korrekt värdering sker 

och då rätt saker värderas, men allt för ofta så mäts fel saker och då inte särskilt väl. Ju 

mer svårbedömd natur arbetet har, desto viktigare blir att anställda känner förtroende för 

dem som ska bedöma deras arbetsprestation (Pfeffer, 1997). Begrepp som prestation 

och kompetens kan däremot vara svåra att omvandla till konkreta lönekriterier. I 

tjänsteproduktion är det exempelvis ofta svårt att kvantifiera prestationer, och när 

prestationer är svåra att mäta behöver de uppskattas (Nilsson & Ryman, 2005). En 

studie som gjordes bland statligt anställda drog slutsatsen att det var viktigt att kriterier i 

samband med lönesättning upplevs som rättvisa och påverkbara för medarbetaren, 

annars förelåg risk för att det individuella lönesystemet fick motsatt effekt och 

motverkade motivation och engagemang bland anställda (Sverke, Näswall & Hellgren, 

2004). Flera studier indikerar liknande resultat (t.ex., Andersson- Stråberg, Hellgren & 

Sverke, 2005; Marsden & Richardson, 1994).  

Lönerättvisa är en term som kommer från den mer övergripande benämningen 

organisatorisk rättvisa (Andersson- Stråberg et al., 2007). Colquitt kunde på empirisk 

väg år 2001 visa att de fyra rättvisedimensionerna procedurmässig rättvisa, distributiv 

rättvisa, mellanmänsklig rättvisa och informativ rättvisa var skilda från varandra, 

dessförinnan var organisationsforskningen mestadels fokuserad på de två förstnämnda. 

Sedermera bidrog senare forskning med nya perspektiv på rättvisa som slutligen 

Colquitt validerade att omfatta fyra rättvisedimensioner, efter att ha spjälkat 

interaktionell rättvisa till de två dimensionerna, mellanmänsklig- och informativ rättvisa 

(Colquitt, 2001). Den första studien som applicerade Colquitts mått av organisatorisk 

rättvisa kopplat till individuell lönesättning fann förutom stöd för den fyrdimensionella 

uppdelningen, även att upplevelsen av lönesättvisa kunde prediceras av variabler 

kopplade till arbetsklimat men även till faktorer relaterade till själva 

lönesättningsproceduren. Rättvisa visade sig dock endast haft marginell effekt på 

anställdas attityder, men ändå varit ett viktigt mål i sig själv eftersom förutsättningen för 

framgång av lönesystem var att det uppfattades som rättvist (Andersson- Stråberg et al., 

2007).    

Kännetecken för procedurmässig rättvisa var medinflytande över beslutsprocesser, 

konsekvent tillämpning av kriterier över tid och personer, opartiskhet i bedömningar, 

det vill säga frånvaro av subjektivitet och psykologiska bias, noggrannhet och etik 

(Colquitt, 2001). Procedurmässig rättvisa hänför till aspekter som har med själva 

förfaringssättet i bedömningen att göra. Processen ska kunna erbjuda 

korrigeringsmöjligheter om felaktig värdering och bedömning skett. Upplevelser av hög 

procedurmässig rättvisa har visat sig ha positivt samband med inre motivation och 
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prestation vilket talar för att rättvisa beslutsprocesser ger en potentiell möjlighet att 

förbättra inre motivation bland anställda (Zapata- Phelan, Colquitt, Scott & Livingston, 

2009). Colquitt (2001) refererar till distributiv rättvisa som värderingen av 

beslutsprocessen och om hur individen uppfattar kvittot - slutprodukten som rättvis eller 

inte- där värdering bland annat bygger på jämförelse med hur det gått för andra 

personer. Distributiv rättvisa främjas av när resultat överensstämmer med implicita 

normer för tilldelning, exempelvis jämlikhet (Colquitt, 2001). Det antas att personer 

som upplever att de har för hög lön kommer kompensera detta genom att arbeta hårdare, 

och i motsats kommer personer som upplever att de har för låg lön arbeta mindre 

(Adams, 1965, refererad i Eriksson et al., 2002). Individer som bedömer sin arbetsinsats 

vara högre än genomsnittet kommer uppleva känslor av orättvisa menar Motowidlo 

(1982), som fann att de medarbetare som tenderade att tro att de presterade över normen 

i mindre utsträckning var nöjda med sin lön och att dessa individers upplevda 

arbetsinsats ofta skilde sig från den lönesättande chefens upplevelse av samma. 

Motowidlo (1982) diskuterade möjligheten att självuppfattningen av prestation skulle 

kunna hänga samman med självkänsla, och att personer med hög självkänsla i högre 

grad tenderade att överskatta sig själva. Det kan alltså uppstå problem med personer 

som överskattar sig själva, vilket kan leda till minskat förtroende för chefen i 

förlängningen, samt bristande lojalitet och engagemang hos medarbetaren (Kohn, 1993; 

Pfeffer, 1998). Vroom (1995) menar att om en person jämförde sig med en annan som 

tjänade mindre men hade liknande befattning ledde det till missnöje hos den som 

jämförde lönerna. På samma sätt uppstod missnöje om jämförelse skedde med en person 

som tjänade lika mycket men hade en lägre befattning. I motsats upplevdes 

tillfredsställelse av medarbetaren då jämförelse förekom med någon som tjänade mer 

men även hade högre befattning eller med någon som tjänade lika mycket med samma 

befattning (Vroom, 1995).  

Mellanmänsklig rättvisa refererar till respektfull och korrekt behandling (Colquitt, 

2001). Denna typ av rättvisa tenderade att urholkas om otillbörliga uttalanden förekom 

eller kränkande behandling skedde. Mellanmänsklig rättvisa ställer därför krav på 

auktoriteter att skickligt kunna kommunicera ut budskap och inskränker därmed rätten 

att göra vissa typer av uttalanden. En annan studie kunde emellertid inte påvisa att 

interpersonell rättvisa var signifikant relaterad till vare sig inre motivation eller 

prestation (Zapata- Phelan et al., 2009), dock finns ytterligare andra studier som kunnat 

visa att prestation och hög grad av mellanmänsklig rättvisa samvarierade positivt med 

varandra (t.ex., Rupp & Cropanzano, 2002). Informativ rättvisa refererar till då chefer 

ger uttömmande motiveringar till sitt beslutsfattande, och främjas av genuin 

uppriktighet och ärlighet (Colquitt, 2001).  Det görs ett hypotetiskt antagande gällande 

informativ rättvisa, och att det på sannolika skäl kan antas att individer som regelbundet 

får återkoppling på sina arbetsprestationer samt känner till bedömningsgrunderna för 

lönesättningen och får goda motiveringar till fördelningen av lönepotten också kommer 

uppleva informativ rättvisa som högre (Andersson- Stråberg et al., 2005). 

Motivation, kontroll och styrning 

Kontroll och styrning är centralt för all företagsledning. Styrning handlar om hur 

företagsledningen ska få anställda att arbeta i enlighet med organisationens mål, och av 

den anledningen har styrning nära koppling till motivation. Olika typer av teorier har 
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olika slutsatser för vilket som är det bästa sättet att uppnå kontroll och styrning på, men 

där det i samtliga teorier finns psykologisk utgångspunkt om hur människan fungerar. 

Ett steg närmare kontroll och styrning är då organisationer försöker motivera sina 

medarbetare genom olika belöningar (Pfeffer, 1997).  

Det har bedrivits mycket forskning kring motivation, och det finns därför en rad 

definitioner på hur motivation kan betraktas. En definition som Vroom (1995) gjort är 

genom att dela upp motivation i tre delkomponenter. Motivation kan dels hänföras till 

fenomen som stimulerar mänskligt beteende, dels till vad som leder och styr dessa 

beteenden samt om hur specifika beteenden ska upprätthållas. En alternativ definition är 

att det går att betrakta motivation som interna processer som aktiverar, vägläder och 

upprätthåller beteende, särskilt målinriktad handling (Baron, 1991). Arbetsmotivation 

definieras av Katzell och Thompson (1990) som en bred konstruktion av skilda 

processer som består av ”arousal” (som syftar till känslomässig positiv affekt), utstakad 

riktning i handling, magnitud och ihållig ansträngning i riktning mot mål. 

Motivation delas vidare in i inre och yttre motivation. Inre motivation är närvarande i 

beteende och handling som utförs för dess egen skull (Dacey, Baltzell & Zaichkowsky, 

2008; Kohn, 1993) och yttre motivation kan tillskrivas beteende som står i direkt 

relation till en yttre orsak (Dacey et al., 2008). På ett djupare plan har inre motivation 

grund i sådant som finns inom individen själv, och inte kan förklaras av yttre stimuli. 

Inre motivation bottnar i att människor har behov av utveckling samt känsla av kontroll 

över livets gång. Den inre motivationen gör på så sätt att en handling blir attraktiv i sig 

själv utan att kompensation behövs i gengäld (Deci & Ryan, 1985). Kohn diskuterar 

styrkan som inre motivation har, och menar att inga artificiellt incitament kan mäta sig 

med styrkan som finns hos inre motivation. Personer som gör ett bra jobb kanske blir 

glada av att få bra betalt, och till och med gladare av att vara riktigt välbetalda, men 

drivkraften hos dessa arbetsamma individer finns inte i den ekonomiska ersättningen, 

varför yttre motivation antas vara substitut för genuint arbetsintresse. Incitament kallas 

inom psykologisk forskning för yttre motivatorer. Problemet med dem är att de inte 

ändrar de attityder som ligger till grund för beteende, eftersom de inte skapar ett 

varaktigt engagemang. Yttre motivationsfaktorer ändrar beteendet endast temporärt 

medan attityder och värderingar människor har i grunden tenderar att kvarstå (Kohn, 

1993).  Det finns empiriskt stöd som talar för att då en yttre belöning försvinner minskar 

sannolikheten att samma aktivitet kommer uppstå av egen fri vilja. När personer är 

motiverade av yttre faktorer är primärt fokus att klara av målen ändamålsenligt i syfte 

att uppnå andra viktigare mål (Pittman, Emery & Boggiano, 1982).   

Det är få skolbildningar förutom psykologisk som skiljer mellan inre och yttre 

motivation, där det är vanligare med enkla antagandet att inre och yttre motivation är 

additiva processer och för att uppnå bästa effekt är logiken att båda tillsammans bör 

vara bättre än en var för sig (Kohn, 1993). Men studier har visat att verkligheten inte 

följer samma logik, och att yttre incitament kan minska inre motivation (t.ex., Amabile, 

Hennessey & Grossman, 1986). Utifrån att motivation kan delas in i inre och yttre, är 

motivationsteorier uppdelade enligt samma kategorisering. Katzell och Thompson 

(1990) delar in motivationsteorier till att antingen vara exogena eller endogena. 

Exogena teorier hänför till yttre motivation och dit klassas behovsteorier, 

förstärkningsteorier, belöningsteorier och målsättningsteorier bland andra. Endogena 
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motivationsteorier, berör inre motivation, och är bland andra attitydteorier, 

rättviseteorier och förväntansteorier. Exogena teorier tar sikte på att motivation kan 

styras genom förändringar av externa faktorer, exempelvis genom incitament, ledarskap 

eller genom sociala faktorer. Endogena teorier säger i motsats att motivation går via 

mellanliggande variabler, som exempelvis förväntningar och attityder (Katzell & 

Thompson, 1990). 

Dilemman med incitament  

I ett dokument från Arbetsgivarverket som vänder sig till statliga myndigheter står att 

”Löner och andra anställningsvillor är kraftfulla styrmedel för verksamheten. 

Lönepolitik och lönesättning är strategiska instrument /…/ Individuell och differentierad 

lönesättning syftar till att öka motivationen för medarbetaren /…/ ” (Arbetsgivarverket, 

2008b, sid7). Det kan ligga nära till hands att dra slutsatsen att individuell lönesättning 

är överlägsen andra löneformer och inte har några otillräckligheter. Däremot visar 

verkligheten en annan bild och en omfattande rapport gjord 2004 inom statlig sektor 

visade resultaten att 45 % av de tillfrågade inte alls, eller endast i mycket liten 

utsträckning tyckte att lönen var kopplad till deras arbetsutförande. En majoritet på 60 

% tyckte dessutom att lönen borde vara ännu mer individuell, samt att 81 % önskade 

tydligare lönepolitik. Önskan om tydligare lönepolitik tolkades bero på bristande 

kommunikation och tydlighet från ledningen. Lönen upplevdes heller inte som rättvis av 

majoriteten (Sverke et al., 2004).  

Pfeffer (1998) påstår att ekonomisk teori bär skulden för påståendet att människor 

enbart arbetar för pengar, vilket kanske stämmer in på vissa arbetstagare, men möjlighet 

till lärande, socialt erkännande och tillfredsställande relationer var nyckelfaktorer för 

motivation i arbete för många andra hävdar Stajkovic och Luthans (2001). I en annan 

studie upplevdes arbetet vara tillfredsställande då frihet i arbetet fanns, variation och 

möjlighet till återkoppling på utförd prestation gavs (Hackman & Lawler, 1971). Båda 

dessa studier refererar till faktorer som kan kopplas ihop med arbetsklimat, och betonar 

därmed inte lönen som primär för arbetsmotivation. Att lön har sekundär betydelse för 

motivation framhålls även av flera andra (t.ex., Deci & Ryan, 1985; Eriksson et al., 

2002; Kohn, 1993; Pfeffer, 1997; Wallenberg, 2000).   

Risken som finns är att åtgärder inom organisationer som inte främjar motivation kan ge 

upphov till dolda kostnader som kan vara svåra att överblicka (Marsden & Richardson, 

1994). Vissa går så långt som att hävda att individuell lönesättning försämrar prestation 

och samarbete i grupp, uppmuntrar till kortsiktigt fokus och formar individer att tro att 

lön inte är kopplad till prestation utan snarare handlar om att ha rätt personlighet och 

gynnsamma relationer (Pfeffer, 1998). När samarbete mellan medarbetare är viktigt kan 

prestationsbaserade löner minska samarbetet inom gruppen och ge upphov till 

konflikter, eftersom då medarbetare inte enbart gynnas av egna framgångar utan även av 

andras misslyckanden (om det är en relativ bedömning av gruppens medlemmar som 

görs) vilket leder till intern tävling inom organisationen. Inom högre befattningar tycks 

detta vara ett än större problem, då dessa jobb tenderar att ha större andel individer som 

är tävlingsinriktade (Lazear, 1989).   Att arbeta för incitament minskar dessutom 

kreativiteten i arbetet hävdar andra (Amabile et al., 1986). Belöningssystem var i 

synnerhet negativa när arbetsuppgifter var intressanta nog att belöningar inte var 
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nödvändiga, samt då arbetsuppgifterna var så komplexa att det inte fanns enkla sätt att 

lösa dem på (McGraw, 1978 refererad i Pfeffer, 1997).   

Teorin om självuppfattning (eng., self-perception theory) kan tänkas förklara 

skadeeffekten på inre motivation. Enligt teorin finns en skadeeffekt på inre motivation 

på grund av yttre belöning. Teorin tar utgångspunkt i att människor rationaliserar sitt 

handlande utifrån omständigheter utanför individen. Att belöna människor för redan 

angenäma uppgifter kan leda dem att tro att deras handlande var orsakat av den yttre 

belöningen snarare än av den sanna arbetsglädjen, och att ett dillemma kan då uppstå 

inom individen. Teorin om självuppfattning säger att individer i de lägen reducerar den 

inre motivationens betydelse och lättare sluter sig till tron att deras beteende var resultat 

av den yttre belöningen (Bem, 1972). Övertillfredsställelseeffekter, av detta slag, 

inträffar i synnerhet då någon erbjuds en onödig belöning i förväg med en tydlig hint 

om att syftet är att kontrollera beteende.   

Personer som till större delen var motiverade av yttre faktorer var känsligare för 

övertillfredsställelseeffekter av detta slag än de som till större del var motiverade av inre 

drivkrafter (Pittman et al., 1982). Rosenfield, Folger och Adelman (1989) talar om 

betydelsen att koppla belöningar till reell kompetens. De kunde i sin studie visa att 

belöningar som var signaler på genuin individuell kompetens knuten till en specifik 

uppgift, och som fick människor att känna sig duktiga på det de gjorde ökade den inre 

motivationen. Tvärtom, belöningar som hade syfte att kontrollera och överhuvudtaget 

inte vara knutna till kompetens, uppmuntrade istället tanken om att belöningen var 

orsaken till handlingen och minskade således den inre motivationen. I gruppen där 

individer trodde att deras lön hängde samman med kompetens, ledde den högre lönen 

till en än större vilja att arbeta, större uppskattning för arbetsuppgiften och till mer fritid 

som las till förfogande för arbetet. I kontrollgruppen där lön bestämdes slumpmässigt 

och inte var kopplad till kompetens, blev resultatet motsatt och en hög lön innebar 

mindre vilja att arbeta, mindre gillande för uppgiften och mindre fritid som las ner i 

arbetet (Rosenfield et al., 1980).  

En studie som studerat löneskillnader inom universitetsvärlden fann att ju större 

löneskillnader och lönegap som fanns inom en akademisk avdelning desto lägre var 

tillfredsställelsen, produktiviteten och samarbetet mellan arbetstagare. Lönespridningen 

visade sig dock ha mindre negativa effekter på tillfredsställelsen på privata universitet 

eftersom där inte finnas samma insyn och tillgång till information. Studien aktualiserade 

frågan om lönekomprimering eller till och med att lika lön för att främja harmoniska 

sociala relationer, samarbete och engagemang på arbetsplatser (Pfeffer & Langton, 

1993). En brittisk studie från offentlig sektor visade att prestationsbaserad lön hade liten 

positiv effekt på motivationen och kan till och med gjort vissa medarbetare 

omotiverade, varför slutsatsen drogs att den totala nettoeffekten på motivation kan ha 

varit negativ, det trots att majoriteten av deltegarna i studien hade uppgett att de var för 

och hade överlag en positiv inställning till prestationsbaserad lön. Om 

prestationsbaserad lön inte bidrar till att öka motivationen är det osannolikt att den då 

kan öka prestationen. En förklaring till resultaten som diskuterades var att orättvisa i 

bedömningen kunde spelat in (Marsden & Richardson, 1994). I samma anda visade en 

longitudinell studie som undersökt effekten av lanseringen av prestationsbaserad lön, 

inte någon permanent effekt mellan den nya löneformen och organisationens 
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avancemang (Pearce, Stevenson & Perry, 1985). Kohn resonerar kring att om finansiella 

incitament driver upp motivation och därmed påverkar produktivitet, borde i motsats 

frånvaro av incitament minska produktivitet och det var exakt vad som hände då ett 

företag avvecklade incitament som hade funnits inom organisationen under en längre 

tid, produktiviteten sjönk till en början. Av en slup, upptäckte företagsledningen långt 

senare efter flera månader, då uppföljning hade skett inom samma företag som 

avvecklat incitament att produktionen återigen hade stigit och till och med blev större än 

innan. Detta trots att incitament hade upphävts (Kohn, 1993). 

I motsats finns andra studier som pekar på att lön i större grad bör vara kopplad till 

prestation. En bred och omfattande metaanalys av Jenkins et al., (1998) gav stöd åt 

slutsatserna att oavsett vilken typ av incitament som framförs av organisationen och 

oberoende av inre motivation så fanns det likväl positivt samband mellan incitament 

och arbetsprestation.  Under lönerevisioner utgör lönekriterierna bedömningsgrunden, 

målsättningsteori säger exempelvis att det finns positivt samband mellan svåra och 

utmanande mål och arbetsprestation, i motsats till vaga mål. Tydliga mål antas vara 

grunden för att målstyrning i en organisation ska fungera eftersom tydlighet utstakar 

handlingsriktning (Locke & Latham, 1990). Att försöka bena ut vilken betydelse enbart 

lönen har för motivation är inte enkelt menar Wallenberg (2000) och för resonemang 

kring att arbetsplatsfaktorer, motivation och lön är ömsesidigt påverkande delar, och att 

det kan räcka med att påverka en isolerad åtgärd för att komma åt de övriga.    

Syfte  

Föreliggande studie hade som syfte att belysa perspektiv av individuell lönesättning 

som upplevdes utmanande av lönesättande personer, verksamma inom statliga 

myndigheter i Sverige. Studien tog således fasta på att granska upplevelser, genom 

kvalitativa intervjuer kopplade till arbetsprocessen i samband med lönerevisioner och 

utmaningar i betydelsen som dels kunde försvåra liksom underlätta tillämpningen av 

individuell lönesättning. Särskilt fokus riktades mot utmaningar kopplade till chefens 

roll, lönekriterier, hur bedömning sker, motivation och rättvisa. På ett övergripande plan 

har målsättningen varit att få en djupare förståelse för individuell lönesättning som 

process, fånga in spännvidder av upplevelser hos lönesättande chefer och att beskriva de 

faktorer och fenomen som upplevdes vara utmanande med styrinstrumentet. 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Urvalet har varit handplockat efter tre urvalskriterier, och omfattade personer från 

statliga myndigheter, där det i tjänsten ingick att sätta löner på andra medarbetare 

(mandat för lönesättning i samband med lönerevisioner) samt erfarenhet på minst två år 

av individuell lönesättning. Från Arbetsgivarverkets förteckning på internet över statliga 

myndigheter i Sverige valdes slumpmässigt åtta myndigheter ut, varefter kontakt togs 

med myndigheterna.   

Efter samtal till myndigheterna och förfrågan om den person som var intressant att 

intervjua utifrån de tre angivna urvalskriterierna, togs kontakt per mail då ett 
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presentationsbrev (bilaga 1) skickades ut till berörda personer. Kort därefter, i ett andra 

steg under rekryteringsprocessen, togs kontakt igen med de personer som hade fått 

presentationsbrevet per telefon med ytterligare en förfrågan om att ställa upp på intervju 

och en avstämning gjordes slutligen att urvalskriterierna som fanns i presentationsbrevet 

var uppfyllda varefter intervjutid bokades. Vid två tillfällen hänvisade de utvalda 

personerna till kollegor varefter samma rekryteringsprocess upprepades. Totalt har åtta 

olika myndigheter kontaktats varav sex har medverkat i denna studie. En av kontakterna 

återkom inte om svar inom angiven tidsram och ströks därmed, trots att personen i fråga 

senare var villig att ställa upp. Den andra myndigheten som föll bort, gjorde det på 

grund av att den utvalda personen som initialt hade kontaktats precis hade gått i pension 

och hänvisade till kollega, som i sin tur enbart kunde ställa upp på telefonintervju och 

därmed inte var aktuell.  

Totalt intervjuades sex personer, två av intervjupersonerna var män och fyra kvinnor, 

samtliga med en anställningsgrad på 100 %. Deltagarna i studien har haft varierande 

befattningar och utbildningar. En var 53 år gammal, enhetschef med högskoleutbildning 

i arbetsvetenskap och som lönesättande chef för åtta personer med erfarenhet av 

lönesättning sedan 1980- talet enbart från offentlig sektor. En person var 64 år, 

personalchef med juristexamen och lönesättande chef för 28 medarbetare och med 20- 

års erfarenhet av lönesättning. Tredje personen var 39 år gammal, enhetschef med 

civilingenjörutbildning, ansvarig för lönesättning av 30 medarbetare och med tre års 

erfarenhet av individuell lönesättning. En annan var personalchef, 52 år gammal, 

utbildad socionom och lönesättande chef för fem personer och totalt 20 års erfarenhet av 

lönesättning. En var HR- specialist, 61 år gammal, utbildad personalvetare med ansvar 

för åtta medarbetares löner. En sjätte personen var anställd som kontorschef, 50 år 

gammal och med en treårig ekonomisk gymnasieutbildning och ansvar för 45 

medarbetares löner och med tio års erfarenhet av individuell lönesättning. De 

myndigheter som ingick i studien var Naturvårdsverket, Vägverket, Migrationsverket, 

Centrala studienämnden (CSN), Stockholms universitet samt Skatteverket (presenterade 

i slumpmässig ordning). Alla medverkande i studien arbetade i Stockholm, utom en som 

hade sin bas i Göteborg.  

Datainsamling 

Data samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer enligt anvisningar i 

Langemar (2008). Samtliga intervjuer pågick i cirka 45 minuter utom en intervju som 

varade i cirka 30 minuter efter en rekonstruktion. Intervjuerna ägde rum på deltagarnas 

arbetsplatser, utom vid ett tillfälle då en intervju gjordes på ett hotell, då en av 

undersökningsdeltagarna var på tjänsteresa i Stockholm. Intervjuerna skedde i avskilda 

miljöer för att minska störande inslag. Deltagare utlovades konfidentiellitet innan 

intervjuerna började spelas in och att exempelvis enskilda svar inte skulle kunna 

kopplas till respondenterna, att deltagandet när som helst kundes avbrytas samt att det 

var frivilligt att svara på frågor som upplevdes känsliga. Tillåtelse att spela in 

inhämtades från samtliga deltagare samt att det av implicit handlande framgick att inte 

någon ersättning skulle erhållas i utbyte mot deltagande. Slutligen erbjöds personerna 

att ställa frågor angående oklarheter innan intervju och inspelning började.  

Alla intervjuer spelades in med elektronisk diktafon och transkriberades därefter 

ordagrant. Efter första intervjun upptäcktes i samband med transkribering att 
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bakgrundfrågor tog mycket av intervjutiden, få svar på och transkribera. Ett skriftligt 

ifyllandeformulär kom därför till efter första intervjun och omfattade tio frågor bland 

andra rörande befattning, erfarenhet och utbildning. Efter genomförd intervju visade sig 

en av intervjuerna inte blivit inspelad, med anledning av det fick den göras om på nytt 

med samma intervjuperson. Den andra intervjun hade 30 minuter som tidsram och 

genomfördes utifrån en annan struktureringsmetod. Efter iakttagelsen att intervjun inte 

hade blivit inspelad togs anteckningar om allt som var viktigt i relation till syftet och 

skrevs ner i punktform. Den andra intervjun hade som syfte att återskapa den 

ursprungliga intervjun som gick förlorad. Frågorna var av karaktären ”Förra gången vi 

pratade så kunde du berätta för mig att /…/, kan du berätta vad du menade?”.   

Frågorna under intervjuerna utgick från en intervjuguide som bestod av tre delarna: 

frågeområden, teman och färdigformulerade frågor. Exempel på frågeområden var 

bland andra lönesamtal och lönekriterier. Under varje frågeområde fanns sedan flera 

stickord. Exempel på teman var bland andra motivation, problemområden, fackets roll, 

orättvisor och svårigheter. Del tre i intervjuguiden bestod av sju färdigformulerade 

öppna frågor, exempelvis ”Hur vill du att individuell lönesättning ska utvecklas i 

framtiden?” eller ”Händer det något med medarbetares motivation när de får ett lägre 

påslag än de räknat med?”. Intervjuguiden bestod inledningsvis av två frågor som var 

frikopplade från de tre övriga delarna i intervjuguiden, och hade som syfte att få igång 

ett berättande från lönesättande chefer utan att närmare detaljfrågor ställdes, frågorna 

var ”Första tanke när jag säger individuell lönesättning?” och ” Hur ser du på 

individuell lönesättning?”. Intervjuguiden användes inte strikt utan var främst 

konstruerad att täcka in övergripande tänkbara områden. Beroende på hur deltagare 

sedan svarade och i början kom in på ämnet och förhöll sig till teman, anpassades frågor 

därefter och därmed också ordningen av frågorna. Under processens gång har även 

intervjuguiden till viss del ändrats och förbättrats eftersom transkribering skett parallellt 

med pågående intervjuer. I slutskedet kunde en än mer öppen diskussion föras med 

syftet i bakhuvudet och med ringa stöd av intervjumallen eftersom intervjuguiden i 

slutskedet var bekant. Eftersom syftet i sig har varit att identifiera problemområden 

skulle frågor av enbart den karaktären kunna upplevas som stötande och fått effekten av 

att respondenten inte skulle varit lika villiga att svara, för att lätta upp stämningen och 

delvis få spontana ingångar till ämnet har följdfrågor varierat. Frågorna i intervjuguiden 

bygger till viss del på en mindre pilotstudie från kursen ”Vetenskaplig metod och 

statistik, 15 hp” och togs fram på egen hand. De två intervjuer som ingick i den studien 

har dock inte använts eftersom syftet kom att snävas av. Andra inslag i intervjuguiden 

bygger på inspiration från genomläsning av litteratur på området, samt anpassning av 

vad som framkommit i intervjuer och med synpunkter från handledare. Tre deltagare 

ombads att per mail skicka ut lönekriterier som myndigheterna tillämpar i samband med 

lönerevisioner innan intervjun, men endast en persona mailade ut i förväg och de två 

andra överlämnade kriterierna i samband med intervjun. Dock har inte de dokumenten 

använts i studien förutom för att bygga förståelse. 

Analys  

Loggbok fördes från och med då studien startade i syfte att samla tankar och idéer på ett 

ställe och användes mest till hjälp för diskussionsavsnittet. Data har analyserats genom 

en kombination av induktiv och deduktiv tematisk analys enligt Langemar (2008). Det 

förekom ingen skillnad under analysprocessen mellan induktiva och deduktiva teman, 
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förutom att rubrikerna redan från början fanns för deduktiva teman. Citaten som har 

lyfts fram har i vissa fall anpassats en aning från talspråk till skriftspråk. Resultatet 

består av fem teman där två teman varit teoristyrda och deduktiva: ”lönekriterier” samt 

temat ”motivation och rättvisa”. De tre övriga ”bedömningsprocessen”, ”affektiva 

utmaningar” samt temat ”ledarskap” har vuxit fram under analysens gång och har 

således varit induktiva.  Resultat har presenterats i en ordning som kan antas följa ett 

kronologiskt skeende under en lönerevisionsprocess.  

 

Resultat 

Lönekriterier  

Uppfattningar hos lönesättande chefer skilde sig åt ifråga om hur breda eller smala 

lönekriterier borde vara. Somliga betonade att för smala kriterier inte skulle fungerat i 

deras organisationer, eftersom kriterierna då skulle skapat fastlåsning och gjort att de 

skulle krockat med regleringsbrev och andra styrdokument som fanns inom 

myndigheten. Således betonades vikten av breda kriterier som en medveten 

ledningsstrategi på grund av målsättningen och önskan om att komma ifrån 

detaljstyrning, vilket för smala kriterier skulle kunna inneburit. Som skäl för denna åsikt 

uppgavs exempelvis att myndigheten kunde ha en så pass diversifierad verksamhet och 

att breda kriterier då var bästa alternativet, lönepolicyn gav då däremot utrymme till de 

lönesättande cheferna att tillämpa visst tolkningsutrymme. En intervjuperson påpekade 

dock den potentiella osäkerheten i vad ett sådant tolkningsutrymme kunde innebära, och 

menade att exakt samma kriterier kunde ge olika tillämpning på samma medarbetare 

beroende på vilket förhållningsätt den lönesättande chefen hade.    

Beroende på att vi har olika lite syn på hur vi lägger våra potter. Om vi säger så 

här, min grundsyn är att alla har rätt till något påslag, vi kan bara börja i den 

ändan, därför att du har varit här och jobbat hela året, du har utfört ett arbete och 

så vidare, så något slags påslag ska du ha. Så kan det ju finnas de som säger så 

här, att dom har varit här och jobbat men dom har inte bidragit i stort sett med 

någonting, alltså blir det nollbud.  

Andra lönesättande chefer gav uttryck för att lönekriterier i vissa lägen var för 

allomfattande och breda, och att smalare kriterier skulle föredragits. Problemet ansågs 

ligga i att, i och med att kriterierna var så pass breda blev baksidan att de även blev 

nästintill vaga. En av de intervjuade menade att breda kriterier upplevdes besvärliga på 

grund av att då nästan alla medarbetare på ett eller annat sätt kunde passa in i 

lönekriterierna. Något som några intervjupersoner tyckte, på de myndigheter där breda 

och mer generellt kriterier fanns var att kriterierna inte var det hjälpmedel i 

bedömningen som de var tänkta att vara. Breda kriterier upplevdes därför inte ge någon 

riktigt prioritering och vägledning i samband med lönesättningsprocessen. Det var 

därför inte ovanligt att avdelningar hade plockat ut kriterier och på så sätt gjort egna 

viktningar av kriterier beroende på vilket uppdrag avdelningen eller enheten hade, vilket 

även lönepolicyn gav utrymme för. Som en person uttryckte sig rörande prioritering av 

lönekriterier: ”Att vara nytänkande och kreativ kanske inte alltid är lika viktigt, utan då 

vill man kanske ha någonting annat där”. En strategi som ansågs underlätta 

bedömningsprocessen, tolkningen och tillämpningen av lönekriterier var att i 
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ledningsgrupper diskutera lönekriterier. På så sätt upplevdes lönekriterierna blir mer 

greppbara och det upplevdes bli enklare under lönesättningsprocessen. En av personerna 

i studien berättade att vederbörande hade utvecklat en egen modell och tolkning av 

kriterier i lönepolicyn, främst på grund av erfarenheten att personen ifråga tyckte det var 

viktigt med ett personligt ledarskap samt insikten av att medarbetare tog till sig kriterier 

enklare om de till viss del var visuella i form av figurer och dylikt. Den personliga 

modellen användes då som ett hjälpmedel till den övergripande lönepolicyn inom 

myndigheten. Till följd av den egna modellen upplevde personen i fråga att de 

personliga samtalen med medarbetare i samband med lönerevisioner gick smidigare 

eftersom det blev enklare och mer överskåligt med hjälp av en visuell modell. En 

snarlik uppfattning som även andra personer uttryckte var att det med hjälp av tydliga 

lönekriterier som underlag gick enklare att motivera löner för medarbetare.  

Flera gav uttryck för att lönekriterier inte enbart innefattade bedömningsgrunder som på 

ett enkelt sätt kunde värderas. Kvantitativa aspekter exempelvis, antal uppdrag, 

debiteringsgrad hur många timmar som användes för varje uppdrag och så vidare, 

upplevdes inte svåra att följa upp. Däremot att utvärdera kvalitén i uppdrag och vilka 

effekter det fick för organisationen ansågs ibland som svårt att värdera. Lönekriterier 

upplevdes också delvis kunna bli inaktuella om exempelvis andra styrdokument inom 

organisationen hade ändras eller kommit till. Det upplevdes viktigt att den övergripande 

visionen hängde samman med lönekriterier, eller då en ny vision utarbetas att samtidigt 

lönekriterierna anpassas efter samma principer. Eller som en intervjuperson gav uttryck 

för: ”Så då kan vi inte jobba mot något som var 2008, utan vi ska ju jobba strategiskt 

mot 2012, 2015, där den här visionen ligger och så därför så använder jag den.” 

Bedömningsprocessen    

Nästan samtliga personer påpekade att viss risk för ovidkommande hänsyn i samband 

med bedömningsprocessen förelåg, och utmålade den potentiella risken att lönesättning 

kunde bli värdering för person av diverse anledningar, exempelvis att medarbetare 

kunde fått en stämpel på sig som aldrig gick ur.   

Jag har sett personer som, jag har varit med genom åren att det har varit personer 

som kanske uppträtt på ett visst sätt eller varit på ett visst sätt och får en stämpel 

på sig. Sen går den aldrig ur. Och det gillar inte jag, och det har jag sett. 

Utmaningen antogs då ligga i att kunna bryta sig loss som lönesättande chef och bara se 

leverans, att kunna skilja på sak och person och endast inkludera sådant i bedömningen 

som medarbetare bidragit med som fått effekt för organisationen.  

Då det är svårt att ha en uppfattning om en annan person, och då bedömer du det 

med direkt på subjektiva grunder. Jo, men den här personen säger bra saker, den 

här personen bidrar kanske i arbetsgruppen och så här, men får det effekter? Det 

är en sak. Den här personen är kanske jätteverbal och trycker på just de knapparna 

som vi vill ska tryckas på. 

Olika strategier nämndes av de lönesättande cheferna som användes för att kringgå 

psykologiska bias. Många lönesättande chefer nämnde vikten av struktur och systematik 

i bedömningsprocessen, samt medvetenheten om psykologiska fallgropar som viktiga. 
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Fler strategier som nämndes var att diskutera löner på enskilda medarbetare med andra 

kollegor för att komma fram till en gemensam och förhoppningsvis mer opartisk 

bedömning, göra så grundliga analyser som möjligt för att kunna motivera med sakliga 

och tydliga argument, samt vikten av noggrannhet under bedömningsprocessen. 

Målsättningen beskrevs vara att få till en så rättvis bedömning som möjligt och att en 

chefs och medarbetares relation inte ska ha kunnat avspegla sig i bedömningen utan att 

arbetsresultatet enbart skulle ha blivit värderat och det som slutligen synts i 

lönekuvertet.   

Det man inte skriver ner och beskriver faller ganska slätt. Man kan vara väldigt 

verbal, men exemplen ska fram och hur man har jobbat med det, och hur man ser 

personen, så inte alltid den ska ha den lönen, kanske någon annan ska ha den 

högre lönen. 

För att kunna göra en bra bedömning, upplevdes god inblick i vad medarbetare gjorde 

vara viktig, något som försvårades inom vissa organisationer eftersom det kunde fanns 

inbygga svårigheter. Exempelvis kunde det handla om att det inom vissa myndigheter 

fanns stor frihetsgrad för medarbetare att själva fritt lägga upp arbete, eller att 

medarbetaren hade en sådan position att de även arbetade utanför organisationen vilket i 

vissa lägen upplevs kunna försvåra bedömningen. De som hade arbetat som 

lönesättande chefer länge och hade i olika anställningar ansvarat för både många och få 

medarbetare upplevde dock inte detta problem som lika påtagligt i mindre grupper av 

medarbetare. Ytterligare en dimension, som påpekades av flera chefer var svårigheten 

att kunna separera individuella bidrag från gruppens bidrag i de fall då medarbetare 

arbetade tätt ihop med olika projekt, och att då kunna se varje medarbetares individuella 

bidrag. Facket var ibland med och beslutade om löner, och en lönesättande chef menade 

i det sammanhanget att under ”ideala omständigheter” är det medarbetaren och chefen 

som sätter löner utan facklig inblandning eftersom facket ansågs ha ännu mindre inblick 

i vad medarbetare gjorde. Tre lönesättande chefer antydde också av att de hade svagt 

förtroende för facket när det kom till individuell lönesättning. En person menade: ”Förut 

så kunde jag förlita mig att mina fackliga representanter, att de hade koll på helheten 

och hur mönstret såg ut. Idag kan jag inte göra det, jag kan ju bara förlita mig på mig 

själv.” 

Så kallade snedsitsar hanterades emellanåt under lönerevisioner och kunde uppstå på 

grund av flera olika anledningar. Dels på grund av att medarbetare fått skeva påsalg i 

samband med lönerevisioner, marknadsläge som hade ändrats, personer som bytte 

tjänster inom myndighet eller på grund av fel ingångslön vid nyrekrytering. Alla 

anledningarna var för sig, eller tillsammans kunde ge så kallade prioriterade grupper 

som var i snedsits i samband med lönerevisioner. En person menade på att lönesättande 

chefer delvis bar skulden för de snedsitsar som skulle hanteras i samband med 

lönerevisioner.  

Det är inte så ovanligt att man har prioriterade grupper som är i så kallad snedsits, 

det är jag som chef som själv som skapar snedsitsarna, kan jag tycka ibland. Och 

då har det varit att man har justerat det på det viset. 

De så kallade snedsitsarna var något samtliga personer i studien hade en uppfattning 

om, främst en kritisk uppfattning. Flera menade att trovärdigheten för individuell 
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lönesättning som styrinstrumentet urholkades på grund av att pengar från potten avsattes 

till de prioriterade grupperna. En person var frågande och menade: ”Varför har vi en 

lönepolicy om vi inte följer den?”. Att justera snedsitsar i samband med lönerevisioner 

betydde att de som gjorde ypperliga prestationer fick mindre tilldelning de år 

prioriterade grupper fanns, samt att medarbetarna med höga löner kunde blir eftersatta i 

lönesättningen tills jämvikt hade uppnåtts.  

Affektiva utmaningar 

Lönesättande chefer gav uttryck för olika typer av emotionella utmaningar som kunde 

uppstå i samband med lönerevisioner. En person betonade att upplevelsen av den 

psykiska utmaningen dock var beroende av situationen och den personliga läggningen 

hos den lönesättande chefen. Särskilt utsatta ansågs lönesättare vara som inte var 

tillräckligt initierade i lönerevisionsprocessen. Flera framhöll det som viktigt att kunna 

stå emot medarbetare som av olika anledningar kunde ligga på. Det påpekades 

exempelvis att en chef kanske inte alltid var bekväm med alla sina medarbetare, att 

vissa hade man lättare för och andra hade man mindre lätt för. Det kan även handla om 

att en chef kanske inte alltid klarar av tycket från medarbetaren och att då den 

individuella lönesättningen kan ta karaktär av en förhandling, vilket inte bör förekomma 

som flera betonade. I vissa fall kunde det bli en del onödiga diskussioner om lönen, och 

att diskussionerna kunde fortsätta efter att lönerevisionen var över. Det framfördes att 

inte alla medarbetare i vissa lägen kunde respektera de beslut som blev, vilket då kunde 

bli bestyr för både chefer och tillhörande personalorganisationer. Flera intervjupersoner 

påpekade vikten av att som lönesättande chef kunna stå på sig i de lägen då godtagbara 

skäl fanns för tilldelning och motiveringar var välgrundade.  

Förhandla aldrig med dig själv, utan när du går in i förhandling, vare sig med en 

enskild, ha klart för dig vilket mål du vill uppnå. För sitter man där och inte har 

det då blir man ett lätt offer.  

Alla lönesättande chefer fick en begränsad pott med pengar som skulle fördelas under 

en lönerevision mellan medarbetare på en enhet. En person upplevde det som besvärligt 

att i vissa lägen inte kunna ge mer till medarbetare som personen tyckte var värda 

betydligt mer än vad potten gav utrymme för.  

Jag skulle vilja ibland riktigt kunna fläska på. Det finns människor som tar sig så i 

kragen. Jag har haft medarbetare som har fått nollbud och så har den stärkt på sig 

nått så enormt, gjort ett kanonjobb. När människor som vaknar så, dom fortsätter 

att prestera alltså. Då ibland skulle jag vilja ge jättemycket pengar. Eller om 

någon kanske inte har förutsättningar för att göra ett bra jobb, men har ändå 

presterat mot sin förmåga jättemycket, i de lägena skulle jag vilja ge, faktiskt visa 

att jag ser. 

Flera intervjupersoner menade att det inte var helt oproblematiskt att differentiera löner, 

men att det ansågs nödvändigt eftersom det innebar en korrekt tillämpning av 

styrinstrumentet. Att differentiera löner krävde i vissa fall mod och att våga differentiera 

löner mellan medarbetade som hade presterat olika. Vissa framhöll risken att 

arbetsgivaren kunde vara feg och att individuell lönesättning då inte blev tillräckligt 

individuell och differentierad för att chefen inte vågat ta ställning för vem som faktiskt 
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gjort bäst jobb. En annan person påtalade känslan av olust och att chefer möjligen ville 

komma undan momentet individuell lönesättning så snabbt som möjligt, något som 

möjligen bottnade i att vara obekväm i rollen om att besluta om löner. Det undvikande 

beteendet upplevdes av andra bero på en önskan om att undvika obehagliga reaktioner 

från medarbetare. 

Min uppfattning är att det här är vanligare på offentlig sektor eftersom här har vi 

offentliga löner, och att en chef kanske styrs så att ”nä, jag vill inte ha bråk, han 

borde vara nöjd med den här tusenlappen men jag ger 1500 så blir det lugnt på 

avdelningen, som ett exempel.  

I samband med att en chef gav ett låg bud till en medarbetare i förhållande till kollegor, 

blir denne chef även tvungen att återkoppla till medarbetaren som gjort ett mindre bra 

jobb och motivera sitt beslutsfattande om vilka grunder som lönen har baserats på, ett 

delmoment som aktualiserade frågan om hur rak och ärlig en chef bör vara.  

Jag brukar lite skämtsamt säga när man pratar om mina två roller, att det är 

mycket enklare för mig att slåss med hårda fackliga organisationer om hur många 

miljoner vi ska lägga på löneökning på myndigheten än att sitta med samma fack 

och slåss om hundralappar för enskilda medarbetare, det kan vara lite svettigare.  

Det ansågs av lönesättande chefer ligga i både arbetsgivarens och medarbetarens 

intresse att återkopplingssamtalen var välmotiverade. Med välmotiverade 

återkopplingssamtal ansåg chefer att deras trovärdighet ökade hos medarbetare. Att 

återkoppla till medarbetare innebar ibland att lämna över kritik vilket krävde mod om 

att våga vara ärlig, något som inte alltid var lätt för risken fanns att medarbetare kunde 

bli sårade. En person kunde berätta om ett verkligt fall, om en äldre dam som enligt 

rykten var känd av sina kollegor och andra chefer för att vara otrevlig och folkilsken. Då 

samma kvinna i samband med sin sista lönerevision innan pension fick ett lågt bud var 

hon på facket eftersom hon själv ansåg att hon var stor resurs för organisationen, 

kvinnan i fråga kunde inte förstå varför hon år efter år fick låga påslag. Problemet var 

bara att ingen av de tidigare cheferna hade vågat berätta för kvinnan hur det egentligen 

låg till, och att hon de facto var en duktig medarbetare undervärderades på grund av 

kvinnans personliga läggning.  

Sedan så började hon argumentera och jag mötte och mötte. Till slut sa hon, vad 

är det egentligen? Vill du veta vad det egentligen är, sa jag till henne? Så jag 

precis hur det var. Då tittade hon på mig och sa, ”varför har ingen sagt det här till 

mig förut?”. Ingen hade sagt det! Alla pratade, men ingen hade tagit det med 

henne! Så hon grät i två timmar och var jättebesviken på chefer innan, och det 

hade hon all rätt att vara. Hon hade en revision innan hon skulle gå i pension, och 

då fick hon en saftig lön! Så vi var ju aldrig ovänner. 

Motivation och rättvisa 

En utmaning som skildrades var hur hantering skulle ske av medarbetare som kände sig 

orättvist bedömda eller medarbetare som inte tyckte att chefen inte tagit med deras 

prestation till fullo i bedömningen. Det kunde även av intervjuerna konstateras att vissa 

lönesättande chefer var skeptiska till lönemodeller och menade att de var svåra att styra 



17 

 

med som det var tänkt, och en sådan svårighet som gavs uttryck för var att det krävdes 

långsiktigt planeringsarbete, intervjupersonerna menade att det inte räckte med en 

lönerevision för att uppnå uppsatta mål. Två personer uppgav sina motiv till den kritiska 

inställningen: 

Jag tycker också att jag har blivit mer kritisk till lönemodeller, det var en 

erfarenhet. För mig är en lönemodell ett styrinstrument för att man ska nå 

någonstans och det är jag inte så säker på att dom alltid gör.   

  

Ja, lösningen är att det ofta blir ett flerårsprogram. Att dom som sitter på en hög 

lön, dom får står tillbaka, vilket gör att de kanske tappar motivationen till viss 

del, därför att dom bär sig också mycket kunskaper.  

Huruvida individuella löner kunde motivera medarbetare bättre gick åsikterna isär om. 

En av de lönesättande cheferna hade erfarenheten om hur medarbetare efter ett par 

dåliga lönerevisioner med dåliga påslag hade börjat prestera bättre. En annan åsikt var 

däremot att medarbetarnas motivation inte i någon större utsträckning påverkades av 

lön, däremot tyckte vissa att ”coaching” och feedback hade betydelse.  

En lönesättande chef berättade om upplevelsen att många medarbetare blev besvikna då 

individuell lönesättning infördes eftersom medarbetare hade förväntat sig att de skulle 

kunna förhandla mycket, och trodde att när de fick sköta förhandlingen själva så skulle 

det generera mer i lön. Det upplevdes även fortfarande vara så av somliga lönesättande 

chefer, att det fanns medarbetare som inte riktigt var med på vad individuell lön var för 

något, och att medarbetare kunde vara kvar i gamla tänk om att lön ska baseras på hur 

länge anställningen varat exempelvis, och därför upplevde lönen som orättvis. 

Medarbetare kunde även obefogat förvänta sig viss typ av löneökning baserat på hur det 

varit tidigare år, och om inte pålägg blev lika bra som tidigare år kunde medarbetare bli 

besvikna. Vad som då förbisågs av medarbetarna var att den tilldelade budgeten som var 

handlingsutrymme för lönesättare i en lönerevision, varierade mellan olika år. De år då 

budgeten var förhållandevis god kunde även de som presterat sämre få en hyfsad 

tilldelning, förutsatt att differentieringen mellan de som presterade allra bäst och de som 

hade gjort en svagare insats ändå finns. En av de intervjuade berättade om att missnöje 

hos medarbetare ibland berodde på att synen om hur arbete borde värderas skilde sig åt 

mellan medarbetare och chefer. Arbetstagare kunde ha gjort utmärkta insatser, men det 

betydde inte det gav stor utdelning i alla fall, på grund av att arbetsgivaren inte var 

beredd att betala vad som helst för vissa typer av arbetsuppgifter. En intervjuperson 

menade att en lösning då kunde vara att chefer kunde vara ännu mer tydliga om vad det 

är som ska prioriteras i samband med lönesättning så att inte medarbetare blir besvikna 

och att upprätta tydligare spann för olika typer av tjänster. Vissa upplevde att det finnas 

en tendens att allt för mycket trycka ihop löner så att spännvidden blev ganska liten, och 

därmed differentieringen.  

Jag menar man kan ju ha gjort alldels utmärkta resultat, men arbetsuppgifterna i 

sig kanske man tycker man är inte beredd att betala vad som helst för, utan att det 

liksom finns någon typ av tak. Det är ju trist så klart, för oftast så blir ju 

medarbetare besvikna. Man har liksom olika syn om vad man hade velat se mer 

av, så det kräver ju någon typ av tydlighet.  
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Det upplevdes vanligt av intervjupersonerna att medarbetare efter lönerevisioner 

jämförde sina löner med kollegors, vilket bland annat upplevdes ställa till med 

spänningar inom arbetsgrupper. Somliga chefer gav med anledning av detta uttryck för 

att löner inte borde vara offentliga, medan andra lönesättande chefer menade att 

offentliga löner var något positivt och att de ställde än mer press på lönesättare att göra 

grundliga bedömningar. Det framkom av lönesättande chefer att de upplevde att det var 

en vanlig uppfattning bland medarbetare att nyanställda kollegor inte bör kunna få 

samma eller bättre lön än gamla trotjänare, vilket i sin tur blev en utmaning för de 

lönesättande cheferna att handskas med. När gamla medarbetare jämförde sig med 

nyanställda som tjänade mer skapade det en förväntan hos dem om lönetillägg i 

samband med lönerevisioner samt att det upplevdes svårt av cheferna att ibland förklara 

för den som har den lägre lönen varför den nyanställda fick en högre lön. Två personer 

hade liknande upplevelser, men var däremot inte eniga med de andra om att lönesättning 

ställde till bekymmer så länge grunderna för lönesättningen var sakliga och 

välmotiverade. En person upplevde att motivationen kunde gå ner hos medarbetare om 

de inte var med på varför de fick det lägre påslaget, men då bara tillfälligt och att 

motivationen snart igen återgick till det vanliga.  

Det kan vara en liten summa som ställer till jättemycket. Och det kanske inte är 

själva samtalet, samtalet kanske går jättebra, jag lämnar den här medarbetaren och 

känner, ja där satt det bra! Sen så två dagar senare kommer medarbetaren tillbaka 

och är upprörd, för då har den personen kanske jämfört sig med andra. ”Jaha, du 

fick så mycket och jag fick det här, och jag som trodde jag var bättre än den 

personen”. Då får man återigen ha ett nytt samtal där man tittar på 

lönebedömningen. Det slår så hårt mot medarbetare. Vi vill vara så duktiga de 

flesta av oss, vi vill prestera och så. 

Ledarskap 

En åsikt lönesättande chefer gav uttryck för var att individuell lönesättning ställde krav 

på dem att översätta myndighetens lönepolitik på sådant sätt att det tydligt för 

medarbetare framgick vilka mål organisationen strävade mot, samt vilka kriterier som 

bedömning i samband med lönerevisioner skulle baseras på. Det bör av den anledningen 

inte komma som en överraskning för medarbetare vilka mål som varit vägledande i 

bedömningen. Sker inte detta på ett bra sätt kan medarbetare uttrycka missnöje och sluta 

sig till tron att bedömningen inte varit rättvis. Tydlighet i kommunikation uppgavs inte 

enbart handla om det som sades i ord utan upplevdes även innefatta de signaler som 

sänds ut via handlande, och att det som sades och konkret handlandet bör vara i tydlig 

linje med varandra samt med övriga verksamhetsmål inom organisationen.  

Så att vi skickar signalerna egentligen, att det ska inte spela så stor roll egentligen 

om man blir nöjd eller missnöjd så att säga. Det man får, det får man! Så att det 

inte ska blir ett sånt här spel, att den som skriker högst är den som sen får mest. 

Eller den som är mest obekväm eller så, utan vi gör våran bedömning och sen är 

det, det som gäller. Bara för att det inte ska bli för mycket förhandling, så att säga 

då.  

Vikten av dialog mellan medarbetare och lönesättande chef betonas i 

lönesättningsprocessen, inte minst i de lägen då chefer inte hade den goda inblicken i 
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vad medarbetare gjorde och att samtalen mellan chef och medarbetare då blev ett 

redskap att följa upp medarbetares prestation. Många ansåg det vara viktigt med ett 

öppet förhållningssätt i samband med dessa samtal, och att kunna se människan som ska 

värderas med nyfikenhet, icke dömande och vara beredd att ta in nya intryck. Olika 

människor kommunicerar på olika sätt, och utmaningen kunde ibland vara att kunna 

uppfatta nyanser i kommunikation och att vara lyhörd för den. Vissa personer kan vara 

väldigt verbala och duktiga på att beskriva medan andra är mer introverta och inte hade 

lika lätt för att påpeka sina insatser. Den som är mest verbal behöver inte varit den som 

bidragit med mest effekt för organisationen, vilket det ibland kunde handla om att 

kunna se bortom.   

Att när vi lönesätter, vi ser gärna kompetens så och det vi själva äger och inte det 

nya. Och det här kan innebära att en person som kanske har ett annat upplägg, 

som kanske känner någonting annat, den personens kompetens ser jag inte, trots 

att den kanske bidrar mer än en annan person som jag känner större behörighet 

med.  

Vidare betonades vikten av att kunna kommunicera ut väsentlig information i alla led, 

internt som externt. Kommer det en ny chef exempelvis och det är lönerevision kort 

därefter ställer den situationen extra krav på tydlig kommunikation, och att 

kommunikationen fungerar mellan ny och gammal chef så att lönen för medarbetare på 

bästa sätt ska kunna motiveras. Det upplevdes även vara viktigt att föra dialog med 

personalorganisationer så att arbetet synkroniserades mot samma mål, så att parterna 

inte motarbetade varandra.  

Vi har ju motarbetare, och det här talar vi med de fackliga organisationerna om. 

De kan acceptera det, då har vi ett krav och det är väldigt viktigt att de här 

medarbetarna ska förstå att de inte ska vänta sig något i löneökning utan att 

cheferna ska ha varit så tydliga. Där ser vi ibland att de kan säga ”han kan väl få 

500 kronor ändå”, samtidigt som vi för diskussioner om att den här personen 

borde vara någon annanstans än på denna arbetsplats. Då är vårt budskap ut till 

cheferna, det här handlar inte om pengar utan det är ett signalsystem till den här 

personen själv och till omgivningen. Om man har någon motarbetare så ska 

vederbörande naturligtvis inte ha någon löneökning. 

Andra betonade vikten av god kännedom om sig själv, dels om den yrkesroll det innebar 

att vara lönesättande chef. Andra egenskaper som ansågs viktiga var ödmjukhet samt 

förståelse av komplexiteten för individuell lönesättning, lönesättande chefer ansåg att 

den insikten antogs gynna den individuella lönesättningen. God insikt för processen i 

samband med individuell lönesättning och för de svårigheter som är förenade därmed 

antogs av flera bidra till bättre bedömningar. Det framfördas även vara viktigt att kunna 

utvärdera egen insats som lönesättande chef, i samband med och efter lönerevisioner 

och inneha ett kritiskt förhållningssätt till sitt agerande i fråga om utfall och 

konsekvenser av beslut.     

Om man redan har bestämt sig innan då är man inte tillräckligt kritisk till sitt eget 

bud. Man måste vara jättevarsam med detta, tycker jag. Det är faktiskt individer 

som förtjänar respekt för den situationen den sitter när den förhandlar om sin lön. 
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Insikt ansågs av vissa till viss del lägga grund för nytt lärande. Genom att hela tiden 

utvärdera också egna insatsen, kunde ny kunskap uppnås som kunde tillämpas i den 

framtida yrkesrollen. Lärandet beskrevs av en lönesättande chef att handla om ”trail and 

error” i fråga om individuell lönesättning. Således påpekas att individuell lönesättning i 

samband med lönerevisioner inte bara ställde krav på medarbetare att lära och 

utvecklas, utan även på de lönesättande cheferna.  

Sen så även när jag har gjort så gott som jag har kunnat så kommer jag se att, oj 

det där tänkte jag inte på. Och då kanske det är för sent att göra någonting åt det, 

men jag måste ta det till mig, och inför nästa lönerevision titta på hur jag kan göra 

annorlunda, kan jag göra så att det blir bättre.  

Det ansågs även viktigt att som lönesättande chef inneha insikt om den maktposition 

och den auktoritetsroll det kunde innebära att vara lönesättande chef, då inte alla 

medarbetare antogs våga ifrågasätta sin chef och de beslut som togs. Det framhölls även 

att kritik och motgångar inte bör tas för personligt, exempelvis togs upp att 

lönerevisioner bör ske prestigelöst, och att förhandlingar i sig aldrig får blir viktigare än 

kärnsyftet med den individuella lönesättningen, där en person menade att: ”Däremot så 

är ödmjukhet jätteviktig, och sen att lyssna på medarbetaren att hela tiden fråga sig själv 

är det så att jag har bedömt den här personen fel, att inte hamna i prestige.”  

Det påpekades att andra kollegor kunde vara viktiga bollplank och att de kunde hjälpa 

till med insikter som inte alltid kunde nås på egen hand. För samma syfte kunde 

professionella nätverk användas, och att utmaningar och problem lyftes fram där. 

Förutsättningen för att detta skulle fungera var dock att diskussioner kunde ske 

prestigelöst i ledningsgrupper eller i nätverken. Chefer upplevde ibland att medarbetare 

hyste tron om att facken i vissa lägen kunde göra mer rättvisa bedömningar än vad 

arbetsgivaren kunde. Här påpekade dock cheferna det vara viktigt att det ena alternativet 

inte skulle vara mer gynnsamt än det andra. De allra flesta lönesättande chefer i studien 

ansåg dock att facket inte kunde göra en mer rättvis bedömning än arbetsgivaren, när 

facket skulle göra en bedömning uppgavs det vara ännu svårare för dem menade 

cheferna.   

Det är liksom konstigt synsätt att alla dom som inte blev överens med sin chef, så 

fort som man då ska höja upp det där betyder det att man ska kunna få mer i lön. 

Där handlar det verkligen om att hålla emot och ge personalorganisationerna bra 

argument att vi ska inte gör någonting.  

 

Diskussion 

År 2004 visade en studie gjord inom staten att majoriteten av anställda tyckte att lönen 

borde vara än mer individuell, samt att 81 % önskade tydligare lönepolitik (Sverke et 

al., 2004). Resultatmätning och bedömning hör till svårigheterna (Gibbs et al., 2009), 

samtidigt som rättvisa i bedömningen, opartiskhet och konsekvent tillämpning av 

kriterier rapporteras vara förutsättningar för fungerande lönesystem (Andersson- 

Stråberg et al, 2007). Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att fördjupa 

förståelsen kring vilka aspekter av individuell lönesättning som upplevdes utmanande 
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av lönesättande personer, verksamma på statliga myndigheter. Studien har försökt ta 

fasta på faktorer som upplevdes underlätta samt försvåra arbetet i samband med 

lönerevisioner.  

Resultaten har pekat ut fem teman som på olika sätt kan indikera utmaningar för 

lönesättande chefer. Lönekriterier upplevdes i vissa fall vara för breda och 

allomfattande och gav därför inte tydlig vägledning. Bedömningsprocessen ställde 

bland annat krav på chefer att kunna bryta sig loss från psykologiska bias och enbart 

bedöma prestation, vilket ställdes på sin spets av att chefer inte alltid hade den goda 

inblicken i vad medarbetare gjorde. Affektiva utmaningar refererar bland annat till 

utmaningar i upplevelser om hur raka och ärliga chefer bör vara mot sina medarbetare. 

Huruvida medarbetare motiverades av individuell lönesättning fanns 

meningsskiljigheter om, däremot fanns samstämmighet i uppfattningen att jämförelser 

om lön bidrog till effekter inom arbetsgrupper som inte alltid var av godo. Inom temat 

ledarskap betonades av de lönesättande cheferna vikten av god kommunikation och att 

den fungerade i alla led.   

Lönekriterier  

Resultaten tyder på att lönekriterier dels upplevdes vara för allomfattande och att det 

därav finns en önskan om smalare och tydligare kriterier hos lönesättare. I likhet med 

studiens resultat menar Locke och Latham (1990) att effektiv målstyrning endast är 

möjlig med tydliga mål som grund. Problemet med för breda kriterier tycktes vara att de 

inte gav någon tydlig prioritering för cheferna, samt att vissa kriterier var svåra att 

tillämpa eftersom de inte var lättbedömda på grund av att de gav uttryck för kvalitativa 

aspekter, i likhet menar Gibbs et al., (2009) att resultatmätning kan var den största 

utmaningen i utformningen av belöningssystem. Tydligare och färre kriterier upplevdes 

underlätta dialogen mellan chef och medarbetare av vissa chefer, Deci och Ryan (1985) 

menar att prestationsbaserad lön kan ha negativ inverkan på motivation om medarbetare 

inte förstår och accepterar kriterierna. Vissa chefer hade dock en alternativ uppfattning 

och att för smala kriterier skulle innebära för mycket detaljstyrning. Det finns en del 

forskning som betonar hur viktigt det är med tydliga kriterier, lönekriteriers tydlighet 

har i en studie visat sig hänga samman med anställdas upplevelse av lönerättvisa, främst 

procedurmässig, informativ och distributiv (Andersson-Stråberg et al., 2005). Det 

framkom av resultaten att lönesättande chefer ibland sållade bort vissa kriterier de inte 

upplevde som lika relevanta, med all rätt kan tyckas, för vad kan vara visten med att 

premiera samma saker fler gånger om. En lönesättande chef resonerande kring ”Att vara 

nytänkande och kreativ kanske inte alltid är lika viktigt, utan då vill man kanske ha 

någonting annat där”. Möjligen borde nytänkande och kreativitet inte alls vara viktigt 

vid lönerevisioner. Det kanske enbart borde vara ett privilegium för rekryterare att 

belöna nytänkande och kreativa personer genom att erbjuda dem en anställning, och ett 

privilegium för lönesättande chefer att belöna skickliga arbetsresultat inom gruppen 

”nytänkande och kreativa”. Fast å andra sidan antyder forskning att kreativitet inte alls 

bör belönas och att arbeta för incitament minskar kreativiteten (Amabile et al., 1986). 

Det går att ställa sig frågande till varför arbetsgivare betalar för samma saker dels vid 

nyanställningar dels under lönerevisioner, exempelvis att medarbetare tar ansvar i sitt 

arbete borde vara ganska självklart, det var därför medarbetare fick arbetet från första 

början. Dessutom hade medarbetare varit vårdslösa, eller i lagtermer ”grovt har 
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åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren” (18 §, lag 1982:80), vilket betyder allvarlig 

misskötsel och brott mot de viktigaste åtagandena i anställningsavtalet hade det därmed 

utgjort grund, och den enda grunden för avsked och inneburit att medarbetare måste 

frånträda sin anställning med omedelbar verkan enligt lagen om anställningsskydd. I 

mindre extrema fall då arbetstagare inte uppträder ansvarsfullt kan det vara saklig grund 

för uppsägning med uppsägningstid (7§, LAS), Arbetsdomstolen prövar i yttersta fall 

den sakliga grunden (Iseskog, 2008). Poängen är att lönesättning i ännu större 

utsträckning borde vara kopplad till reella och aktuella arbetsresultat och att 

lönekriterierna bör anpassas därefter, vilket möjligen kan ses i ljuset av resultaten från 

en annan studie då 60 % av statligt anställda tyckte lönen borde vara ännu mer 

individuell, samt att 81 % önskade tydligare lönepolitik (Sverke et al., 2004). 

Bedömningsprocessen  

Att det av resultaten framkom finns risk för ovidkommande hänsyn kan möjligen ses i 

ljuset av en studie som fann att inkomst var relaterad (både direkt och indirekt) till 

intelligens, utseende och attraktivitet samt till ”core self- evaluations”, som syftar till 

personligheten och den självbild en person har om sig själv (huruvida man har positiv 

inställning till den egna personen) (Judge, Hurst & Simon, 2009). Det framkom inte av 

denna studie att lönesättande chefer gav bättre påslag till attraktiva individer, men 

forskning av Judge et al., (2009) pekar ändå att där kan finnas en potentiell och 

dessförinnan dold psykologisk bias. Att risk för ovidkommande hänsyn fanns kan även 

tala för låg procedurmässig rättvisa (Colquitt, 2001), och eftersom procedurmässig 

rättvisa har visat sig samvariera med inre motivation och prestation positivt (Zapata- 

Phelan et al., 2009) är opartiska bedömningar högst önskvärda. Lönesättning kan 

förmodligen aldrig fullt ut bli helt objektiv, eftersom den inte bygger på en perfekt 

matematisk modell, därför krävs att chefer måste våga göra bedömningar, som förvisso 

kan bli subjektiv men som för den sakens skull inte behöver vara totalt godtyckliga i 

den mån att bedömningen inte alls har koppling till några kriterier. Det är dock viktigt 

att enbart kompetens bedöms och inget annat, en studie fann att bedömningar och 

belöningar som var knutna till reell kompetens ökade inre motivation, tvärtom 

resulterade belöningar som inte var knutna till reell kompetens utan mer slumpartade till 

mindre vilja för att arbeta (Rosenfield et al., 1980). Resultaten visar att under 

bedömningsprocessen var chefer ibland tvungna att ta hänsyn till prioriterade grupper 

som var i snedsits, något många lönesättande chefer mer eller mindre var kritiska till 

och förde fram argument som att det urholkade trovärdigheten för den individuella 

lönesättningen som instrument. Det skulle möjligen kunna vara ett uttryck för att låg 

procedurmässig rättvisa, eftersom icke konsekvent tillämpning av löneinstrumentet 

förekom (Colquitt, 2001).  

Affektiva utmaningar   

Resultaten antydde att chefer upplevde att medarbetare önskade ärlig feedback men att 

detta ställs på sin spets av att chefer upplever begränsningar i hur ärlig och uppriktig 

som det var tillåtet att vara på grund av rädsla att trampa medarbetare på tårna. 

Resultaten antyder således att det kan finnas en kollusion i avvägningen mellan 

mellanmänsklig och informativ rättvisa. Mellanmänsklig rättvisa refererade till 

respektfull och korrekt behandling och informativ rättvisa till då chefer gav uttömmande 

motiveringar till sitt beslutsfattande, och främjades av genuin uppriktighet (Colquitt, 
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2001). Mellanmänsklig rättvisa tenderade att undermineras om otillbörliga uttalanden 

gjordes (Zapata- Phelan et al., 2009). I avvägningen mellan att vara genuint ärlig eller 

inte göra otillbörliga uttalanden, hävdar Zapata- Phelan et al. (2009) att mellanmänsklig 

rättvisa inte påverkar motivation eller prestation vilket ger det andra 

handlingsalternativet, nämligen att välja prioritera informativ rättvisa och vara genuint 

uppriktig i motiveringar även om risken finns att medarbetare kunde bli sårade. Det som 

ytterligare kan tala för att uppriktighet har ett större värde än alternativet, är att 

slumpmässiga tilldelningar av belöningar underminerar motivation (Rosenfield et al., 

1980). En chef påpekade dessutom att nollbud kunde vara sporrande och att personen i 

fråga hade erfarenheten av att medarbetare som hade fått nollbud hade börjat prestera 

bättre efter att ha ”vaknat”, som å andra sidan skulle kunna hänga samman med att 

medarbetare som fått nollbud även fått uttömmande feedback i samband med nollbudet 

och därmed en fingervisning om vad som varit kritiskt och behövt ändras till 

nästkommande lönerevision.  

Motivation och rättvisa 

Av resultaten framkom att chefer upplevde utmaningar i sin yrkesroll på grund av att 

medarbetare kunde känna sig orättvist bedömda eftersom medarbetare kunde anse att 

chefen inte hade tagit med deras arbetsprestation till fullo. Det kan mycket väl också 

varit så att medarbetarnas uppfattning var riktig, nämligen att chefen hade missat att ta 

med hela arbetsinsatsen. Flera chefer gav även indirekt en förklaring till detta och kunde 

vittna om att det på grund av vissa sakförhållanden fanns en blindhetsfaktor och att 

chefen inte hade full koll på allt medarbetare gjorde. En alternativ förklaring skulle även 

kunna vara att det inte var lätt för chefen att separera individuella bidrag från andra 

personers insatser om det var ett projekt som krävde nära samarbete mellan flera 

individer, något som också framkom av resultaten av denna studie. Det framkom även 

av studien att chefer upplevde att alla medarbetare inte var med hela vägen på vad 

individuell lön var för något, individuella löner är individuella och bör av den 

anledningen inte jämföras linjärt. Förväntningar kunde även triggas upp hos 

medarbetare av hur det varit tidigare år samt att en del av meningsskiljaktigheter mellan 

arbetsgivare och medarbetare kan bottna i att parterna värderade samma typ av 

arbetsuppgifter på olika sätt, de lönesättande cheferna menade att arbetsgivare inte var 

beredda att betala vad som helst för vissa typer av tjänster oberoende av hur skickliga 

medarbetare var. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara ur teoretisk synpunkt och 

det Motowidlo (1982) tar upp, att chefer faktiskt gör korrekta bedömningar men att 

vissa medarbetare som möjligen på grund av för hög självkänsla tror att de bidrar med 

mer än de faktiskt gör, och på grund av detta upplever orättvisa. Chefer kunde även 

vittna om hur effekten av jämförelser av löner inte alltid var av godo, något som stöds 

av fler internationella fynd (Kohn, 1993; Lazear, 1989; Pfeffer, 1998; Pfeffer & 

Langton, 1993). Att jämförelser förekom på somliga arbetsplatser kan möjligen 

förklaras av att det kan finnas fler tävlingsinriktade individer på högre befattningar 

(Lazear, 1989). Lazear (1989) menar också att prestationsbaserade löner kan ge upphov 

till osämja i arbetskollektiv där samarbete är viktigt om det är en relativ bedömning som 

görs av gruppens medlemmar. Eftersom chefer under lönerevisioner behöver fördela en 

begränsad pott med pengar mellan flera medarbetare i en arbetsgrupp finns således 

belägg för att bedömning under lönerevisioner delvis är en relativ bedömning gruppens 

övriga medlemmar. Medarbetare som jämförde löner skulle möjligen kunna vara mer 
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motiverade av pengar och att pengar hos dessa individer var ett substitut för genuint 

arbetsintresse som Kohn (1993) framhåller. Rättvisa har i en studie visat sig haft endast 

marginell effekt på anställdas attityder, men varit ett viktigt delmål i sig självt 

(Andersson- Stråberg et al., 2007). Möjligen kan det vara så att oberoende av om 

medarbetare till större delen var motiverade av inre eller yttre drivkrafter, att båda dessa 

grupper kan ha haft den gemensamma nämnaren och att de förutsättningslöst 

prioriterade rättvisa beslutsprocesser vilket kan indikera det mest ändamålsenliga 

förhållningssättet för de lönesättande cheferna. Svårigheten med att lönestyra och den 

kritiska inställningen till lönemodeller som framkom av resultaten kan naturligtvis haft 

fler förklaringar, vilken som är den sanna utläggningen ger studien inga entydiga svar 

på mer än att den i flera sammanhang kunnat peka ut utmaningar som chefer upplever 

med individuell lönestyrning. Det faktum att det i resultaten också framkom att 

individer började prestera bättre efter ett antal dåliga lönerevisioner går i linje med det 

som Jenkins et al. (1998) hävdar att finns ett positivt samband mellan incitament och 

arbetsprestation, därmed får Kohn (1993) sig en känga som hävdar att belöningssystem 

skulle vara ineffektiva. Det är emellertid svårt att slå ifrån sig tanken om det i själva 

verket kunde vara så att den återkoppling som chefer gav till medarbetare i samband 

med individuell lönesättning var det som gjorde att medarbetare presterade bättre 

snarare än pengarna i sig, eller med andra ord, socialt erkännande som Stajkovic och 

Luthans (2001) uttrycker samma sak med andra termer. Återkopplingen på utfört arbete 

var viktigare än pengar i en annan studie (Hackman & Lawler, 1971). Somliga chefer 

gav uttryck för att löner inte borde vara offentliga, ett resonemang som står i linje med 

en studie från offentlig sektor som fann att tillfredsställelsen på privata universitet var 

högre eftersom där saknades insyn som däremot fanns i offentlig sektor (Pfeffer & 

Langton, 1993). Att det i resultaten framkom att motivationen kunde gå ner hos 

medarbetare som inte var med på varför de fick lägre påslag står i linje med 

resonemanget om informativ rättvisa som refererar till då chefer ger uttömmande 

motiveringar till sitt beslutsfattande, och främjas därmed av genuin uppriktighet 

(Colquitt, 2001).   

Ledarskap 

Att ledarskapet framkom vara viktigt kan tala för att det som Katzell och Thompson, 

(1990) menar är en extern faktor som i förlängningen kan ha betydelse för 

arbetsmotivation hos medarbetare. Kommunikation, tydlighet, självkännedom, 

ödmjukhet och personlig kritisk granskning är alla egenskaper som refererade till chefen 

och där indikerar resultaten på vilken typ av ledarkap som kan ha positiv inverkan på 

individuell lönesättning. Att chefer bör vara tydliga om vad lön grundas på, skulle 

möjligen kunna ses i ljusets av vad Colquitt (2001) benämner som informativ rättvisa 

och påverkas positivt av när resultatet överrensstämmer med normer för tilldelning. 

Resultaten av studien indikerar på flera ställen om hur viktig kommunikationen var, 

något som stöds av Pfeffer (1998), just i relation till individuell lön. Inom 

ledarskapslitteratur är kommunikation en essentiell ingrediens i definitionen av bra 

ledarskap, och anses till och med av vissa som den främsta färdigheten som en ledare 

kan ha som verktyg (Ashman & Lawler, 2008). Chefer upplevde att vissa medarbetare 

trodde att facket skulle kunna göra en mer rättvisas bedömning. Pfeffer (1997) menar att 

ju mer svårbedömd natur arbetet har, desto viktigare blir då att anställda känner 

förtroende för de som ska bedöma deras arbetsprestation. Kanske är det så att det 
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indirekt framkommer att medarbetare i vissa avseenden sakande förtroende för sina 

lönesättande chefer. En alternativ tolkning skulle kunna vara att facket har en viktig 

funktion som en andra instans för medarbetarna och kan driva på 

korrigeringsmöjligheter om det skulle visa sig att fel bedömning skett. Fackets roll i 

detta sammanhang kan tala för att de bidrar till att procedurmässig rättvisa (Colquitt, 

2001) blir påverkad i positiv riktning. Av resultaten framkomm även att det fanns olika 

typer av kommunikation som lönesättande chefer bör kunna förmedla. Det upplevdes att 

de signaler som sänds ut av lönesättande chefer bör vara i tydlig linje med övriga mål 

inom organisationen. I linje med studiens resultat betonar Hoogervorst, van der Flier 

och Koopman (2004) vikten av konsekvent kommunikation och menar att 

organisationer kommunicerar både implicit och explicit med medarbetare, samt att detta 

kan ske på en rad olika sätt. Kommunikationen kommer aldrig från ett neutralt 

sammanhang, där sammanhanget ses som att fungera som en källa till den implicita 

kommunikationen. Inkonsekvent kommunikation kan leda till minskat engagemang 

eller till och med cynism hos medarbetare ifråga om organisationens aktiviteter 

(Hoogervort, van der Flier & Koopman, 2004) 

Metoddiskussion  

God empirisk förankring i kvalitativa studier kan enklast åskådliggöras om det finns 

generaliserbarhet (representativitet) på tre nivåer. Resultatet ska vara representativt för 

data, data ska vara representativa för deltagarna och deltagarna ska vara (kvalitativt) 

representativa för den undersökta populationen (Langemar, 2008). Således är det viktigt 

att göra både en bra analys, en bra datainsamling och samt ett bra urval för att uppnå 

kvalitativ validitet. Viktigt att poängtera att studien var baserad på deltagares 

beskrivningar och att data inte kommer från myndigheterna i sig, varför upplevelser 

mellan olika personer inom samma myndighet skulle kunna skilja sig.  

Enligt Langemar (2008) eftersträvas heterogenitet i urvalet för att täcka in så mycket av 

ämnet som möjligt. Samtidigt behövs avgränsning, homogenitet i urvalet för att inte få 

för mycket bredd och ytlig information (Langemar, 2008). Studiens omfattning kan ses 

som en brist, då resultat grundades på sex intervjuer. Däremot gällande kvalitativ 

generaliserbarhet har urvalet varit strikt handplockat utifrån tre urvalskriterier från den 

tilltänkta populationen. Dessutom hade tre av sex personer erfarenhet av individuell 

lönesättning på 20 år eller mer, och den kortaste erfarenheten en lönesättande chef hade 

var tre år, vilket kan tala för ett bra urval. Studien skulle möjligen urskiljt fler och delvis 

andra utmaningar om urvalet omfattat enbart nybörjare med mindre erfarenhet än av 

exempelvis tre lönerevisioner. Urvalet omfattade både män och kvinnor vilket skulle 

kunna vara bra om det senare skulle visa sig att utmaningar med individuell lönesättning 

har genusperspektiv.  

Gällande kvalitativ generaliserbarhet och datainsamlingsmetod, innehåller den 

infallsvinkeln fler dimensioner som alla tillsammans kan vara svåra att överblicka 

konsekvenserna av samt hålla under kontroll. Ämnet för uppsatsen ”utmaningar med 

individuell lönesättning” är i sig knappast ett neutralt ämne. Svaren i intervjuerna kan 

därför ha varit förknippade med social önskvärdhet. Social önskvärdhet är inom 

psykologisk forskning troligtvis mest förknippad med psykologiska tester och andra 

typer av självskattningar där svaren av frågor ofta kan innehålla större eller mindre grad 

av social önskvärdhet, i synnerhet frågor av känslig natur. Social önskvärdhet syftar till 
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deltagares tendens att beskriva sig själva mer förmånligt och i linje med sociokulturella 

normer. Social önskvärdhet anses därför vara ett vanligt och allvarligt problem i 

samhällsvetenskaplig forskning som påverkar validiteten negativt (De Jong, Pieters & 

Fox, 2010). I detta fall kan urvalet ha förmildrat dessa omständigheter och möjligen 

bidragit med öppenhet eftersom inga personliga band fanns sedan tidigare mellan 

intervjupersoner och intervjuare. Aspekten av social önskvärdhet i svaren har dock varit 

något som har funnits med från början då studien startade och en detalj som tagits 

hänsyn till i samband med intervjuerna, genom att bland annat konfidentiellitet 

utlovades, vissa personer erbjöds till och med att få läsa igenom transkriberingar innan 

analys skedde för att känna sig trygga. En annan strategi var medveten strävan under 

intervjuernas gång att hela tiden helst få spontana ingångar till ämnen och därefter följa 

upp med följdfrågor, istället för att gå direkt på sak och riskera att personer låser sig i 

berättandet vilket gjorde att intervjuguiden var ett hjälpmedel snarare än att den slaviskt 

följdes. I samband med detta går det naturligtvis att fråga sig huruvida detta var en bra 

strategi eller inte, risken finns att intervjuerna då fått mindre utrymme för själva 

kärnsyftet med studien. Möjligen kan detta kompenseras av att fem intervjuer inte var 

under 45 minuter och att intervjuerna har analyserats utifrån svaren som framkom och 

inte de frågor som ställdes. En annan begränsning med studien skulle kunna vara att 

syftet och därmed intervjuguiden delvis ändrats under arbetets gång, vilket å andra sidan 

inte behöver vara en nackdel då det i forskningssammanhang är fullt möjligt att använda 

samma material i flera syften.  

Den mänskliga subjektiva aspekten kan vara den största möjliga felkällan för analysen. 

Det är därför inte rimligt att med fullständig sannolikhet hävda att en annan person 

skulle fått samma resultat utifrån samma syfte och rådata. Förhoppningsvis har då 

kombinationen av förhandsstyrda och datastyrda teman bidragit till att förankringen i 

data påverkats positivt. Det bör hållas i åtanke av läsaren att vara medveten om när 

resultaten läses att de fem teman i sin helhet inte behöver stämma in på någon 

organisation i sin helhet. Det kan till och med vara så att det inte finns en enda 

myndighet i Sverige som uppvisar det beskrivna mönstret eller har alla de fem utmålade 

utmaningarna i sin organisation samtidigt. En annan brist med analysen skulle kunna 

vara att analysarbetet inte alltid följde stegen strängt enligt Langemar (2008) för 

tematisk analys, utan att det ibland behövdes gås fram och tillbaka mellan stegen. Enligt 

Langemar (2008) gäller det att arbeta systematiskt från botten och uppåt. Däremot 

påpekar Langemar (2008) att för att successivt få fram ett genomarbetat resultat kan 

man behöva gå fram och tillbaka mellan de olika stegen. Under analysen var det 

nödvändigt att bryta ut material ur intervjuer för att kunna tematisera, vilket naturligtvis 

medför risken att citat kan tagits ur sitt sammanhang och när citaten sedan flyttas om 

kan information gått förlorad.  

Slutsatser 

Det kan vara svårt att motsätta sig grundidén som individuell lönesättning bygger på, 

och antagandet att arbetsprestationer ska premiers framför utbildning och 

anställningstid. De som varit anställda längst behöver inte utföra arbetsuppgifter mest 

effektivt, eller enbart vara ett förbehåll för personer med specifika utbildningar. På bara 

dryga 20 år har det skett en snabb avveckling och hierarkisk nedtrappning av gamla 

lönesystem inom staten i Sverige i riktning mot individuella och differentierade löner. 
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Nya procedurer ställer förändrade utmaningar på chefer och en studie gjord inom staten 

visade att majoriteten av statligt anställda inte tyckte lönerna var tillräckligt individuella 

och önskade en tydligare lönepolitik (Sverke et al., 2004). Flera andra forskningsbidrag 

har pekat på svårigheter med incitamentstyrning (t.ex., Deci & Ryan, 1985; Eriksson et 

al., 2002; Kohn, 1993; Pfeffer, 1997; Wallenberg, 2000). Utifrån den vetskapen var 

syftet med föreliggande studie sålunda att studera de utmaningar som var förenade med 

individuell lönestyrning ur lönesättande chefers perspektiv från statliga myndigheter.   

Det är svårt att betrakta resultaten i studien som revolutionerande, men studien antyder 

ändå ett par intressanta saker och har på ett flertal punkter kunnat peka ut utmaningar 

med individuell lönesättning så som lönesättande chefer från statliga myndigheter 

upplever saken. Det står dock fortfarande oklart om det går att påverka anställdas vilja 

att prestera bättre med individuella löner och därmed motivera bättre, eftersom de 

lönesättande cheferna hade delade uppfattningar i frågan. En intressant tanke som 

studien väckte och indirekt indikerat är att återkopplingen som medarbetare fick i 

samband med lönerevisioner kan ha haft liknande betydelse för motivation som 

pengarna i sig. Däremot hade flera lönesättande chefer upplevelsen av att medarbetare 

jämförde löner, vilket aktualiserade frågan om rättvisa och huruvida det var bra med 

offentliga löner eller inte. Lönekriterier upplevdes i vissa fall vara för allomfattande, 

vilket i förlängningen innebar att de inte alltid var de hjälpmedel de var avsedda att vara 

i samband med bedömning. Bedömningsprocessen innebar dessutom ett flertal 

utmaningar för de lönesättande cheferna, dels hur de så kallade snedsitsarna skulle 

hanteras, dels psykologiska bias som kunde påverka bedömningen samt hur hanteringen 

av personalorganisationer på bästa sätt skulle ske eftersom personalorganisationerna 

ofta hade mindre insyn i vad medarbetare gjorde än cheferna själva. Studien antyder 

även att chefer upplever utmaningar i avvägningen inför hur ärlig och rak som det är 

tillåtet att vara som chef i samband med återkoppling till medarbetare under 

lönerevisioner för att inte såra medarbetare. Studien indikerar även att ledarskapet kan 

ha viss betydelse för individuell lönesättning, och en chef med god förmåga att 

kommunicera med medarbetare, kollegor och personalorganisationer upplevdes som 

skickligare i sin yrkesroll att hantera lönerevisionsprocessen. 

Resultaten kan möjligen genererat fler frågor än frågeställningar studien besvarat, varför 

fler undersökningar inom området skulle behövas. Studien har likväl kunnat peka ut 

utmaningar som lönesättande personer inom staten upplever, därmed kan studien tänkas 

ge uppslag och infallsvinklar till andra som ämnar fördjupa sig i snarlika frågeområden. 

Det vore intressant att se kvantitativa studier som separerar på återkoppling och lön, 

som båda tillsammans är viktiga ingående komponenter i samband med lönerevisioner, 

och se hur mycket var och en för sig bidrar till motivation och ökad prestation hos 

medarbetare, något denna studie inte kunnat ta fast på men däremot indikerat. Det tycks 

även råda en brist på studier som enbart fokuserar på sambandet mellan ledarskap och 

individuell lön, varför den typen av studier också vore intressanta för att ytterligare 

kartlägga vilken betydelse ledarskapet i samband med individuell lönesättning har. Det 

vore även tänkvärt att undersöka vilka utmaningar som lönesättande chefer upplever 

med individuell lönesättning inom privat sektor såväl som inom övriga delar av 

offentlig sektor (landsting och kommunal verksamhet) för att jämföra med denna 

studies resultat och se om där finns paralleller. 
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