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SAMMANFATTNING 
Studiens syfte var att studera hur ett antal medarbetare inom polismyndigheten i Stockholms 

län upplevde individuell lönesättning. Jag ämnade söka utforska och skapa en bild av de tolk-

ningar medarbetare gör i fråga om individuell lönesättning i ett försök att förstå vad individu-

ell lönesättning innebär för medarbetarna i en polisorganisation. Detta sattes i relation till be-

slutsfattarnas intentioner med individuell lönesättning. Således genomförde jag 13 öppna in-

tervjuer där jag eftersträvade respondenternas personliga upplevelser och ordval om den indi-

viduella lönesättningen. Jag genomförde även intervjuer med två nyckelinformanter på ar-

betsgivarsidan och arbetstagarorganisationssidan för att ta reda på beslutsfattarnas intentioner 

med den individuella lönesättningen. Detta analyserades sedan mot bakgrund av teorier om 

organisationer, organisationskultur och motivation samt tidigare forskning om individuell 

lönesättning. De teoretiska implikationer som gjordes var att individuell lönesättning ej verkar 

lämpa sig i byråkratiska organisationer, att en organisations kultur bör vara överensstämman-

de med de argument som står bakom individuell lönesättning samt att andra lönerättvisor före-

faller aktualiseras vid individuell lönesättning än vid andra lönesättningsformer.   
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1. INLEDNING 
Individuell lön är ett ämne som inte får stort utrymme i debatter och media i Sverige. Och 

varför skulle det få det? De allra flesta arbetsplatser har individuell lönesättning och de allra 

flesta anställda i Sverige lönesätts individuellt. Det är inget anmärkningsvärt. Men hur många 

vet på vilken basis de egentligen lönesätts och vilka kriterier som ligger till grund? Och hur 

många vet varför arbetsgivaren väljer att tillämpa individuell lönesättning? Dessa frågor kan 

vara svåra att besvara med ett korrekt svar men många kan dock spekulera i det. Denna studie 

kommer inte heller att besvara dessa frågor då svaren kan vara olika för olika organisationer 

men däremot kommer denna studie att närmare undersöka individuell lönesättning inom poli-

sen. Polismyndigheten i Stockholms län har år 2009 infört individuell lönesättning för inspek-

törer, något som tidigare enbart befordrad personal hade. Sålunda har en stor organisations-

förändring skett för många poliser då de har kommit att lönesättas individuellt för första 

gången som poliser. Detta innebär en ypperlig möjlighet att studera individuell lönesättning 

eftersom alla som nu kommer att lönesättas individuellt för första gången kommer att ha fått 

information om på vilken basis detta sker samt varför individuell lönesättning från och med 

nu skall tillämpas. Det erbjuder också en utmärkt möjlighet att studera vad individuell löne-

sättning faktiskt innebär för individen då den individuella lönesättningen kommer att kunna 

sättas i relation till en annan lönesättningsform. 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med min uppsats är att studera hur ett antal medarbetare inom polisen upplever indivi-

duell lönesättning. Jag ämnar söka utforska och skapa en bild av de tolkningar medarbetare 

gör i fråga om individuell lönesättning i ett försök att förstå vad individuell lönesättning inne-

bär för medarbetarna i en polisorganisation. Detta kommer att sättas i relation till beslutsfat-

tarnas intentioner med individuell lönesättning. Mina konkreta frågeställningar är: 

• Mot vilken bakgrund och i vilket syfte har individuell lönesättning som finns 

inom polisorganisationen idag skapats? 

• Hur upplever och ser medarbetare inom polisorganisationen på den individuella 

lönesättningen? 

• Överensstämmer beslutsfattarnas intentioner med hur medarbetarna upplever in-

dividuell lönesättning? 
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1.2 AVGRÄNSNING 
Jag har i denna studie valt att endast studera Stockholms läns polismyndighet, från och med 

nu benämnd polisen. Inom polisväsendet är varje län en ekonomisk, självständig enhet vilken 

får resurser tilldelade sig utifrån bland annat länets storlek, aktiviteter och brottslighet. Dock 

är det så att lönefrågor i polisen förhandlas fram lokalt av polismyndigheten i Stockholm och 

Polisförbundet i Stockholm. Då den här studien fokuserar på hur medarbetare inom polisen 

upplever den individuella lönesättningen samt beslutsfattarnas intentioner med denna består 

urvalet av polisinspektörer, kommissarier, ett par högre funktioner samt två i lönefrågor le-

dande beslutsfattare, en från arbetsgivarsidan och en från Polisförbundet. De medarbetare 

inom polisen som tillhör fackförbunden ST och Seko, och som därför har en annan form av 

individuell lönesättning, har tyvärr inte kunnat få komma till tals i denna studie. 

1.3 DISPOSITION 
Uppsatsen inleds med inledning, syfte och frågeställningar samt avgränsningar. Sedan följer 

ett metodavsnitt, därefter bakgrund med vem som egentligen beslutar om individuell lönesätt-

ning samt hur den individuella lönen sätts. Därefter redovisas teorier och tidigare forskning 

och därpå resultatredovisning samt resultatanalys. Uppsatsens sista delar består av en diskus-

sion kring de teoretiska och praktiska implikationerna denna studie får samt förslag på vidare 

forskning, referenslista och uppsatsens bilagor. 

2 METOD 
I det här kapitlet kommer metodologiska frågor att behandlas. Kapitlet har delats in i sju av-

snitt där den första berättar om vilken forskningsansats som har valts och varför, den andra 

om studiens praktiska genomförande, den tredje om intervjuguiden, den fjärde om reliabilitet 

och validitet och det sista avsnittet behandlar etiska övervägningar. 

2.1 VETENSKAPLIG ANSATS 
Denna studie är kvalitativ. Detta med anledning av att studiens syfte är att bättre förstå feno-

menet individuell lönesättning inom polisen. Det är medarbetarna inom polisen, de berördas, 

upplevelser i samband med den individuella lönesättningen som är av intresse. Enligt Schütz 

(2002) består vår kunskap om världen av en uppsättning abstraktioner, generaliseringar, for-

maliseringar och idealiseringar. Han menar att det inte finns rena, enkla fakta utan alla fakta 

har selekterats och grupperats av vårt medvetande vilket får till följd att vi endast uppfattar 

vissa aspekter av världens, och i det här fallet den individuella lönesättningens, realitet. Jag 
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har försökt att pussla ihop de olika respondenternas aspekter för att på så sätt visa vad indivi-

duell lönesättning är och innebär för 13 medarbetare hos polisen. Fram till analysarbetet ap-

plicerade jag en transcendental fenomenologisk ansats då jag så mycket som möjligt ville 

bortse från mina egen kunskap och mina egna åsikter om individuell lönesättning och endast 

fånga polisernas bild av fenomenet. Dock har jag i analysarbetet anlagt en hermeneutisk an-

sats då jag har sett det som nödvändigt att tolka det insamlade datamaterialet och sätta det i en 

kontext för att kunna besvara studiens frågeställningar (Creswell, 2007). 

2.2 STUDIENS GENOMFÖRANDE 
Jag initierade min studie genom att ta kontakt med Rikspolisstyrelsen och erhöll då informa-

tion om den individuella lönesättningen. Dock var det en övergripande information då varje 

län sedan utformar de specifika regler och kriterier som ska gälla hos dem. Således behövde 

jag mer kunskap om vad som gällde i Stockholms län och beslutade mig därför för att kontak-

ta arbetsgivarsidan och Polisförbundet. En person från varje sida blev nyckelinformant som 

inte endast gav mig värdefull information utan även tillgång till fältet. Respondenterna kom-

mer att presenteras i Bilaga 1. Med mina respondenter genomförde jag sedan intervjuer á cir-

ka 45 minuter och intervjuerna bandades för att sedan transkriberas ordagrant. Jag använde 

mig även av observationer och deltagande observationer. Detta har inneburit att jag har be-

funnit mig på fältet men utan att genomföra intervjuer; något som jag har gjort för att öka min 

förståelse för poliserna, deras organisation och deras organisationskultur. För att undvika att 

bli för involverad, något som skulle kunna skada analysen, har jag låtit min forskning löpa 

över en relativt lång tid (sex månader) där jag har gått in och ut från fältet flertalet gånger för 

att på så sätt kunna göra en adekvat analys (Aspers, 2007). Denna studie är följaktligen empi-

risk och förutom intervjuer och fältobservationer har jag även använt mig av Polisförbundets 

hemsida. Polisförbundet har en mycket stark ställning i Stockholms län då 97 % av alla yr-

kesverksamma poliser är medlemmar1. Jag ansåg det därför vara viktigt att ta reda på vad och 

hur de kommunicerar till sina medlemmar då detta är något som kan påverka polisernas åsik-

ter och upplevelser i samband med den individuella lönesättningen.   

    Parallellt med att jag samlade in det empiriska materialet studerade jag litteratur. För att 

kunna förstå medarbetarna i den kontext de befinner sig i läste jag texter om organisationsteo-

ri, främst om byråkratiska organisationer, och om organisationskultur. För att bättre förstå 

                                                 
1 http://www.tco.se/Templates/Page2____1148.aspx 
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beslutsfattarnas syfte med den individuella lönesättningen granskade jag även motivationsteo-

rier och tidigare forskning inom individuell lönesättning. 

2.3 INTERVJUGUIDEN 
Jag valde att genomföra öppna intervjuer då jag eftersträvade respondenternas personliga upp-

levelser och ordval om den individuella lönesättningen. Detta innebar att jag hade öppna frå-

gor och endast tre gemensamma frågor för alla. Dessa formulerade jag med hjälp av Creswell 

(2007). 

Vad har du haft för upplevelser och känslor i samband med den individuella lönesättningen? 

Vilken kontext eller situationer har påverkat dina upplevelser av den individuella lönesätt-

ningen? 

Vad ansåg du om kriterierna? 

Sedan beroende på vad respondenternas svarade på dessa frågor fick de efterkommande frå-

gorna olika fokus för de olika respondenterna. 

    I analysen använde jag mig av ett induktivt, tematiskt tillvägagångssätt, det vill säga mina 

slutsatser härleds från empirin. Enligt Aspers (2007) innebär det bland annat att transkribera 

materialet för att sedan läsa igenom det i sin helhet och på så sätt få en överblick av vad som 

sagts. På Creswells (2007) rekommendation har varje transkribering skickats till vederbörande 

respondent för att den ska kunna kontrollera att inga missuppfattningar eller missförstånd har 

skett samt för att den ska veta vad som blir grunden för analysarbetet. Respondenterna erbjöds 

också möjligheten att lägga till, ta bort eller utveckla resonemang ytterligare. När transkribe-

ringen skickades för kontroll påmindes de även om deras konfidentialitet, se Bilaga 2. Däref-

ter har jag återigen enligt Aspers (2007) rekommendation flera gånger gått igenom texterna 

och markerat intressanta delar samt gjort anteckningar som har varit relevanta för min fråge-

ställning. Jag använde mig av den hermeneutiska cirkeln, vilken innebar att jag utifrån hela 

intervjumaterialet tolkat de enskilda delarna i intervjun och sedan relaterat dessa tillbaka till 

helheten av intervjun för att återigen tolka delarna etc. (Kvale, 2007). Utifrån detta har jag 

formulerat olika teman. Därefter valde jag några belysande citat som har varit utgångspunkten 

i skrivandet av Resultat och analys. För att få en helhetsbild har jag kopplat samman analysen 

med den litteratur jag refererat till under avsnitten Teorier och Tidigare forskning. 

2.4 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Reliabilitet vid kvalitativa studier handlar om studiens pålitlighet, vilket bestäms av hur empi-

rin har insamlats och hur noggrann man har varit vid bearbetningen av materialet. Hög reliabi-
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litet innebär i korthet att ett resultat från en undersökning ska kunna upprepas om undersök-

ningen genomförs på nytt (Bryman, 2002). Jag anser att varje intervju är unik, det som upp-

står mellan intervjuperson och intervjuare kan inte återupprepas. Däremot kan min analys 

granskas då jag detaljerat beskrivit och redovisat de strategier och metoder som använts i stu-

dien. Noggranna transkriberingar av intervjuerna har även gjorts för att uppfylla kriterierna 

för reliabilitet (ibid).  

    Validitet är ett annat ord för giltighet och syftar till om man har undersökt det man vill un-

dersöka. Två former av validitet brukar urskiljas, en intern och extern validitet. Extern validi-

tet handlar om i vilken utsträckning som de erhållna resultaten kan generaliseras. Intern vali-

ditet innebär att man ska kunna säkerställa en överensstämmelse mellan teoretiska begrepp 

och observation (Bryman, 2002). För att validiteten ska vara hög behöver det finnas en sam-

stämmighet mellan första och andra ordningens konstruktioner, d.v.s. mellan aktörernas me-

ning och de teoretiska begreppen (Aspers, 2007). Genom att genomföra en testintervju försök-

te jag granska den interna validiteten, det vill säga utreda om informantens förståelse och re-

sonemang kring min intervjuguides frågor kunde relateras till min studie och därmed ge svar 

på mina frågeställningar. Jag har även följt Creswells (2007) rekommendation att, ur ett vali-

deringsperspektiv, ge så omfattande och djuplodande beskrivningar som möjligt. Likaså lät 

jag intervjupersonerna komma till tals i analysarbetet för att de ytterligare skulle kunna belysa 

någon del som de anser vara viktig men som kanske inte har fått ett motsvarande utrymme i 

rapporten. Genom att låta intervjupersonerna delta i analysarbetet vet sedan också läsaren att 

beskrivningarna och analysen är med den undersökta verkligheten överensstämmande. Andra 

viktiga aspekter på validering i kvalitativa studier som jag har tagit hänsyn till har varit att låta 

datainsamlingen (särskilt observationerna) pågå under en längre tid men också att genomföra 

intervjuerna vid flera olika tillfällen. Jag anser att den inre validiteten är möjlig att uppnå 

inom denna studie, dock kan jag inte uppnå extern validitet. Detta på grund av att det är en 

kvalitativ studie där 13 respondenter berättar om sina subjektiva tankar och upplevelser inom 

detta fält. Inga generaliserande resultat kan således utrönas. 

    Egentligen talar man dock sällan om validitet och reliabilitet vid kvalitativa studier utan 

snarare är förståelse och trovärdighet centrala begrepp. Validitet handlar om förståelse men 

trovärdighet uppnås på ett lite annorlunda sätt. Ett sätt är att låta ett så stort antal olika röster 

som möjligt finnas med i studien, ett annat är att i rapporten reflektera över sin egen (forska-

rens) påverkan på intervjupersonerna, hur intervjupersonerna ser på studien, på fenomenet 

etc., något som jag i mån av tid och resurser har försökt att göra. Triangulering är ett annat 

sätt att öka studiens trovärdighet, till exempel skulle man kunna ta fram statistik på hur den 
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individuella lönesättningen fungerar, om poliserna ändrar sitt arbetssätt i enlighet med kriteri-

erna etc. Om man har åtskilliga resurser och tid är ett annat bra sätt att låta andra forskare och 

överhuvudtaget utomstående ta del av den pågående studien och låta dem agera bollplank och 

diskussionspartner. Detta har jag gjort i form av att jag diskuterat studien med medarbetare 

inom andra organisationer med individuell lönesättning för att på så sätt nyansera mitt tän-

kande och hindra mina egna åsikter att ta överhanden. 

2.5 ETISKA ÖVERVÄGNINGAR 
2För att leva upp till de forskningsetiska krav som presenteras på Vetenskapsrådets hemsida  

informerades intervjupersonerna innan intervjuerna om syftet med intervjun och med studien 

(informationskravet). Vid första kontakten med respondenterna frågade jag även om de ville 

delta i studien och upplyste dem om rätten till att avbryta sin medverkan i undersökningen 

(samtyckeskravet). Jag bad också om de intervjuades tillstånd att banda intervjuerna. Vidare 

är konfidentialitetskravet beaktat i och med att de medverkandes identitet skyddas. Därtill 

uppfylls nyttjandekravet då inspelningarna och transkriberingarna endast kommer att läsas av 

intervjuare och vederbörande respondent. En fråga som jag också anser berör etik är hur citat 

redovisas eftersom det ur etisk synvinkel är viktigt att ingen av de medverkande känner sig 

kränkt av det som publiceras. Med anledning av detta valde jag att göra vissa ändringar i cita-

ten från talspråk till skriftspråk, detta gjordes dock med noggrannhet så att innehållet förblev 

detsamma. Exempel på ändringar var att va skrevs om till var, nån till någon och e till är. Jag 

har även följt Vetenskapsrådets rekommendation och låtit informanterna och respondenterna 

ta del av slutrapporten. 

3 BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer en kort bakgrund till polisens lönesättning att presenteras tillsammans 

med hur lönen för närvarande sätts. Här redovisas också mina egna erfarenheter av individuell 

lönesättning samt vad jag anser om detta fenomen. 

3.1 VEM BESTÄMMER OM DEN INDIVIDUELLA LÖNESÄTTNINGENS VARA ELLER 

ICKE VARA? 
För poliser regleras lön och anställningsvillkor i olika avtal. Lönen regleras i första hand ge-

nom ett avtal som heter RALS, som är ramavtal för löner m.m. för arbetstagare inom staten. 

Nuvarande avtalsperiod sträcker sig mellan 1 oktober 2007 och 30 september 2010. Med stöd 
                                                 
2 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
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i RALS-avtalet tecknas sedan ett avtal mellan Rikspolisstyrelsen och Polisförbundet, de blir 

då lokala parter i och med det avtalet. Med utgångspunkt i det lokala avtalet, mellan Polisför-

bundet och Rikspolisstyrelsen, ges myndigheterna möjlighet att skriva lokal-lokala löneavtal 

(avtal på myndighetsnivå, det vill i detta fall säga att Polismyndigheten i Stockholms län skri-

ver avtal med Polisförbundet i Stockholms län). Det innebär att det är Polisförbundet i Stock-

holm och ledningen på Polismyndigheten i Stockholms län som förhandlar om villkoren för 

lönen. Hur dessa lokal-lokala löneförhandlingar ska gå till regleras i stor utsträckning av det 

lokala och centrala avtalet3. 

3.2 HUR SÄTTS LÖNEN 
Nyckelinformanterna berättade att polisen har ca 6500 individer att lönesätta. Dessa individer 

arbetar fördelade över åtta distrikt och fem avdelningar. Dessa åtta distrikt får, uttryckt på 

polisens jargong, var sin påse pengar att fördela. De anställda har olika former av lönesätt-

ning. Alla polisassistenterna i Stockholm har en löneökning på 8 000 kronor under de första 

sex åren, vilket innebär att var artonde månad höjs lönen med 2 000 kronor. Därefter blir man 

mer eller mindre per automatik polisinspektör. För övriga medarbetare tillämpas individuell 

lönesättning där kommissarierna och de högre funktionerna har något som kallas lönesättande 

samtal med sin närmsta chef. De får där omdömen utifrån vissa kriterier och sin nya lön pre-

senterad för sig. Med den nya lönen ska de även få en motivering till varför de erhåller denna 

summa. Kommissarien kan sedan skriva på och i och med påskrift blir det ett kollektivavtal 

och lönen kan då inte ändras. Om kommissarien mot all förmodan anser att hon/han har blivit 

felbedömd kan hon/ han välja att inte skriva på och ajournerar sig därmed. Följden av det blir 

att Polisförbundet och arbetsgivaren får förhandla om kommissariens lön. Den chef som har 

en grupp att lönesätta har dock inte en summa pengar att fördela utan den föreslår endast lö-

nenivåerna för dem hon/han har personalansvar och alla förslag från alla chefer diskuteras och 

beslutas sedan på distriktsledningsnivå och även centralt. Detta görs för att undvika en för stor 

lönespridning. För inspektörerna är tillvägagångssättet lite annorlunda då de inte kan få mer 

än två olika löneökningar, antingen 800 kronor, det får 90 % av alla inspektörer, de benämns 

normalpresterande, eller 1600 kronor, det får 10 % och de benämns högpresterande. Inspektö-

rerna har lönesamtal med sin närmsta chef där de får besked om de är normal- eller högpreste-

rande samt omdömen utifrån samma kriterier som kommissarierna och de med högre med 

befattningar. Omdömena utarbetas av vederbörandes närmsta chef och dessa chefer vidarebe-

fordrar, liksom kommissariernas chefer, sina omdömen om de anställda till de högsta instan-
                                                 
3 http://www.polisforbundet.se/ Portal/Default.aspx?areaid=10568&rnd1=1240303686403&drp=10568 21.04.09 
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serna i distriktet och där granskas de. Dock diskuteras aldrig inspektörernas löner centralt utan 

vilka 10 % i varje distrikt som ska bli högpresterande bestäms på distriktsnivå. Det innebär att 

inom ett distrikt kan olika arbetsgrupper ha olika fördelning, till exempel kan en arbetsgrupp 

bestå av enbart normalpresterande. Kriterierna för den individuella lönesättningen återfinns i 

Bilaga 3 och i Bilaga 4 det arbetsmaterial chef och medarbetare hade inför den individuella 

lönesättningen. 

4 TEORETISK BAKGRUND 
I detta kapitel kommer jag att presentera några teorier och tidigare forskning som utgör min 

referensram. Genom att identifiera vad polismyndigheten i Stockholm är för form av organi-

sation är det lättare att förstå hur poliser har upplevt den individuella lönesättningen och im-

plementeringen av denna då organisationen påverkar individen; tillhörigheten till en organisa-

tion ger människor en identitet. För att förstå människors handlingar och motiv är det viktigt 

att veta vilka organisationer de tillhör och hur dessa ser ut (Ahrne & Papakostas, 2002). Ge-

nom att studera olika motivationsteorier får vi också hjälp att bättre förstå varför individuell 

lönesättning har implementerats och något som ytterligare kan bidra till svaren på frågeställ-

ningarna är genom att studera organisationskultursteorier och tidigare forskning om individu-

ell lönesättning. 

4.1 ORGANISATIONSTEORIER 
Om vi granskar polismyndigheten som organisation ser vi att den uppfyller de flesta av krite-

rierna för en byråkratisk organisation. Begreppen byråkrati och byråkratisk organisation myn-

tades av Max Weber. Enligt Weber (1968) kännetecknas en byråkratisk organisation av en 

mängd karakteristika vilka kan delas in i tre grupper. I den första gruppen finns de allmänna 

kännetecken för en byråkrati, som till exempel att det finns ett opersonligt regelsystem och 

auktoriteter rättar sig efter regelsystemet och medlemmarna rättar sig efter auktoriteterna. I 

den andra gruppen återfinns det rationella auktoritetssystemet vilket bland annat innehåller 

hierarki, olika kompetensområden, krav på dokumentation och kontinuerlig ämbetsutövning 

utifrån givna regler, det vill säga att varje funktion ska utövas på ett visst sätt. I den tredje 

gruppen återfinns kriterier för tjänsteinnehavarna och de är bland annat att varje funktion har 

sitt klart definierade kompetensområde, de anställda ersätts med fast lön. Lönen är graderad i 

första hand efter rangen i hierarkin, därefter det ansvar som följer med positionen och i övrigt 

efter det sociala anseendet som följer med positionen. Vidare ska de anställda se fram emot en 

karriär, det vill säga det finns ett system för befordran på basis av tjänstetid eller prestation 

8 

 



eller båda delarna. I byråkratin är tjänsteinnehavaren underkastad en strikt och systematisk 

kontroll och disciplin vid utövandet av sin tjänst. Weber menade att den byråkratiska organi-

sationsformen lämpar sig för stat, kyrka, politiska partier och många andra organisationer. 

Men byråkratin har många kritiker. Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2006) nämner 

bland annat Robert Merton, som talar om byråkratins dysfunktioner. Merton ansåg att byrå-

kratin har alltför hög tilltro till regelsystem och att det begränsade befattningsansvaret kan 

leda till ett stelt synsätt och låg effektivitet i organisationen. Andra kritiker som nämns är Mi-

chel Crozier och Kathy Ferguson. Crozier och Ferguson hävdar att människor i en byråkratisk 

organisation mår dåligt och är omotiverade. Dock har denna kritik tillbakavisats av Richard 

Sennett och Paul du Gay vilka menar att en byråkratisk arbetsplats skapar en trygghet som 

många människor uppskattar (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006) . 

4.2 MOTIVATIONSTEORIER 
En första tanke som dyker upp när man börjar fundera på individuell lönesättning är Scientific 

Management, i Sverige kallad Rationaliseringsrörelsen. Scientific Management uppstod under 

1900-talets första decennier och dess skapare var Frederick Winslow Taylor. Scientific Mana-

gement fokuserar på hur en organisation ska bli så effektiv som möjligt, främst organisationer 

inom produktionsindustrin. Taylor menade att betala lika lön till såväl skickliga arbetare som 

dåliga arbetare leder till minskad effektivitet och motivation. Taylor förespråkade prestations-

lön; en föregångare och i vissa fall en motsvarighet till dagens individuella lön. Han menade 

att om lönen är direkt kopplad till arbetsprestationen kommer arbetarna att arbeta hårdare vil-

ket ur ett ekonomiskt perspektiv gynnar både dem själva och organisationen (Taylor, 1997). 

Dock är Taylors Scientific Management idag ansedd som något föråldrad och förlegad då den 

inte alls väger in andra faktorer än lön som motivationsfaktor för anställda.  

    En av de första ”riktiga” motivationsteorierna presenterades av Abraham Maslow. Maslow 

utgick från att mänskliga behov följer en viss ordning. Han utvecklade därför en behovstrappa 

där han delade in människans behov i fem steg: fysiologiska behov, behov av trygghet, behov 

av socialitet, behov av status och prestige samt behov av självförverkligande. Dessa behov är 

medfödda. När behovet på första trappsteget är tillgodosett kommer individen behöva få nästa 

behov tillfredsställt och så vidare. Maslow menade att man vid organisering bör upprätta soci-

ala institutioner för att utveckla de anställda och tillfredställa behoven i behovstrappan. De 

sociala institutionerna ska uppmuntra de anställda att samverka med varandra och denna sam-

verkan skall gynna organisationen; den anställdas mål och behov ska sammanfalla med orga-

nisationens (Maslow, 1970). Efter Maslows teori föddes tvåfaktorteorin av Fredrik Herzberg. 
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Tvåfaktorteorin handlar om två typer av faktorer, motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

Motivationsfaktorerna är individuella och det är de som avgör varje persons prestation på ar-

betet. Motivationsfaktorer kan vara: tillfredställelse med den egna prestationen, erkännande 

från överordnad och kollegor, att man erbjuds utvecklings- och karriärmöjligheter och/eller att 

man får mer ansvar. Hygienfaktorerna är faktorer som ledning, lön, sociala relationer och ar-

betsmiljö. Hygienfaktorerna ger upphov till trivsel eller missnöje på arbetsplatsen. Herzberg 

menade att det är viktigt att göra undersökningar och enkäter bland de anställda för att ta reda 

på vilka deras hygien- och motivationsfaktorer är då organisationsledningen på så vis kan öka 

trivseln och motivationen hos sina anställda (Herzberg, 2003). 

    En annan teori är Job Characteristics Model, av Hackman och Oldham 1980. Liksom två-

faktorteorin talar den om olika motivationsfaktorer och dessa måste integreras med varandra 

för en hög arbetsmotivation. De olika faktorerna är inre arbetsmotivation, arbetets egenskaper 

och människors olika motivationsgrund och resultat. Inre arbetsmotivation innebär att en per-

son måste vara medveten om resultatet av sitt arbete, känna ansvar för det och arbetet måste 

också kännas meningsfullt. Den inre arbetsmotivationen påverkas av arbetets egenskaper. För 

att ett arbete ska kännas meningsfullt måste exempelvis arbetsuppgifterna vara varierade och 

på något sätt krävande för den som utför arbetet. Olika människor motiveras dock på olika 

sätt. Hackman och Oldham skiljer på de som har bra kunskap och skicklighet, på de som har 

ett starkt behov av att växa på arbetet och på de som har ett starkt behov av att arbetets sam-

manhang är bra. Således måste allt ovanstående vävas ihop och anpassas efter varje individ – 

då höjs arbetsmotivationen (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). 

    En motivationsteori som fokuserar på lönens betydelse är Victor Vrooms teori. Enligt Vro-

om (1964) finns det två faktorer eller villkor till varför människan arbetar. För det föra måste 

det innebära vinst eller belöning för individen och för det andra måste arbetet vara motiveran-

de. Det är här förväntningarna kommer in då dessa påverkar motivationen. Individen upplever 

motivation i arbetet när den tror att de förväntningar som finns kan bli verkliga. Vroom 

(1964) länkar i sin förväntningsteori samman motivation, förväntningar och belöning och me-

nar att det finns ett samband där emellan. Han anser att människan har olika sorters mål som 

den eftersträvar. Människan känner motivation när hon tror att hennes förväntningar kan upp-

nås och när belöningen hon får är av personligt värde. För att beskriva styrkan i en persons 

önskan eller värdesättning av ett visst mål eller resultat används ofta termen valens. Finns det 

en positiv valens eftertraktar personen resultatet, men är valensen runt noll är personen i stäl-

let likgiltig. Vid en negativ valens begär personen inte resultatet. För att lön skall vara en mo-

tivationsfaktor måste individen veta att lönen kommer att öka vid en bättre prestation och den 
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måste då öka så mycket att den extra ansträngningen är mödan värd. Enligt Eriksson-

Zetterquist et al. (2006) har Vrooms teori dock fått kritik för att den anställda och arbetsgiva-

ren kanske inte alltid delar åsikt om vad som är en bra prestation.  

     En annan teori är agentteorin, som dock inte klassas som motivationsteori men som bör ha 

en plats vid deras sida. Den är baserad på relationen mellan huvudmän och agenter. Huvud-

män kan vara exempelvis aktieägare, en styrelse eller en chef; en huvudman är en uppdrags-

givare. Agenter är däremot alltid uppdragstagare och det kan vara en styrelse, en VD eller 

anställda, detta beror på vem huvudmannen är. Agentteorin menar att det för huvudmannen 

alltid kostar att säkerställa att agenten uppfyller överenskommelsen, det vill säga att den utför 

sitt arbete. Agentteorin betonar därför att det är viktigt att det finns incitament för agenten för 

annars kommer den inte att göra det som är avtalat (Ross, 1973). Ett problem är dock att agen-

ten oftast besitter ett egenintresse av att utföra en uppgift. Dessa intressen kan vara av annan 

art än monetär. Exempelvis kan agenten ha ett etiskt tänkande som är starkare än huvudman-

nens vilket gör att kapitalet inte fungerar i tillräcklig utsträckning som motivationsfaktor för 

att agenten ska tillfredställa huvudmannens intressen fullt ut. Enligt den tidigare nämnda för-

väntningsteorin kommer agenten att bara lägga ner så mycket energi som han eller hon känner 

nödvändig i förhållande till ersättningen. Resultatet från personens arbete beror på; vad indi-

viden vill få ut av ansträngningen, hur stor sannolikheten för att detta kommer inträffa är samt 

hur han eller hon uppskattar resultatet från ansträngningen. Detta kan vara en källa till kon-

flikter mellan de två parterna. För att modellen ska fungera så effektivt som möjligt i prakti-

ken måste båda parter i modellen förstå varandras intressen.  

4.3 ORGANISATIONSKULTUR 
Enligt Abrahamsson och Aarum Andersen (1998) är kulturen i en organisation en följd av 

människors gemenskap. Kulturen uppstår när människor under en lång tid interagerar med 

varandra; ett sätt att tänka, känna, tycka och handla blir gemensamt för organisationens med-

lemmar. En arbetsgivare kan också aktivt arbeta med att skapa en viss kultur som gynnar or-

ganisationen och enar medarbetarna. Enligt Bruzelius & Skärvad (2004) kan organisationskul-

turen liknas vid en lök eftersom den består av många olika lager och för att förstå kulturen 

måste man förstå de grundläggande antagandena som finns i organisationen. Författarna be-

skriver att det yttersta lagret består av de så kallade artefakterna. Dessa är de kulturella ut-

trycken som man kan se, höra och känna när man är på besök på en arbetsplats. Artefakterna 

kan exempelvis vara symboler, produkter, myter, jargong och känsloyttringar. I lagren däref-

ter finner man normer, gemensamma värderingar och beteendemönster. Det är de gemen-
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samma värderingarna som styr hur organisationen har benägenhet att lösa problem och hante-

ra olika situationer. De grundläggande antagandena som finns i organisationen finns i det sista 

lagret. Dessa är så kraftigt rotade i organisationen att man inte reflekterar över dem utan de tas 

för givna som normaltillstånd. Det är dessa antaganden som skapar mest värde för organisa-

tionen men de kan också skapa stora problem ifall de är dysfunktionella, eftersom det kan 

vara svårt att anpassa sig till nya situationer som kräver att man frångår de grundläggande 

antagandena som man ofta omedvetet bär på. För arbetsgivaren är organisationskulturen 

ibland ett hinder då den kan gå emot ledningens beslut och förändringar. I Ahrne och Hed-

ström (1999) påpekas det att det nästan alltid finns en spänning mellan att hålla ihop organisa-

tionen och få den enad och stark och att skapa väl fungerande kontakter med omvärlden, den 

så kallade administrativa paradoxen. 

4.4 TIDIGARE FORSKNING 
Det finns flera studier gjorda om individuell lönesättning. En stor studie är den av Chamber-

lin, Wragg, Haynes och Wragg (2002) som sammanfattar en stor mängd forskning gjord om 

individuell lönesättning och dess konsekvenser. Bland annat nämns i Chamberlin et al. (2002) 

studier om varför man inför individuell lönesättning och argumenten inom privat sektor är: för 

att cheferna ska ta ansvar för beslut, för att betona organisationens kärnvärden, för att föränd-

ra organisationskulturen och för att försvaga fackföreningars makt. Inom offentlig sektor är 

argumenten: för att stärka kopplingen mellan individuella mål och organisationsmål, för att 

spara pengar genom att inte ha automatiska löneökningar och för att öka tillfredställelsen med 

arbetet. Ytterligare ett argument är att det blir lättare att rekrytera och behålla bra personal. 

Studier gjorda på lärare visar att många nyutexaminerade lärare attraheras av hög ingångslön 

och individuell lönesättning men att endast den personal som får de högre lönerna vid den 

individuella lönesättningen stannar kvar. De som inte får en hög lön är benägna om att inte 

vara kvar. En studie av Bender (2004) visar att många företag använder individuell lönesätt-

ning trots övertygelsen om att monetära belöningar inte motiverar de anställda. Detta lönesy-

stem används enbart för att många andra företag nyttjar det och man vinner på så sätt legitimi-

tet hos omgivningen.  

    Vidare kan vi i Chamberlin et al. (2002) läsa om individuell lönesättnings påverkan på mo-

tivation. Studier redovisas vilka säger att individuell lönesättning fungerar som bäst när resul-

taten är lätta att mäta. Bland annat har studier gjorts på jockeys och bilverkstäder och där var 

resultatet att motivationen ökade med individuell lönesättning. Inom den offentliga sektorn 

finns också en studie gjord men den visar att den individuella lönesättningen fick motsatt ef-
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fekt; de anställda ansåg sig bli omotiverade. Dock fanns det en liten del av de anställda i den-

na studie som blev mer motiverade. Detta förklaras med att det är framförallt de som inte an-

ses prestera bra och därför får en svag löneökning som blir omotiverade. En annan förklaring 

som ges är att det inte är tillförlitligt att fråga de anställda om de har blivit mer eller mindre 

motiverade, det är då få som kommer att säga att de har blivit mer motiverade med individuell 

lönesättning för detta skulle innebära att de kan arbeta hårdare än vad de gör. Dock svarade de 

flesta att den individuella lönesättningen inte hade påverkat deras arbetsmotivation och presta-

tion åt något håll. Kim, Mone och Kim (2008) har emellertid studerat hur individuell lönesätt-

ning kan påverka olika individer. Ett resultat var att individuell lönesättning är bra då det le-

der till att de anställda blir mer nöjda. Dock var det inte ett resultat som gällde för alla. De 

individer som ser sig som högpresterande är oftast inte nöjda med individuell lönesättning. 

Det är nämligen individer med en väldigt positiv självbild och som alltid har tillhört ”de duk-

tiga”. När de lönesätts individuellt är det väldigt svårt att deras lönenivå motsvarar det de 

tycker att de är värda i förhållande till andra anställda. Andra problem som Chamberlin et al. 

(2002) belyser är att atmosfären med individuell lönesättning blir mer konkurrensinriktad, en 

del kollegor blir mer ovilliga att samarbeta och hjälpa varandra - stämningen på arbetsplatsen 

blir sämre. Ytterligare problem kan vara att de anställda vid individuell lönesättning endast 

fokuserar på de saker som är lönegrundande; det kan få till konsekvens att inte alla arbetsmo-

ment utförs eller att en del utförs sämre. Öppenheten på en arbetsplats kan också brista när 

individuell lönesättning brukas; de anställda vill inte längre tala om problem och svårigheter 

då det kan bidra till en svag löneökning. Vidare belyser Chamberlin et al. (2002) också de 

stora kostnaderna individuell lönesättning medför. 

    I Sverige har bland annat Nilsson och Ryman (2005) studerat individuell lönesättning. De 

skriver att idag vill allt fler anställda och arbetsgivare i Sverige ha individuell lön. Arbetsgi-

varna vill kunna fördela lönemedlen på ett sätt som gör deras verksamhet kostnadseffektiv 

och lönsam. De vill också betala mer för bra prestationer än för dåliga och de tror att lönesätt-

ningen kan användas för att motivera och styra de anställda till att prestera bättre. De tror ock-

så att individuella utvärderingar och belöningar leder till en hälsosam konkurrens; att överträf-

fa andra är en motivationsfaktor. De anställda vill ha individuell lön för att själva kunna på-

verka sin lön. De tror att de skulle gynnas av det samt anser att individuell lönesättning är mer 

rättvis. Nilsson och Ryman (2005) presenterar ytterligare förklaringar till varför individuell 

lönesättning ökar i samhället. En förklaring är att samhället vi lever i nu är individualistiskt; 

man vill bli sedd som individ. En annan är att det idag finns nya sätt att producera varor och 

tjänster och att det kräver lönesystem som tar hänsyn till hur något görs och inte som tidigare 
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vad som görs. Idag finns ett ökat kvalitetstänkande, även inom offentlig sektor, och de gamla 

lönesystemen är inte längre aktuella; alla kan inte ha samma årliga ökning då det är inte är 

kompatibelt med betoningen på kvalitet. Det råder idag en allmän uppfattning om att lönen 

måste vara rättvis och Nilsson och Ryman (2005) har identifierat nio olika lönerättvisor som 

förekommer i debatten om lönesättning. Dessa är: behovsrelaterad lönerättvisa (att alla ska 

någonting i löneökning för att hålla takt med inflationen), arbetskravsrelaterad lönerättvisa 

(ett arbete med höga krav ska ha en högre lön än ett arbete med låga krav), produktivitetsrela-

terad lönerättvisa (att den som gör ett bra jobb ska ha mer i lön än den som gör ett dåligt 

jobb), beteenderelaterad lönerättvisa (att exempelvis den som samarbetar bra och tar mycket 

egna initiativ ska ha mer i lön än den som inte gör det), marknadsrelaterad lönerättvisa (att 

den med efterfrågad kompetens ska ha mer i lön än den med mindre efterfrågad kompetens; 

efterfrågan och utbud styr priset), utbildningsrelaterad lönerättvisa (att den som har investerat 

i en lång utbildning ska ha mer i lön än den som inte har gjort det), anställningstidsrelaterad 

lönerättvisa (att den som har arbetat en längre tid ska ha mer i lön än den som har arbetat en 

kortare tid), icke-diskriminerande lönerättvisa (att ingen diskrimineras på grund av kön, etnisk 

bakgrund, personliga egenskaper som inte rör jobbet etc.) samt personligt upplevd lönerättvisa 

(att den anställda känner sig rättvist behandlad). Dock står lönerättvisorna ofta i konflikt med 

varandra. 

    Nilsson och Ryman (2005) menar att fem förutsättningar krävs för att individuell lönesätt-

ning ska fungera: ett gott ledarskap, väl kända, tydliga och accepterade lönekriterier, att löne-

systemet utvecklas i samklang med övriga arbetsvillkor (att det är anpassat till arbetsplatsen), 

att lönesamtalen blir lönesättande (att de chefer som för lönesamtal med sina medarbetare 

också har befogenhet att sätta lön) samt att det finns tid för diskussion och reflektion mellan 

chefer och anställda om lönesystemets pro och kontra så att lönesystemet konstant övervakas 

och modifieras vid behov. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt presenteras resultatet, det vill säga en sammanställning av svaren på frågeställ-

ningarna samt analys av dessa mot bakgrund av den teoretiska bakgrunden. Resultaten jäm-

förs även med tidigare forskning. Den första delen är en redogörelse för hur arbetsgivarsidan 

och Polisförbundet ser på individuell lönesättning, efter det följer ett avsnitt om intranätet och 

slutligen kommer hur poliser har upplevt den individuella lönesättningen år 2009. 
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5.1 ARBETSGIVARSIDANS OCH POLISFÖRBUNDETS SYN PÅ LÖNESYSTEMET 
För att få reda på arbetsgivarsidans syn på den individuella lönesättningen och varför man har 

valt att införa den talade jag med en person verksam på arbetsgivarsidan, nedan benämnd P. 

För att få kännedom om Polisförbundets syn på den individuella lönesättningen talade jag 

med en person verksam på Polisförbundet i Stockholm, nedan benämnd PF. Information och 

citat i detta avsnitt är från samtal och e-postkorrespondens med dem. När jag nedan hänvisar 

till Polisförbundet eller facket är det Polisförbundet i Stockholm som åsyftas. 

5.1.1 VARFÖR INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING? 
Polismyndigheten i Stockholm är en av de sista myndigheterna i Sverige med att införa indi-

viduell lönesättning. En av anledningarna till att man har infört den är enligt P och PF att det 

står i de statliga löneavtalen att statligt anställda ska ha individuell lönesättning. Synen på 

syftet med individuell lön verkar dock variera de båda parterna emellan. I det statliga löneav-

talet är huvudmotiveringen med individuell lönesättning att man ska kunna rekrytera och be-

hålla kompetens på kort och lång sikt, något som också agentteorin påstår. Dock kan man 

fråga sig hur många poliser som kan byta arbetsgivare och P kommenterar detta med: 

”Det finns ju då andra vinster. Den ena är då en del i det stora arbetet att få till stånd en dialog 
och en ökad förståelse, cheferna får ta sitt ansvar och medarbetarna ska vara mer delaktiga och 
sen på något sätt ha en växelverkan mellan chef och medarbetare som bidrar både till den per-
sonliga utvecklingen och till verksamhetsutvecklingen.[…]” 

Ovanstående citat är väl överensstämmande med Maslows tankar om att individens behov och 

mål måste sammanfalla med organisationens behov och mål, det är enligt Maslow ett vinnan-

de koncept för både organisation och individer. P säger att ytterligare anledningar till att infö-

ra individuell lönesättning är för att medarbetarna ska få en ökad förståelse för sin lönenivå. P 

menar att genom att den anställdas närmsta chef är den som talar om vad man får i lön och 

varför kan medarbetaren på sikt påverka sin egen löneutveckling genom att förbättra de saker 

dennas chef ansåg behövde förbättras. Vidare säger han att med individuell lönesättning kan 

arbetsgivarsidan, det vill säga cheferna, premiera det man vill premiera och därmed kan verk-

samhetsmålen uppfyllas på ett bättre sätt. Pengarna fördelas på ett mer rättvist sätt, det vill 

säga den som gör ett bra jobb och bidrar till att verksamheten blir bättre får en större del av 

kakan än den som gör ett mindre bra jobb och inte bidrar lika mycket till att verksamheten 

förbättras. PF uttrycker endast ett argument till varför man har infört individuell lönesättning 

och det liknar ett av P:s argument ovan: 
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”Så någonstans måste man ställa sig frågan: vad är syftet med individuell lön? Min bestämda 
uppfattning är att det är det starkaste verktyget arbetsgivaren har för att motivera personalen, 
för att få ut bättre verksamhet.” 

P menar att individuell lönesättning kan vara en rättvisare löneform då också kriterierna är 

lönegrundande, inte endast anställningstid och arbetskrav. P säger även att lönen ska vara ett 

incitament och att den anställda ska veta att om dennes prestation blir bättre så kommer även 

lönen att bli bättre, en åsikt helt i samklang med Vrooms förväntningsteori. Vidare nämner P 

också mjuka frågor, som polisernas trivsel som ett argument för den individuella lönesätt-

ningen. Han säger: 

”Men det gäller att få in det här att man under arbetets gång kan bli stimulerad, det har ju 
gjorts undersökningar, bland annat på Polishögskolan, som säger att efter 5, 6, 7 år är man inte 
längre intresserad, de uttrycker sig inte så, men man tappar lite engagemanget för att vara po-
lis. Någonstans måste man ju stimulera poliserna under deras yrkesverksamma liv och då är ju 
inte lönen det enda medlet, det är ju långt därifrån man inför individuell lönesättning men det är 
ju en bit som bidrar till att se att man kan utveckla sin egen lön genom att utföra ett bra arbete. 
Och det är klart att det måste stimulera verksamheten och den enskilda personen. Och rätt ut-
formad tror jag att individuell lön kan bidra till det. Så det är det stora på polissidan till varför 
man inför det, så som jag ser det.[…] ” 

Många av P:s argument för att införa individuell lönesättning stämmer överens med de anled-

ningarna som identifieras i Chamberlin et al. (2002) och av Nilsson och Ryman (2005). 

5.1.2 VARFÖR 90/10? 
P kommenterade uppdelningen 90/10 med att det inte är individuell lönesättning men att den 

är ett litet steg i rätt riktning. PF berättar dock mycket om tankarna bakom uppdelningen 

90/10, 90 % placeras in i en grupp kallad normalpresterande och 10 % i en grupp kallad hög-

presterande, även kallade för Zlatan efter Zlatan Ibrahimovic, svensk fotbollsstjärna. Han 

säger: 

”[…]Att när man tittar på sådana här olika modeller så kan man tycka att när man använder 
sig av begreppet normalprestation så kan man nog hävda att 80 % av alla arbetare gör ett nor-
mallikt arbete i kvalitet och någonstans finns det 5 till 10 % som gör det bättre. Och du har 5 till 
10 % som gör det sämre. De här är väldigt lätta att hitta, de här 5 till 10 % är sådana som alla 
vet, det är dem man går och frågar och som är väldigt kompetenta på olika delar. De här andra 
är ju väldigt självutmärkande, de kommer sent, läser tidningen och får inte någonting gjort. Den 
stora gruppen är väldigt irriterad därför att de har lika stor löneutveckling som dem men man 
har inga problem med att de andra 5 till 10 % tjänar lite bättre. Det kan man någonstans förlika 
sig med. Å andra sidan, de här, som inte producerar mycket, går man in och tittar på dem så har 
du alkoholister, du har sådana som inte mår psykiskt bra och det finns massor av förklaringar 
men de är väldigt lätta att hitta någonstans. Och om man köper att det här är en sanning, att 
ungefär 80 % gör ett likvärdigt arbete, det kan ju vara plus eller minus, så finns det en sanning 
som säger att om du och jag är normala och jag har jobbat 2 år och du har jobbat en månad så 
bör det då, om vi är normala, jag vara bättre än du eftersom jag kan rutiner, jag kan skriva 
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papper och annat. Vilket gör att, om vi ska jämföras med varandra, att jag kommer att få mer 
pengar än vad du kommer att få.”  

Ett annat argument för den här 90/10-uppdelningen var enligt PF: 

”[…] Så att om du skulle ställa frågan ut till alla de här poliserna som är någonstans 3000, 
3353 tror jag att det är, hur många som tycker att man är Zlatan, som vi brukar säga, så kom-
mer vi ju inte att få 5 till 10 %. Den siffran kommer att bli betydligt, betydligt mycket högre. Och 
har man då verkat i en värld där man aldrig liksom har haft fungerande utvecklingssamtal eller 
någonting, utan vid första samtalet får man reda på att min bild av att jag är Zlatan, den stäm-
mer inte, i alla fall inte med den min lagledares, eller med min chefs. Utan den är förmodligen 
här (pekar mot huvudet). Så vad blir effekterna av det samtalet? I den bästa av världar blir det 
en sporre för att jag ska komma dit, en annan sanning kan ju vara den att det här var ju inte så 
roligt. Har man fler nivåer, när man ska dela upp det här, så kan vi ju vara överens om att 
många kommer inte ens att vara normala, utan de blir mindre än normala.” 

Missnöjdheten och att bli omotiverad är något som nämns i Chamberlin et al. (2002) och där 

sägs det att de som är missnöjda och blir omotiverade är de som inte gynnas av den individu-

ella lönesättningen samt de som sedan barnsben har varit, enkelt uttryckt, nummer ett i allt de 

företar sig. Enligt Kim, Mone och Kim (2008) blir dessa personer missnöjda vid en individu-

ell lönesättning då de anser att de inte får en rättmätig ekonomisk ersättning i förhållande till 

vad de gör. PF menar också att: 

”Och då gör vi det utifrån det synsättet att om man köper det här tänket, rätt eller fel, så borde 
det vara mindre kontroversiellt att plocka ut 10 % som högpresterande. Och det skulle då inte 
uppfattas som speciellt negativt av den stora gruppen, när det är en mindre grupp. Ju fler du tar 
in i den här gruppen, desto mer vanskligt blir det att man plockar ut fel, det som den stora grup-
pen inte accepterar.”  

Han har säkert rätt i detta men frågan är då om inte syftet P nämner med individuell lönesätt-

ning motverkas, att den individuella lönesättningen ska leda till ökad dialog samt utveckling 

och stimulans för medarbetarna. Känner man sig som medarbetare sedd av chefen när man 

hamnar i en grupp som består av 90 % av alla inspektörer? Stimuleras man då? Nej, troligen 

inte. Förutom argumentet att det är mindre kontroversiellt fanns det också ett ekonomiskt ar-

gument bakom denna uppdelning: 

”Det hade vi också en diskussion om för när det är en sådan liten del vi plockar ut som hög-
presterande så kan vi ha en högre krontalsmässig, eller procentuell fördelning, till dem som då 
utmärker sig som Zlatan. Därför att då borde man träffa rätt, då kan även den stora massan 
kämpa för det krontal för det är dubbelt upp.” (PF) 

De teorier och den tidigare forskning som studerats inför denna studie omtalar inte detta ar-

gument men däremot förkastas Nilssons och Rymans (2005) personligt upplevda lönerättvi-

san; eller upplevs det som rättvist att en anställd får dubbelt så stor löneökning som en annan?      

     Emellertid känns det som om PF misstror arbetsgivarens förmåga att genomföra den indi-
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viduella lönesättningen på ett bra sätt och att han kanske eventuellt skulle ha föredragit att 

arbetsgivaren och Polisförbundet förhandlade om de anställdas löner: 

”Nej, alltså man sitter nu och har lönesättande samtal för arbetsgivaren stöder ju avtalet och 
där står det att de ska ha lönesättande samtal. Vi har tagit ett steg tillbaka och sagt att då får 
arbetsgivaren ta ansvar för hela den här processen, fullt ut. Och vi kommer att titta in i skåpet 
efteråt och se hur man har skött det här.” 

Men varför hyser facket ett misstroende mot arbetsgivarens förmåga att sköta det här? Är det 

helt enkelt fackets roll som präglas av arbetsgivarmisstroende? Eller beror det på att många 

anställda inom polisen är missnöjda och framför sina klagomål till Polisförbundet? Något svar 

kommer vi inte att få på de frågorna i den här studien men de tål att funderas på för om det är 

något av de ovanstående alternativen krävs det åtgärder för båda innebär problem: Om facket 

har ett inneboende arbetsgivarmisstroende kan ett problem bli att Polisförbundet kan komma 

att bromsa nödvändiga förändringar. Om de anställda är missnöjda kan det bero på att led-

ningen inom polisen behandlar sina anställda på ett felaktigt sätt. Ett tredje problem skulle 

också kunna vara att Polisförbundet med sin inställning påverkar poliserna negativt.  

5.1.3 KRITERIERNA 
Kriterierna utformades partsgemensamt av ST, JUSEK, Polisförbundet och arbetsgivarsidan 

under slutet av 1990-talet/början av 2000-talet. PF berättar att man studerade kriterier på 

andra myndigheter och i det privata näringslivet och att man därefter utarbetade kriterierna för 

polisen. Dock anser både PF och P att de nu bör revideras och PF säger att även medlemmar-

na ska ha möjlighet att påverka kriteriernas utformning. 

5.1.4 FRAMTIDEN 
P talar också om framtiden och att det inom polisorganisationen har kommit nya chef- och 

ledarkriterier nationellt. Han anser att de kriterierna även måste komma att avspegla sig på 

lönekriterierna, att om man uppfyller de nya chefskriterierna ska det få ett utfall i lönen. Det 

är inte endast för chefer det har kommit nya krav utan det har även kommit en ny värdegrund 

inom polisen där bland annat engagemang och effektivitet tas upp och han anser att dessa 

också bör implementeras i lönepolitiken och i lönekriterierna. I framtiden ska lönekriterier 

och lönepolicy bättre överensstämma med organisationens mål. När nästa avtalsrörelse börjar 

ska det således ha implementerats en ny lönepolicy i myndigheten och nya lönekriterier ska 

ha tagits fram. Tanken är att detta arbete ska ske partsgemensamt vilket innebär att Polisför-

bundet ska vara med, detta för att bidra till en större och ökad acceptans för den framtida in-

dividuella lönesättningen. Denna tanke antyder att polisförbundet är en makthavare inom po-

lisen på det sätt att den influerar kulturen och poliserna.  
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    PF ser annorlunda på framtiden och menar att den kan vara oviss för den individuella löne-

sättningen, detta delvis på grund av att den är så resurskrävande: 

”Ja, om vi bestämmer oss för att ha individuell lön vid tredje revisionstillfället. Jag tror inte att 
vi kommer att ha det. Det är en rätt stor process, det är många samtal som ska hållas och det är 
relativt litet utrymme. […]Nej, man kan väl säga så här att det optimala, och det är också lite 
problematiskt, om man har individuell lön är det mest effektiva att man har det under varje år.”  

Avslutningsvis vill jag säga att arbetsgivarsidan och Polisförbundet verkar vara helt ense i en 

sak och det är att cheferna måste börja ta sitt ansvar och våga fatta beslut som de sedan står 

bakom. I den individuella lönesättningen innebär detta att de måste våga säga vem som gör 

det bästa arbetet utifrån de kriterier som utgör bedömningsmallen men också vem som inte 

gör ett bra jobb. På Polisförbundets hemsida står det: ”Du kan komma att ställas inför argu-

ment som inte har något att göra med din kompetens eller prestation; "jag saknar mandat", 

"lönepotten är för liten" och "du kan inte få mer än andra"4.”  Dock är dessa argument för 

många chefer giltiga att använda då många idag inte har mandat att lönesätta. Denna informa-

tion kan således skapa onödigt missnöje då de organisatoriska förutsättningarna faktiskt är 

bristfälliga och därför ger cheferna en fullgod anledning att bruka dessa argument. Vidare är 

det svårt för cheferna att börja ta sitt ansvar då de allra flesta inte har mandat att lönesätta, 

något som Nilsson och Ryman vidmakthåller är en förutsättning för att individuell lönesätt-

ning ska kunna fungera och accepteras. 

5.2 MEDARBETARNAS UPPFATTNINGAR 
Det är många upplevelser och känslor som har varit resultatet av den individuella lönesätt-

ningen. Olika aspekter lyfts fram av de olika respondenterna men många gånger råder också 

konsensus. Känslan som förmedlas är att den individuella lönesättningen var som mest påtag-

lig i samband med lönesamtalet. Nedan följer de olika teman som jag har identifierat. 

5.2.1 ILSKA OCH MISSNÖJE 
Ilska och missnöje var det många som kände med systemet. Känslorna kanaliseras mot orga-

nisationen och mot dess hierarki, nedan ett citat som illustrerar detta:  

”Jag tror ju att man borde ha förankrat det. Om man nu till varje pris skulle genomföra de här 
individuella lönerna så skulle man ha låtit det ta tid. Man skulle ha förankrat det med persona-
len, man skulle ha sett till att det fanns underlag och lönesamtal kanske ett halvår, ett år innan 
man genomförde det här. Så att folk ändå visste vilka kriterier det handlade om, inte att man 
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skulle införa det här på så kort varsel. Det är helt, processen är helt fel och det är så typiskt po-
lisen.” (Inspektör 2, man)  

Men varför beskyller många av respondenterna organisationen? Nedan följer citat som inne-

håller kritik mot organisationen och mot Polisförbundet för att bättre förstå hur respondenter-

na resonerar och känner: 

”I vissa fall är det en mycket omogen organisation och tyvärr har vi då ett fack som resonerar, 
tycker jag också, lite generellt, nu ska jag inte säga att alla fackliga representanter gör det men 
generellt ser man inte fördelarna utan man hackar på nackdelarna, man ser inte hur man kan få 
möjlighet som arbetstagare att växa i stället utan man ser då till nackdelarna. Jag tycker att det 
är rättvist att de som jobbar ska få pengar. Jag tycker att det finns inget osunt i det överhuvud-
taget. Att den som lägger ner energi, den som är ambitiös, den som sliter sitt hår och anletes 
svett, den ska ha pengar. Absolut. Det finns inget osunt i det.” (kommissarie 1, kvinna) 

”[…] Om vi säger så här att jag tycker att det har varit dåligt med information till personalen 
om hur det här ska gå till. Vi har vetat i många år att vi ska ha individuella löner och en del har 
ju tyckt att det var bra för då kan man själv påverka sin lön lite grann. Vi har ju vetat att det inte 
ska vara jättestor del av lönen så att… men ändå, det finns en möjlighet att påverka sin lön. Sen 
får vi information här en dag om att hur det här ska gå till och då säger man bara så här att:” 
nu ska vi ha ett samtal med er där vi kommer att tala om hur vi har lönesatt er. ” Och så gick in-
formationen ut att nu är i-lönerna klara och det är på det här viset det går till att ni får informa-
tion om hur ni har blivit lönesatta, det var alltså inget samtal mellan mig och chefen att: ”Hur 
tycker du att…?” som ett utvecklingssamtal då att hur tycker du att du fungerar och hur ska vi 
lönesätta dig utan vi fick klart för oss att vi kommer att bli inkallade en och en och då kommer 
chefen eller cheferna, beroende på om man har en eller två chefer, tala om att så här är du lö-
nesatt och då var vi inte i någon förhandlingssituation. Och jag tror att många blev väldigt be-
svikna över det.” (Inspektör, kvinna) 

Det talas om att polisen är en omogen organisation och att den ses som omogen kan bero på 

att den som byråkratisk organisation styrs av ett opersonligt regelsystem medan den individu-

ella lönesättningen kräver att individerna börjar fatta beslut, något som tidigare endast skett på 

de högsta instanserna. Åsikter under fältobservationerna var också att polisorganisationen är 

för trög. Andra röster som hördes indikerade att organisationen inte heller tar hänsyn till 

medarbetarna, att de känner sig överkörda. Känslan som förmedlas är att de anställda ofta 

känner sig ignorerade av den stora, tungrodda organisationen som styrs av regler. Detta har 

också organisationsteoretiker som Merton kritiserat byråkratin för. Därtill är de byråkratiska 

argumenten djupt inrotade i personalen, något som blir tydligt då flera respondenter upprepar 

Webers tankar; att det är funktionen, eller befattningen, som ska lönesättas. Dessa responden-

ter anser det vara mer rättvist än att ha individuell lönesättning men frågan är om de då har 

fått informationen om syftet och intentionerna med den individuella lönesättingen?  

    Flera respondenter vittnar även om att det kyliga mottagandet av den individuella lönesätt-

ningen kan ha sin orsak i organisationskulturen. Detta blev tydligt då många har sagt att de 

egentligen är eller var för en individuell lönesättning men de tror inte att polisen kan hantera 
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det eller att det inte är lämpligt inom polisen. Det egna tänkandet verkar således ha ersatts av 

organisationens filosofi.  

”Vid start av min poliskarriär var det ett annat lönesystem som jag då ansåg vara dåligt efter-
som det då var löneklasser. Jag tyckte detta vara dumt för jag såg många som arbetade väldigt 
lite eftersom de i vilket fall fick sin lön. Jag tyckte då att de som jobbade mer skulle premieras 
och få mer i lön. Idag är jag dock av en annan åsikt. Jag tycker att det borde finnas tre olika lö-
neutvecklingar, en för polisassistenter, en för inspektörer och en för kommissarier. För att bli 
inspektör eller kommissarie borde en befordran krävas, alltså inte som idag att man automatiskt 
blir inspektör efter 6 år som polisassistent. […]” (Icke arbetsledande kommissarie, man) 

Organisationskulturen verkar sträva efter status quo och motsätter sig förändringar som kan 

omdana organisationen. Vidare förmedlas känslan av att kulturen även paradoxalt nog består 

av att misstro organisationen: 

”Ja, precis. Det kan väl jag tycka är första felet men det är ju som så mycket annat inom poli-
sen, man gör saker som man inte har förankrat och det är mycket byråkrati. Det är byråkrater 
som nu, man måste lyssna mer på de som är i tjänst och ute på fältet. Det känns som den här 
riskanalysen som man har gjort, eller ja, jag vet inte om man har gjort någon riskanalys, och det 
kan man fråga sig, men om det har gjorts en riskanalys för införandet av individuella löner så 
tror jag att den är bristfällig.” (inspektör 2, man)      

En bidragande orsak till ilskan och missnöjet verkar också vara missuppfattningar och miss-

förstånd. När man från arbetsgivarsidan informerade om att man skulle införa individuell lö-

nesättning så presenterade man inte samtidigt en definition av vad den individuella lönesätt-

ningen skulle innebära vilket har medfört att många poliser har trott att de skulle förhandla om 

sin lön. En ytterligare anledning till ilskan och missnöjet skulle kunna vara att syftet och in-

tentionerna med den individuella lönesättningen inte har nått ut. Vidare är många missnöjda 

då de anser att cheferna inte kommer att kunna hantera det här på ett korrekt sätt. Men frågan 

är om det är cheferna som är dåliga, vilket det på många håll hävdades, eller om felet befinner 

sig högre upp i organisationen, på den nivå där stöd och utbildning till chefer borde planeras 

och ges. Nedanstående citat belyser ovanstående: 

”Jag tycker att vi som arbetsledare borde ha fått en gedigen, inte bara en information utan vi 
skulle ha fått en utbildning i hur du ska, på ett professionellt sätt, hålla ett lönesamtal. Men ock-
så en, dels det men också en ordentlig genomgång i vad individuella löner egentligen är, för det 
här har man ju bedrivit i näringslivet i hur många år som helst, så det måste finnas en rad sko-
lor och teorier kring hur det här fungerar så att säga. Så det kan jag tycka är dåligt när det 
ändå finns folk som har de kunskaperna. Men det är som vanligt tiden räcker inte till och man 
har ändå efter många om och men från arbetsgivarens håll bestämt sig för att sätta ner foten, att 
nu måste vi se till att vi gör någonting åt det här som vi egentligen har bestämt för många år se-
dan men som det aldrig har blivit någonting med.” (Arbetsledande inspektör 2, man)  

”[…]Så att jag tror, tycker nästan, att arbetsgivarna har skjutit över ansvaret på cheferna. Det 
kan också vara positivt men vi får ta den här stöten som inte kanske främjar verksamheten hel-
ler. Arbetsgivaren slipper undan kritiken och cheferna får ta den och det skapar kanske bara en 
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massa problem och det tar ju TID. Det tar tid, det tar ungefär en timme per anställd att ha de 
här lönesamtalen. Det tar tid och sen att man inte blir överens utan att man nästan blir osams 
med dem.” (Civilanställd man) 

En annan orsak till missnöjet kan vara att något som kritikerna av Vrooms förväntningsteori 

tar upp, nämligen att den anställda och chefen inte har samma uppfattning om vad en bra pre-

station är. Förväntningsteorin menar att om en anställd vet att en bra prestation leder till en 

högre lön så kämpar hon/han för att göra en bra prestation, men villkoret är att chefen och den 

anställda har samma bild av vad en bra prestation är, det vill säga i det här fallet att den upp-

fyller kriterierna på bästa sätt. Nedanstående citat visar på att chef och anställd kan ha olika 

syn på den anställdas prestation:  

”[…]Jag vet att på ett annat polismästardistrikt så vet jag en tjej som vart så förbaskad att hon, 
de är inte så många på den gruppen och då var det en kille som kom in från vänster för ungefär 
ett år sedan på den gruppen och började jobba och han blev högpresterande på deras grupp, de 
är bara ett par stycken. Hon söker sig därifrån. Hon bestämde sig samma dag, ungefär lite så 
som jag resonerade att jag har varit här hela tiden och slitit som ett jävla djur, jag blev inte 
högpresterande, jag kan inte vara kvar här.[…]” (Inspektör, kvinna)  

Kim, Mone och Kim (2008) har i sin studie kommit fram till att det är särskilt de individer 

som ser sig som högpresterande som inte kommer att vara nöjda med individuell lönesättning. 

Det är nämligen individer med en väldigt positiv självbild och som alltid har tillhört ”de duk-

tiga”. När de lönesätts individuellt så är det väldigt svårt att ge dem så mycket som de tycker 

att de är värda i förhållande till andra. Här följer ett citat som bekräftar denna tidigare forsk-

ning: 

”Jag hamnade i den normala gruppen. Jag vet inte vad som krävs för att man ska hamna i den 
första gruppen. Om man nu ser till att jag ligger i framkant i det mesta, när det gäller det här 
med XX.” (Inspektör 1, man) 

5.2.2 KONSTIGT OCH FELAKTIGT 
En annan reaktion hos de allra flesta respondenter var att de kände sig på fel plats; de ansåg 

att den individuella lönesättningen var konstig och felaktig. De var inte arga eller missnöjda 

utan snarare osäkra på vad det här innebar och hur det skulle fungera. Osäkerheten och upp-

fattningen om att det är märkvärdigt verkar till stor del bero på att organisationskulturen är 

väldigt kollektivistisk och därför känner sig många främmande för individuella bedömningar 

och individuell lönesättning. De anställda är vana vid att behandlas i grupper och att saker 

som lön erhålls gemensamt. En annan orsak till de här känslorna verkar återigen vara att all 

information inte har nått till alla anställda. 
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”Så har det känts… det är så nytt, själva tänkandet kring individuell lönesättning och att man 
själv ska granskas utifrån de, vissa kriterier, det har varit en väldigt ovan situation i sig.[…]” 
(Arbetsledande inspektör 2, man)  

”Jag tänker ju så här att hur blir det nästa gång? Det diskuterade vi igår när jag var på väg till 
det här fackmötet. Då var det många som sa: Hur blir det nästa år? Ska vi ha i-lön då? Ja, det 
vet vi ju inte riktigt hur det kommer att se ut då. Men vi säger att det blir samma sak igen då, att 
de säger att vi ska ha lite i-lön här nu. Jaha, om Nisse och Kalle fortfarande är jätteduktiga, är 
de diskvalificerade, så kan man ju se det, diskvalificerade för att bli högpresterande en gång 
till? De kanske fortfarande är bäst på den här gruppen, och gör mest. Ska de få igen då eller ska 
det vara så att nu måste alla de andra 18 först få och få chansen att bli högpresterande även om 
de kanske inte är lika duktiga som Nisse och Kalle men i rättvisans namn ska de också få. Eller 
hur kommer de att resonera då?” (Inspektör, kvinna)  

Även om man kan spekulera i att mycket av osäkerheten verkar bero på ovisshet inför framti-

den och att det är en ny situation för många så känner även chefer en osäkerhet angående hur 

de ska gå till väga och om de gör rätt. Känslan av att inte veta exakt hur detta ska hanteras 

förstärks av att man inte vet hur framtiden ser ut, man vet inte hur nästa avtal kommer att se 

ut. Nedan ser vi två citat som belyser detta: 

”Ja, själva det lönesamtalet tyckte jag var bra för han som höll det med mig hade samma taktik 
som jag själv hade, så att säga. Precis samma upplägg. Och det styrkte väl mig i att jag gjorde 
rätt också. Vad man nu menar med rätt i de här sammanhangen, det är ju mycket fingertopps-
känsla hur man lägger upp det. Sen finns det vissa grundstenar som måste följas.” (Arbetsle-
dande inspektör 1, man)  

”[…]vi var också inne och träffade Magnus under några timmar på en stor informationsträff 
och då förstod jag det som att det här är i sin linda och det kommer att utvecklas under tiden 
men just nu är det svårt att se på vilket sätt det kommer att utvecklas.” (Arbetsledande inspektör 
2, man)  

Vidare vittnar många av respondenterna om att felaktigheter verkar ha begåtts, något som 

ytterligare ökar känslan av den individuella lönesättningen är konstig och felaktig. Citatet 

nedan är från ett samtal där ämnet för tidpunkten var inspektörernas lönesättning: 

”Ja, att de här 10 % som har valts ut, om det var 6 personer på vår rotel, så är det ju inte så att 
det var 3 personer från en sektion utan 1 från varje sektion. Det känns som om det har varit en 
rättvisefördelning också och även om jag har frågat om det har varit så så påstår han som är 
rotelchef att så är inte fallet utan att det här är de som var…” (inspektör 2, man) 

Inspektör 2, man, tror att det har skett en rättvisefördelning i stället för att de 10 % som valdes 

ut verkligen var de bästa i distriktet. Vad beror dessa missuppfattningar på? Är det missför-

stånd? Felaktigheter? För detta var ett av många. Är det cheferna som inte har fått rätt infor-

mation att kommunicera ut? Eller vad beror det på? Annan nödvändig information som kunde 

ha bidragit till att öka förståelsen för alla processer i samband med detta hade varit nedanstå-

ende citat men det verkar vara många av respondenterna som inte visste om detta: 
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”[…]Och det var likadant för några som precis hade tillträtt och fått sina tjänster som närpolis-
befäl till exempel eller förundersökningsledare, och då sa vi så här att om man precis har till-
trätt en tjänst då har man fått bekräftelse genom den löneförhöjningen. Då kanske man inte rakt 
efter den löneförhöjningen ska in i den här 10 % -gruppen, utan det är de som liksom har jobbat 
ett tag, som ska få från den potten av pengar. Det var så som vi resonerade. Hade man året in-
nan haft löneförhöjning eller tillträtt en tjänst nyligen som innebar löneförhöjning, då fick man 
stå över.[…] Att de som har fått den här gången får faktiskt stå över nästa gång så att man väx-
eldrar, det är inte samma person som får löneförhöjning vart enda år, om det inte är exceptio-
nellt, då kan jag mycket väl tänka mig att samma person får år efter år.” (kommissarie 1, kvin-
na) 

    Vidare anser många att processen har gått för snabbt och att man inte vet varför individuell 

lönesättning har införts. Nilssons och Rymans fem förutsättningar för en fungerande individu-

ell lönesättning innehåller bland annat att det ska finnas tid för diskussion om lönesystemets 

pro och kontra, något som inte verkar ha diskuterats fram tills nu då de flesta av intervjuerna 

åskådliggör att syftet med den individuella lönesättningen inte har kommunicerats ut på ett 

klart och entydigt sätt. Många olika idéer finns om varför arbetsgivaren har infört detta. 

Många av respondenterna tror att individuell lönesättning endast har införts med anledning av 

att lön kan styra och motivera anställda samt att arbetsgivaren vill betala mer till dem som 

presterar bättre. Detta stämmer väl överens med en del av syftet och även med en av orsaker-

na Nilsson och Ryman (2005) nämner; att individuell lön ofta införs för att arbetsgivaren inte 

vill ge dem som presterar sämre lika mycket i lön som de som presterar bättre.  

     En respondent nämner också att individuell lön existerar för att stimulera och utveckla 

medarbetaren, att lönen är medlet och utvecklingen målet, vilket har likheter med Herzbergs 

tvåfaktorteori; att lön är en hygienfaktor men att, exempelvis, personlig utveckling är en mo-

tivationsfaktor. Samma respondents tankegångar uppvisar också likheter med Vrooms för-

väntningsteori: 

”[…]Och målet måste ändå vara att få folk att prestera bättre och mera med moroten att de kan 
få bättre lön. Det måste ju vara målet, något annat mål kan ju inte finnas. Ja, individen ska ut-
vecklas och effektiviteten ska förstärkas. Och vet du att du kan få bättre lön, då kanske du hjäl-
per till mera själv också.” (Arbetsledande inspektör 2, man) 

Dock nämner ingen av respondenterna explicit det som arbetsgivaren, Maslow och Nilsson 

och Ryman talar om, att medarbetarens och organisationens mål ska smälta samman, att indi-

viduell lön ska gynna både organisationens mål och individerna. Många av respondenterna 

har inte fått informationen om att kriteriernas utformning har skett på ett sätt som ska gynna 

organisationen och organisationens medarbetare; det handlar inte om att till exempel produce-

ra så många utredningar som möjligt.  

     Vidare verkar inte någon av respondenterna vara medvetna om att arbetsgivaren med den 
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individuella lönesättningen även vill uppnå en dialog mellan medarbetare och chef, något som 

är tänkt bidra till förståelse och trivsel genom att individen känner sig sedd. Det finns även en 

respondent som uttryckligen säger att han har saknat en förklaring till varför individuell löne-

sättning införs då den förklaring han har fått är för honom intetsägande: 

 ”Ja, inte helt klart enligt min uppfattning. Om jag ska rikta någon kritik så tycker jag att man 
har svarat väldigt mycket att: Ja men vi är överens med facket om det här sättet. Det tycker inte 
jag är ett riktigt svar egentligen.” (Arbetsledande inspektör 1, man)  

Känslan som generellt har förmedlats är att poliserna på de allra flesta nivåer vet för lite om 

vad individuell lönesättning innebär inom polisen, varför den har införts samt hur den ska 

genomföras och därför uppfattar den som konstig och felaktig. 

5.2.3 FÖR DÅLIGA CHEFER? 
För att individuell lönesättning ska fungera och vinna acceptans har Nilsson och Ryman iden-

tifierat fem förutsättningar. En av dessa är ett bra chefskap och att cheferna har mandat att 

lönesätta. Dock är verkligheten inom polisen annorlunda; många chefer har inte mandat att 

lönesätta. En vilja om det motsatta uttrycktes under ett Chefsföreningsmöte5 och av flera av 

respondenterna. Nedan följer ett citat som visar på detta: 

”Nej, risken är med de här indelningarna. När man har bestämt att 10 % ska vara högpreste-
rande utan att se efter hur många som det egentligen finns, det är då det blir orättvist för då 
måste, får man endast hitta de här 10 %. Och nu har man hittat de här 10 % och det kanske 
hade varit samma i vilket fall men processen är fel. Jag tror ju i så fall att varje chef borde ha 
fått mer ansvar, precis som på ett företag att varje chef går in och diskuterar med medarbetaren. 
[...]” (Inspektör 2, man) 

Vikten av ett bra ledarskap inom polisen blir särskilt viktigt då man betraktar kriterierna. Kri-

terierna består av subjektiva bedömningar, det vill säga det är chefen som avgör om du är på 

det ena eller det andra sättet. Bilden som träder fram av cheferna efter intervjuerna är annor-

lunda och kan sammanfattas i: 

”Tanken är väl bra men jag tror att det många gånger faller på cheferna. Jag tror det.” (In-
spektör 1, man) 

Andra åsikter som framträdde var att lönesamtalet kändes meningslöst och som ett slöseri 

med tid. Men en bra chef borde vara någon som kan ge både positiv och negativ feedback och 

få individen att känna sig sedd och meningsfull, både vid lönesamtalet och i vardagen. Dock 

verkar det ha varit flera som betygsatt all sin personal med fyror rakt igenom och detta känns 

orealistiskt, som om en lärare i skolan skulle tilldela nästan alla sina elever MVG. Denna be-
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tygsinflation torde ha sin grund i att cheferna, särskilt de arbetsledande inspektörerna, inom 

poliskåren många gånger blir som vilken kollega som helst och då kan det vara svårt att sätta 

betyg. Det är möjligt att det också beror på ett svagt stöd uppifrån, att alla chefer inte behand-

las som chefer av hela organisationen. Organisationens hierarki främjar detta, till exempel har 

de lägsta cheferna det svårt att göra sina röster hörda och i och med detta kan deras självbild 

av sig själva som chefer skadas. Och när man inte ser sig som chef ser man sig som medarbe-

tare. Ytterligare en förklaring till att cheferna inte vågar sätta låga betyg kan vara rädsla för 

medarbetarnas reaktion och dess inverkan på arbetsrelationen. Nedan följer ett citat som indi-

kerar på ovanstående: 

”[…]Men det är så många grupper hos polisen och så många som styr så det är nog svårt att få 
det att fungera på ett bra sätt. Det är så många trappsteg, jag är ju lägst i den här befälstrap-
pan, sen finns det en sektionschef, sen biträdande kriminalchef, sen kommer kriminalchef, sen 
kommer intendent, sen kommer polismästare. Det är så otroligt många trappsteg som det ska gå. 
Och allting som kommer från Rikspolisstyrelsen det går till polismästaren. Och sen ska det gå 
från polismästaren och ner till mig då som siste man och det är klart, att någonstans på vägen 
blir det fel. Och i det här fallet blev det då att betygen kom ut innan. Det fungerar inte till 100 
%, det är lite för långa beslutsvägar, stegen är för lång och det märker man på många grejer. 
Att få igenom något som kommer från mig, jag kan ju inte skriva till intendenten eller polismäs-
taren direkt, då svarar de inte på breven. Jag måste gå till min sektionschef som sedan tar upp 
det med sin överordnade och så vidare och det tar för lång tid. Det händer ingenting. Man lyss-
nar inte på oss här nere. Man måste ta mer hänsyn till oss och informera oss mer, till exempel 
hur mycket pengar det finns i påsen, hur mycket det finns att fördela, hur man ska lägga så att 
alla lägger likadant.[…]” (Arbetsledande inspektör 3, man) 

Men andra förklaringar till missnöjet med cheferna verkar också kunna tillskrivas tidsaspek-

ten vid denna individuella lönesättning:  

”Ett bekymmer den här gången också var att det här var första gången, åtminstone med poliser-
na då, att man skulle ha behövt en längre period att… cheferna alltså, de har haft en arbetsgi-
vargrupp här då, att prata med cheferna under, på dialogen, lite grann om principerna runt det 
här, hur man sätter löner och så där. Nu tycker man att nu har vi inhämtat uppgifter, och så har 
vi processat det, enhetschefen har haft kontakt tillbaka: ”du har satt förslag så här, vi tycker 
kanske att det inte riktigt stämmer när man ska jämföra med andra och så vidare.” Och den 
processen hade behövt vara längre, så den processen skulle vi behöva hålla vid liv fram till näs-
ta avtalsperiod. Och då vore det bra om man visste hur det ser ut nästa gång.” (Polisintendent, 
kvinna)  

Det är dock anmärkningsvärt att cheferna får mycket kritik med tanke på de informationsträf-

far och utbildningar som har genomförts men kanske det speglar ett bristande engagemang att 

förkovra sig och vara bra chefer? Ett bristande engagemang skulle kunna bero på värdet av att 

göra det inte motsvarar den lön de får, enligt agentteorin kommer en anställd endast att utföra 

samtliga arbetsuppgifter om den anser att den får en rättmätig betalning för detta, det vill säga 

att chefernas löner når kanske inte upp till en nivå som är värd att offra kollegialiteten för. En 
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annan förklaring skulle kunna vara att man i samband med uppdelningen 90/10 inte kände sig 

så stimulerade inför den individuella lönesättningen och detta skulle i så fall ge Croziers och 

Fergusons kritik av byråkratin vatten på sin kvarn. De menar att de anställda i en byråkrati 

ofta blir omotiverade på grund av för stränga regler. Nedan följer ett citat som visar på det: 

”4 kanske, man kan leka med siffror och säga 500, 1000, 1500 och 2000 kronor. Om man leker 
med en sån siffersättning så tycker jag att det skulle ha varit mer stimulerande att sitta och pas-
sa in varje individ precis i den fålla han ska vara och att man då under lönesamtalet får större 
chans då att öka upp eller att öka ner. ” (Arbetsledande inspektör 1, man)  

En fråga vi måste ställa oss är om kritiken av cheferna beror på att det rådde tids- och resurs-

brist och att en del chefer blev tvungna att prioritera andra saker än den individuella lönesätt-

ningen? 

5.2.4 KRITERIERNA 
Kriterierna klassificerar jag inte som ett tema då jag i mina intervjuer explicit frågade respon-

denterna vad de tyckte om dessa. Dock kommer jag här att redovisa deras svar då jag anser 

det vara viktigt för att förstå hur de upplever den individuella lönesättningen.  

    De flesta respondenter var nöjda med kriterierna. Kriteriernas skala sågs av en respondent 

som en hjälp för att lättare kunna rangordna sin personal:  

”Jag tycker att det är bra att det är en fyragradig skala så att man inte kan fega ur i mitten. Att 
man måste ta ställning. Sen att man ringar in 2, 3 och ritar lite pilar så där, det må vara hänt. 
Men jag tycker att det är bra att inte det där mellanläget finns utan att man måste, man måste 
diskutera med sig själv att är det bättre eller sämre än mitten. Jag tycker att det borde… det in-
nehåller… eftersom det bara är 4 kriterier och 5 för cheferna så tror jag att man skulle kunna 
utveckla och göra några fler och särskilja lite olika delar för att det blev för mycket. Å ena sidan 
är du bra på det men å andra sidan är du inte bra på det. Men om man särskiljer och tittar på… 
det är för stora klossar att titta på. Så jag skulle vilja ha kanske 10 block som är mer baserat 
på… inte vet jag hur man ska utveckla det men jag kände att det var svårt att använda det för 
det var alldeles för stora block.” (kommissarie 1, kvinna) 

En del av respondenterna i studien nämnde att betyget 4, det vill säga det högsta betyget, var 

relativt vanligt förekommande men att betyget 4 inte alltid ledde till den högpresterande grup-

pen (av inspektörerna) eller en stor löneförhöjning (kommissarierna). Således verkar skalan 

inte ha hjälpt alla chefer att rangordna sina medarbetare. Kan det bero på det respondenten 

ovan nämner, att kriterierna var för stora? Skulle betygsinflationen kunna undvikas genom att 

ha fler betygssteg? . Idén med fler steg framkom under en av intervjuerna då vi talade om ett 

annat fackförbunds modell: 

”Där är ju problemet att du hamnar på det i så fall. Men skulle alla få bara fyror, om alla che-
fer bara satte fyror på den där och sen kommer det och det blir nivå 1 till 4, då kan inte alla få 
nivå 4 i lön. Så därför vore det bättre om det var nivå 1 till 10. För det kommer du aldrig ha i en 
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revision, 1 till 10. Och då kan man aldrig jämföra dem, för det gjorde en del nu, en del trodde 
att det här var det samma som lönenivåerna.” (kommissarie 3, man) 

Det skulle kunna bli mer pedagogiskt för de anställda; om man endast får 7:or, men det högsta 

betyget är 10, så kan man inte bli aktuell för 10 % -gruppen eller en stor löneökning. Det skul-

le också ha kunnat förenkla för de chefer som är mer kollega än chef för sin arbetsgrupp, de 

skulle lättare kunna sätta de betyg som motsvarar de anställdas prestation utan att för den 

skull hamna i konflikt, även om en bra chef inte får vara konflikträdd. 

5.2.5 KRITIK MOT 90/10 
De flesta respondenter är överens om att inspektörernas lönesättning är egendomlig, vilket är 

begripligt med tanke på att det inte finns någon teori, så vitt jag vet, som stöder en sådan mo-

dell. Vad alla motivationsteorier har gemensamt är att man ska ta hänsyn till att alla individer 

är olika och att varje individ ska ses som en unik person och därför måste varje individ utvär-

deras för att man ska kunna ta reda på vad som motiverar just den, något som inte sker med 

denna modell. De som den här gången nästan blev högpresterande anser att denna modell är 

orättvis då de fick en lika stor löneökning som de som presterar i underkant; denna form av 

individuell lönesättning blev ett väldigt surt äpple att bita i. Nedan följer två citat som visar på 

den kritiska inställning respondenterna har visat upp: 

”Omoget. För att vi hade så många… det var jättejättejättesvårt då när vi skulle då… vi var 
tvungna att skära bort en som verkligen skulle ha fått en slant. Men det var ju det där svarta, 
tjocka strecket, 10-90, det är ett omoget sätt att hantera individuell lönesättning, igen.” (kom-
missarie 1, kvinna) 

”Nu känner ju de som har hamnat som normalpresterande och kanske ändå gör ganska mycket, 
att alla inte kan tillhöra de här 10 % och säkert många förstår att de inte tillhör de här 10 % av 
olika skäl, för att till exempel de är i en sådan fas i livet där de inte kan. Men de gör mer än till-
räckligt på jobbet och risken är väl att de känner att, de kanske är lika mycket värderade som 
folk som inte gör någonting.” (inspektör 2, man) 

5.2.6 OSÄMJAN FRODAS? 
Chamberlin et al. (2002) presenterar en studie som säger att arbetsplatser med individuell 

lönesättning ofta får dålig stämning och framförallt konkurrensinriktad atmosfär. Många av 

respondenterna talar också om detta, här är ett citat som visar på det:  

”Ja, alltså det som man har hört är att de som har fått pengar har fått gliringar om det. Inga di-
rekt hårda gliringar men ändå gliringar och det är… nu har jag inte hört på ett tag men jag har 
pratat med dem efteråt, de som har fått gliringarna, och frågat dem om de vill att jag ska ta upp 
det med dem som… men då har de sagt att: nej, det behövs inte, det här hade vi räknat med.” 
(Arbetsledande inspektör 2, man) 
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Men vad beror osämjan på? Frågan är om osämjan beror på att medlemmarna har en bild av 

sig själva som inte stämmer överens med omgivningens, kanske på grund av bristande dialog 

och öppenhet i organisationen och mellan chefer och medarbetare? Detta skulle i så fall 

stämma väl överens med kritiken av Vrooms förväntningsteori. En annan respondent menade 

att pengar sticker i ögonen på människor och att om man från arbetsgivaren vill belöna de 

medarbetare som är bäst så vore det bättre att göra detta genom att erbjuda exempelvis utbild-

ningar för dem. Dock menar Nilsson och Ryman att ett sätt att undvika missnöje och dålig 

stämning är att ta hänsyn till de nio lönerättvisorna. De nio lönerättvisorna krävs för att 

medarbetarna ska uppleva lönesättningen som rättvis. Den tidigare lönesättningen har främst 

beaktat den arbetskravsrelaterade och den anställningstidsrelaterade lönerättvisan och detta 

har präglat organisationens medlemmar. Det vill säga att tidigare sattes lönen på basis av hur 

länge medarbetaren varit anställd samt vilken funktion den hade. Alla respondenter betonar 

dock att den produktivitetsrelaterade lönerättvisan är viktig, det vill säga att den som gör ett 

bra jobb ska ha mer i lön än den som gör ett dåligt. Ett antal respondenter betonar också att 

det måste vara rättvist mellan distrikten, det vill säga att distriktet inte får avgöra hur hög lön 

man har och detta kan närmast jämföras med den icke-diskriminerande lönerättvisan: 

” […] För slutdiskussionen var på central nivå, för att det inte skulle bli för stora olikheter mel-
lan de olika polismästardistrikten, så att det inte blir så att en närpolischef i Västerort har en 
skyhög lön medan en liknande närpolischef i Södertälje har en jättedålig lön, det får inte vara… 
det ska vara ett ungefärligt spann då.[…] ” (kommissarie 1, kvinna) 

Vidare nämnde flera respondenter vikten av den beteenderelaterade lönerättvisan, det vill säg 

den som är väldigt självgående och hjälpsam ska ha högre lön än den som inte är det, samt 

den personligt upplevda lönerättvisan, att den anställda känner sig rättvist behandlad. Det är 

således viktigt att hänsyn tas till dessa lönerättvisor för att lönesättningen ska vinna acceptans 

bland poliserna och inte skapa osämja. 

5.2.7 LÖN MOTIVERAR INTE – MEN DEN ÄR VIKTIG 
De respondenter som är mest negativa mot den individuella lönesättningen menar att lön inte 

motiverar; att arbetsgivaren med detta inte vinner något. Herzbergs tvåfaktorteori delar åsik-

ten om att lön inte motiverar men att den ändå kan vara en viktig faktor för trivseln. En re-

spondent berättar att om hon inte hade hamnat i den högpresterande gruppen hade hon bytt 

tjänst, något som stödjer tvåfaktorteorin, att lönen faktiskt är viktig för trivsel och tillfredstäl-

lelse med arbetet: 

”[…] Så nu tänkte jag att det är nu eller aldrig, jag köper inte att de säger till mig en gång till 
att: vi tycker att du är duktig men… Så jag hade bestämt mig att säger de inte att jag är hög-
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presterande då hade jag gått ut efter det samtalet och satt mig i korridoren tvärs över och blivit 
barnutredare, alltså jag höll på med barnutredningar tidigare och jag hade börjat där dagen ef-
ter. Jag hade packat ihop här samma dag, jag hade bestämt mig för det men nu blev det ju inte 
så. Nu ansåg de ju att jag var högpresterande. ” (Inspektör, kvinna) 

5.2.8 ATT BLI SEDD 
Det är många respondenter som inte har haft utvecklingssamtal. En av inspektörerna berättar 

att hans senaste utvecklingssamtal var 2006! Detta är en allvarlig brist för utan utvecklings-

samtal kan den individuella lönesättningen inte fungera, detta av flera anledningar. En är att 

medarbetaren måste underrättas om vad som ska förbättras för bättre lön. En annan anledning 

är att utvecklingssamtal bidrar till att medarbetaren synliggörs, den får en bekräftelse på att 

chefen ser och bryr sig om henne/honom; något som även den individuella lönesättningen är 

tänkt att medverka till. Utvecklingssamtal skulle också bromsa kritiker av byråkratin, som 

exempelvis Crozier och Ferguson, vilka menar att människor i en byråkratisk organisation 

mår dåligt och är omotiverade. Orsaken till det menar Crozier och Ferguson beror på att de 

anställda inte blir sedda som människor utan som en delar i en väldig maskin. Nedanstående 

citat indikerar att medarbetarna inom polisen vill bli sedda:  

”Det är ju någonting som polisen har varit väldigt dålig på under alla år, att utveckla individen. 
Det är ju ett tänk som har kommit in de senaste åren. Och när man läser, det finns ju sådana här 
NMI-undersökningar, Nöjd Medarbetar Index, där kan man utläsa ganska tydliga rop på hjälp, 
att folk vill ses, höras, lyftas fram och finnas till. Och det är ju en kritik mot oss chefer att vi inte 
har lyft fram individen utan man har mest sett till produktion och statistik. Nu tror jag att den 
trenden är på väg att vända så att man mer ser till vem är du […]” (Arbetsledande inspektör 1, 
man)  

”Ja, och då tror jag att man är… jag märker det, det är inte vetenskapligt utan det är en mag-
känsla att man mer och mer…, att man är mindre och mindre sugen på att ingå i ett kollektiv 
och bli behandlad som ett kollektiv och man vill mer och mer bli sedd för vad man gör och kan-
ske inte bara vad gruppen eller enheten gör. Och jag tror att en del i det här det är att belöna 
individerna utefter vad de gör och inte efter vilken gruppering de tillhör. Så jag tror att det defi-
nitivt är rätt väg att gå med individuell lön. För jag tror att någonstans är nog alla rent intellek-
tuellt med på att presterar man bra så måste det synas på något sätt.” (kommissarie 1, man) 

Dessa tankar om att bli sedd kan länkas till Job Characteristics Model. Den menar att man 

måste hålla isär inre arbetsmotivation, arbetets egenskaper och människors olika motivations-

grund och resultat men att dessa också måste integreras med varandra för att uppnå motiva-

tion. Den inre arbetsmotivationen förvärvas genom att medarbetaren blir medveten om resul-

tatet av sitt arbete, känner ansvar för det och att arbetet känns meningsfullt. Det kan också 

länkas till Herzbergs tvåfaktorteori vilken menar att bland annat erkännande från överordnade 

och kollegor och tydliggörande av befintliga utvecklings- och karriärmöjligheter motiverar 

anställda. Detta skulle kunna åstadkommas genom utvecklingssamtal då dels medarbetaren 
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kan påtala vad han/hon känner och vill, dels kan chefen få medarbetaren att känna sig sedd 

och viktig. Dock fanns det också respondenter som uttryckte en farhåga att den individuella 

lönesättningen kan komma att ha motsatt verkan, att i stället för att medarbetarna känner sig 

motiverade och synliggjorda kommer de som inte gynnas av den individuella lönesättningen 

att känna motsatsen. Detta är även något som tidigare forskning har åskådliggjort. Här följer 

citat som visar på detta: 
”[…] Vi hade för 15 år sedan också individuell lönesättning, -92 var det tror jag, och då var det 
en del kollegor som fick så lågt, de satt ju inne sedan i flera månader, de gjorde ju ingenting. De 
tappade sugen. Och det förlorade arbetsgivaren enormt mycket på.[…]” (Arbetsledande inspek-
tör 3, man) 

Det är emellertid inte det enda problemet som individuell lönesättning kan medföra. Cham-

berlin et al. (2002) skriver att öppenheten på en arbetsplats kan få stryka på foten med indivi-

duell lönesättning. De anställda påtalar ogärna problem och svårigheter då det kan leda till en 

svag löneökning. Nedan ser vi dock citat som antyder att detta redan existerar inom polisen: 

 
”Ja, det är väl därför de har anlitat mig, det tänkte jag när de ringde. Jag är helt fri.” (Arbets-
ledande inspektör 3, man) 

Denna brist på öppenhet kan också ha organisationskulturella förklaringar och/eller förklaras 

av organisationsformen; de som befinner sig längst ned i hierarkin kanske har insett att det 

inte tjänar någonting till att yttra sig eller tala om de problem som finns. Frågan är om detta 

kan undvikas med bra chefer, utvecklingssamtal och en organisationsförändring? 

6 DISKUSSION 
De flesta av de erhållna resultaten är i samklang med de teorier och den tidigare forskning 

som har studerats i denna studie. Dock har denna studie medfört tre teoretiska implikationer. 

Den första är att en byråkratisk organisation ej verkar vara kompatibel med individuell löne-

sättning. Detta för att en byråkratisk organisation styrs av ett opersonligt regelverk och regel-

verket är överställt individerna. Individuell lönesättning kräver att individerna ställs över re-

gelverket; regelverket bör vara ett verktyg och hjälpmedel för individerna. Cheferna skall ex-

empelvis vid individuell lönesättning utgå från kriterier och därefter gör en personlig bedöm-

ning av individerna, med kriterierna som bakgrund. Ytterligare ett krokben som byråkratiska 

organisationer sätter för den individuella lönesättningen är den långa hierarkin. En lång hie-

rarki bidrar till stratifieringar inom organisationen, till exempel i vår studie förefaller obeford-

rade anställda och gruppbefäl känna sig mer enade än gruppbefäl och biträdande kriminalche-
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fer, trots att de är befordrade. Det medför att den chef som ska bedöma sina underordnade har 

svårt att göra detta på ett korrekt sätt då chef och underordnade tillhör samma strata. Stratifie-

ringar leder till en ”vi-” och ”de-känsla” vilket kan vara skadligt för en organisation då den på 

detta sätt splittras och de olika grupperna kan försöka motverka varandra. Det var detta Weber 

med sin organisationsteori ville motverka då varje befattning skulle ges till den person med 

dokumenterade kvalifikationer för denna befattning men om det finns många befattningar som 

bildar en för lång hierarki verkar detta inte fungera. En praktisk implikation av detta är att 

man inom polisen borde försöka skapa en plattare och öppnare organisation där alla medlem-

mar känner att de kan göra sin röst hörd. En chef ska också känna sig som en chef, det vill 

säga den skall ha mandat att besluta, om till exempel löner för dem hon/han har personalan-

svar. För att hjälpa cheferna att våga ge rättvisande omdömen skulle en idé kunna vara att 

kriterierna delas upp i mindre block och fler steg så att alla kan få både positiv och negativ 

kritik med sig. 

     Den andra teoretiska implikationen är att en organisations kultur verkar bli tvungen att 

beaktas vid individuell lönesättning. En organisationskultur omfattar medlemmarnas normer 

och värderingar och när dessa är de motsatta till de principer och argument som individuell 

lönesättning bygger på uppstår missnöje och konflikt mellan organisationsledning och an-

ställda. En kultur som är kollektivistisk, som den som råder inom polisorganisationen, hamnar 

på kollisionskurs med den individuella lönesättningen. Detta innebär i praktiken, som studien 

har visat, att de anställda känner sig osäkra och fientligt inställda till individuell lönesättning. 

Således borde man vid införandet av individuell lönesättning i en organisation med stark kol-

lektivistisk kultur initiera detta med att uppmärksamma individerna individuellt på ett annat 

sätt än individuell lönesättning, till exempel genom utvecklingssamtal och individuella, skrift-

liga omdömen.  

   Den tredje teoretiska implikationen är att de nio lönerättvisorna förefaller få olika stor bety-

delse beroende på vilken typ av lönesättning som brukas. Vid individuell lönesättning aktuali-

seras således andra lönerättvisor än de som är aktuellast vid den form av lönesättning som ger 

alla, i en viss funktion, samma årliga löneökning. De lönerättvisor som har störst betydelse 

vid en så kallad kollektiv löneökning (att alla i en viss funktion får samma årliga löneökning) 

är anställningstidsrelaterad lönerättvisa och arbetskravsrelaterad lönerättvisa. Vid individuell 

lönesättning är de primära lönerättvisorna den produktivitetsrelaterade, den beteenderelatera-

de och den personligt upplevd lönerättvisan. Den praktiska implikationen av detta är, återigen, 

att det är viktigt att cheferna sätter väl motiverade omdömen och att så mycket som möjligt 

dokumenteras vid individuell lönesättning. Det kräver också en öppenhet och en tydlighet i 
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kommunikationen i organisationen.     

     En sista reflektion som jag skulle vilja diskutera är om individuell lönesättning kan använ-

das för att utveckla organisationen. Enligt framförallt nyckelinformanterna är lön en motiva-

tionsfaktor som kan bidra till att forma organisationen och dess värderingar i önskad riktning. 

Genom att belöna vissa handlingar och beteenden med större löneökning anser nyckelinfor-

manterna att organisationen kan förändras. Jag har inte hittat någon teori eller tidigare forsk-

ning som stödjer en sådan tanke men det återstår att se om polisorganisationen förändras i den 

riktning som kriterierna indikerar. Dock kan det vara svårt att utesluta andra faktorer som kan 

ha påverkat förändringen.            

7 VIDARE FORSKNING 
Denna studie har öppnat flera dörrar till framtida forskning och dessa skulle dels kunna vara 

de obesvarade frågor som ställs i Resultat och analys, dels skulle det kunna vara att undersöka 

om poliserna med den individuella lönesättningen har blivit nöjdare? Om de trivs bättre eller 

sämre? Om organisationen förbättras? Vidare anses jag också att en intressant studie skulle 

vara att närmare studera Polisförbundets agerande i relation till Saltsjöbadsavtalet. 

33 

 



8 REFERENSLISTA 

8.1 LITTERATUR 
Abrahamsson, B. & Aarum Andersen, J. (1998). Organisation – att beskriva och förstå orga-
nisationer. Malmö: Liber Ekonomi, 2 uppl. 

Ahrne, G. & Hedström, P. (Red.).(1999). Organisationer och samhälle: Analytiska perspek-
tiv. Lund: Studentlitteratur. 

Ahrne, G. & Papakostas, A. (2002). Organisationer, samhälle och globalisering. Lund: Stu-
dentlitteratur. 

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder: Att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber. 

Bruzelius, L. & Skärvad, P-H. (2004). Integrerad integrationslära. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research: Choosing among five approaches. 
Thousand Oaks, USA: Sage Publications, Inc. 2 uppl. 

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre A. (2006). Organisation och organisering. 
Malmö: Liber. 2 uppl. 

Kvale, S. (2007). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Maslow Abraham H, (1970). Motivation and personality, second edition. New York: Harper 
& Row Publishers Inc. 

Nilsson, T. & Ryman, A. (2005). Individuell lön – lönar det sig?: fakta och tro om individuell 

lönesättning. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Schütz, A. (1999). Den sociala världens fenomenologi. Göteborg: Daidalos. 

Taylor, F. W. (1997). The principles of scientific management. Mineola, New York: Dover 
Publications. 

Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. John Wiley & sons. Inc. USA. 
 
Weber, M. (1968). Economy and society – An outline of interpretive sociology. Roth, G., & 
Wittich, C. (Eds.) New York: Bedminster Press. 
 

34 

 



8.2 ARTIKLAR 
Bender, R., (2004). Why Do Companies Use Performance-Related Pay for Their Executive 
Directors?.Corporate Governance, 12 (4), 521-533. 

Chamberlin, R., Wragg, T., Haynes, G., & Wragg, C., (2002). Performance-related pay and 
the teaching profession: a review of the literature. Research Papers in Education, 17(1), 31–
49. 

Herzberg, F I. (2003) One more time: How do you motivate employees? Harvard Business 
Review nr.1 sid 87-96 

Kim, S., Mone, M. A., & Kim, S. (2008). Relationships Among Self-Efficacy, 
Pay-for-Performance Perceptions, and Pay Satisfaction: A Korean Examination. Human Per-

formance, 21, 158–179. 

Ross, S. A. (1973) The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem”. American 
economic review. Vol. 63, Issue 2, s. 134- 139 

8.3 ELEKTRONISKA KÄLLOR 
Forskningsetiska Principer inom humanist- samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrå-

dets hemsida: 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf Hämtat: 

2009.05.04 

Polisförbundets hemsida:                     
Avtal och regler: Lön och anställning 
http://www.polisforbundet.se/Portal/Default.aspx?areaid=10568&rnd1=1240303686403&drp
=10568 Hämtat: 2009.04.21. 

Avtal och regler: Lön och anställning: Lön: Din lön. 
http://www.polisforbundet.se/Portal/Default.aspx?areaid=11077&rnd1=1240316388157  
Hämtat: 2009.04.21.  

TCO: Om TCO: Medlemsförbund: Polisförbundet. 

http://www.tco.se/Templates/Page2____1148.aspx

35 

 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.polisforbundet.se/Portal/Default.aspx?areaid=11077&rnd1=1240316388157
http://www.tco.se/Templates/Page2____1148.aspx


BILAGA 1 
Denna studie har omfattat tretton respondenter, sex stycken fick jag kontakt med tack vare 

arbetstagarsidan och de andra sex fick jag kontakt med genom arbetsgivarsidan och en person 

kontaktade jag själv. Creswell (2007) rekommenderar ett kriterieurval för fenomenologiska 

studier men min målsättning var att ha ett stratifierat kriterieurval där båda könen skulle vara 

jämnt representerade och att även olika åldrar och funktioner skulle vara presenterade samt, 

givetvis, kriteriet, att man skulle ha blivit individuellt lönesatt. Utfallet blev lite annorlunda 

men det kanske avspeglar fördelningen inom Polismyndigheten i Stockholm? Mina respon-

denter i korthet och hur de kommer från och med nu kommer att betecknas: 

• Man, 40 år, 13 år i tjänst och inspektör, inspektör 2, man 

• Man, 40 år, 17 år i tjänst och kommissarie, kommissarie 3, man  
• Man, 40 år, 20 år i tjänst och kommissarie, kommissarie 1, man 

• Man, 42 år, 21 år i tjänst och arbetsledande inspektör, arbetsledande inspektör 2, man  

• Man, 54 år, 31 år i tjänst och arbetsledande inspektör, arbetsledande inspektör 1, man 

• Man, 59 år, 20 år i tjänst och civil, civilanställd, man  

• Man, 60 år, 40 år i tjänst och inspektör, inspektör 1, man 

• Man, 60 år, 35 år i tjänst och kommissarie utan arbetsledande funktion, icke arbetsle-

dande kommissarie, man 
• Man, 65 år, 44 år i tjänst och arbetsledande inspektör, arbetsledande inspektör 3, man 

• Kvinna, 42 år, 16 år i tjänst och kommissarie, kommissarie 2, kvinna  

• Kvinna, 48 år, 29 år i tjänst och inspektör, inspektör, kvinna 

• Kvinna, 49 år, 29 år i tjänst och kommissarie, kommissarie 1, kvinna 

• Kvinna, 59 år, 22 år i tjänst och polisintendent, polisintendent, kvinna  

Jag har medvetet valt att inte presentera personernas specifika funktioner för att på så sätt vär-

na om deras anonymitet men det jag kan tillägga är att alla kommer från olika avdelningar, 

nästan alla kommer ifrån olika polismästardistrikt och några respondenter befinner sig högt 

upp i organisations hierarki. Siffrorna de har fått tilldelade sig har ingen som helst betydelse 

utan beror på ordningen som jag intervjuade dem i. 
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BILAGA 2  
Hej XX! 
  
Hur står det till? Jag ber om ursäkt för förseningen, det har tagit längre tid än vad jag trodde 
att det skulle göra men här kommer äntligen transkriberingen från vårt samtal. Då vi är tving-
ade att skriva exakt vad som sägs blir det en väldigt talspråklig, ibland inte så vacker, text 
men sedan i själva uppsatsen så kommer endast belysande citat att vara med, hela transkribe-
ringen är det alltså bara du, jag och eventuellt min handledare som läser. 
  
Om du känner att du vill lägga till något, eller utveckla något vidare så får du gärna maila mig 
dina kommentarer eller slå en signal på xxxx xx xx xx.  
  
Återigen: tack för att du tog dig tid att informera mig!  
  
Vänligen 
 
 Elin 
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BILAGA 3 
På Intrapolis (Stockholms läns polis intranät) finns kriterierna som gäller för den individuella 

lönesättningen. Kriterierna består av rubriker och underrubriker som förtydligar vad som 

krävs. De är som följer:  

1. Hur man utför sina arbetsuppgifter för att nå de uppsatta målen, det vill säga förmåga 

att göra rätt prioriteringar, om man visar resultat i arbetet, om man visar gott omdöme, 

förmåga att ta initiativ och om man inte påverkas av motstridiga intressen.  

2. Med vilken kvalitet man utför sina arbetsuppgifter, det vill säga förmåga att fatta rätt 

beslut och dra rätt slutsatser och om man arbetar på ett kostnadsmedvetet och kost-

nadseffektivt sätt.  

3. Hur man samverkar med andra, det vill säga om man ställer upp och vill arbeta i lag, 

visar förtroende och litar på andra, om man hjälper till, stödjer och uppmuntrar sina 

kamrater, ställer sitt kunnande till förfogande för kollegor och avlastar dem som har 

mycket att göra.  

4. Viljan till förändring, det vill säga förmåga och vilja att anpassa sig till ändrade förut-

sättningar och arbetsformer, förmåga att finna och anpassa lösningar till uppkomna 

problem, om man åter sig nya arbetsuppgifter och om man har en vilja till kompetens-

utveckling.  

5. Endast om man är chef: förmåga att leda och organisera verksamheten, det vill säga 

förmåga att leda medarbetarna och skapa förutsättningar för deras utveckling, förmåga 

att skapa ett utvecklande, stimulerande och positivt arbetsklimat, initiativkraft och 

förmåga att utveckla verksamheten samt organisations- och planeringsförmåga. 
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BILAGA 4 
Endast arbetsmaterial 
Hjälpmedel/arbetsmaterial för chef och medarbetare. Här hittar du exempel (till och höger och 

vänster i matrisen) på hur de olika kriterierna mer konkret kan beskrivas. Såväl beteenden 

som kräver förbättringar (vänster) som de som är mycket bra (höger). Syftet med underlaget 

är att alla i myndigheten ska tolka kriterierna så lika som möjligt. Målet är att det också ska 

kunna fungera som ett hjälpmedel för själva lönesamtalet. När ni ska föra en dialog om hur 

arbetet och samspelet med andra fungerat kan ni få hjälp att sätta ord på er uppfattning genom 

exemplen. 

1 = Mindre bra 

2 = Bra 

3 = Mer än bra 

4 = Mycket bra 

Bedömningsmall för löne- och lönesättande samtal 

Gör rätt prioriteringar, visar resultat i arbetet, visar gott omdöme, har förmåga att ta 

initiativ, påverkas inte negativt av motstridiga intressen. 

  1 2 3 4 

 

Kan fatta rätt beslut, drar rätt slutsatser, arbetar på ett kostnadsmedvetet och kost-

nadseffektivt sätt. 

  1 2 3 4 

Ger allt samma uppmärksamhet eller överarbetar 
detaljer. Passiv, ger lätt upp när det bär emot. Svårt 
att komma till avslut. Tenderar säga och/eller göra 
fel saker vid fel tillfällen. Drar sig undan från upp-
gifter utöver ordinarie. Lättpåverkad. Tenderar att 
falla för kamrattryck. ”Egna race” kan gå före 
verksamheten.  

Fokuserar, har överblick, tänker kort- och lång-
siktigt. Energisk, uthållig, vill lyckas. Levererar rätt 
saker i rätt tid (visar resultat i arbetet). Förutser och 
förstår konsekvenserna av sitt agerande. Ser och tar 
självmant tag i uppkomna behov. Vågar stå fast vid 
beslut/åsikter även om de möts av ett visst motstånd. 
Håller isär personliga och yrkesrelaterade intressen. 

För impulsiv. Chansar och tar ofta risker alterna-
tivt överdrivet försiktigt, tar in för mycket under-
lag. För känslostyrd. Ser inte vad/hur olika delar 
påverkar helheten. Kan handskas vårdslöst med 
tider, utrustning mm. Vidtar oöverlagda åtgärder. 

Vågar fatta självständiga beslut och stå fast vid dem. 
Involverar andra vid behov. Logiska, realistiska be-
dömningar. Ser samband och kopplingar. Framför 
kritiskt tänkande före beslut. Noggrann. Ansvarsta-
gande. Väljer metod/ arbetsform baserat på 
för/nackdelar. 
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Respekterar andras kunnande och olikheter, visar förtroende, litar på andra, stödjer 

och uppmuntrar sina kamrater, ställer sitt kunnande till förfogande för kollegor. 

  1 2 3 4 

Tror sig kunna/veta bäst. Uttalar sig om och age-
rar negativt inför andras kunnande och kompetens. 
Sprider missnöje. Pratar illa om andra. Misstror 
andra eller har överdrivet blind tillit. Vill gärna 
lägga sig i, ta över, stå i fokus. Hamnar lätt i kon-
flikt med andra. 

Medveten om egna styrkor/svagheter. Trygg. Söker 
andras erfarenheter och kunnande som komplement. 
Bidrar till ett gott arbetsklimat. Är öppen för att både 
ge och ta återkoppling. Bevarar förtroenden från 
andra. Får andra att växa, intresserad av andras lös-
ningar. Ger och får energi i samspel med andra.  

 

Har förmåga och vilja att anpassa sig till ändrade förutsättningar och arbetsformer, 

finner och anpassar lösningar till uppkomna problem, åtar sig nya arbetsuppgifter, har 

en vilja till kompetensutveckling. 

  1 2 3 4 

Värjer sig mot förändringar. Tar ogärna egna initi-
ativ till att lära nytt, prova nya arbetsuppgifter, 
arbeta i nya konstellationer eller byta miljö. 

Är ofta drivande i utveckling av arbetsformer. Trivs 
med nytänkande. Anpassar mål/metod efter rådande 
situation. Tar på sig nya ar betsuppgifter. Stimuleras 
av nya miljöer. Vill och vågar lära och pröva. Ser 
möjligheter före hinder. 

 

Särskilt för chefer – har förmåga att leda medarbetarna och skapa förutsättningar för 

deras utveckling, har förmåga att skapa ett utvecklande, stimulerande och positivt ar-

betsklimat, har initiativkraft och förmåga att utveckla verksamheten, har organisations- 

och planeringsförmåga. 

  1 2 3 4 

Kan uppfattas som osäker eller för självupptagen. 
Svårt att få genomslagskraft eller påverkan hos 
andra. Svårt att sätta sig in i andras sätt att age-
ra/känna. Agerar passivt och sätter modesta mål. 
Svårt att förstå. Förvaltar hellre än utvecklar verk-
samheten. Svårt växla perspektiv. Petar i detaljer 
och/eller avstår från att fatta nödvändiga beslut. 

Har självinsikt och naturlig pondus. Prestigelös och 
trygg. Skapar förtroende, påverkar andra. Empatisk. 
Genuint intresse för andra. Skapar förutsättningar för 
dialog. Kan omsätta visioner till konkreta mål. Når 
överenskomna resultat. Klar, koncis och 
lättöverskådlig. Söker gärna nya rön inom området. 
Förmår behålla överblick och kan prioritera på kort 
och lång sikt. Delegerar och följer och upp mål. 
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