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Sammanfattning 

Denna uppsats’ syfte är att undersöka hur anställda i privata företag upplever nya löneformer 

samt om nya löneformer upplevs som rättvisa. Ekonomisk och sociologisk forskning menar att 

arbetsmarknaden har förändrats mot en större flexibilitet som präglas av en större svårighet att 

kontrollera arbetstagarna. Arbetsmarknadens förändrade villkor har förändrat förutsättningarna 

för traditionella lönesättningsprinciper. Detta har medfört att nya löneformer har utvecklats för 

att möta denna förändring i arbetsvillkor. Nya löneformer är olika sätt att betala och belöna 

arbetstagares prestation med en annan beräkningsgrund än tidsenhet eller producerad enhet. 

Tidigare forskning har funnit små positiva effekter av nya löneformer på arbetsmotivationen. 

Den teoretiska grunden för att undersöka upplevelser av rättvisa har i denna uppsats utgått från 

rättviseteori (expectancy theory) och relativ deprivationsteori. Dessa teoribildningar menar att 

belöningars värde upplevs av individen i relation till hur andra referenspersoner eller 

referensgrupper blir belönade. 

Forskningsfrågan har undersökts empiriskt med kvalitativ metod genom sex semi-strukturerade 

intervjuer med anställda i chefs- och specialistpositioner i privata företag i Sverige. Det 

empiriska materialet har analyserats utifrån realistisk och narrativ analysansats. Resultatet 

indikerar att intervjupersonerna upplever att nya löneformer huvudsakligen kan klassificeras 

utifrån två kategorier: Bonus och Andra förmåner. Denna uppsats’ resultat indikerar en svagt 

positiv, men samtidigt ambivalent inställning till bonus hos intervjupersonerna. Resultatet 

indikerar också att Andra förmåner upplevs som positiva för arbetsmotivationen. Frågor kring 

motivation och belöningar är komplexa och resultatet antyder att det inom fenomenet ”nya 

löneformer” döljer sig ganska olikartade belöningar med kanske olikartade effekt på 

motivationen. I allmänhet problematiseras inte rättviseaspekter. Intervjupersonerna menar inte att 

de upplever orättvisa i sin relation till nya löneformer på ett sådant sätt som teorierna om rättvisa 

beskriver. 

Nyckelord: 

Lön, Nya löneformer, Bonus, Arbetsmotivation, Rättviseteori. 
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Inledning 
En gång i tiden var människan jägare och samlare. Vi samlade ätbara tillgångar I skogen, fiskade 

och jagade för vår överlevnad. Då var det en bedrift att samla många bär eller skjuta stort vilt. 

Detta sätt att leva har på sätt och vis förädlats genom tiderna bland annat via jordbrukssamhället 

och den industriella revolutionen till att idag i princip uteslutande handla om lönearbete. Istället 

för att samla många blåbär och skjuta storälgen kanske människor idag jagar höga löner och feta 

bonusar. Lönen är på något sätt en grundläggande drift. Tänk tillbaka till dåtidens jägare: Var de 

huvudsakligen ute efter personlig utveckling när de jagade? Nej de var troligtvis ute efter kött att 

äta, även om det nog inte heller var fullt så enkelt. På samma sätt var industrialismens människa 

säkerligen till största del i arbete huvudsakligen för sin försörjnings skull. Lönen har helt enkelt 

satt människan i arbete. 

Historiskt har alltså lönen för mödan varit en avgörande drift. Idag kanske lönen har en annan 

betydelse. Denna uppsats ska behandla nya löneformer vilket ger utrymme för att se ytterligare 

dimensioner på lön. Arbetsmarknaden är dynamisk och ändras liksom samhället förändras. Den-

na uppsats skall belysa en annan av aspekt av lönen än som ren försörjning: Lönen som motiva-

tion. Lön har också en symbolisk betydelse som inte skall förringas (Fredholm, 1989: kap 12; 

Hellström och Lundberg, 1985:10f; Wahlström, 2005:12). Tommy Wahlström skriver: “[…] 

skulle man kunna tro att ett lönepåslag skulle ha mindre betydelse, ju högre löneläget är. ‘Man 

kan ju äta oxfilé en gång per måltid.’ Men så är det inte. Lönen är också ett mått på arbetsinsat-

sens värde.” (ibid.:12). 

Det finns oändligt mycket skrivet om lön i allmänhet. Här behandlas så kallade nya löneformer 

ur ett rättviseperspektiv. Begreppet nya löneformer har uppkommit för att beskriva andra former 

av belöningar än den konventionella fasta lön som traditionellt har betalats för lönearbete. Ex-

empel på nya löneformer är: Resultatbaserade lönesystem, individbaserade incitamentsystem och 

positionsbaserade incitamentsystem (le Grand, 2003:394-401). Nya löneformer har kommit att 

bli vanligare på arbetsmarknaden. Uppkomsten av nya löneformer kan förklaras utifrån arbets-

marknadens förändring mot abstraktare arbetsuppgifter och en minskad möjlighet för arbetsgi-

varna att direkt styra arbetstagarna. Carl le Grand konstaterar att: “Avsikten med de nya löne-

formerna kan sägas vara att styra de anställdas beteende I enlighet med företagets mål” (le 
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Grand, 2003::411). I Sverige har nya löneformers utbredning på arbetsmarknaden ökat från 

1980-talet till 2000-talet. Detta från en liten nivå, och enligt le Grand är nya löneformer inte sär-

skilt utbredda på den svenska arbetsmarknaden idag. Däremot finns det mycket som talar för att 

nya löneformer successivt blir ännu vanligare på den svenska arbetsmarknaden (le Grand, 2003). 

Rättviseperspektivet (expectancy theory) stammar ursprungligen från psykologisk forskning (se 

t.ex. Lawler, 1981: kap 2; Vroom, 1964) parallellt har liknande resonemang förts inom sociolo-

gin genom teorin om relative deprivation (se t.ex. Fredholm, 1989; Merton och Kitt, 1950; 

Wagstaff och van Doorslaer, 2000). Rättviseteori innebär att människor värderar resultatet av 

vad de ger och vad de får utifrån resultatet av vad andra ger och får (le Grand, 2003:393).  

Denna uppsats försöker skapa kunskap och förståelse om hur anställda upplever nya löneformer. 

Ansatsen är tydligt kvalitativ. Tidigare forskning inom området har utförts främst av ekonomer 

även om betydelsefulla inslag från sociologer och andra beteendevetare också har presenterats 

(se t.ex. Piore, 1973; Smelser och Swedberg, 2005). Lejonparten av den tidigare forskningen är 

dock, oberoende av forskningsdisciplin, kvantitativt utformad och det finns därför behov av en 

tydligt kvalitativt förståelseinriktad sociologisk forskning på området. Det skall inte utläsas som 

att denna uppsats vill utrycka att kvalitativ metod eller sociologisk teori generellt skulle vara bäst 

lämpad för att undersöka forskningsområdet nya löneformer. Det skall snarare tolkas som att 

båda metoderna och teorierna bör tillämpas då de kan tänkas komplettera varandra för att uppnå 

kunskap inom forskningsområdet. 

Syfte och avgränsningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur anställda upplever nya löneformer och löneförmåner. Med 

nya löneformer avses löneformer som baseras på någon mer faktor än bara betalning per tidsen-

het eller direkt producerad enhet, ackordsbetalning. Det skall alltså förstås som att ackordslöne-

former exkluderas från begreppet nya löneformer i denna uppsats. Ackordslöneformerna exklu-

deras då de snarare bör ses som konventionell lön än tillhörande nya löneformer (le Grand, 

2003). Löneförmåner definieras som sådana förmåner av monetärt värde som är till ekonomisk 

nytta för arbetstagaren och som utgår utöver den anställdes grundlön. Studiens syfte är också att 

undersöka om intervjupersonerna upplever nya löneformer som rättvisa utifrån rättviseteorin. 

Studien behandlar endast anställda i företag i privat sektor som erhåller någon form av nya löne-
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former eller löneförmåner och deras syn på nya löneformer och löneförmåner. Studien undersö-

ker anställda i chefs- eller specialistroller. Resultaten i uppsatsen gäller enbart för de personer 

som intervjuats i den organisation de arbetar i. 

Disposition 
Uppsatsen inleds med avsnittet Teori, där ges en teoretisk översikt över teori och tidigare forsk-

ning. Där förklaras hur nya löneformer uppkommit och varför de existerar idag. I teorigenom-

gången behandlas rättviseperspektivet och därefter presenteras tidigare forskning kring nya löne-

former. Slutligen sammanfattas kort det teoretiska ramverket för studien. Sedan följer avsnittet 

Metod som behandlar den empiriska studiens utformning och vilka ställningstaganden som ut-

formningen baseras på. I samma avsnitt diskuteras även etiska överväganden och frågor kring 

validitet och reliabilitet. Efter detta avsnitt följer avsnittet Resultat som presenterar den empiri 

som erhållits under studien. Resultatet presenteras och analyseras tematiskt utifrån studiens teo-

retiska utgångspunkter. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat och dess implikationer. Dis-

kussionen avslutas med en redogörelse för några frågeställningar som framkommit under arbetet 

med denna studie som kan ses som förslag på uppslag för framtida forskning. 

Teori och tidigare forskning 

Detta avsnitt presenterar den teoretiska grund som uppsatsen utgår från. För att öka förståelsen 

kring nya löneformer kan det vara på sin plats att börja med en genomgång av varför de finns 

och hur de fungerar. Avsnittet inleds med en bakgrund till uppkomsten av nya löneformer och 

beskriver sedan vad som betecknas som nya löneformer. Vidare behandlas rättviseteorin med en 

genomgång varför den är viktig. Slutligen presenteras och diskuteras relevant tidigare empirisk 

forskning inom området. 

Bakgrund till uppkomsten av nya löneformer 
När löner diskuterades i den tidigare litteraturen av sociologer och ekonomer gjordes det på ett 

ganska enkelt och okomplicerat sätt. Lön var en betalning för ett konkret arbete. Antingen beta-
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lades arbetskraften per tid, till exempel tim- eller månadslön eller också per producerad enhet, till 

exempel ackordslön. Kontrollen av arbetet var manuell i den meningen att antingen övervakades 

arbetet av en chef eller förman, alternativt följdes resultatet upp genom att arbetsresultatet grans-

kades relativt handgripligt. Visserligen fanns det yrken och arbeten som inte lät sig övervakas 

eller kontrolleras med dessa metoder men det var inte något som problematiserades i särskild 

utsträckning (le Grand, 2003:388f). 

Idag ser diskussionen annorlunda ut. Både inom forskningen och inom näringslivet finns en in-

sikt om att arbetets karaktär har förändrats. I huvudsak tre stora förändringar pekas ut som sär-

skilt markanta. För det första har arbetet blivit mer självständigt och kvalificerat. Arbetstagare 

har i mer kvalificerade arbeten som ställer krav på självständighet och kompetens. För det andra 

sker arbetet oftare i grupp vilket gör att de enskilda gruppmedlemmarnas bidrag till gruppens 

resultat kan vara svårt att överblicka. För det tredje har produktmarknaderna blivit mer volatila 

(föränderliga). Teknologin som används på arbetsmarknaden utvecklas snabbt och det ställs stör-

re krav på flexibilitet i arbetet och att de anställda skall klara fler och mer mångfacetterade ar-

betsuppgifter än tidigare (le Grand, 2003:388f). 

Förändringarna av arbetsmarknaden ger implikationer på arbetets alla delar, även löner och löne-

sättning. En följd av arbetets förändring är att arbetsgivarnas möjlighet att kontrollera arbetsta-

garnas arbetsinsats har minskat. Detta har inneburit att det har blivit viktigare för arbetsgivarna 

att få arbetstagarna att engagera sig i enlighet med arbetsgivarens intresse. Det har också blivit 

viktigare att försöka skapa känslor av delaktighet hos de anställda för att motivera dem att göra 

ett bra arbete. Moderna system för att kontrollera arbetskraften har gått från att motivera utföran-

det av arbetsuppgifter till att belöna engagemang för organisationen som helhet (ibid.:390). 

Nya löneformers utformning 
Det finns i huvudsak tre undergrupper som kan klassificeras som nya löneformer: Resultatbase-

rade lönesystem, individbaserade incitamentsystem och positionsbaserade incitamentsystem (le 

Grand, 2003; Redman och Wilkinson, 2001: kap 4). Bland löneförmåner finns i princip oändligt 

antal tänkbara möjliga förmåner som ryms inom den definition som denna uppsats använder. Här 

återfinns alltifrån subventionerade gym- och träningsförmåner till företagsadministrerade aktie-

sparprogram. 
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Resultatbaserade lönesystem 

Resultatbaserade lönesystem relaterar lönen till arbetsinsatsen. Detta kan ske på lite olika sätt. 

Vad som mäts varierar, och här måste en viktig distinktion göras: Under resultatbaserade lönesy-

stem kan ackordslönesättning klassificeras. En ackordslön är en lön som baseras på producerade 

enheter som är möjliga att mätas överskådligt eller med åtminstone viss tydlighet. Typexemplet 

på detta är industriproduktion enligt den tayloristiska skolan där x produktenheter skall produce-

ras på y tidsenheter för att ge z kronor i lön, här återfinns också till exempel försäljning med be-

talning per sålda enheter. Denna uppsats’ definition av nya löneformer exkluderar ackordslöne-

former i sin avgränsning (se avsnittet Syfte). Kvar i gruppen resultatbaserade lönesystem blir då 

lönesystem som relaterar arbetsinsatsen till ett resultat. Det kan vara en individ, en arbetsgrupp 

eller ett helt företag som presterar resultatet. Resultatet kan mätas i kronor, procent eller på ett av 

parterna förutbestämt sätt. Det som kännetecknar de resultatbaserade lönesystemen är att de är 

konstruerade så att belöningen varierar med resultatet och således fluktuerar. Typexemplet enligt 

denna definition är pengabonusar som baseras på företagets resultat och utbetalas efter vinstens 

storlek. På grund av att resultatbaserade lönesystem i sin konstruktion är gjorda att fluktuera 

kombineras de därför vanligtvis med fast lön. Detta för att säkerställa en viss grad av kontinuitet 

i löneutbetalningarna (le Grand, 2003:395). 

Individbaserade incitamentsystem 

Inom individbaserade incitamentsystem är det en överordnad som värderar en underordnads pre-

station. Typexemplet är en chef som bedömer och lönesätter sina underordnade. För att det ska 

klassificeras som individbaserat incitamentsystem krävs också att detta görs under särskilda for-

mer. Den överordnade och den underordnade kommer gemensamt överrens om en plan för hur 

arbetet skall utföras, vad som är eftersträvansvärt och vad som inte är eftersträvansvärt. Det är 

också vanligt att konkreta mål för arbetet ställs upp. Efter en bestämd tidsperiod, exempelvis ett 

kvartal eller ett år, följs resultatet upp i dialog mellan överordnad och underordnad. Den över-

ordnade gör då en bedömning av den underordnades prestation och lönen diskuteras utifrån det 

(Redman och Wilkinson, 2001:106f). Denna löneform introducerades av arbetsgivarna som me-

nade att det var en effektiv lönesättningsmetod (Lundberg & Hellström, 1985). Senare studier 

har dock visat på flera problem med löneformen. Neu påpekar (2006) att den sätter cheferna i 

organisationen under väldigt stor press. le Grand skriver (2003:396f) att det finns en risk att vär-

deringen av arbetstagaren sker godtyckligt på grund av att det kan vara svårt att utforma allmän-
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giltiga (arbets)värderingsinstrument. Redman och Wilkinson varnar (2001:106f) för att betygs-

sättningen i sig kan upplevas som negativt av arbetstagaren om denne inte känner sig tillräckligt 

delaktig i processen. 

Positionsbaserade incitamentsystem 

Positionsbaserade incitamentsystem baseras i motsats till individbaserade incitamentsystem inte 

direkt på individens faktiska prestationer utan istället på den aktuella tjänstens, eller positionens, 

krav. Arbetsgivaren bedömer vilka prestationer och krav positionen stället på arbetstagarens 

kompetens och bildar utifrån det grunden för lönen. Systemet belönar indirekt de som är duktiga 

och drivna genom att ge dem bättre positioner, tjänster med högre betalning (le Grand, 

2003:398). En fördel med detta system gentemot individbaserade incitamentsystem är att det 

inom positionsbaserade incitamentsystem inte finns utrymme för samma godtycke från chefer 

vilket ger en minskad risk att den anställde känner sig orättvist behandlad (Redman och Wilkin-

son, 2001). Kritik som har framförts mot positionsbaserade incitamentsystem är att de skulle 

vara stela och inte främjar produktivitet. Detta eftersom det är tjänstens statiska varande, inneha-

vandet av positionen som belönas och inte den anställdes prestationer i tjänsten. Enligt denna 

kritik borde arbetsresultatet tydligare värderas gentemot kraven på tjänsten. le Grand menar dock 

att denna kritik delvis är ogrundad om utformningen av det positionsbaserade incitamentsystemet 

är väl genomtänkt (le Grand, 2003:398ff). 

Löneförmåner 

Löneförmåner är som reden nämnts en heterogen grupp. Enligt den definition som används i 

denna uppsats finns det i princip oändligt antal tänkbara löneförmåner. Några löneförmåner som 

är vanligt förkommande i litteraturen kring nya löneformer är: Vinstbaserade löneförmåner (ock-

så kallat bonus), vinstdelningssystem, aktiesparsystem, aktieutdelningsplaner och Gainsharing 

(Redman och Wilkinson, 2001: kap 4). Vissa av dessa löneförmåner förutsätter en insats från den 

anställda, till exempel aktiesparsystem där en del av lönen avsätts för att spara i företagets aktier 

under företagssubventionerade former. Andra löneförmåner betalas ut utan motprestation under 

särskilda förutsättningar, till exempel en aktieutdelning till den anställde när denne varit anställd 

en viss tid i företaget. 
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Rättviseperspektivet 
Rättviseperspektivet (expectancy theory) stammar ursprungligen från psykologisk forskning (se 

t.ex. Lawler, 1981: kap 2; Vroom, 1964) men parallellt har liknande resonemang förts inom so-

ciologin genom teorin om relativ deprivation (se t.ex. Fredholm, 1989; Merton och Kitt, 1950; 

Wagstaff och van Doorslaer, 2000). Det som i denna uppsats kallas för rättviseteori har sina röt-

ter i psykologin och sociologin men att idag utifrån användningen av begreppet i denna uppsats 

härleda begreppet som tydligt psykologiskt eller tydligt sociologiskt blir missvisande då det be-

handlats även inom olika forskningsdiscipliner specificerat under olika namn. I enlighet med 

Bygren (2009:206f) antar denna uppsats hållningen att även om terminologin varierar mellan 

olika forskningsdiscipliner kallas dessa teoribildningar för kort och gott rättviseteori i denna upp-

sats. Den gemensamma kärnan i dessa teoretiska strömningar är att människor värderar resultatet 

av vad de ger och vad de får utifrån resultatet av vad andra ger och får. Detta grundantagande 

kallas i denna uppsats för rättviseteori. 

Löne- och belöningssystem syftar till att motivera de anställda att göra ett bra arbete. Detta är 

inte helt okomplicerat men på något sätt utgår belöningssystem från motivationsteorier av olika 

slag. Syftet med ett belöningssystem är att en god arbetsinsats belönas så att den anställde upp-

muntras att arbeta ännu bättre. Individen gör någonting bra som leder till en belöning som leder 

till en fortsättning eller till och med ökning av det ”bra” beteendet (le Grand, 2003:392ff). Denna 

enkla förklaring är tydlig men inte helt oproblematisk. En arbetsinsats är som tidigare konstate-

rats inte längre med nödvändighet en konkret händelse som kan mätas eller tydligt iakttagas. En 

god arbetsinsats kan vara ett komplicerat mönster av händelser och oftast med flera interageran-

de aktörer. Som också nämnts tidigare har arbetet blivit mer gruppbetonat och det kan vara svårt 

att härleda individens bidrag till gruppen. Det finns alltså ett problem i att härleda arbetsinsatser-

na som skall belönas. Det kan också vara problematiskt att veta vad som är en lämplig belöning: 

”Vad överordnade tror vara en belöning behöver nämligen inte upplevas som en sådan av den 

anställde.” (ibid.:393). 

Enligt rättviseperspektivet är uppfattningen av vad som är rättvist ett förhållande mellan vad in-

dividen upplever för resultat av sin handling kontra responsresultat utifrån en referensgrupp, som 

inte alltid är helt uppenbart för arbetsgivaren. Redman och Wilkinson (2001:101) påpekar också 

att: ”While money has only limited power to motivate, it does have the ability to demotivate 
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employees if they are dissatisfied with the amount they receive or the way in which this amount 

is determined.” Att undersöka hur nya löneformer upplevs av de anställda är alltså inte enbart av 

akademiskt intresse utan ligger i allra högsta grad även i arbetsgivarens intresse. Att förstå vad 

arbetstagarna anser om de motivationspåverkande system de är satta att arbeta i och för är en 

viktig bit i förståelsen av effekterna av ett företags löne- och förmånssystem. 

Tidigare empirisk forskning 
Om lön rent allmänt har det skrivits mycket inom framförallt den ekonomiska forskningen men 

även inom sociologisk forskning (Piore, 1973; Smelser och Swedberg, 2005). Den tidiga ekono-

miska litteraturen som behandlade nya löneformer var försiktigt positiv och såg nya möjligheter i 

detta nya sätt att tänka kring lön (se t.ex. Blinder, 1990; Lawler, 1981; Redman och Wilkinson, 

2001: kap 4). Det har vidare utförts en del studier kring nya löneformer och  här skall några stu-

dier belysas som är relevanta för denna uppsats. Som tidigare nämnts är lejonparten av tidigare 

studier inom forskningsområdet genomförda med kvantitativa metoder. Flera av de studier som 

behandlas i detta avsnitt är vidare utförda på en annan arbetsmarknad än den svenska. Generali-

serbarheten är därför inte helt oproblematisk då den svenska arbetsmarknaden historiskt sett har 

skiljt sig från till exempel den amerikanska där många studier utförts. Den svenska arbetsmark-

naden kännetecknas av att lönepolitiken i stor utsträckning påverkas av förhandlingar mellan 

fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer (le Grand, 2003:390). Dynamiken på den 

svenska arbetsmarknaden kan därför tänkas vara annorlunda än utländska arbetsmarknader även 

i hänseendet lönepolitik. Utöver det är det inte otänkbart att sättet att se på löneformer varierar 

mellan länder och att det kan finnas kulturella skillnader i sättet att se på belöningar. 

På den svenska arbetsmarknaden har det utförts ett par studier kring rättviseteorin som är rele-

vanta för denna studie. Agell och Lundborg utförde (1994) en studie där de kom fram till att per-

sonalchefer på svenska företag anser att arbetstagarna tillmäter relativa löner stor betydelse. Med 

relativa löner avsågs inte själva lönebeloppet utan lönen i förhållande till vad andra tjänar. Det 

kan således tolkas till stöd för rättviseteorin vilket le Grand (2003:393f) också påpekar. Alterna-

tivt går det att tolka resultatet som ett utslag av en grupps attityder gentemot en annan grupp. 

Fredholm undersökte i sin studie (1989) hur svenska arbetstagare i privat sektor upplevde frågor 

kring lön ur olika rättviseperspektiv. Hon konkluderade att lön är en laddad fråga för svenska 
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arbetstagare och att det inte enbart är hur stor den egna lönen är utan också hur stor den är i för-

hållande till andra referensgrupper som är viktigt. Vad händer då om lönen upplevs som orättvis? 

Två huvudtaktiker kan urskiljas i forskningen hos de individer som upplever att de får en orättvis 

(för liten) lön. Antingen minskar arbetstagaren sin arbetsprestation eller också säger denne upp 

sig. Arbetare är mer benägna att göra det förstnämnda och tjänstemän är mer benägna att göra 

det senare (Agell och Lundborg, 1994; Akerlof och Yellen, 1990). 

Vad är rättvist och vilka referensgrupper jämför arbetstagare med? Den frågan är högst motive-

rad att ställa och här ger den tidigare empirin en blandad bild. Som redan presenterats finns det 

de som hävdar att rättvisetänkande hos de anställda medför att alltför stora löneskillnader kan 

vara svåra att förankra och motivera hos de anställda. Samtidigt finns det andra studier som pe-

kar på att det en medarbetare är tillfredsställd och upplever rättvisa då de andra medarbetarna 

tjänar betydligt mer än denne (Bygren, 2004; Clark m.fl., 2009; Levine, 1993). Intuitivt kan de 

resultaten upplevas som lite märkliga men poängen är här att det istället för enbart en intern refe-

rensgrupp att jämföra sig med finns två: Intern (In-plant) och Extern (Between-plant). Att kolle-

gorna tjänar betydligt bättre än individen själv inom arbetsplatsen är snarare en indikation på att 

denne har fördelen att arbeta på en framstående arbetsplats. Eller annorlunda uttryckt: Att indivi-

den ”spelar i vinnarlaget” med goda möjligheter till hög lön i framtiden. Det som istället är vik-

tigt enligt dessa resultat är känslan av en rättvis lön gentemot omvärlden, ”between-plant” det 

vill säga att lönen eller löneförmånerna är konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden i stort. 

Utbudet av empiriska studier kring upplevelsen av nya löneformer är skralt. I en kvantitativ stu-

die av tillfredsställelse med nya löneformer (performance related pay, PRP) konstateras att PRP 

tenderar att öka den övergripande arbetstillfredsställelsen och ge mer motiverade medarbetare 

(Green och Heywood, 2007). Pouliakas och Theodossiou konstaterar (2009) i en annan brittisk 

studie kring nya löneformer att det finns svaga tendenser att gruppen nya löneformer ger ökad 

arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Tydligast kopplat till arbetstillfredsställelse och höjd 

motivation av nya löneformer är fasta bonusbelopp (fixed cash bonuses). 

Flexibilitetsargumentet framhävs av vissa författare (Green och Heywood, 2007; Levine, 1993; 

Pouliakas och Theodossiou, 2009). Argumentationen innebär i korthet att nya löneformer tillåter 

företagen att betala lönen i två huvuddelar: En fast och en rörlig del. Det systemet är mer flexi-

belt än att betala en fast lön som sannolikt skulle vara högre än den fasta lönen i den tvådelade 
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modellen. När företaget går dåligt reduceras den rörliga lönedelen och företagets lönekostnader 

minskar följaktligen. Detta möjliggör att färre anställda behöver sägas upp i dåliga tider. 

Teorisammanfattning 
Den teori som bildar basen för denna uppsats’ undersökning av anställdas upplevelse av nya lö-

neformer kan sammanfattas på följande sätt: Nya löneformer växte fram som en organisatorisk 

lösning för att bättre styra arbetstagarna när kraven på flexibilitet i arbetslivet ökade. Idag är nya 

löneformer inte särskilt utbredda på arbetsmarknaden men trenden är att nya löneformer växer på 

den svenska arbetsmarknaden. Det finns olika undergrupper under begreppet nya löneformer 

men gemensamt för dem är att de är till ekonomisk nytta för arbetstagaren och syftar till att styra 

denne i enlighet med företagets intresse. Grundläggande för upplevelsen av alla löneformer är 

känslor av rättvisa för individen i förhållande till en eller flera referensgrupp(er). För att arbets-

tagaren skall känna sig nöjd krävs att lönen upplevs som rättfärdig och rättvis. Det finns inte en-

tydiga empiriska resultat kring vad som upplevs som rättvist och i förhållande till vilken refe-

rensgrupp. Enstaka utländska studier kring nya löneformer har med kvantitativa metoder påvisat 

små positiva effekter på arbetstillfredsställelse och motivation hos arbetstagarna med nya löne-

former. Nya löneformer kan också göra företagen mer flexibla då lönenivån tillåts variera med 

resultatet. Det råder brist på svenska studier kring nya löneformer och denna uppsats ska här för-

söka fylla en del av det tomrummet. Utifrån syfte och teori kan två huvudsakliga frågeställningar 

formuleras: 

1. Hur upplever anställda nya löneformer? 

2. Upplevs nya löneformer som rättvisa? 

Metod 

Avsnittet metod inleds med ett redogörande för metodologiska ställningstaganden och dess im-

plikationer för studien. Sedan följer en redogörelse för urval och datainsamling samt en diskus-

sion kring validitet och generaliserbarhet. 
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Metodologiska ställningstaganden 
Studien behandlar endast anställda i ett större företag som erhåller någon form av nya löneformer 

eller löneförmåner och deras syn på nya löneformer och löneförmåner. Utifrån denna utgångs-

punkt är en kvalitativ ansats nödvändig. Då forskningsområdet inte är väl utforskat kan det anses 

vara motiverat att utföra en explorativ studie med kvalitativa metoder (Aspers, 2007; Silverman, 

2006). Detta forskningsupplägg möjliggör för forskaren att finna nya infallsvinklar på ett forsk-

ningsområde, och ej tidigare iakttagna företeelser kan upptäckas. Empirin består av intervjuer 

som utförts enligt en semi-strukturerad intervjumodell. Silverman varnar (2006:63ff, :146) för att 

använda intervjuer som empiri rent slentrianmässigt utan att först ha grundat metodvalet i syfte 

och frågeställning. 

Denna uppsats undersöker attityder och föreställningar om nya löneformer. Den söker subjektiva 

uppfattningar för en bredare förståelse av upplevelser av nya löneformer hos anställda. Intervjuer 

är därför lämpliga som metod (Silverman, 2006: kap 4, Peräkylä, 2005:869). Studiens relativt 

lilla omfång utesluter dessutom andra kvalitativa metoder som till exempel deltagande observa-

tion eller ett mer etnografiskt inriktat arbete för att undersöka just denna forskningsfråga. (jfr 

Aspers, 2007: kap 3). I utgångspunkt har uppsatsen varit deduktiv i sin ansats med grund i eta-

blerade teorier om socialt handlande. I resultat- och analysavsnitt pågår en växelverkan mellan 

teori och empiri som lett till nya generaliseringar som kan ses som ett skapande av nya teorier 

vilket i sin tur kan ses som en induktiv process. 

Val av företag 
Denna studie är kvalitativt utformad och urvalet har skett på strategiska grunder. Då denna studi-

es syfte är att undersöka upplevelsen av nya löneformer hos anställda individer i en organisation 

har individen satts i fokus och organisationen eller företaget satts inom parentes. Valet av inter-

vjupersoner har baserats på intervjupersonernas kvaliteter snarare än organisationen de arbetar i. 

Denna studie har dock satt vissa restriktioner kring organisationstillhörigheten. Endast intervju-

personer som arbetar i ett företag med en kontinuerlig verksamhet har kommit i fråga. 1 

                                                           

1 Inför den empiriska studien förutsattes att intervjupersoner skulle arbeta i företag med fler än 30 
medarbetare och med kontinuerlig verksamhet som översattes till att betyda att organisationen skulle ha 
existerat i mer än 5 år. Dessa två restriktioner valdes godtyckligt av författaren i syfte att sålla bort udda och 
opassande företag. 
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Val av intervjupersoner 
Urvalet vid kvalitativa studier är styrt av syftet med studien (Creswell, 2007:125ff). Urvalet i 

denna studie har därför omfattat personer som är lämpliga för studieändamålet. Lämplig har i 

detta fall definierats som: Individ med personlig erfarenhet av nya löneformer. Grundprincipen 

har varit ett så kallat snöbollsurval där informanter ombetts ge förslag på intervjupersoner med 

lämplig bakgrund. Informanterna har varit personer i näringslivet som uppsatsförfattaren haft en 

anknytning till. Uppsatsförfattaren har sedan kontaktat de föreslagna intervjupersonerna, diskute-

rat ett eventuellt deltagande och försökt bilda sig en vidare uppfattning huruvida varje enskild 

tilltänkt intervjuperson varit lämplig för studien samt på vilket sätt. 

Vid ett snöbollsurval ställs krav på forskarens förmåga att utvärdera lämpligheten i användandet 

av föreslagna kandidater och det finns en risk att informanterna har egna intressen i urvalet eller 

att urvalet begränsas till informanternas personliga sfär (Aspers, 2007:91ff). Det har inte identifi-

erats några uppenbara beroendeförhållanden mellan informanter och intervjupersoner. För att 

minska en enskild informants inflytande och problematiken med personlig sfär har flera infor-

manter använts. Den stora fördelen med denna urvalsmetod är att forskarens trovärdighet är stör-

re när han eller hon är rekommenderad av en för intervjupersonen bekant person (ibid.). Detta är 

speciellt viktigt med ett studieområde som detta, där det kan vara svårt att finna strategiskt vikti-

ga intervjupersoner. Det kan också vara nödvändigt att använda informanter i situationer som 

denna, för att få intervjupersoner att vilja (våga) ställa upp på en intervju. En av intervjuperso-

nerna uttryckte också just detta explicit: 

”Jag känner ju till [informant] och vet att han är en person att lita på. Så jag litar på 

dig eftersom du är [informantrelation] till [informant]. Jag skulle […] inte lita på nå-

gon helt främmande person i de här frågorna.” 

Några uppenbara problem med detta urvalsförfarande, att kontakta intervjupersoner via infor-

manter, kan inte sägas kunna utläsas i studiens resultat. 

Området nya löneformer är brett och innefattar ett spektrum av förmåner och följaktligen också 

ett spektrum av individer möjliga att intervjua. Uppsatsen strävar efter att undersöka ett brett 

urval, och inte en viss grupp anställda med särskilda löneförmåner. Dock har intervjupersonerna 

en sak gemensamt: Det är bara chefer och specialister som har undersökts. Anledningen till detta 

är att det i störst utsträckning är chefer och specialister som erhåller löneförmåner (le Grand, 
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2003). En av informanterna är inte chef utan specialist och kan enligt Creswells (2007:125ff) 

typologi ses som ett avvikande fall som kan förväntas vara kontrastrikt gentemot de andra. Samt-

liga kontaktade intervjupersoner har varit angelägna om fullständig anonymitet vilket klart tyder 

på att ämnet kan upplevas som känsligt. Efter en genomgång av de etiska riktlinjerna har samtli-

ga tillfrågade ställt upp på att bli intervjuade.  

Presentation av intervjupersoner 

Intervjuperson ett är en kvinna med universitetsutbildning som arbetar som chef på en svensk 

tidning. Intervjuperson två är en man med civilingenjörsexamen som arbetar som chef på ett tek-

nikföretag. Intervjuperson tre är en man med universitetsutbildning som arbetar som specialist 

inom löne- och ersättningsfrågor på ett teknikföretag. Intervjuperson fyra är en man med ingen-

jörsexamen som jobbar som verkställande direktör på ett teknikföretag. Intervjuperson fem är en 

kvinna med civilingenjörsexamen och civilekonomexamen som jobbar som chef på ett teknikfö-

retag. Intervjuperson sex är en man med civilingenjörsexamen som arbetar som chef på ett tek-

nikföretag. De sex medverkande personerna arbetar på fyra olika arbetsplatser. Detta är ett med-

vetet val som bidrar till spridning men också till god anonymitet. Intervjupersonerna befinner sig 

i olika stadier i livs- och familjecykeln, från ensamstående och relativt nyutexaminerad till äldre 

och erfaren med vuxna barn. Detta är ett strategiskt val som syftar till att få en spridning av in-

tervjupersoner. 

Datainsamling 

Förstudie och forskarbiasanalys 

Hela denna studie bygger på en uppsatsidé som utvecklats över tid samt en förstudie. Under två 

terminer har författaren regelbundet träffat en informant som är lönespecialist och diskuterat frå-

gor rörande bland annat löner och arbetsliv. Under dessa samtal växte idén till studien fram. Där-

efter har en genomgång gjorts av forskningsläget inom området för att sedan mynna ut i en förs-

tudie. Förstudien bestod i en intervju med en chef samt en aktiv dialog med en av informanterna. 

Forskaren har på detta sätt bildat sig en personlig uppfattning om forskningsfältet och har använt 

personliga och professionella kontakter som informanter. 
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Övriga källor 

I enskilda fall har intervjupersoner presenterat det formella underlag som ligger till grund för sin 

lön eller sina löneförmåner. Detta material har i förekommande fall studerats på plats under in-

tervjun och inte dokumenterats vidare. Sådan information presenteras ej i denna uppsats av två 

skäl: Dels av konfidentiella skäl och dels av att denna dokumentation inte i nämnvärd utsträck-

ning gagnar uppsatsens syfte som är att undersöka subjektiva upplevelser och attityder snarare än 

siffror och faktaunderlag. 

Kvalitativa intervjuer 

De sex intervjupersonerna har fått bestämma plats för intervju för att säkerställa att de upplever 

att de kan prata fritt om ämnet. En majoritet av intervjuerna har genomförts på respektive inter-

vjupersons arbetsplats. I något fall har intervjun genomförts på offentlig plats. Samtliga intervju-

er har genomförts utan problem eller störningar. Intervjutiden har varit 40-60 minuter. Ljudin-

spelningsutrustning har använts under samtliga intervjuer. Innan varje intervju har intervjuperso-

nen blivit tillfrågad om denne accepterat ljudinspelning. Inte någon intervjuperson har misstyckt. 

Vidare har de etiska riktlinjerna som omfattar studien behandlats innan varje enskild intervju och 

intervjupersonerna har haft möjlighet att ställa frågor kring dessa före och efter respektive inter-

vju. 

Den intervjuguide som har använts återfinns i uppsatsens appendix. Intervjuguiden utformades 

till förstudien och granskades sedan av uppsatsens handledare med vissa ändringar. Denna testa-

des sedan i förstudien och användes sedan i oförändrad form i samtliga intervjuer. Intervjuguiden 

har utgjort grundstommen i intervjun, men varje intervju har blivit unik med anpassade följdfrå-

gor utifrån intervjupersonens svar. Alla intervjupersoner har pratat ungefär lika mycket i inter-

vjuerna. Om någon intervjuperson svarat mindre utförligt på en viktig fråga har flera följdfrågor 

ställts för att säkerställa ett tillfredsställande resultat. Dock har intervjuerna varit lätta att genom-

föra såtillvida att samtliga intervjupersoner har varit engagerade och aktiva i intervjuerna. Åter-

koppling har genomförts genom att varje intervjudeltagare som så önskat, har fått ”sin” intervju i 

transkriberad form sänd till sig per e-post. Eventuella synpunkter från denna återkoppling har 

noterats av författaren men inte berörts i uppsatsen. Återkopplingen har framförallt genomförts 

av forskningsetiska skäl. De deltagande intervjupersonerna har också fått löfte om att få uppsat-

sen i sin färdiga form förmedlad till sig. 
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Etik 
Vid metodöverväganden finns olika krav att beakta. Det viktigaste kravet att beakta vid metodö-

verväganden är kravet på god etik i forskningen (Aspers, 2007:78f). Denna studie följer de etiska 

riktlinjer som definieras av Vetenskapsrådet (2005). Riktlinjerna anger flera krav som samhälls-

vetenskaplig forskning måste uppfylla: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetsk-

ravet och krav på etiskt nyttjande (Langemar, 2008: kap 10). Forskaren bör därtill alltid ”Sträva 

efter att respektera deltagarna och deras integritet” (ibid.:147). I denna studie har samtliga infor-

manter och intervjudeltagare upplysts om det etiska ramverket för uppsatsen (Vetenskapsrådet, 

2005) samt innebörden av de konkreta krav som anges där. 

Forskarrollen är inte helt oproblematisk i kvalitativ forskning. I denna studie har en personlig 

och vänskaplig attityd framförts gentemot intervjupersonerna. De etiska aspekterna har redan 

från den inledande kontakten med individer i fältet betonats och förklarats av forskaren. Ämnen 

som berörs i denna uppsats kan upplevas som känsliga då uppsatsen berör frågor kring lön och 

ersättningar. Därför har också planeringen av studien tagit hänsyn till intervjupersonernas per-

sonliga integritet och stor vikt har lagts på att de deltagande individerna verkligen upplever att de 

är anonyma i sitt deltagande. Detta arbetssätt bidrar inte bara till att de etiska aspekterna respek-

teras utan ger också förmodligen studien ett mer trovärdigt resultat. 

Analys 
Efter varje intervju har en transkribering genomförts där intervjun i sin helhet ordagrant skrivits 

ned. Intervjuerna har genomförts tillräckligt glest för att möjliggöra transkribering av varje en-

skild intervju mellan intervjutillfällena. Detta för att underlätta den löpande analys av materialet 

som har gjorts. Förfaringssättet ligger i linje med det flera akademiska författare (se t.ex. Aspers, 

2007; Atkinson och Hammersley, 1995; Kvale, 1997) menar: Att analysarbetet, i sitt första stadi-

um, är något som sker löpande under forskningsprocessens gång. 

Silverman gör (2005: kap 11) en distinktion mellan realistisk (realistic) analys och narrativ (nar-

rative) analys. Realistisk analys stammar från positivistisk teori och menar att det går att plocka 

ut delar ur ett resonemang och analysera dem separat. Narrativ analys utgår från en hermeneutisk 

idétradition och menar att berättelser måste analyseras i sin helhet. I denna uppsats utgår analy-

sen från en realistisk analysansats men använder även narrativanalys (berättelser, citat). Richard-
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son menar (1990) att narrativ är oundvikliga i presentationen av kvalitativ sociologisk forskning. 

Narrativen skapar liv i texten då de lyfter fram människorna bakom forskningen genom deras 

berättelser. Då syftet med uppsatsen är att undersöka subjektiva upplevelser presenteras många 

narrativ i resultattexten för att på ett mer levande sätt presentera individernas berättelser. Narra-

tivanalysen kan också sägas komplettera förståelsen för vissa sammanhang och resonemang. 

Efter att all empirisk data samlats in gjordes en övergripande analys. Materialet genomlästes och 

strukturerades och kartlades. Detta resulterade i en kodning av materialet i teman. Kodningen 

genomfördes manuellt (ej digitalt) med hjälp av färgkoder och marginalmarkeringar. Att koda 

med färg är en väletablerad metod som har använts av såväl Wien-kretsen2 inom filosofin (se 

t.ex. Rand, 1933), men också av moderna sociologer (se t.ex. Aspers, 2007). Metoden som an-

vänts i kodningen till denna uppsats är i princip analog med det Aspers (2007:172ff) kallar mar-

ginalmetoden. De teman som kodats analyserades sedan djupare och tolkades utifrån den teore-

tiska bakgrund uppsatsen stödjer sig på. Den teoretiska grund som uppsatsen stödjer sig på gav 

delvis täckning för empirin. De delar av empirin som inte kan sägas förstås direkt ur tidigare 

forskning och teori tematiserades och tolkades för att mynna ut i ny teoribildning ungefär på ett 

sådant sätt som Aspers (2007: Del I-II) kallar växelverkan mellan teori och empiri. 

Alla intervjupersoner har bidragit med ungefär lika mycket empiriskt material till analysen. I 

resultatdelen är inte någon individ ”överrepresenterad”, däremot uttrycker sig människor olika 

koncist vilket medför att vissa blir mer frekvent citerade än andra. I denna studie är konfidentiali-

tet ett honnörsord, och alla begrepp eller termer som kan hänföras till företag eller individ är 

borttagna. Detta påverkar inte uppsatsens resultat såtillvida att de ursprungliga begreppen inte 

skulle ge läsaren ökad förståelse. 

Tillförlitlighet 

Validitet 

Det finns ingen enhetlig syn på validering inom kvalitativ forskning. Det råder delade meningar 

om och hur valideringsstrategier kan användas i kvalitativ forskning (Creswell, 2007; Kvale, 

1997; Silverman, 2005). Men Silverman (2005:210f) påpekar samtidigt att det är viktigt skapa 
                                                           

2 Wien-kretsen var en grupp filosofer som anses ha grundat den så kallade logiska positivismen inom filosofin 
(Wikipedia 1). 
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trovärdighet för forskningsresultaten. Diskussionen kring validitet och reliabilitet i kvalitativ 

forskning utelämnas i denna uppsats. Istället skall en mer pragmatisk hållning tillämpas här och 

några punkter som direkt relaterar till uppsatsen diskuteras. 

Rent konkret granskas denna uppsats enligt två av de valideringsstrategier som föreslagits av 

Creswell (2007:207ff). I uppsatsen presenteras en forskarbiasanalys i metoddelen där det fram-

går att forskaren har en förförståelse för fältet genom förstudien. Uppsatsen har också genomgått 

en granskning, en variant av så kallad peer-review, av uppsatsens handledare. 

En filosofisk fråga kring hela studien är huruvida det är meningsfullt att använda intervjuer som 

metod. Kan intervjuer användas som grund för att avgöra om teorierna är valida? Det är inte helt 

oproblematiskt att till exempel skriva att teorin är empiriskt bevisad bara med stöd av att inter-

vjupersoner har uttryckt sig på ett visst sätt, speciellt om teorin avser handling (Silverman, 

2006:114ff). Sambandet mellan åsikter (det som sägs) och handling (det som görs) är inte helt 

klar. Speciellt inom psykologin har detta diskuterats (för en översikt se t.ex. Myers, 2008: kap 4) 

och det går inte att med enkelhet säga att, eller hur, åsikter relaterar till handlande. I denna upp-

sats undersöks hur anställda upplever nya löneformer. Intentionen är att undersöka anställdas 

upplevelser kring detta tema, inte att empiriskt bevisa delar i teorin som avser handling. Frågan 

är ur vetenskapsfilosofisk synpunkt ändå intressant att reflektera kring i detta sammanhang. 

En aspekt av validitet är forskarens förförståelse av det undersökta ämnet. En annan aspekt är 

intervjupersonens förförståelse av detsamma. Det finns här en risk för en teoretisk interferens. 

Risken är bland annat att intervjupersonerna genom sin teoretiska förförståelse vet ungefär vad 

intervjuaren ”är ute efter” i sina frågor och svarar därefter. I denna studie har intervjupersoner 

med annan utbildningsbakgrund än den författaren har prioriterats för att minimera denna aspekt. 

Denna aspekt måste ändå beaktas då den inte kan uteslutas. Ett undantag där det finns en uppen-

bar risk med teoretisk interferens är den av intervjupersonerna som är lönespecialist. Men denne 

är också vald som ett specialfall som kan förväntas vara kontrastrikt gentemot de andra. 

Begreppet reliabilitet är också kontroversiellt inom kvalitativ forskning. Kvale menar att det går 

att använda reliabilitetsbegreppet som en term för uppsatsens kvalitet i bemärkelsen hur välgjor-

da delar i den är (Kvale, 1997:213). Rent praktiskt kan det tänkas att intervjuernas reliabilitet i 

viss mån kan vara sämre än den hade kunnat vara. Detta då intervjuaren inte är en erfaren inter-

vjuare väl förtrogen med intervjuer som metod. 
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Generaliserbarhet 

Att tala om generaliserbarhet i kvalitativ forskning är även det problematiskt. Huvudbudskapet är 

att uppsatsens resultat inte är generella utan enbart giltiga för de intervjupersoner som intervjuats 

i de företag de arbetar för. Utöver detta är det tänkbart att det går att generalisera resultatet även 

till andra fall. Exempelvis nämner Kvale (1997:209ff) att en kvalitativ slutsats kan tillämpas på 

nya fall genom en analytisk generalisering. Resultaten i denna uppsats kan ge vägledning för vad 

som kommer att hända, eller hur det kommer att förhålla sig i en liknande situation. Detta bygger 

på en påståendelogik, ungefär som när en domare beslutar att ett tidigare rättsfall utgör prece-

densfall eller som en läkare som bedömer nya fall utifrån erfarenheten från gamla fall. 

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjustudien. Avsnittet inleds med en introduktion 

som behandlar allmänna resultat och en redogörelse för vilken relevans frågeställningarna har 

utifrån intervjuresultaten. Sedan presenteras resultatet i två teman utifrån de två frågeställningar-

na: Först presenteras hur anställda upplever nya löneformer och sedan presenteras hur anställda 

ser på rättvisa i denna kontext. Under respektive tema görs en analys som jämför de empiriska 

fynden med uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Flera nya empiriska upptäckter har gjorts vilka 

redogörs för under respektive temas analysdel. 

Allmänna resultat 
Intervjupersonerna har arbetat olika länge i sina respektive företag, allt mellan ett och trettio år. 

De flesta har arbetat mer än 10 år efter examen medan en är relativt (≤ 3år) nyexaminerad. 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de trivs bra på sina företag, med sina jobb och sin lön. 

Intervjupersonerna anser att lönen generellt sett påverkar arbetstrivseln. Överlag anser intervju-

personerna att lön kan vara ett känsligt ämne att tala om. Hälften av intervjupersonerna väljer att 

svara på den frivilliga frågan ”Hur mycket tjänar du i månaden?”. Alla menar att lönedetaljer är 

något som det generellt sett inte talas särskilt öppet om. 
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Är lön och förmåner ett motiv till arbete? 
Att tala om nya löneformer som motiverande faktorer är bara relevant om de faktiskt betyder 

någonting för medarbetarna. I denna intervjustudie har det tydligt framkommit att lön och för-

måner inte är det viktigaste på jobbet. Intervjupersonerna är helt samstämmiga på den punkten. 

Det som ses som allra viktigast med arbetet är att det är kul, utvecklande och utmanande: 

”Jag skulle inte sortera gem bara för att jag fick högre lön. Eller designa stridsflygplan 

[…] man måste ju ändå tycka att det är ett intressant jobb. (Intervjuperson 4). 

Vissa nämner även praktiska aspekter som exempelvis att det är viktigt att restiden till arbetet 

inte är alltför lång. Men, och detta är viktigt, lön och förmåner finns alltid där i bakgrunden. På 

intervjupersonernas resonemang framgår att lön och förmåner alltid finns med som en aspekt av 

arbetet som de värderar: 

Jag kanske är lite schizofren [sic!] där för jag sa ju att lön inte är så viktigt men samti-

digt värderar man ju hur mycket tid man lägger ned och hur mycket arbetsinsatsen är 

värd.” (Intervjuperson 1). 

Några av de intervjupersoner som har arbetat lite längre påpekar att löner och förmåner kan spela 

en avgörande roll i en svår beslutssituation: 

”När man har utvecklats som person och när man har valmöjligheter därute […] när 

du kan få ett visst jobb. Ja dels så ska det vara utvecklande för dig själv, du ska tycka 

att det ska vara kul att jobba. Men sen kommer det en parameter in, det finns många 

jobb som är kul att jobba i. Men alla erbjuder olika […] och då är det ändå en parame-

ter som betyder mer eller mindre för oss människor, den ekonomiska friheten.” (Inter-

vjuperson 2). 

Kontentan är alltså att lön och förmåner inte är det viktigaste i arbetslivet ur de intervjuades syn-

vinkel. Men det är en betydelsefull faktor i anställningsförhållandet som till och med kan fungera 

som den avgörande utslagsrösten i vissa valsituationer. 

Analys: Är lön och förmåner ett motiv till arbete? 

Resultaten är inte helt oväntade och innebär i princip att det går att påstå att de monetära 

belöningarna utgör en faktor av flera som påverkar arbetsmotivationen. Denna utgångspunkt har 

flera författare antagit, men speciellt Fredholm (1989) diskuterar lönens betydelse och ser den 
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som en faktor bland flera som påverkar arbetstagarna i deras arbete. Det är viktigt att förstå hur 

frågan grundläggande upplevs, för att kunna värdera vilken relevans den har för arbetsmotivation 

och det studerade ämnet. I uppsatsen visar det sig att för de intervjuade, som har hög utbildning 

och en god position i arbetslivet framstår arbetet i sig som belönande. En intressant vinkling av 

frågan kring nya löneformer är huruvida detta är något som gäller också på lägre positioner i 

arbetslivet. Klart är dock att för de intervjuade är arbetet belönande i sig men i bakgrunden finns 

den ekonomiska aspekten ständigt närvarande. 

Vill du ha bonus, högre lön eller ett något annat? 
Intervjuerna inleddes med frågan ”Har du några löneförmåner?” och utifrån de spontana svaren 

kan en första distinktion urskiljas: Intervjupersonerna uppfattar löneförmåner som dels bonus 

och dels som andra förmåner. Med bonus menas en rörlig ersättning som betalas ut enligt en bo-

nusplan om vissa mål uppnås. Hur den rörliga ersättningen beräknas och vilka mål som skall 

uppfyllas varierar. Typexemplet är en bonus på 5-30 % av årslön som betalas ut på årsbasis ret-

roaktivt utifrån mål på individ- och avdelningsnivå. Andra förmåner är löneförmåner (förutom 

bonus) som den anställde erhåller från företaget. Det kan vara allt möjligt som betingar ett eko-

nomiskt värde men mest förekommande är rikskuponger, friskvårdsbidrag och förmånsbilar. 

Dessa två kategorier framkommer väldigt tydlig i intervjupersonernas berättelser. Intressant att 

notera är att pensionsförmåner inte är något som diskuteras nämnvärt. I vissa intervjuer har pen-

sionsförmåner till betydande ekonomiska värden konstaterats längre in i intervjun, men i inter-

vjuns initiala stadium under frågan om löneförmåner är det oftast bara bonus och mindre förmå-

ner som redogörs för. Detta trots att pensionsförmånen ofta har ett högre pekuniärt värde än både 

bonusförmånen och andra mindre förmåner: 

”Sen har jag nog en förmån till som jag kom på som jag inte har tänkt på. Det är ju en 

pensionsförsäkring. […] Och det motsvarar väl ungefär […] 20 procent av min lön 

som betalas in i pensionsförsäkringar.” (Intervjuperson 2). 

Intervjupersonerna har också gett uttryck för att det finns en stor spännvidd inom området nya 

löneformer. Flera intervjupersoner menar att området nya löneformer är ett brett spektrum där 

det är stor skillnad mellan en resultatbonus för en säljare i en av organisationens lägre positioner 

och den verkställande direktörens bonus- och förmånsprogram.  
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Bonus 

Utifrån intervjupersonernas svar framkommer det i huvudsak tre olika sätt att se på bonus: 

1. Bonusen som ett kvitto på att den anställde är en viktig person för företaget. 

2. Bonusen som en form av löneförhöjning. 

3. Bonusen är överhuvudtaget inte viktig. 

Bonusen som ett kvitto på god prestation: Några av de intervjuade ser bonusen som ett kvitto på 

ett väl utfört arbete eller en symbol för framgång och avancemang i hierarkin. Bonusen ger indi-

viden bekräftelse på att denna utfört arbetet på ett bra sätt. Målen är i sig motiverande och ses 

som att arbetsgivaren har markerat vad som är extra viktigt. Även om målen i sig är motiverande 

ses det som svårt för arbetsgivaren att visa uppskattning på något annat sätt än pengar: 

”[…] det är svårt att visa på något annat sätt att man är sedd och respekterad än att 

det sker i form av vilken lön. […] Den (bonussumman, min anm.) är långt ifrån det vik-

tigaste. Det är mycket viktigare med dom målen man har ställt upp i bonusen, inte be-

loppen jag får för dom.” (Intervjuperson 2). 

Reflektionerna kring bonus pekar på flexibiliteten i de nya löneformerna. Arbetsgivaren betalar 

enligt detta synsätt bara för vad den får. Går det dåligt kostar det inte något i form av bonus och 

går det bra har arbetsgivaren råd med att betala ut bonus. Detta kopplas också ihop med argu-

mentet att företaget blir mer flexibelt med bonussystem. Det kostar inte lika mycket att ha män-

niskor anställda när det går dåligt för företaget eftersom grundlönen anses vara lägre än den hade 

varit utan bonus. Dock menar flera av de intervjuade att det finns risker med bonussystem och de 

bara bör användas där det tydligt går att mäta resultat. Just mätbarheten poängteras av flera av de 

intervjuade, risken är annars att det blir vad flera benämner som ”bastuklubb” och ”ryggkliande”, 

det vill säga att det inte är prestationen som i första hand belönas. I samband med den kopplingen 

påpekas att bonussystemet måste kunna bidra till något som är bra för alla. Logiken i det går ut 

på att om till exempel VD:n har ett bonussystem som är kopplat till mål för företaget (resultat 

etc.) kanske VD:n arbetar bättre för företagets bästa vilket i förlängningen säkrar jobben och 

möjliggör löneökningar för alla anställda. 

Bonus som löneförhöjning: Ett par av intervjupersonerna talar om bonusen som en löneförhöj-

ning. Personer i denna kategori skulle egentligen vilja ha högre grundlön men är positiva till bo-



 

 22 

nus då den höjer den totala lönenivån. En intervjuperson nämner att hon upplevde det som nega-

tivt att löneökningarna blev procentuellt mindre ju högre hon avancerade i organisationen. Där-

för var det ett sätt för henne att känna att hon fick sin prestation kopplad till lön när hon erbjöds 

att gå in i ett bonusprogram. När inte de vanliga lönerevisionerna ökade lönen enligt den presta-

tion hon tyckte att hon bidrog med, fick hon chans att ”stå över” en lönerevision för att ett år 

senare få möjlighet att gå in i ett bonusprogram. I bonusprogrammet gavs möjlighet att få ta del 

av ett bonusbelopp om företaget gick bra: 

”Så det är den bästa löneförhöjning jag har fått. […] sen känns det ju ändå så att det 

beror väldigt mycket på hur konjunkturen är, om det finns några pengar att fördela el-

ler inte.” (Intervjuperson 3). 

Bonusen är överhuvudtaget inte viktig: Det tredje sättet att se på bonus är att se den som betydel-

selös eller rent av negativ. Här är argumentationen bland annat att bonusen inte ändrar individens 

arbetssätt nämnvärt. Att koppla mål och belöning är det största problemet: Individen tappar fokus 

från helheten för att sikta på ”sina” mål istället. Kategori två och tre är lika varandra i ett avseen-

de: Det upplevs i grunden som mer eftersträvansvärt att få en hög grundlön än att få bonus. I 

kategori tre återfinns grundlönsargumentet från förra kategorin fast omvänt: 

”Jag behöver inte bonus, jag har bra lön.” (Intervjuperson 6). 

Andra löneförmåner 

Det framkommer under intervjuerna flera olika åsikter om bonus. Det råder däremot en ganska 

stor samstämmighet kring andra löneförmåner. Intervjupersonerna talar i positiva ordalag om 

sina mindre löneförmåner. De förmåner som nämns mest frekvent är rikskuponger och frisk-

vårdsbidrag. En intervjuperson tar också upp kompetensutveckling i form av en ledarskapskurs 

som en löneförmån. Som förmåner ser hon även mobiltelefonen och datorn som företaget håller 

med för att hon ska kunna använda i tjänsten. Detta eftersom hon är fri att använda dem privat i 

obegränsad omfattning. En intervjuperson räknar upp samtliga små förmåner som finns inom 

företaget, ett betydande utbud som inkluderar alltifrån rikskuponger och ett företagssubventione-

rat aktiesparprogram till försäkringar och förhöjd ersättning vid föräldraledighet. Denna inter-

vjuperson anser att de små förmånerna upplevs som väldigt positivt, han säger att rikskuponger-

na är den mest utnyttjade löneförmånen på företaget. Några intervjupersoner svarar pliktskyldigt 

på frågor om bonus men berättar noggrant och utförligt om sina mindre förmåner. Trots att de 
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mindre förmånerna i många fall inte monetärt är värda lika mycket som bonus eller pensionsför-

måner är intrycket från intervjuerna att de är mycket uppskattade, både av intervjupersonerna 

själva och av deras medarbetare: 

”Jag tror att det är bra för företaget att satsa på de mjuka värdena också, […] som 

friskvårdsbidrag, rikskuponger, som man kanske inte alltid tänker på som löneförmå-

ner men som gör att trivselfaktorn ökar för man känner sig lite uppskattad för att man 

jobbar på det företaget.” (Intervjuperson 1). 

Ett par intervjupersoner talar om små förmåner som dragits in som något som upplevts som ne-

gativt: 

Men jag upplever ju att man tagit bort dom få löneförmåner som fanns. Rikskuponger 

och dom här stugorna och sånt, det tycker ju inte folk är något bra. Det är rätt tydligt. 

(Intervjuperson 3). 

En intervjuperson uttrycker att hon önskar att företaget kunde satsa mer på mjuka förmåner som 

exempelvis ett ordentligt friskvårdsbidrag och ”bonding-resor” det vill säga resor för att stärka 

lagkänslan och samarbetet i organisationen. 

Flera intervjupersoner har tjänstebil eller förmånsbil. Det framstår som en relativt neutral löne-

förmån. De som har en sådan bil anser att den inte är särskilt ekonomiskt fördelaktig, fördelen är 

snarare att det är praktiskt och smidigt. Andra menar dock att det kan finnas någon form av sym-

bolvärde i att ha rätt till tjänstebil eller förmånsbil. 

Flera intervjupersoner resonerar kring att många löneförmåner är dolda. En intervjuperson berät-

tar att det finns flera förmåner som den enskilde medarbetaren kanske inte tänker på som en för-

mån. Exempelvis nämner han en sjukvårdsförsäkring och att företaget betalar en kompletterande 

ersättning till föräldraförsäkringen. En annan intervjuperson menar att kollektivavtalet på företa-

get ger betydande förmåner som andra medarbetare i allmänhet inte tar notis om: 

”Frågar du mej om jag tror att dom anställda förstår det, så tror jag nog inte att dom 

gör det i alla stycken. […] Så det är ju många stora fina förmåner som aldrig riktigt 

syns. Och det syns inte på lönespecen heller då.” (Intervjuperson 5). 
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Analys: Vill du ha bonus, högre lön eller ett något annat? 

I teori och tidigare forskning diskuteras inte upplevelser av nya löneformer i nämnvärd 

utsträckning. Många av de resultat som framkommit får betecknas som nya resultat som inte 

direkt relaterar till den tidigare forskning som redogjorts för i denna uppsats. Gällande bonus kan 

nämnas att synsätt tre, bonus som en löneförhöjning ger en tudelad bild av bonus: Dels en positiv 

bild när det går bra: Den löneförhöjningen som var omöjlig att få med konventionell lön är nu 

möjlig med bonussystemet. Dels en negativ bild: När konjunkturen sviktar och företaget går 

dåligt spelar det kanske inte någon roll att individen arbetar väldigt duktigt. Bonusen, som 

medarbetaren ser på som en löneförhöjning, uteblir likväl. 

En viktig upptäckt är den symboliska betydelsen av mindre förmåner, här benämnt andra 

löneförmåner. Teoribildningen kring rättviseteorin ger vid handen att det kan finnas en 

diskrepans mellan hur givare och mottagare uppfattar värdet på en belöning: Vad arbetsgivare 

tror vara en belöning behöver inte vara det för den anställde (le Grand, 2003:393). Resultaten i 

denna studie indikerar att detta resonemang är rimligt. Att det inte finns ett absolut och tydligt 

samband mellan det nominella värdet av en belöning och upplevd tillfredsställelse av densamma. 

Tidigare forskning har funnit små positiva effekter på arbetsmotivation och arbetsnöjdhet med 

nya löneformer, och speciellt med bonus och rörliga ersättningssystem (Green och Heywood, 

2007; Pouliakas och Theodossiou, 2009). Utifrån de svar som intervjupersonerna givit i denna 

studie har den första ytliga åsikten om bonus och rörliga ersättningssystem varit i stil med ”Det 

är väl kul”. När intervjun däremot grävt lite djupare så är bilden inte så enkel. Det verkar som att 

det mellan raderna finns en viss skepticism kring bonussystem som intervjupersonerna inte 

uttrycker explicit. Flera intervjupersoner talar varmt om bonusen i intervjuns initiala skede för att 

sedan problematisera bonusen främst utifrån frågor kring mål och måluppfyllelse. Det är svårt att 

veta huruvida denna problematik medvetandegörs vid en ytlig attitydundersökning. Om man 

ställer detta i relation till en tänkt enkätundersökning, skulle det kunna innebära att fler än mina 

intervjupersoner kan tänka sig att kryssa i formulärrutan ”nöjd eller mycket nöjd med bonus” i en 

enkätundersökning trots att de har en mer ambivalent inställning till företeelsen. Det kan vara så 

att tidigare kvantitativ forskning har vissa validitetsbrister. 

Denna uppsats har också identifierat ett begreppsproblem. Det kanske inte är möjligt att 

undersöka ”Nya Löneformer”. Begreppet bör kanske operationaliseras annorlunda: Utifrån 
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intervjudpersonernas svar har denna uppsats identifierat monetära bonusar och andra förmåner 

som två huvudsakliga kategorier. I enlighet med Beckers (2008) resonemang kring begrepp är 

detta ett empiriskt fynd. Kvantitativa studier kring nya löneformer verkar behöva många fler 

indikatorer än vad som i dagsläget är vanligt. Problemen som framkommer här är att begreppen 

och svaren annars riskerar att bli så generella så det i slutänden är svårt att veta vad det 

egentligen är som har en korrelation till motivation eller prestation. Resultatet från intervjuerna 

visar på att det finns en stor spridning bland olika typer av nya löneformer. Att jämföra säljarens 

bonus med VD:ns bonus är som att jämföra äpplen och päron. 

Ett tydligt resultat i enlighet med teorin har framkommit: Flexibilitetsargumentet får stöd i denna 

uppsats. Flera intervjupersoner diskuterar bonussystem i positiva ordalag utifrån argumentet att 

de gör företagen mer flexibla. Detta blir uppenbart i lågkonjunktur menar flera intervjupersoner. 

Svaren är i princip analoga med argumentationen som förts fram i tidigare forskning (Green och 

Heywood, 2007; Levine, 1993; Pouliakas och Theodossiou, 2009). Att flexibilitetskopplingen 

framhålls av de intervjuade kan bero på deras chefsskap, vilket ibland också visar sig i 

diskussionen av de små löneförmånerna där det ibland förekommer resonemang kring hur 

medarbetare upplever dessa snarare än intervjupersonerna själva. Här finns anledning att i 

framtida studier undersöka om också medarbetare på lägre nivå resonerar på ett likartat sätt. 

Vad är rättvist? 
”Jag kan bara göra den reflektionen att i organisationer där man nästan inte har någ-

ra löneskillnader, där skapas dom största ojämlikheterna som finns.” (Intervjuperson 

2). 

När intervjupersonerna får svara spontant på vad de tycker att rättvisa är kan den grundläggande 

uppfattningen om rättvisa sammanfattas i två meningar: Att bedöma alla lika- att ge alla samma 

förutsättningar. En stark koppling mellan lön och prestation. Intervjupersonerna har lättare att 

definiera vad som är orättvist än vad som är rättvist. Att inte ställa samma krav på alla utan att 

låta vissa medarbetare slippa vissa arbetsuppgifter är orättvist. Små löneskillnader uppfattas som 

orättvist. Att lönen är kopplat till positionen istället för individen upplevs som orättvist. Ett för-

månssystem som inte är transparent, där individen upplever att det mer är kamratskap och ”dunk 

i ryggen-kunskaper” än arbetsinsats som belönas är orättvist. 
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Analys: Vad är rättvist? 

Om resonemanget kring rättvisa appliceras på teorin om vilka löneformer som finns så tycker de 

intervjuade att individbaserade incitamentsystem är mer rättvisa än positionsbaserade 

incitamentsystem. Här går det att resonera sig fram till något som kan uppfattas som en paradox. 

Resultatet som rör bonussystem inkluderar reflektioner kring en målproblematik. En del av de 

intervjuade framför tankar om att bonus- eller incitamentsystem som är alltför individuellt 

kopplade riskerar att få de anställda att tänka mer på sina personliga mål än på företaget som 

helhet. Samtidigt framförs i de intervjuades resonemang kring rättvisa en övertygelse om att den 

fasta lönen bör vara tydligt individuellt kopplad. Ett sätt att förstå detta är att konventionell lön 

ses som ett bredare styrinstrument än bonus med därtill kopplade mål; en försiktig tolkning kring 

att konventionell lön kan vara en säkrare metod än bonus för att koppla individuell prestation 

med monetär belöning. De intervjuade verkar också resonera kring rättvisa och lön utifrån en 

dikotomi kring positionslöner (som är kollektiva löner) i kontrast till individuella löner. Utifrån 

dikotomin kan man dra slutsatsen att de nya löneformerna har stor legitimitet bland de som här 

intervjuats. Slutligen är det intressant att notera att de spontana resonemangen inte tar upp 

referensgrupper i bedömningen av lön. 

Är det rättvist med individuella och olika löner? 
”Jag tror att det är ganska vanligt att folk vet bara vad man har själv. Det är väl kan-

ske lite av en självbevarelsedrift. Jag tror inte man blir så mycket gladare av att gå 

runt och vara avundsjuk på andra.” (Intervjuperson 3). 

Alla intervjupersoner svarar att det inte finns något större personligt värde i att jämföra sina löne-

förmåner med andra på arbetsplatsen. Alla upplever att de har hög lön och bra löneförmåner jäm-

fört med andra på företaget. Flera tror dock att andra intresserar sig mer för lön och förmåner än 

vad de själva gör. I de fall där kollegor har bättre löneförmåner räknas det som ett resultat av 

logiska omständigheter: 

”Om man jämför med andra kollegor, som har jobbat lite längre i sin position så tyck-

er jag inte att det är något konstigt med att dom tjänar mer.” (Intervjuperson 4). 

Det som upplevs som orättfärdigt är inte om någon har bättre förmåner utan om någon inte behö-

ver arbeta lika mycket för att få dem. Flera uttrycker att det inte känns bra om andra har likartade 
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löneförmåner men inte behöver arbeta lika hårt eller mycket för att få dem: 

”Men sen finns det ju andra chefer med längre erfarenhet och därför högre lön som 

jobbar nio till fem och sen är de färdiga. Det kan jag bli avundsjuk på. Att ha så korta 

dagar till en sådan lön.” (Intervjuperson 1). 

Kategoriella skillnader upplevs som orättvisa. Exempelvis att chefer och medarbetare behandlas 

olika i löne- och förmånshänseende. Konkret nämner ett par av intervjupersonerna att en bilför-

månsreform som indirekt särbehandlade chefer och medarbetare upplevdes av medarbetarna som 

väldigt orättfärdig. På samma tema talar en intervjuperson om att hon har upplevt det som orätt-

vist att löneökningarna har blivit mindre ju högre lönenivån har blivit. Det upplevs som ologiskt 

att den procentuella löneökningen blir högre för medarbetare, som tjänar mindre, än för chefer. 

Ett par intervjupersoner uttrycker att det upplevts som orättfärdigt när mindre löneförmåner som 

rikskuponger och dylikt avskaffades på företaget. 

Hur känns det då att andra företag har bättre löneförmåner? I huvudsak menar intervjupersonerna 

att de inte upplever att det skulle finnas särskilt mycket bättre löneförmåner någon annanstans. 

De har en tro på att det egna företaget ligger på någon form av standardnivå vad gäller löneför-

måner. Om någon kategori på arbetsmarknaden avviker och har betydligt bättre löneförmåner så 

resonerar intervjupersonerna att det måste hänga ihop med att dessa i så fall måste jobba mer, 

hårdare eller med tråkigare saker. Det närmaste en rektion kring orättfärdighet på arbetsmarkna-

den som framkommit kan illustreras med citatet: 

”Jag tror att det finns många som inte behöver göra alls samma prestation som jag 

själv men som ändå tjänar betydligt mycket bättre. Det kan man ju bli förundrad över 

men inte avundsjuk direkt. Utan bara att man noterar det.” (Intervjuperson 2). 

Däremot konstaterar flera intervjupersoner att de tror att de skulle kunna få bättre löneförmåner 

genom att byta jobb. Det är dock bara en intervjuperson som uttrycker att denne skulle kunna 

tänka sig att byta från sitt nuvarande jobb för att få bättre löneförmåner. 

Intressant att notera är att flera intervjupersoner påpekar att om de skulle uppleva att andra på 

arbetsmarknaden får avsevärt bättre förmåner, att de egna förmånerna är orättfärdigt små, är en 

dialog med sin chef en första åtgärd: 
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”Steg ett så skulle jag nog lyfta upp den diskussionen med min chef och säga att: ’Så 

här ser det ut på andra ställen.’” (Intervjuperson 4) 

Utöver rättviseupplevelser internt (mellan medarbetare på företaget) och externt (gentemot de 

som jobbar på andra företag) finns det en tredje dimension, hierarkisk rättvisa. Intervjupersoner-

na tycker inte det är särskilt problematiskt att arbetskamraterna har bättre löneförmåner, eller att 

andra företag har bättre löneförmåner för sina anställda. Däremot är det en stark rättviseaspekt 

hur de anställda upplever att de blir behandlade av företaget. Intervjupersonerna är nästintill ute-

slutande chefer och den hierarkiska rättviseaspekten verkar både uppåt och nedåt i strukturen. De 

vill bli rättvist behandlade av sin chef och bli respekterade (rättfärdigt bemötta) av sina medarbe-

tare. Svaren skiljer sig lite åt, några menar att ett rättfärdigt bemötande från chefen är att denne 

ger möjlighet till en förtrolig dialog. En intervjuperson menar dock att chefen från början sätter 

standarden för vad som är rättfärdigt och att den anställde får bedöma om det är rimligt: 

”Men det finns ingen gemensam policy […] för hur lönen förhandlas och sådana här 

saker […] när vi har diskuterat tycker jag att vi har nått en ganska bra […] situation. 

[…] Men det är ju kanske för att jag har så högt förtroende för honom (chefen, min 

anm.).” (Intervjuperson 1). 

”Jag har aldrig förhandlat lön. Jag anser att det är min chef som ska sätta lönen på 

mig. Och får jag ingen löneökning får jag väl hitta ett annat jobb. Antingen acceptera 

det eller hitta ett annat jobb. (Intervjuperson 6). 

”Sen skulle jag inte vara nöjd om jag kände att jag var utnyttjad på något sätt: ’[namn] 

jobbar och är duktig ändå, det spelar inte någon roll vad vi ger henne för lön.’ Så är 

det ju inte riktigt”. (Intervjuperson 3). 

Ett tydligt resultat är att intervjupersonerna i jämförelser kring hur deras lön står sig visavi andra 

förlitar sig på statistik. Med ett undantag säger alla intervjupersoner att de relaterar lön och för-

måner till lönestatistik från företrädelsevis fackförbunden. En person jämför sig med sina under-

ställda medarbetare och ser hur mycket högre lön denne har än medarbetarna. En intervjuperson 

jämför sig med sin familj och sin man. En intervjuperson läser företagets egna årliga omvärlds-

analys av löne- och förmånsläget (om andra företag). En intervjuperson undersöker professionel-

la marknadsdatabaser för lönestatistik. Ett par av intervjupersonerna, som också har relativt goda 

löneförmåner, menar att de i slutänden jämför med sig själva: 
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”Jag tittar och utgår från mig själv, det här är helt okej.” (Intervjuperson 2). 

Analys: Är det rättvist med individuella och olika löner? 

Det kan konstateras att det inte effektivt går att isolera begreppet nya löneformer från begreppet 

lön eller konventionell lön. Konventionell lön är sinnebilden för många även i de intervjuer som 

genomförts här. Många svar glider mellan att handla om lön och löneförmåner. Det som i prakti-

ken har undersökts är om lönesystemet i sin helhet, det vill säga lön och förmåner tillsammans, 

upplevs som rättvist. Becker diskuterar (2008: kap 4) begrepp och menar att det är svårt att defi-

niera begrepp. Utifrån Beckers synsätt är resultatet av denna uppsats’ begreppsproblematik i sig 

ett empiriskt fynd. 

Under intervjustudien har en empirisk upptäckt gjorts: Utöver rättviseupplevelser internt (mellan 

medarbetare på företaget) och externt (gentemot de som jobbar på andra företag) finns det en 

tredje dimension, hierarkisk rättvisa. Intervjupersonerna tycker inte det är särskilt problematiskt 

att arbetskamraterna har bättre löneförmåner, eller att andra företag har bättre löneförmåner för 

sina anställda. Däremot är det en stark rättviseaspekt hur de anställda upplever att de blir behand-

lade av företaget. Chefen kan sägas vara en operationalisering av företaget, dess symbol och fö-

reträdare. Att intervjupersonerna inte upplever någon orättvisa internt eller externt kan bero på 

tilltron till chefer och hierarki. Denna rättviseaspekt är egentligen den viktigaste aspekten av 

rättvisa som framkommit. 

I linje med Agell och Lundborg (1994) kan här konstateras att chefer tenderar att tro att under-

ställda medarbetare tillmäter relativa löner stor betydelse. Det som kan konstateras i samband 

med det är att det är ganska poänglöst att se detta resultat som ett stöd för rättviseteorin. Rättvise-

teorin tar sikte på hur en person upplever ett fenomen. Vad en grupp (chefer) tror om en annan 

grupp (medarbetare) är inte särskilt relevant. I linje med Fredholms (1989) resultat kan det kon-

stateras att anställda tycker att lön är en laddad fråga. 

Ett betydligt intressantare resultat är tilltron till hierarkin och med den implicerade strategier vid 

upplevd orättvisa. De två strategier som presenterats vid upplevd orättvisa är att arbetstagaren 

jobbar sämre eller att arbetstagaren byter jobb (Agell och Lundborg, 1994; Akerlof och Yellen, 

1990). I denna studie konstateras att anställda är benägna att byta arbetsgivare vid upplevd orätt-

visa. Men även ett annat resultat: Att arbetstagaren försöker att påverka sin situation genom att 

diskutera frågan med sin chef, här kallat hierarkisk rättvisa. Tydliga paralleller kan dras till 
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Hirschmans (1970) teoribildning Sorti eller Protest (Exit or Voice). Hirschman formulerade en 

generell teori som han ansåg vara applicerbar på såväl historiska händelseförlopp som skeenden 

inom organisationer. Hirschman menar att en aktör som inte är nöjd utsätts för en valsituation 

som innebär antingen en sorti (exit) eller en protest (voice) vilket resultaten i denna studie ligger 

helt i linje med. 

Teoribildningen menar att arbetstagare inte bara vill bli rättvist behandlade inom organisationen 

utan också ser till den omgivande arbetsmarknaden (Bygren, 2004; Clark m.fl., 2009; Levine, 

1993). Svaren i intervjustudien ger ett blandat stöd för det synsättet. Å ena sidan tenderar inter-

vjupersonerna att förklara skillnader i lön med att de som tjänar mer har en tuffare situation och 

därför förtjänar lite mer. Å andra sidan säger alla att de jämför sig med lönestatistik för att se vad 

andra på arbetsmarknaden tjänar. Men de delar av lön som klassificeras som nya löneförmåner 

jämförs i betydligt mindre utsträckning än konventionell lön och orskar inte heller några större 

känslor av orättfärdighet. 

Avslutande diskussion 

Ibland förmedlas nyheter i media där etik, bonusar och chefslöner diskuteras. Denna uppsats 

berör inte diskussionen om hur eller varför olika individer eller grupper i samhället behandlas 

olika. Inte heller har den för avsikt att undersöka varför det finns löneskillnader mellan 

arbetsplatser. Här kretsar frågan istället kring hur effektiva nya löneformer är vad gäller 

upplevelser av motivation och rättvisa. Genom att skapa kunskap om hur människor resonerar 

kring de nya löneformerna skapas bättre förutsättningar för hur det går att tänka kring nya 

löneformer och hur det går att arbeta med belöningssystem i praktiken. 

Frågan är alltså inte om det är oetiskt med bonus och liknande löneförmåner. Frågan är istället 

hur effektivt det är. Utifrån resultatet av intervjustudien kan det konstateras att 

lönedifferentiering är något önskvärt. I likhet med Green och Heywood (2007) menar jag att det 

inte existerar en generell regel för när bonus bör användas, en bedöming av den enskilda 

situationen måste alltid göras. I vissa fall kan det vara lämpligt med bonus, i andra fall inte. Ett 

markant problem med bonussystem är hur mål och belöning kopplas i relation till verksamheten 
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som helhet. Den viktigaste aspekten att överväga är vilka mål som finns, hur de mäts och om 

resultatet av detta förfarande är godtagbart. 

Resultatet i uppsatsen tyder på att det råder delade meningar om bonusar. Däremot framkommer 

en relativt stor samstämmighet kring andra förmåner. Här framkommer det inte några negativa 

åsikter. Ett slående resultat är att intervjupersonerna, som kan få bonusar på allt mellan 50-150 

tusen kronor per år, talar sig varma för rikskuponger, subventionerade gymkort eller rabattkort i 

kollektivtrafiken. Det är ett tydligt resultat att de små förmånerna upplevs som viktiga. Spontant 

kan det tyckas vara lite märkligt att de intervjuade värdesätter att företaget betalar gymkort eller 

bidrar med rikskuponger till lunchen. En förklaring kan vara att intervjupersonerna hellre talar 

om förmåner av lägre monetärt värde då de tycker att det är känsligt att tala om löner och 

förmåner. 

Jag tror på en annan förklaring. Det är gissningsvis så att anställda i allmänhet arbetar lika flitigt 

i lågkonjunktur som i högkonjunktur. Bonussystem och ekonomiska förmåner som till synes 

mest varierar med konjunkturen kanske sprider en viss tillfredsställelse under 

konjunkturuppgången men vad händer när konjunkturen går ned? Dessa ofta komplext uträknade 

bonussystem kanske inte upplevs som lika glädjande som att dagligen uttnyttja en arsenal av 

småförmåner som företaget betalar för de anställda för en uppskattning och ett underlättande i 

vardagen. Ett tankeexempel är att det kan liknas vid uttrycket ”Gratis är gott”. Om du blir bjuden 

på något, även om det är något litet, smakar det inte lite bättre då? Visst, det kan också tänkas att 

vi inte ställer samma krav på något som är gratis vilket gör att metaforen inte ska överdrivas. 

Men mot bakgrund av de resonemang som framkommer kan det vara på sin plats att uppmuntra 

företag att fråga sig, vad kostar ett bonussystem där många anställda får en bonus på några 

procent? Detta är vanligt förekommande i bland annat lite större industriföretag. I förhållande till 

den kostnaden blir kanske summan för företagets stugutyrning till de anställda förhållandevis 

marginell. Detta är komplexa frågor kring motivation och belöningar som tyder på att det inom 

fenomenet ”nya löneformer” döljer sig ganska olikartade belöningar med kanske olikartade 

effekt på motivationen. 

I intervjuerna framkommer vidare att det dessutom verkar vara fallet att det existerar dolda 

löneförmåner; förmåner inom kollektivavtal eller i det finstilta som förtjänar att synliggöras. Det 

ligger i personalavdelningens- och företagets intresse att marknadsföra lönesystemet som helhet. 
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De flesta företag på den svenska arbetsmarknaden har kollektivavtal som är förhandlade för det 

specifika företaget och där finns ofta betydande förmåner som aldrig riktigt syns om de inte 

tydliggörs. Utöver det finns det ofta många små förmåner som många inte ens tänker på som 

förmåner. För att främja motivationen via ett belöningssystem verkar det vara viktigt att de 

förmåner som finns verkligen tydliggörs och förklaras för alla medarbetare, dels för att höja 

motivationen men dels för att skapa ”rättvisa” så att de inte blir till nytta bara för dem som orkar 

läsa det finstilta. 

Framtida forskning 
En frågeställning som växt fram i samband med denna undersökning är hur en bra löneförmån 

skall vara ur motivationshänseende. Instinktivt kan det tänkas att en bra löneförmån ur 

motivationshänseende ska verka lockande men inte ge full tillfredsställelse. Individen ska inte 

vara helt tillfredsställd, den ska hela tiden vilja ha något mer, bättre, nästa nivå. Samtidigt skulle 

det lika gärna kunna vara tvärtom: Vem köper en Volvo (bil) igen om man var missnöjd med den 

förra? En annan frågeställning rör pensionsförmåner. Varför är pensionsförmåner så 

marginaliserade i relation till bonussystem och andra förmåner? En tredje frågeställning som 

denna uppsats kommit i kontakt med rör tjänstebilen. Är tjänstebilen en speciell löneförmån då 

den är den enda löneförmånen som är konkret och synlig? Har den något symbol- eller 

statusvärde? Håller flexibilitetsargumentet, blir verkligen företaget mer flexibelt och bättre rustat 

att tackla lågkonjunkturer med rörliga lönesystem? Dessa spännande frågeställningar hamnar 

utanför denna uppsats men är ett intressant uppslag för framtida forskning. 
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Appendix A: Intervjuguide 

Formalia 
Vad har du för position? Sedan hur länge? 
Trivs du på företaget?  
Trivs du i din position? 
Varför /varför inte? 
Upplever du att din lön påverkar din trivsel? 
Upplever du att du har en bra lön? Är du nöjd med din lön? 
Får jag fråga; Hur mycket tjänar du i månaden? OBS! Försiktigt! 

Löneförmåner 
Har du några löneförmåner? (t.ex. bonus, pensionsförmån, optionsprogram, tjänstebil?) 

Vilka?  
Vad tycker du om detta, denna del av lönen; löneförmånerna? 
Upplever du att själva lönesystemet här är överskådligt?  

Förstår man lönens alla delar, kan man överblicka totalen så att säga? 
Vet du vilka löneförmåner som finns här på företaget, dvs vad som är möjligt att erhålla? 

Upplever du att du förstår hur och varför man får eller inte får löneförmåner? 
Är kraven som ställs för att få förmånen rimliga?  

Förstår du löneförmånernas nominella värde? 
Tycker du att det går att jämföra olika löneförmåners nominella värde? 
Upplever du att någon löneförmån är populärare än andra, har högre status?  

Varför tror du att det är så? 
Intern rättviseaspekt 

Vet du om andra på företaget får löneförmåner? 
Får dom mer eller mindre än dig?  
Hur känns det? 

Upplever du att det är lättare eller svårare för vissa medarbetare att få speciella löneförmåner?  
Hur känns det? 

Upplever du att det finns en grund för hur löneförmånerna sätts? 
Händer det att du avundas någon pga löneförmåner? 

Extern rättviseaspekt 
Vad tror du skulle motivera dig till att byta arbetsgivare? 
Vet du om anställda som jobbar i ungefär samma position som dig på andra företag får löneförmåner? 

lägre eller högre? 
bättre eller sämre löneförmåner? 
Hur känns det? 

Om det verkar som att personer med din position på andra företag har helt annorlunda löneförmåner än du, 
skulle du kunna byta arbetsgivare för det?  

Varför/varför inte? 
Referensgrupp 
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Finns det några eller någon du jämför dig med löne- och förmånsmässigt inom eller utanför företaget? 
Rättvist 

Spontant: Vad är rättvist? 
Spontant: Vad är orättvist 

Övriga frågor 
Avslutningsvis: Övriga frågor eller synpunkter? 

Appendix B: Tack! 

Denna uppsats har varit en utmaning att skriva. Jag har fått god hjälp på vägen av många personer. Jag vill först 

tacka Mats Tegebäck. 

Jag vill sedan utan inbördes ordning uttrycka mitt uppriktiga tack till: Lotta Stern på Sociologiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Hugo Strandberg på Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi. Elin Lindh. Väinö 

Kemiläinen. Intervjupersonerna som deltog i denna studie. Samt alla personer som på något sätt hjälpt mig under 

uppsatsskrivandet. 

Alla har bidragit på sitt eget sätt till att hjälpa mig att färdigställa uppsatsen vilket jag är tacksam för! Ingen 

intervjuperson i studien, eller informant, eller person kopplad till studien har erhållit någon form av ersättning för 

sitt deltagande eller sin hjälp. Det skulle kunna påverka resultatet. Ironiskt kan tyckas i en studie som indirekt 

handlar om pengar. Men ett förfarande med ersättningar kan påverka resultatet och riskerar att resultera i en mindre 

ärlig forskning. 

Vi ägnar mycket energi åt att resonera kring etik i forskningen. En stor anledning till att forskningen måste följa 

etiska riktlinjer är trovärdigheten för forskningen i samhället. Om samhällets medborgare blir bedragna av forskare i 

vetenskapliga studier är det osannolikt att de ställer upp i framtida studier. Det är viktigt med gott uppförande när 

man bedriver forskning. Utöver vanlig hövlighet kan det därför också finnas en poäng med att förmedla sin 

uppriktiga tacksamhet. Utan hjälp från individer i samhället är det svårt att bedriva samhällsvetenskaplig forskning. 

Om en person framför dig håller upp dörren för dig, då är det kutym att säga tack. Om en person ställer upp med 

hjälp, goda råd och expertis eller låter sig intervjuas i en timme eller så, då är det minsta vi kan göra att säga tack. 

Tack! 


