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Individuell, prestationsbaserad lönesättning syftar till att öka 

anställdas motivation och produktivitet. Dock visar forskning att detta 

kan leda till missnöje och upplevd löneorättvisa i relation till egen 

insats samt vid jämförelser med andra människor. Studiens syfte var 

att undersöka en modell för sjuksköterskors lönetillfredsställelse, 

innehållande variablerna: faktisk lön, lönerättvisa och attityd till 

individuell lönesättning, med hänsyn till bakgrundsvariablerna kön 

och ålder. Författarna ville ta reda på modellens förklaringsvärde samt 

vilken av faktorerna som bäst kunde predicera lönetillfredsställelse 

bland sjuksköterskor. Studien baseras på data som insamlades 2004. 

Totalt 350 sjuksköterskor ligger till grund för resultatberäkningarna i 

denna studie, där en korrelationsanalys och en stegvis multipel 

regressionsanalys gjordes. Modellen kunde signifikant förklara ca 

72,8 % av variansen i sjuksköterskornas lönetillfredsställelse. Upplevd 

lönerättvisa var den starkaste prediktorn för lönetillfredsställelse, 

vilket talar för vikten av social jämförelse. Den starka korrelationen 

som erhölls mellan lönerättvisa och lönetillfredsställelse gör det även 

skäligt att vidare undersöka begreppens distinktion. 

 

 

Lönen för arbetet vi utför är av stor vikt då det påverkar vår motivation, produktivitet 

och arbetstillfredsställelse (Lawler, 1971). Individens inkomst kan innebära både 

möjligheter och begränsningar i det dagliga livet och påverkar således dennes 

levnadsförhållanden. Lönetillfredsställelse anses vara en faktor som har stor inverkan på 

olika beteenden inom organisationen. Att känna tillfredsställelse med lönen är viktigt, 

då konsekvenser av löneotillfredsställelse har visat på samband med lägre grad av 

arbetstillfredsställelse, sämre arbetsprestationer, arbetsfrånvaro, nedläggningar och 

högre personalomsättning (Lawler, 1971). För att organisationer ska kunna motverka 

detta, tror författarna att det krävs en ökad förståelse för vad de anställda värdesätter, 

vad som ligger till grund för dessa uppfattningar samt vilka faktorer som leder till 

lönetillfredsställelse. På så vis kan organisationer utveckla lämpliga belöningssystem 

som tillmötesgår de anställdas behov.  

Lawler (1971) har skapat en modell för lönetillfredsställelse som baseras på diskrepans 

och upplevd rättvisa. Modellen avser att beskriva de faktorer som är avgörande för en 

arbetstagares upplevda lönetillfredsställelse och i enlighet med Adams (1963), menar 

Lawler att fokus bör ligga på hur nöjda individerna är med rättvisan i den lön de får från 

sina jobb. Enligt Lawler (1971) kan lönetillfredsställelse ses som en funktion av den 

upplevda diskrepansen mellan individens erhållna lön och den lön som individen tycker 

sig förtjäna för sitt arbete. En överensstämmelse mellan dessa leder till 

lönetillfredsställelse medan diskrepans ger upphov till orättvisa. Detta kan leda till 
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missnöje med lönen. Lawler drar slutsatsen att en individ som uppfattar sina insatser 

som höga, sina arbetsuppgifter som svåra och ansträngande eller att de erhåller ytterst få 

attraktiva icke-pengamässiga ersättningar, kommer att vara mer missnöjd med sin lön.  
 

Vidare har forskning visat att lönetillfredsställelse är en följd av en tillfredsställelse med 

övergripande löneadministration, lönenivåer, förmåner och uppfattningar om 

organisatorisk rättvisa (Balkin & Gomez-Mejia, 2002; Scarpello, Huber & Vandenberg, 

1988, Terpstra & Honoree, 2003; Tremblay, Sire & Balkin 2000, Williams, Malos & 

Palmer, 2002). I dagsläget ses begreppet lönetillfredsställelse som ett flerdimensionellt 

snarare än endimensionellt begrepp, då forskning inom området har bidragit till att 

lönetillfredsställelse har kunnat delas in i fyra komponenter: grundlön, löneökning, 

förmåner samt struktur och administrering av lön (Heneman & Schwab, 1985; Judge & 

Welbourne, 1994). Denna definition används som utgångspunkt i denna studie, vilket 

motiveras av att det är just dessa fyra komponenter som ligger till grund för enkäten om 

lönetillfredsställelse. 

 

Ett lönesystem som blivit allt vanligare inom organisationer är individuell lönesättning. 

Istället för att alla med liknande arbetsuppgifter får samma lön, låter man individens 

enskilda resultat och prestation ligga till grund för dennes lönenivå. Det är en vanlig 

uppfattning bland människor att prestation rimligtvis bör ligga till grund för lönen (e.g. 

Dickinson, 2005; Mamman, 1997) samt att de som presterar bra också bör ha mer betalt 

än de som presterar sämre. Syftet med individuell lönesättning är att det ska leda till 

ökad motivation, arbetsprestation och produktivitet hos de anställda. Dock råder delade 

meningar om dessa resultat verkligen uppnås eller om individuell lönesättning snararare 

leder till problem (Kohn, 1993). Studier har påvisat att individuell lönesättning kan dela 

till konkurrens mellan anställda och således kan skapa känslor av missnöje och orättvisa 

(Meyer, 1975). Individuell lönesättning kan resultera i att individer känner sig över- 

eller underbelönade i relation till sin prestation och i relation till andra individer med 

liknande arbetsuppgifter. Ett sådant tillstånd ger upphov till känslor av orättvisa 

(Adams, 1963), vilket kan få vidare inverkan på individen och organisationen. Finn och 

Lee (1972) erhöll forskningsresultat som indikerade att individer som upplever att de 

har en orättvis lön uppvisar större disharmoni, mindre önskvärda arbetsrelaterade 

attityder och har en högre benägenhet att frivilligt säga upp sig ifrån sin anställning. 

Uppfattningar om löneorättvisa har också visat sig vara relaterat till lägre grad av 

lönetillfredsställelse, lägre arbetstillfredsställelse och sämre arbetsprestationer (Pfeffer 

& Langton, 1993; Spector, 1997; Sweeney, McFarlin & Inderrieden, 1990). Således bör 

det ligga i arbetsgivare intresse att få ytterligare kunskap kring anställdas upplevda 

lönetillfredsställelse för att öka deras motivation eller för att locka till sig attraktiv 

arbetskraft (Katzell & Thomson, 1990).  

Inom vården föreligger problem med hög personalomsättning bland sjuksköterskor 

(Hälso- och Sjukvårdsrapport, 2001, refererat i Gardulf et al., 2005) och det råder även 

brist på erfarna sådana (Cavanagh & Coffin, 1992; Janiszewski Goodin, 2003; 

Spurgeon, 2000). Detta problem har konstaterats vara världsomfattande (Aiken et al., 

2001). Arnetz (1999) har bl.a. visat att hög personalomsättning gällande sjuksköterskor 

har en negativ inverkan på kvalitén på vården som ges. Forskare har undersökt vad den 

höga personalomsättningen kan tänkas bero på och har följaktligen utvecklat modeller 

som syftat till att förklara varför sjuksköterskor vill säga upp sig samt de attityder och 
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beteenden som ligger bakom sådana beslut (Kramer & Schmalenberg, 2004; 

Parasurman, 1989; Price & Mueller, 1981). Flera studier har bekräftat att sjuksköterskor 

i hög utsträckning överväger att säga upp sig från sina jobb eller att de redan har 

påbörjat en uppsägningsprocess. Detta tycks framförallt bero på missnöje med lönen 

samt att arbetet är psykiskt påfrestande och stressigt (Gardulf et al., 2005; Holmås, 

2002). Ytterligare en studie har visat att lönetillfredsställelse har både en direkt och 

indirekt effekt på sjuksköterskors intentioner att säga upp sig (Lum, Kervin, Clark, Reid 

& Sirola, 1998). Av studiens resultat framkom att sjuksköterskorna upplevde 

lönesystemet som orättvist samt att det rådde missnöje på grund av oklara lönekriterier. 

Det är således relevant att undersöka vilka faktorer som har störst betydelse för 

sjuksköterskors upplevda lönetillfredsställelse för att kunna begränsa bristen på erfarna 

sjuksköterskor samt problemen med frivilliga uppsägningar. 

 

Förväntningsteori och lön 

Då människor engagerar sig i ett visst beteende, görs detta ofta i tron om att just det 

beteendet ska leda till något särskilt. I arbetssammanhang kan detta illustreras av 

anställda som lägger mycket kraft i sitt arbete och därefter förväntar sig en belöning. 

Flera teorier har behandlat människors beteenden i arbetssammanhang samt vad som 

motiverar oss till att arbeta (Pfeffer, 1997; Skinner, 1974). Gemensamt för några av 

dessa teorier är att tanken om att motivation skapas genom belöningar eller 

bestraffningar av ett visst beteende. En sådan är förväntningsteorin som har utvecklats 

av Vroom (1964, refererat i Spector, 1982). Denna bygger på idén om att människor 

engagerar sig i de beteenden som de tror kommer leda till vissa belöningar (Bratton, 

Callinan, Forshaw & Sawchuk, 2007). Teorin utgår ifrån två olika typer av 

förväntningar. För det första måste individen uppfatta att det finns ett samband mellan 

den kraftansträngning som individen ger i arbetet och en särskild prestation som detta 

kommer att utmynna i. Individen förväntar sig då att en viss ansträngning ska leda till 

en bestämd prestation (Spector, 1982). För det andra måste individen uppfatta att det 

finns en viss sannolikhet att dennes prestation kommer att leda till en specifik belöning 

som står i relation till prestationen. Det förväntade utfallet måste också vara något som 

individen anser är av värde eller på annat sätt är attraktivt (Bratton et al., 2007). En 

individ som tror på sin förmåga och som vet att en viss prestation leder till en viss 

belöning, kan därför tänkas kämpa hårdare för att uppnå önskat resultat. På motsvarande 

sätt kan det vara så att en individ som saknar tron på sin egen förmåga eller som inte ser 

ett samband mellan lön och prestation, eventuellt inte anstränger sig lika hårt för att 

prestera bra.  

Enligt författarna skulle förväntningsteorin kunna förklara varför vissa människor är 

nöjda med sin lön och andra inte. Beroende på hur väl individen upplever att dennes 

prestationer och förväntningar motsvarar vad denne faktiskt får, kan det tänkas att 

individen kommer att uppleva en viss grad av lönetillfredsställelse. Individer som 

upplever en god överenstämmelse mellan prestation och den förväntad belöning, kan 

sannolikt komma att uppleva en högre grad av lönetillfredsställelse. Dessa kan också 

tänkas vara mer motiverade att arbeta för att få den eftertraktade belöningen. En 

förutsättning för detta är dock att individen då upplever att det finns en tydlig koppling 

mellan prestation och belöning, samt att belöningen fungerar som ett incitament. 

Förväntningsteorin skulle därför kunna belysa hur människor strävar efter att maximera 

sina fördelaktiga ersättningar.  
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Rättviseteori 

Gemensamt för teorier som behandlar lönetillfredsställelse är uppfattningen om att 

otillfredsställelse uppstår då en individ upplever att det råder en diskrepans i 

förhållandet mellan lön och prestation. En skillnad i vad individen anser att denne borde 

ha i lön och den faktiska lönen som erhålls ger därmed upphov till känslor av orättvisa 

och missnöje, som i sin tur leder till otillfredsställelse med lönen. Adams’ (1963) 

rättviseteori bottnar i teorier om utbyte, dissonans och social jämförelse. Denna syftar 

till att förklara hur människors upplevelser om rättvisa påverkas genom utbyten av 

resurser. Teorin grundar sig på psykologiska upplevelser av rättvisa och orättvisa, vilket 

inte säger något om den objektiva relationen mellan insats och ersättning. Enligt Adams 

(1963) skapar människor en slags normativ förväntning av vad som är en rättvis 

ersättning för en viss arbetsinsats. Rättvisa uppstår när en individ upplever att denne får 

rätt belöning i förhållande till sin insats. Då en individ upplever att denne är under- eller 

överbelönad i relation till sin insats uppstår istället känslor av orättvisa. Ur ett 

löneperspektiv kan den anställdes uppfattning om den erhållna lönen således leda till 

lönerättvisa, då lön och prestation överensstämmer. Vid en alltför stor diskrepans 

mellan lön och prestation kan den anställde istället uppfatta lönen som orättvis.  

Rättviseteori och social jämförelse 

Förutom att individen jämför förhållandet mellan egen prestation och ersättning, 

kommer individen även att jämföra detta förhållande med en referenspersons (Adams, 

1963). Denna referensperson kan utgöras av vilken individ eller grupp som helst, inom 

eller utanför arbetet, men som individen på något sätt känner likheter med. Om en 

person känner sig under- eller överbelönad vid jämförelse med referenspersonen, 

kommer individen att ta till vissa åtgärder för att återskapa en upplevd rättvisa. 

Sammanfattningsvis kan tre typer av orättvisa uppkomma. Den första, som nämnts ovan 

är en obalans mellan egen insats och ersättning. De två övriga typerna av orättvisor är 

balans mellan egen insats och ersättning, men obalans i förhållande till 

referenspersonens, samt obalans mellan egen insats och ersättning och i relation till 

referenspersonens insats och ersättning. Forskning indikerar att människor föredrar 

rättvisa förhållanden där egen insats och ersättning står i balans till referenspersonens, 

istället för att det enbart råder balans mellan egen insats och ersättning (Weick & 

Nesset, 1968). Detta talar för vikten av en social jämförelse som kan tänkas ligga till 

grund vid bedömning av lönerättvisa och lönetillfredsställelse. Tidigare forskning 

stödjer rättviseteorin samt antagandet om att lönerättvisa är en stark prediktor för 

lönetillfredsställelse (eg. Sweeney, McFarlin, & Inderrieden, 1990; Berkowitz, Fraser, 

Treasure & Cochran, 1987). Sweeney, McFarlin och Inderrieden (1990) påvisade bl.a. 

att löneotillfredsställelse uppstår då individen upplever att denne förtjänar en högre lön 

än vad som erhålls, samt då denne jämför sig med en referensperson som tjänar mer än 

denne själv. Samma forskare framlägger stöd för att social jämförelse är en stark 

prediktor för lönetillfredsställelse, även efter att effekten av andra prediktorer, såsom 

faktisk lön, önskad lön samt uppfattningar om vilken lön som är berättigad, tagits bort. 

Taylor och Vest (1992) har erhållit studieresultat som visar att människor tenderar att 

göra fyra olika typer av jämförelser för att bedöma sin lönerättvisa. Dessa innebär 

jämförelser med: personer anställda hos annan arbetsgivare (extern), vänner, familj och 

egen lönehistorik (personlig), förhållandet mellan egna levnadskostnader och inkomster 

(ekonomisk) samt en mer abstrakt inre standard hos individen. Tillsammans kunde 
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dessa jämförelser förklara mer än 40 % av variansen i deltagarnas lönetillfredsställelse, 

vilket påvisar den upplevda rättvisans betydelse för den generella lönetillfredsställelsen. 

Andra faktorer som påverkar anställdas upplevelser av lönerättvisa är information, 

delaktighet och administrering av lön. Forskning (Werner & Ones, 2000) kring 

lönerättvisa har åskådliggjort att upplevd löneorättvisa kan minskas genom att 

tydliggöra och informera arbetstagarna om det lönesystem som organisationen använder 

sig av samt vad som ligger till grund för lönen. Detta kan illustera det faktum att 

människor skapar sina egna uppfattningar om både sin egen och andras insatser och 

prestation. Ett öppet förhållningssätt och tydliga riktlinjer från arbetsgivaren vad gäller 

det lönesystem som tillämpas, kan därför tänkas minska risken för de anställdas 

upplevda löneorättvisa. Thibaut och Walker (1975) fann att deltagande i 

beslutsprocessen kring lön och inflytande över resultaten var av stor vikt för att de 

anställda ska uppfatta löneprocessen som rättvis. Andra studier har även pekat på att 

lönerelaterade beslut som är uppenbart ofördelaktiga och således kan uppfattas som 

orättvisa, inte ger upphov till negativa reaktioner i samma utsträckning om den process 

som leder fram till besluten ses som rättvis (Cohen-Charash & Spector, 2001). 

Konsekvenser av upplevd löneorättvisa 

Enligt Adams (1963) skapar orättvisa ett spänt tillstånd hos individen, vilket gör att 

denne kommer att försöka reducera den upplevda skillnaden mellan insats och 

ersättning i relation till referenspersonens, vilket kan ske på olika sätt. Om en person 

upplever sin insats som låg i förhållande till referenspersonens eller i relation till sin 

egen ersättning, kommer denne att försöka öka sin prestation för att reducera 

dissonansen. Detta antagande går i linje med de forskningsresultat som Friedman och 

Goodman (1967) erhöll, där individer som upplevde att de var överbelönade, ökade sin 

produktivitet mer än de individer som hade samma lön, men som upplevde en rättvisa 

mellan insats och lön. Vid motsatt förhållande där individen upplever sin insats som hög 

i relation till referenspersonens och till sin egen ersättning, kommer denne sannolikt att 

minska sin produktivitet, försöka höja sin lön eller på andra sätt skaffa sig förmåner för 

att återupprätta balans (Adams, 1963). Vid tillfällen då individens ersättning är högre än 

referenspersonens samt i relation till den egna insatsen, kommer denne att försöka 

minska sin ersättning eller öka sin prestation för att uppnå balans. Då individens 

ersättning istället är lägre än referenspersonens, samt lägre i relation till den egna 

insatsen, kommer individen att försöka höja sin lön. Detta antagande stöds av de 

studieresultat som erhölls av Lawler och O’Gara (1967), där underbelönade i högre 

utsträckning än de rättvist belönade strävade efter att öka sin ersättning. Detta skedde 

genom att de arbetade snabbare och på grund av sin ackordslön kunde tjäna mer pengar. 

Produktiviteten ökade därför för dessa individer, dock inte kvaliteten. Annan forskning 

visar att människor känner sig mer bekväma med att vara överbelönade i relation till sin 

egen insats, än i relation till referenspersonen (Weick & Nesset, 1968). Detta indikerar 

återigen vikten av den sociala jämförelsen, som kan komma att påverka i vilken 

utsträckning individen känner sig tillfreds med sin lön. Forskning visar också att 

människor tenderar att ha en ”högre tröskel” för situationer där de är överbelönade, 

jämfört med där de är underbelönade (Weick & Nesset, 1968). 

Adams (1963) beskriver hur individen även kan ta till andra metoder för att återskapa en 

upplevd rättvisa. Ett sätt är att individen på ett psykologiskt plan försöker snedvrida sina 
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insatser och ersättningar för att skapa en upplevd balans mellan dem. Genom 

arbetsfrånvaro kan individen försöka återskapa en upplevd rättvisa mellan egen insats 

och ersättningsnivå (Adams, 1963). Detta kan bli dyrt för arbetsgivaren, vilket talar för 

vikten av att upprätthålla lönerättvisa hos de anställda. Tidigare forskning har bekräftat 

att anställda som känner sig underbetalda tenderar att reducera sina arbetsprestationer i 

form av högre frånvaro (Chiu, 2000). Ett mer drastiskt hanterande av situationen, kan 

enligt Adams (1963) vara att individen till och med säger upp sig ifrån sin anställning 

för att återskapa balans. Vid upplevd orättvisa i förhållande till referenspersonen, kan 

psykologiska snedvridningar göras av dennes insatser och ersättningsnivå. Individen 

kan även försöka få referenspersonen att lämna sin anställning eller byta referensperson 

till någon annan som denne upplever vara på samma nivå vad gäller insats och 

ersättning (Adams, 1963). Olika av dessa ovannämnda alternativ kommer vid olika 

omständigheter att vara mer lättillgängliga än andra. Både individens och 

referenspersonens personlighetsdrag kan påverka, samt den insats och ersättning det rör 

sig om (Adams, 1963).  

 

Lönetillfredsställelse och faktisk lön 

Dyer och Theriault (1976) testade Lawler’s modell om lönetillfredsställelse i en studie 

bland chefer. Resultaten visade på ett starkt positivt samband mellan individers faktiska 

lönenivå och lönetillfredsställelse samt att faktisk lön var en positiv prediktor till 

lönetillfredsställelse. Vidare erhöll Sweeney et al. (1990) forskningsresultat som 

ytterligare stödjer Lawlers modell om lönetillfredsställelse. Resultaten visade att önskad 

inkomst var en stark prediktor för både faktisk inkomst och lönetillfredsställelse, 

oberoende av andra faktorer. Otillfredsställelse med lönen uppkom då önskad lön 

underskred den faktiska lönenivån. Dyer och Theriaults (1976) studie visade även att de 

anställdas uppfattningar om löneadministration var en viktig aspekt av upplevd 

lönetillfredsställelse, vilket bidrog till att de vidareutvecklade Lawler’s modell och 

inkluderade denna faktor. Weiner (1980) har visat att Dyer och Theriaults modell kan 

förklara variansen hos lönetillfredsställelse i högre utsträckning än Lawler’s samt att 

den även är en bättre prediktor för konsekvenser av löneotillfredsställelse så som 

frånvaro och personalomsättning. Forskning kring lönetillfredsställelse har visat att den 

faktiska lönenivån är en stark prediktor av individens lönetillfredsställelse (Lawler & 

Porter, 1966; Schuster & Clark, 1970; Sweeney, McFarlin & Inderrieden, 1990), men 

att denna inte ensam kan förklara hur lönetillfredsställelse uppstår. Faktisk lön har visat 

sig kunna förklara mindre än 25 % av variationen i lönetillfredsställelse (Motowidlo, 

1982, 1983), vilket talar för att andra faktorer även är av stor vikt.  

Attityd till individuell lönesättning 

Individuell lönesättning avser en form av lönesystem där lönen är baserad på kriterier 

såsom individens skicklighet, ansvar och arbetsprestation. Lönen bestäms således efter 

hur väl den enskilde anställde når upp till dessa kriterier (Nilsson & Ryman, 2005). 

Forskning har visat att människor föredrar att ha flera kriterier som grund för sin lön. 

Prestation, ansvar och kvalifikationer tycks vara de kriterier som människor främst 

anser ska ligga till grund för lönesättningen (Dickinson, 2005; Mamman, 1997). 

Eftersom dessa tre kriterier varierar från person till person på en och samma arbetsplats, 

kan detta tala för att människor i allmänhet anser att det är mer rättvist om lönen är 

baserad på dessa kriterier, utifrån varje enskild individ. En individs attityd till 

individuell lönesättning, kan förstås utifrån vilken åsikt denne har om att dennes egna 
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prestationer bör ligga till grund för lönen. En person som har en positiv attityd till 

individuell lönesättning föredrar således att lönen främst är baserad på dennes 

prestationer och resultat, inte utbildningsnivå, senioritet eller antal yrkesår. Således kan 

individen antingen känna att denne själv vill kunna påverka sin lön eller istället anse att 

alla bör ha ”samma lön för samma arbete”. Det senare kan likställas med en mer negativ 

attityd till individuell lönesättning. 

 

Schuster och Clark (1970) erhöll forskningsresultat som visade att de individer som 

ansåg att de var rättvist belönade, upplevde att deras prestationer låg till grund för deras 

lönenivå. Det motsatta förhållandet rådde bland de som var mest missnöjda med sina 

löner. Dessa individer ansåg istället att det var andra faktorer än just prestation som låg 

till grund för deras lönenivå. Författarna till denna studie menar att detta tyder på att en 

otillfredsställelse med lönen kan uppstå på grund av upplevd orättvisa, då individer 

anser att prestationen bör ligga till grund för lönen, men inte upplever att så är fallet. 

Om en individ har en positiv attityd till individuell resultatlön och organisationen där 

denne arbetar tillämpar en sådan, borde denne även uppleva en högre grad av 

lönerättvisa, än vid det motsatta förhållandet. Detta kan tyda på uppfattningen om att 

individuell lönesättning är mer rättvis, förutsatt att lönen baseras på exempelvis 

prestation. Vidare menar författarna att om uppfattningen är att det råder skillnader i 

prestationer bland de anställda på ett företag, kan individuell lönesättning rättfärdiga 

individers olika prestationsnivå, där den som presterar bättre också kan få bättre betalt. 

Enligt rättviseteorin kan detta förstås som ett rättvist förhållande mellan insats och 

ersättning. 

 

Studier har påvisat att det finns ett positivt samband mellan attityd till ”betalning efter 

prestation” och löneökningstillfredsställelse, tillfredsställelse med lönenivån och 

övergripande lönetillfredsställelse. Detta samband har erhållits även efter att effekten av 

faktisk lönenivå, löneökning och självskattad arbetsprestation tagits bort (Heneman, 

Greenberger & Strasser, 1988). Lowery, Petty och Thompson (1995) fann att införandet 

av ett prestationsbaserat lönesystem hade en positiv effekt på deltagarnas 

lönetillfredsställelse. Detta kan förklaras av att majoriteten av de anställda ansåg att det 

var rätt att lönen skulle baseras på individens prestation. Ovannämnda resultat tyder 

även på att det finns ett samband mellan uppfattningen om prestation som grund för 

lönesättningen samt att ett missnöje kan leda till en otillfredsställelse med lönen. Vidare 

påvisar Mamman (1997) att högpresterande individer i högre utsträckning föredrar en 

prestationsbaserad lön än lågpresterande individer. Författarna till denna studie menar 

att detta kan tala för att individer som är högpresterande vill att deras enskilda 

prestationer ska ligga till grund för deras löner samt att de vill kunna påverka sin egen 

lön, då detta skulle kunna öka deras upplevda lönerättvisa. Vidare finns forskning som 

visar att människor som objektivt sett är högpresterande, anser att arbetskvalité, 

produktivitet och ansträngning är de viktigaste kriterierna vid lönesättning (Schuster & 

Clark, 1970). Enligt författarna till denna studie, kan detta förstås som en motsvarighet 

till just prestation och ansträngning, samt den upplevda rättvisan att bli belönad efter 

dessa kriterier. Vidare går detta i linje med teorier om rättviseuppfattningar där den som 

presterar bra också anser att denne bör ha bättre betalt än någon som presterar sämre. 
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Att individer har en positiv attityd till individuell lönesättning menar författarna även 

kan förstås utifrån förväntansteorin, där ersättningsnivån och möjligheten att påverka 

sin egen lön kan har en sporrande effekt. Enligt Lawler (1971) är en tydlig avsikt med 

individuell lönesättning eller ett prestationsbaserat lönesystem just att detta syftar till att 

öka motivationen hos de anställda genom att få dem att vilja uppnå en önskvärd 

belöning. Med utgångspunkt från förväntansteorin, skulle dessa typer av lönesättningar 

kunna leda till upplevd lönerättvisa samt lönetillfredsställelse hos individen, förutsatt att 

teorins två förväntningar är uppfyllda samt att belöningen anses vara attraktiv. Med 

detta blir det intressant att undersöka om individens attityd till individuell lönesättning 

kan tänkas påverka dennes upplevda lönerättvisa och lönetillfredsställelse, i 

organisationer inom vården som tillämpar individuell lönesättning.  
 

Syfte och frågeställningar 

Studier har visat att sjuksköterskors benägenhet att säga upp sig främst beror på 

missnöje med lönen, men forskning har inte fokuserat på varför. Tidigare forskning 

kring lönetillfredsställelse har konstaterat att både lönerättvisa och faktisk lön är starka 

prediktorer för lönetillfredsställelse. Ett positivt samband mellan en positiv attityd till 

individuell lönesättning och lönetillfredsställelse har också bekräftats. Studiens syfte är 

att undersöka en modell för sjuksköterskors lönetillfredsställelse, innehållande 

variablerna: faktisk lön, lönerättvisa, attityd till individuell lönesättning, med hänsyn till 

bakgrundsvariablerna kön och ålder. 

 

Utifrån tidigare forskning föreslår författarna en modell för att predicera upplevd 

lönetillfredsställelse bland sjuksköterskor. Studiens två frågeställningar är följande: 

 

1. Hur stor del av variationen i sjuksköterskors lönetillfredsställelse kan modellen 

förklara, med hänsyn till bakgrundsvariablerna kön och ålder? 

2. Vilken faktor av faktisk lön, attityd till individuell lönesättning och upplevd 

lönerättvisa kan bäst predicera lönetillfredsställelse bland sjuksköterskor, med 

hänsyn till bakgrundsvariablerna kön och ålder? 

 
     Faktisk lön 
 
     Attityd till individuell            Lönetillfredsställelse 
     lönesättning 
 
     Lönerättvisa 
 

 

     Figur 1. Modell för prediktion av sjuksköterskors lönetillfredsställelse.  

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Data baserades på svar ifrån 350 sjuksköterskor som hade anställning inom landstinget, 

runtom i Sverige. Individuell lönesättning tillämpades för samtliga sjuksköterskor och 
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medellönen omräknat till månadslön var ca 24.638 kr. Urvalet bestod av 94,1 % kvinnor 

och 5,9 % män.  Deltagarna var mellan 24 och 64 år (M = 46,60 år, SD = 9,730) och 

majoriteten av dem hade fast anställning, cirka 95 %, medan resten hade tillfällig 

anställning.  

 

Material 

Undersökningsmaterialet för studien bestod av ett flertal enkäter ifrån en stor 

datainsamling, Lön, arbetsvillkor och välbefinnande (LÖFA 1), vilka mätte en mängd 

olika variabler kring lön, arbetsvillkor och välbefinnande. För denna studie användes 

data från sex olika variabler: kön och ålder som bakgrundsvariabler, samt faktisk lön, 

attityd till individuell resultatlön, lönerättvisa och lönetillfredsställelse. 

För att mäta attityd till individuell resultatlön användes en skala framtagen av Eriksson, 

Sverke, Hellgren och Wallenberg (2002) och som bestod av sex stycken påståenden, ex. 

”Jag tycker att de som presterar bra, bör ha bra betalt”. Denna användes som oberoende 

variabel i modellen för att predicera lönetillfredsställelse. Enkäten fick i studiens 

beräkningar ett alpha-värde på 0,81. Vid mätning av lönerättvisa användes en skala av 

Sverke och Sjöberg (1994) bestående av fyra påståenden, ex. ”Jag tycker att min lön är 

rättvis när jag jämför med vad andra med likvärdiga arbetsuppgifter på min arbetsplats 

tjänar”. Denna variabel användes som oberoende variabel i modell 1 för att predicera 

lönetillfredsställelse. Detta alpha-värde blev i studien 0,86. För variabeln 

lönetillfredsställelse användes data från fem stycken påståenden, ex. ”Jag är nöjd med 

min nuvarande lön”. Skalan var framtagen av Judge och Welbourne (1994). 

Lönetillfredsställelse används som beroende variabel i modell 1. Alpha-värdet för denna 

variabel uppmättes i studien till 0,95. Svarskalan för samtliga enkäter i studien var 

mellan 1-5, där 1 motsvarade ”stämmer inte alls” och 5 ”stämmer helt”.  

Procedur och datainsamling 

För insamlandet av data användes en enkät som skickades ut mellan februari och maj 

2004, för projektet ”Medlemmen, facket och lönen: Konsekvenser av den nya fackliga 

lönepolitiken i offentlig sektor”. Ansvariga för projektet var Sverke, Hellgren och 

Andersson-Stråberg. Totalt 1200 stycken enkäter postades till slumpvis utvalda 

sjuksköterskor, undersköterskor och andra yrkeskategorier som var anställda inom 

landstinget. Två påminnelser skickades ut därefter för att öka svarsfrekvensen. 

Insamlingen gjordes under tio månader, vilket resulterade i 1093 returnerade enkäter 

varav 741 var användbara. Denna studie baseras på data från de utvalda variablerna 

efter godkännande från handledare och projektansvariga. Deltagare som lämnat 

ofullständiga svar för de undersökta variablerna filtrerades bort genom 

statistikprogrammet SPSS. Övriga yrkeskateorier filtrerades också bort, vilket 

resulterade i användbar data för 350 sjuksköterskor.  

 

Databearbetning 

För att besvara studiens syfte användes statistikprogrammet SPSS för att utföra 

korrelationsberäkningar och en multipel regressionsanalys. Eftersom de variabler som 

användes som underlag för denna undersökning tidigare validerats, utfördes ingen 

ytterligare validitetsprövning. För att kunna jämföra deltagarnas olika löner, 

omräknades alla deltidslöner till att omfatta heltidslöner. Deltidslönerna omräknades 

utifrån hur många procent respektive deltagare hade angett att de arbetade, i relation till 
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en heltidstjänst. En ny variabel skapades sedan där heltidsanställdas löner lades in, samt 

de löner som omräknats från deltid till heltid. Denna variabel benämndes faktisk lön. 

Författarna till denna studie fann ett fåtal extremvärden, där deltagare hade angett 

månadslöner under 10 000 kr i månaden samt över 100 000 kr i månaden. Dessa togs 

bort från databeräkningarna då forskarna ansåg att detta var helt orimliga löner för 

heltidsarbetande sjuksköterskor, vilket skulle kunna snedvrida resultatet. Lönespannet i 

data är således mellan 13 500 kr och 47 500 kr i månadslön.  

 

Resultat 
     

I tabell 1 redovisas korrelationer mellan variablerna, bakgrundsvariabler samt bivariata 

korrelationer för lönetillfredsställelse. I samma tabell framgår även medelvärden och 

standardavvikelser för variablerna. En stegvis multipel regressionsanalys gjordes för att 

testa modellen för lönetillfredsställelse. Resultaten av denna redovisas i tabell 2. Där 

framgår de standardiserade regressionskoefficienterna samt det justerade R-värdet som 

anger modellens andel förklarade varians av beroende variabeln. ΔR2 anger den unika 

varians som prediktorerna vid varje nytt block i modellen tillför, utöver den andel 

varians som prediktorerna i de tidigare blocken förklarade.  

 

För lönetillfredsställelse infogades de oberoende variablerna i fyra olika block. Det 

första blocket bestod av bakgrundsvariablerna kön och ålder. Det andra blocket innehöll 

faktisk lön, då författarna ansåg att denna variabel på ett sätt också kunde utgöra en 

slags bakgrundsvariabel. I det tredje blocket infördes variabeln attityd till individuell 

lönesättning. Slutligen, i block 4, infördes variabeln lönerättvisa. Anledningen till att 

denna variabel infördes sist, var för att denna sannolikt skulle komma att bli modellens 

starkaste prediktor. Tanken var att författarna då skulle kunna se hur mycket unik 

varians som denna variabel skulle tillföra, efter att de andra variablerna redan fanns med 

i modellen. I det femte blocket redovisas den slutliga modellen efter att kön tagits bort, 

då den blev icke-signifikant vid införandet av lönerättvisa.  
 

Tabell 1. Korrelationsmatris, medelvärden och standardavvikelser för variablerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                   

N=350; * p<,05; **p<,01; ***p<0,001 

 

Variabel M S 1. 2. 3. 4. 5.  

1. Kön 
 

- -      

2. Ålder  
 

46,55 9,75 -,078     

3. Justerad lön 
 

24 637,53 4 361,71 ,016 ,227**    

4. Attityd ind.  
    lönesättning  

3,66 0,79 ,042 -,149** ,278**   

5. Lönerättvisa 
 

2,14 0,98 -,116* ,098 ,326** ,139**  

6. Lönetillfreds-        
    ställelse 

2,19 1,16 -,116* ,083 ,372** ,198** ,847** 
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                Tabell 2. Stegvis regressionsanalys för predicering av lönetillfredsställelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     N=350; * p<,05; **p<,01; ***p<0,001 

 
 

I tabell 2 framgår att kön kan förklara 1,1 % av variationen i lönetillfredsställelse i block 

1, samt att det var en negativ prediktor för lönetillfredsställelse. Ålder ingår inte i 

regressionsmodellen då den inte var en signifikant prediktor för lönetillfredsställelse.  I 

block 2 då faktisk lön tillkommer, kan variablerna tillsammans förklara ytterligare 13,7 

procentenheter i lönetillfredsställelse, vilket ger en total andel förklarad varians på 14,8 

Prediktorer Lönetillfredsställelse 
β 

 

Block 1 
     Kön 

 
     R

2
 (justerat) 
 

 
-,116* 
 
,011* 

 

Block 2 
     Kön 
     Faktisk lön 

 
     ΔR2 
     R2 (justerat) 

 

 
-,122* 
,374*** 
 
,137*** 
,148*** 
 

 

Block 3 
     Kön  
     Faktisk lön 
     Attityd till   
        individuell lön 

 
     ΔR2 
     R2 (justerat) 

 

 
-,126* 
,344*** 
,108* 
 
 
,009* 
,157*** 

 

Block 4 
     Kön 
     Faktisk lön 
     Attityd till  
        individuell lön 
     Lönerättvisa 

 
     ΔR2 
     R2 (justerat) 

 

 
-,027 
,093** 
,062* 
 
,805*** 
 
,571*** 
,728*** 

 

Block 5 
     Faktisk lön 
     Attityd till  
        individuell lön 
     Lönerättvisa 
 
     ΔR2 
     R2 (justerat) 

 

 
,093** 
,061* 
 
,809*** 
 
,000 
,728*** 
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%. Attityd till individuell lönesättning tillfördes i det tredje blocket vilket ökade 

modellens förklarade variation med 0,9 procentenheter. I det fjärde blocket infördes 

lönerättvisa, vilket medförde en ökning av modellens förklaringsvärde med 57,1 % av 

variationen i lönetillfredsställelse. I och med detta var inte längre kön en signifikant 

prediktor av lönetillfredsställelse. Faktisk lön, attityd till individuell lönesättning och 

lönerättvisa kunde tillsammans förklara ca 72,8 % av variationen i sjuksköterskornas 

lönetillfredsställelse.  

 

 

Diskussion 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor i hög utsträckning kan tänka sig att 

frivilligt säga upp sig och att detta till stor del bottnar i ett missnöje med erhållen lön. 

Enligt författarnas kännedom har ingen tidigare forskning fokuserat på varför denna 

yrkesgrupp upplever ett så starkt missnöje med lönen. Detta föranledde undersökningen 

av en modell kring sjuksköterskors lönetillfredsställelse. Studiens syfte var att undersöka 

en modell för sjuksköterskors lönetillfredsställelse, innehållande variablerna: faktisk lön, 

lönerättvisa och attityd till individuell lönesättning, med hänsyn till 

bakgrundsvariablerna kön och ålder. Vidare ville författarna undersöka i vilken 

utsträckning modellen kunde predicera sjuksköterskors lönetillfredsställelse samt vilken 

faktor av faktisk lön, attityd till individuell lönesättning och upplevd lönerättvisa som 

bäst kunde predicera deras lönetillfredsställelse. Detta efter att hänsyn tagits till 

bakgrundsvariablerna kön och ålder. 

 

Av resultaten i tabell 2 framgår att den undersökta modellen signifikant kunde predicera 

sjuksköterskornas lönetillfredsställelse. Faktisk lön, upplevd lönerättvisa och attityd till 

individuell lönesättning kunde signifikant tillsammans förklara ca 72,8 % av variansen i 

lönetillfredsställelse. Detta visar att modellens faktorer är relevanta för sjuksköterskors 

lönetillfredsställelse. Resultaten visar även att lönerättvisa är en betydligt starkare 

prediktor för lönetillfredsställelse, än vad den faktiska lönen och attityd till individuell 

lönesättning är. Då lönerättvisa lades till i block 4, ökade modellens förklaringsvärde 

med 57,1 %. Variabeln ålder var inte en signifikant prediktor för lönetillfredsställelse 

ens i modellens första block. 

 

Av resultaten framgår att kön fungerade som en signifikant prediktor av 

lönetillfredsställelse, till dess att lönerättvisa lades till i modellen och betydelsen av kön 

som prediktor blev icke signifikant. I detta resultat bör tas i beaktande att kvinnorna i 

denna studie utgör ca 94,1 % av deltagarna, medan männen utgör 5,9 %. Därmed är det 

väldigt snedfördelat mellan könen, vilket kan ha varit en anledning till att kön ens visade 

på signifikans i modellens tre första block. Det skulle således vara intressant att se om 

det finns någon skillnad i upplevd lönerättvisa och lönetillfredsställelse mellan könen i 

ett mer jämnfördelat urval. 

 

Lönerättvisa 

Av tabell 2 framgår att lönerättvisa är modellens mest bidragande faktor samt att 

prediktionsmodellens förklaringsvärde ökade avsevärt då variabeln lades till i modellen. 

Att lönerättvisa blev modellens mest bidragande prediktor var inte helt oväntat. Teorier 

kring lönetillfredsställelse har framhållit att den upplevda diskrepansen mellan erhållen 
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lön och vad individen anser att denne borde ha i lön, kan leda till missnöje med lönen. 

En anledning till detta är att individen ser lönen som orättvis då den inte anses motsvara 

individens prestationer eller att den upplevs vara orättvis i relation till referenspersonens 

insatser och prestationer. Påståendena som ligger till underlag för variabeln lönerättvisa, 

berör nästan enbart frågor om social jämförelse. Tre utav enkätens fyra påståenden 

berör individens upplevda lönerättvisa i relation till andra individer, på och utanför 

arbetsplatsen. Det fjärde påståendet berör individens upplevda lönerättvisa i relation till 

den egna prestationen. Enkätens tyngdpunkt är därmed på den sociala jämförelsen med 

andra individer. I likhet med tidigare forskning, (eg. Sweeney, McFarlin & Inderrieden, 

1990; Weick & Nesset, 1968), kunde även denna studie påvisa vikten av social 

jämförelse som en stark prediktor av lönetillfredsställelse. Av resultaten i tabell 2 

framgår också att de andra faktorerna kön, faktisk lön och attityd till individuell 

lönesättning, minskar i vikt då lönerättvisa läggs till i modellen. Vid tillägg av fler 

faktorer för predicering av sjuksköterskors lönetillfredsställelse, kan sannolikt den 

upplevda lönerättvisans betydelse också komma att förändras.  Taylor och Vest (1992) 

erhöll exempelvis forskningsresultat som visade att olika typer av jämförelser, såväl i 

relation till egen insats och belöning samt i förhållande till andra, kunde förklara mer än 

40 % av variansen i deltagarnas lönetillfredsställelse. Detta påvisar den upplevda 

rättvisans betydelse för den generella lönetillfredsställelsen samt går i linje med de 

resultat som erhållits i denna studie.  

Av relevans är också vem som är den vanligaste referenspersonen bland sjuksköterskor. 

Är det en annan sjuksköterska på avdelningen, någon på ett annat sjukhus eller kanske 

till och med läkarna på samma sjukhus? Om referenspersonen är någon som inte 

omfattas av samma kriterier eller lönesystem, blir det också svårt för individen att 

uppleva rättvisa i förhållande till denna. Därmed framkommer återigen vikten av att 

tydliggöra exakt vad som ligger till grund för den enskilda individens lön. Forskning har 

visat att arbetsgivare kan minska risken för upplevd löneorättvisa genom att tydliggöra 

och informera arbetstagarna om det lönesystem som organisationen använder sig av, 

samt vad som ligger till grund för lönen (Werner & Ones, 2000). Meyer (1975) 

framhåller vikten av att informera sina anställda om förevarande lönekriterier samt hur 

väl deras arbetsprestationer stämmer överens med dessa. Genom att göra detta kan 

arbetsgivaren försöka reducera möjligheten för individen att göra egna tolkningar om 

sin prestation och skapa felaktiga löneförväntningar. Detta kan vara en stor anledning 

till att löneorättvisa faktiskt uppstår 

Lönetillfredsställelse och faktisk lön 

Forskning kring lönetillfredsställelse har visat att den faktiska lönenivån är en stark 

prediktor av individens lönetillfredsställelse (Dyer & Theriault, 1976; Lawler & Porter, 

1966; Schuster & Clark, 1970; Sweeney, McFarlin & Inderrieden, 1990), men att denna 

inte ensam kan förklara hur lönetillfredsställelse uppstår. Lönen som positiv prediktor 

för lönetillfredsställelse bekräftas även i denna studie. Dock är det inte en stark sådan, 

vilket tidigare forskning har visat. I likhet med Motowidlos forskning (1982, 1983) talar 

detta för att andra faktorer även är av stor vikt. Exempelvis utgör lönerättvisa en 

betydligt starkare prediktor för lönetillfredsställelse, än vad den faktiska lönen gör. 

Enligt Adams rättviseteori och forskning kring denna, jämför individer sin egen insats 

och belöning mot andra individers, vilket leder till uppfattningar om förhållandet mellan 

dessa är rättvis eller ej. Oavsett om individens lön är hög eller ej, görs jämförelser vad 
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gäller prestation och belöning i relation till andra människor. Detta skulle teoretisk sett 

kunna leda till att en individ med en väldigt bra lön för sitt yrke kan känna sig orättvist 

belönad om denne har en referensperson som har ännu högre lön. Därmed är det också 

rimligt att lönens betydelse är underordnad de sociala rättvisejämförelser som görs.  

Attityd till individuell lönesättning 

Schuster och Clark (1970) visade i sin studie på betydelsen av prestation som grund för 

lönen, vilket av deltagarna syntes uppfattas som rättvist. Missnöje tycktes uppstå då 

deltagarna inte upplevde att deras prestationer låg till grund för lönen. Annan forskning 

har även visat på ett positivt samband mellan attityd till ”betalning efter prestation” och 

lönetillfredsställelse (Heneman, Greenberger & Strasser, 1988; Lowery, Petty & 

Thompson, 1995). Utifrån detta menade författarna till denna studie att om individen har 

åsikten om att betalning bör ske efter dennes prestation, borde denne även vara mer 

tillfreds med sig lön då organisationen tillämpar individuell lönesättning. Författarna 

menade dels att en individs positiva attityd till individuell lönesättning kunde ses som 

dennes förhoppning om att försöka att maximera sin lön genom individuella prestationer 

och därmed bidra till en ökad lönetillfredsställelse. Detta går då i linje med 

förväntningsteorin. Sett till rättviseteorin ansåg författarna att individens möjligheter att 

uppleva lönerättvisa borde öka i samband med organisationens tillämpning av 

individuell lönesättning, under förutsättning att det upplevs som rättvist att bli betald 

efter sin prestation.  

 

Resultaten visar på ett positivt samband mellan de två variablerna, men attityd till 

individuell lönesättning utgjorde modellens minst vägande variabel. Individer som har 

en positiv attityd till individuell lönesättning tycks således vara mer tillfredsställda med 

sina löner, förutsatt att organisationen tillämpar individuell lönesättning. Vid införandet 

av lönerättvisa till modellen, är individens attityd till individuell lönesättning 

underordnad upplevd lönerättvisa. Detta skulle kunna innebära att oavsett vad individen 

föredrar att lönen baseras på, är det väsentliga om lönen upplevs som rättvis eller ej. Att 

individer föredrar att lönen basereras på den enskildes prestationer, behöver 

nödvändigtvis inte medföra att lönen därför ses som rättvis. I en organisation där 

individuell lönesättning förekommer och de anställda är positivt inställda till detta, kan 

det även vara så att det finns brister i information kring hur väl de anställda når upp till 

de uppsatta kriterierna. De lönesättande cheferna utgår således från sina uppfattningar av 

om de anställdas prestationer och de anställda kan i sin tur vara av en helt annan 

uppfattning. Detta kan leda till en diskrepans mellan lönen som erhålls och den lön som 

de anställda anser att de borde ha. I ett ytterligare skede kan detta ge upphov till 

lönerättvisa p.g.a. att de anställda inte har någon kännedom om hur deras prestationer 

möter lönekriterierna. 

 

Forskning har visat att sjuksköterskor känner ett stort missnöje med hur lönen 

administreras och att lönesystemet upplevdes vara orättvist (Lum et al. 1998). 

Otillfredsställelse med lönen visade sig ha både en direkt och indirekt effekt på 

sjuksköterskors intentioner att säga upp sig. Detta går i linje med Adams (1963) 

rättviseteori och de konsekvenser som upplevd orättvisa kan leda till, som ex. att 

frivilligt säga upp sig för att återskapa ett tillstånd av rättvisa. Här skulle det vara 

intressant att ta reda på mer om de lönesystem som tillämpas inom sjukvården, för att se 

om det är olika kriterier som ligger till grund för sköterskor på olika sjukhus. Kanske 
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skulle detta i så fall kunna utgöra en grund för missnöje. Thibaut och Walker (1975) 

fann att deltagande i beslutsprocessen och inflytande över resultaten är av stor vikt för 

att anställda ska uppfatta löneprocessen som rättvis. Således kan förutsättningar för 

upplevd lönerättvisa vara att de anställda har kännedom om lönekriterierna, att de får 

återkoppling på sina arbetsprestationer samt att själva processen kring lönerna uppfattas 

som rättvis av dem. Förslagsvis kan kommande studier undersöka anställdas delaktighet 

i utformingen av ett nytt belöningssystem i organisationen samt om deras 

lönetillfredsställelse ökat efter detta. 

 

Metoddiskussion 

Då detta är en tvärsnittsstudie är det svårt att göra uttalanden om kausala samband samt 

att dra alltför generella slutsatser. För att kunna uttala sig om orsak och påverkan krävs 

longitudinella studier, vilket är något som framtida studier skulle kunna fokusera på när 

det gäller orsakerna till varför man upplever sin lön som orättvis eller är nöjd med sin 

lön. Studiens generaliserbarhet sträcker sig främst till olika vårdinrättningar och 

sjuksköterskor, då studien baseras på sådana data. En anledning till den begränsade 

generaliserbarheten är bland annat den ojämna könsfördelningen, vilken troligtvis är 

ganska representativ för vårdyrket.  

 

Mätinstrumenten som användes för denna studie hade tidigare validerats och visat på 

god reliabilitet. Därmed kan resultaten i denna studie ses som tillförlitliga utifrån hur 

data samlats in samt även utnyttjas i en diskussion kring de olika variablerna som 

undersökts. Några av de korrelationer som visade sig vara signifikanta var relativt svaga. 

Vidare bör även nämnas att de variabler som visade på signifikanta samband i 

regressionsanalysen inte var särskilt starka. De relativa standardiserade 

regressionskoefficienterna skulle förmodligen ha påverkats om fler faktorer infogats i 

modellen och eventuellt inte visat sig vara signifikanta prediktorer. Vid införandet av 

lönerättvisa minskar den faktiska lönens prediktiva effekt på lönetillfredsställelse. Detta 

föranleder vidare forskning kring förhållandet mellan faktisk lön och lönerättvisa.  

 

Av data framgår att majoriteten av deltagarna har löner kring ett ganska begränsat 

lönespann samt att det är ett betydligt färre antal som har löner över eller under detta 

spann. En begränsning vad gäller möjligheten till variation i en variabel kan normalt sett 

begränsa möjligheten att få signifikanta resultat. I denna studie erhölls dock ett 

signifikant resultat vad gäller lön som prediktor för lönetillfredsställelse, men denna 

tycktes inte vara särskilt stark. I ett annat urval med ett större lönespann samt eventuellt 

med deltagare på varierande hierarkiska nivåer inom organisationer, skulle den faktiska 

lönen kunna fungera som en starkare eller svagare prediktor för både 

lönetillfredsställelse och lönerättvisa, än vad den gör i denna studie. 

 

Förslag på framtida forskning 

Denna studie har visat att lönerättvisa är en stark prediktor av sjuksköterskors 

lönetillfredsställelse samt även att faktisk lön och attityd till individuell lönesättning är 

signifikanta prediktorer. Vidare kan det vara intressant att undersöka individuella 

skillnader relaterade till begreppen lönerättvisa och lönetillfredsställelse. Huseman, 

Hatfield och Miles (1987) har vidareutvecklat Adams’ rättviseteori genom att tillägga 

begreppet rättvisekänslighet som avser individers olika reaktioner på orättvis 
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behandling. De menar att sådana beteendemönster tenderar att vara konsekventa för 

individen i situationer där denne upplever orättvisa och urskiljer där tre olika kategorier 

av individer (Huseman et al., 1987). Välvilliga individer föredrar situationer där de blir 

underbelönande, då dessa upplever skuldkänslor när de anser att de är rättvist belönade 

eller överbelönade. Rättvisekänsliga individer föredrar situationer där de blir rättvist 

belönade. Berättigade individer föredrar situationer där de blir överbelönade. Eftersom 

lönerättvisa är starkt korrelerat med lönetillfredsställelse, vilket även bekräftas i denna 

studie, skulle det vara intressant att undersöka om individers olika rättvisekänslighet kan 

relateras till hur tillfreds individen känner sig med sin lön. Författarna tänker sig att mer 

kunskap om de anställdas varierande känslighet för orättvisa kan bidra till utformingen 

av mer effektiva belöningssystem och således öka de anställdas lönetillfredsställelse.  

Locus of control är ett begrepp som syftar till att förklara hur individer tenderar att 

tillskriva lyckanden och misslyckanden till interna eller externa faktorer (Rotter, 1966, 

refererat i Spector, 1982). Individer som tillskriver händelser till interna faktorer som ex. 

personlig insats och hårt arbete, tror generellt på ett starkare samband mellan deras 

handlingar och de resultat som dessa utmynnar i. Dessa individer tenderar därför att vara 

mer uppgiftsorienterade och lägga mer kraft i att försöka uppnå de mål som önskas. 

Individer som istället tillskriver lyckanden och misslyckanden till externa faktorer som 

ex. tur eller ödet, upplever ett svagare samband mellan deras prestationer och de resultat 

som utfaller. Spector (1982) föreslår att individer med intern locus of control är mer 

motiverade i sina arbeten med anledning av att de är mer responsiva för sambandet 

mellan prestation och belöning samt har uppfattningen om att de själva kan påverka. Om 

en individ tror att dennes insats kan leda till en viss belöning, är chansen större att 

individen anstränger sig för att uppnå denna (Spector, 1982). Enligt författarna till denna 

studie skulle det därmed vara intressant att undersöka om individer med inre locus of 

control i högre utsträckning är positiva till individuella löner baserade på prestation, då 

dessa i högre utsträckning tror sig kunna påverka sin egens situation.  

Ett närliggande begrepp till locus of control är self-efficacy, vilket syftar till individens 

uppfattning om sin egen kapacitet att lyckas med sina åtaganden och prestera väl 

(Bandura, 1986). Personer med en hög grad av self-efficacy tror i högre utsträckning att 

de kan klara av de utmaningar de ställs inför medan de med en låg self-efficacy hyser 

större tvivel gällande sina egna prestationer. Hög grad av self-efficacy har visat sig vara 

positivt relaterat till prestation (Bandura, 1986). Höga prestationer har i sin tur visat sig 

ha ett negativt samband till lönetillfredsställelse. Författarna tror därför att det kan vara 

intressant att undersöka sambandet mellan self-efficacy och lönetillfredsställelse vid 

tillämpning av individuell lönesättning. En individ som har höga tankar om sig själv och 

sin förmåga att lyckas, kan också tänkas vara mer positivt inställd till individuell 

lönesättning baserad på prestation, samt vara mer tillfreds i en organisation som 

tillämpar en sådan.  

Slutsatser 

Denna studie åskådliggjorde att den undersökta modellen fick stöd och signifikant kunde 

predicera sjuksköterskors lönetillfredsställelse. Resultatet visade att upplevd lönerättvisa 

är en starkare prediktor för sjuksköterskors lönetillfredsställelse, än vad faktisk lön och 

attityd till individuell lönesättning är. Då lönerättvisa i block 4 lades till i modellen för 

predicering av lönetillfredsställelse, ökade modellens andel förklarade varians med ca 
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57,1 %. Den undersökta modellen kunde förklara ca 72,8 % av variationen i 

sjuksköterskornas lönetillfredsställelse. Lönetillfredsställelse och lönerättvisa visar på en 

mycket hög positiv korrelation med varandra (,85). Detta föranleder vidare forskning 

kring begreppens eventuella överlappning.  

Upplevd lönerättvisa som stark prediktor av sjuksköterskors lönetillfredsställelse visar 

på vikten för arbetsgivare i att försöka bevara en upplevd rättvisa i förhållandet mellan 

sjuksköterskors upplevda arbetsinsats och deras ersättning. Det kan även visa på vikten 

av den sociala jämförelsen samt att i den mån det går, försöka undvika att de känner sig 

över- eller underbelönade i relation till andra sjuksköterskor. Genom information och 

tydliggörande av lönesystem och lönekriterier, kan arbetsgivare möjligtvis försöka 

minska utrymmet för människors egna tolkningar vad gäller den egna prestationen och 

dess värde. 
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