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SAMMANFATTNING 

 

en kollektiva tanken om ”lika lön för lika arbete” var länge mottot i svensk 

lönepolitik. Denna tanke har övergått i allt högre grad till att belöna varje 

enskild individ efter dennes egna prestationer och personliga egenskaper. 

Samhället har gått mot ett individfokus och likaså har även tankarna kring 

lönesättning. De senaste tjugo åren har den individuella lönesättningen varit 

dominerande på den svenska arbetsmarknaden. Vitsen med individuell lön är, för 

företagen, att motivera och styra medarbetare mot de prestationer och mål som 

önskas. Väl utförda och genomförda arbetsuppgifter samt önskvärda personliga 

egenskaper och beteenden skall belönas genom högre lön.  

 

Kompetens, ett vanligt förekommande arbetsrelaterat begrepp, ligger även till grund 

för lönesättning idag. Men vad innebär det egentligen att vara kompetent? 

Fenomenet kan operationaliseras och brytas ner i många olika aspekter och kan 

därför vara svårt att sätta fingret på som ett enskilt och eget begrepp. Problemet med 

att lönesätta efter kompetens är således att begreppet har så många olika subjektiva 

betydelser. Att lönesätta utifrån utbildningsbakgrund, erfarenheter och kunskaper är 

förhållandevis lätt då dessa aspekter som regel finns dokumenterade eller är mätbara. 

Men hur går man egentligen tillväga för att mäta de kompetenser som finns hos 

individen? Och hur gör man för att rättvist bedöma dessa kompetenser och belöna 

därefter?  

 

För att se närmare på problemet har jag, i en statlig organisation, utfört en 

undersökning med en HR-specialist med ansvar för företagets löneprocesser, i form 

av en intervju, samt genomfört en enkätundersökning med ett antal, strategiskt 

utvalda, medarbetare i företaget som blir lönesatta individuellt. Studien visar att 

företaget jag valt att studera lägger störst fokus på prestation och någon form utav 

helhetsbedömning vid lönesättning. Studien visar även att personalen har dålig 

uppfattning om huruvida kompetensen vägs in vid lönesättning överhuvudtaget. 

Resultaten av studien visar även att det studerade företaget inte använder begreppet 

kompetens som enskilt begrepp utan har valt att bryta ner det till mätbara kriterier. 

Studiens enkätundersökning fick relativt låg svarsfrekvens vilket har lett till 

svårigheter med att få fram ett generaliserbart och representativt resultat men trots 

detta har en analys kunnat göras då svaren pekar i någon riktning och kvaliteten på 

intervjun var god och gav en god överblick över företagets kultur.  

 

 

Nyckelord: individuell lönesättning, kompetens, prestation, statlig organisation 
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1. INLEDNING 

 

I detta inledande avsnitt kommer det valda uppsatsämnet att presenteras. Vidare följer en 

redogörelse för uppsatsskribentens förförståelse för ämnet samt ett tydliggörande av uppsatsens 

fortsatta disposition. 

 

1.1 Val av uppsatsämne 

Flertalet företag anger idag att de tillämpar individuell lönesättning, men vad betyder egentligen 

detta och hur får man det att fungera i praktiken? Individuell lönesättning innebär att lönen kommer 

att sättas individuellt för varje person i företaget utifrån ett antal olika faktorer. Dessa faktorer 

består oftast av utbildningsbakgrund, kunskaper, arbetsuppgifter, prestation och personlig duglighet. 

För att individuell lönesättning skall fungera så krävs det att det finns tydliga direktiv för vad 

individen kan göra för att påverka den egna lönen i sin roll i företaget. Jag vill påstå att de mest 

ambitiösa arbetarna kommer att lämna företaget eller alternativt börja utföra minimalt arbete om ett 

fungerade system för den individuella lönesättningen inte finns. Varje företag behöver ett känt 

system där alla kan ta del av de olika delarna som ger belöning. Detta system är inget som ska 

tystas ner eller hemliggöras utan det ska vara öppet och känt inom organisationen så att inga 

missförstånd eller oklarheter kring den individuella påverkan på lönen kan förekomma.  

 

Vidare anser jag att chefers ansvar i denna fråga måste lyftas fram. Stor vikt måste läggas vid att 

angripa problemet som rör flertalet chefers vilja att bli omtyckt. Belöning skall inte ges till vissa 

anställda på grund av, exempelvis, god personkemi eller vid chefens önskan om att vara populär. 

Fokus för belöning ska främst ligga på prestation och kompetens hos den enskilda anställda. 

Rörande begreppet kompetens kommer jag fram till den andra huvudfrågan som denna uppsats 

kommer att beröra. Hur kan man operationalisera begreppet kompetens och mäta dessa 

kompetenser hos individer för att enklast kunna genomföra en rättvis lönesättning?   

 

För att summera ovanstående stycken rör alltså valet av uppsatsämne individuell lönesättning samt  

hur den enskilda individens olika kompetenser mäts för att en rättvis lönesättning skall kunna 

genomföras. Studien genomförs ur ett pedagogiskt perspektiv med fokus på kompetens. Företaget 

som kommer att studeras är ett statligt företag som uppger att de tillämpar individuell lönesättning. 

Det som väckte min nyfikenhet i ämnet är förhållandet mellan hur lönesättning går till samt hur det 

faktiskt fungerar i praktiken. För att mäta detta kommer jag att genomföra en intervju med den 

ansvarige för löneprocesser för att erhålla dennes upplevelser om hur lönesättningen genomförs. 

Vidare kommer jag att genomföra en enkätundersökning med de anställda, alltså de som skall 

erhålla sin individuella lön, för att se hur de upplever att detta faktiskt fungerar i praktiken. 

Kompetens kommer genomgående i studien att vägas parallellt med andra faktorer som påverkar 

den individuella lönen hos medarbetarna i företaget.  

1.2 Uppsatsskribentens förförståelse 

I detta ämne har jag som forskare och skribent inga personliga erfarenheter eller upplevelser av 

individuell lönesättning, utan jag utgår snarare från bekantas uttalanden och berättanden som 

inkluderar olika grad av ”nöjdhet” med fenomenet. En intressant upptäckt i de uttalanden jag 
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erhållit från bekanta är att de missnöjda personerna som regel arbetat inom statlig sektor medan de 

som anser att de varit nöjda med den individuella lönesättningen främst arbetat inom privat sektor. 

Jag har tagit del av flertalet berättelser från individer som menar att statliga företag uppger att de 

tillämpar individuell lönesättning och sedan har det framkommit att de genomför löneökningar 

klustervis och inte för varje enskild individ i företaget. Jag vill vara noga med att belysa att dessa 

uttalanden är personliga och att jag inte kommer att bygga grunden i min studie på dessa. Det jag 

vill belysa genom att nämna dessa personliga upplevelser jag fått ta del av är snarare att de mönster 

som fanns i dessa uttalanden och berättelser har väckt mitt intresse för ämnet och bidrar till den 

förförståelse jag besitter. Vidare har jag tagit del av ett antal artiklar från tidskrifter som 

problematiserar fenomenet, även där främst inom statlig- och kommunal sektor. Dessa artiklar har i 

sin tur har bidragit till ytterligare förförståelse inom ämnet.  

 

Rörande begreppet kompetens har detta fenomen varit en stor del av mina tidigare studier. 

Begreppet har ”kastats” fram och tillbaka och förklaringarna och definitionerna har varit många. I 

de personliga uppfattningarna från bekanta rörande individuell lönesättning, som jag kort beskrivit 

ovan, har jag även fått ta del av uttalanden som rör kompetens. Dessa rör hur individernas 

uppfattning om den egna kompetensen sammanvävts med missnöjet av lön. Detta då berättanden 

menar att de haft för låg lön i förhållande till sin kompetens. Återigen vill jag betona att dessa är 

personliga upplevelser vilket för mig innebär att källorna är för subjektiva för att kunna använda 

som reliabel grund till min uppsats. De har dock bidragit enormt mycket till mitt intresse för ämnet 

och till den förförståelse jag haft innan genomförandet av min studie. 

1.3 Definition av begrepp 

Nedan följer en kort redogörelse för de definitioner jag valt att använda mig av rörande de 

nyckelbegrepp som är återkommande i uppsatsen.  

 

Kompetens:  

Förmågan att kunna använda sina kunskaper och egenskaper på ett ändamålsenligt sätt (Andersson 

& Harriman 1999). 

Individuell lön: 

Den, för var enskild individs, lön som bestäms av arbetets svårighetsgrad, den anställdes 

prestationer och duglighet samt efterfrågan på arbetsmarknaden (Nilsson & Ryman 2005). 

1.4 Fortsatt disposition 

I uppsatsens nästkommande avsnitt, 2, presenteras en redogörelse för studiens bakgrund. Dessa 

bakgrundskunskaper kommer sedan att utmynna i studiens syfte och frågeställningar.  I avsnitt 3, 

benämnt teori, kommer tidigare forskning och litteraturen använd i studien att presenteras. 

Litteraturen rör såväl individuell lönesättning som kompetens och dessa både som separata begrepp 

men även hur dessa två kan sammanflätas. I avsnitt 4 kommer sedan studiens metod och 

tillvägagångssätt att presenteras. Vidare i avsnitt 5, empiri, kommer resultatet av studiens intervju 

och enkäter att redogöras för. I nästkommande avsnitt, analys, kommer resultatet diskuteras i 

förhållande till uppsatsens litteraturgenomgång. I det sista och avslutande avsnittet, benämnt 

diskussion, kommer insikter att presenteras, uppsatsens resultat och analys att diskuteras i ett vidare 

perspektiv samt förslag till vidare forskning att presenteras.  
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2. BAKGRUND 

 

I detta avsnitt kommer samhällets syn på problemet med individuell lönesättning i statlig sektor att 

presenteras. Begreppet kompetens kommer även det att diskuteras ur samhällelig synvinkel och 

knytas ihop med synen på den individuella lönesättningsstrategin. 

 

2.1 Individuell lönesättning i media 

”Den offentliga sektorn är bättre på att arbeta med individuella löner än privata företag. Men det 

finns mycket att arbeta vidare med, bland annat omoderna kollektivavtal.”. Med dessa meningar 

inleds en debattartikel i Dagens samhälle från 2011 som är skriven av Annika Elias, ordförande för 

Ledarna. Det finns många artiklar om individuell lönesättning som cirkulerar i dagstidningar och på 

debattsidor idag. Främst rör de offentlig sektor och huruvida det lönar sig att tillämpa individuell 

lönesättning eller inte. I den ovan nämnda artikeln lyfter skribenten offentlig sektor då de är de som, 

enligt en undersökning gjord av Ledarna, konsekvent och mest framgångsrikt arbetar med 

individuell lönesättning. Trots hyllandet vill ändå skribenten trycka på att ”vara bäst” när det gäller 

individuella löner inte innebär att det inte finns mycket annat att arbeta vidare med. 

Undersökningens fördjupade frågor visar dessvärre att den individuella lönesättningen inte fungerar 

så bra som den skulle kunna göra. Endast 3 av 10 offentliga chefer uppger att medarbetarna, i hög 

grad, kan påverka sin egen löneutveckling genom att kämpa och prestera. Dessutom har bara 4 av 

10 chefer fullt eller stort mandat från sina överordnade att sätta löner utifrån medarbetarnas insatser 

och förmågor. Vissa har inget ekonomiskt mandat överhuvudtaget (Elias, Dagens Samhälle 2011). 

Detta problem grundar sig dock inte i företaget själv, utan i omoderna kollektivavtal. 

Kollektivavtalen som finns på arbetsplatserna ger, 2 av 3 chefer, små eller inga möjligheter till att 

belöna duktiga medarbetare. Denna debatt och undersökning tas även upp i en artikel i Svenska 

Dagbladet från 209. Även där problematiseras individuell lönesättning i förhållande till 

kollektivavtal som hämmar chefer och medarbetare.  

 

Fackförbundet Vision samt Akademikerförbundet SSR delar Sveriges kommuner och landstings 

(SKL) syn på en individuell lönesättning och en ökad lönespridning. I och med detta har de under 

början av 2012 presenterat en rad konstruktiva förslag som skall utveckla lönesystemet och ge de 

fackligt involverade medlemmarna större inflytande över sin lön och löneutveckling - som i sin tur 

leder till större lönespridning. På detta svarar SKL med att de istället vill öka inflytandet hos de 

lokala arbetsgivarna, svaret på ett av de problem som togs upp i den tidigare nämnda artikeln. Det 

Vision och Akademikerförbundet SSR sätter sig emot är det sifferlösa förslaget som SKL 

presenterar. De menar att ett sådant förslag innebär att arbetsgivarens inflytande ökar, men att 

medlemmarna inte har reella möjligheter till löneökningar utan en siffra i det centrala avtalet (SvD 

Opinion 2012).  

 

SKL ser med oro på den nuvarande avtalsrörelsens utveckling då de ovannämnda fackliga 

motparterna, Vision och Akademikerförbundet SSR, kräver dubbelt så mycket som industrin i 

centrala avtal. SKL menar att fackförbunden, i och med detta, äventyrar den lönebildningsmodell 

som fungerat väl de senaste 15 åren. Detta exemplifieras av SKL med att säga att en löneökning i 

nivå med dess motparts krav motsvarar var sjunde äldreomsorgsplats. Att höja, exempelvis, alla 
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lärares löner med 10 000 kronor mer i månaden kostar lika mycket som att driva 900 vårdcentraler 

på ett år - av de 1250 som finns. Kommuner och landsting har ett ansvar för den gemensamma 

välfärden och att medborgarna får den service de har rätt till. Detta, menar SKL, gäller även 

motparterna Vision och SSR då också delar ansvar för att välfärden inte dräneras - och att 

samhällsekonomin inte äventyras (SvD Opinion 2012).  

2.2 Fenomenet ”kompetens” i media 

Just när det rör begreppet kompetens är det svårt att finna artiklar där skribenter försöker att lyfta 

vikten av kompetens ur ett lönesättarperspektiv. Det talas istället mycket om social kompetens i 

arbetet samt vad just social kompetens innebär. En artikel benämnd ”Hellre kompetent än social” 

lyfter vikten av kompetens, alltså förmågor och färdigheter som finns för att klara av arbetet bortsett 

från den sociala kompetensen. Erik Helmerson (2011), skribent för Dagens Nyheter, 

problematiserar dagens annonser och hur många av dem trycker på att man som individ måste vara 

”utåtriktad och social” i ett flertal tjänster. Är det verkligen det som är det viktiga? I vissa tjänster 

skulle svaret absolut bli ja, men är det verkligen så viktigt i alla tjänster? Det Helmerson (2011) 

menar är att flertalet kandidater som söker till utannonserade tjänster sållas bort då de kanske inte är 

ett socialt geni på intervjun eller då de kanske har svårigheter med svenska språket. Det som kan 

diskuteras är om detta karaktärsdrag är något som gör kandidaten till en sämre problemlösare än 

någon som kanske besitter social kompetens i större grad. Helmerson (2011) lyfter ett flertal 

exempel där individer sållats bort på grund av det sociala istället för att man fokuserar på det som 

faktiskt är viktigt för tjänsten - arbetsrelaterad och situationsanpassad kompetens. Artikeln avslutas 

med att skribenten uttrycker sina egna känslor rörande fenomenet kompetens. Han menar att han 

längtar till den dag då arbetsplatserna återigen, i första hand, blir platser för arbete och inte 

”mysfabriker”. Då arbetsgivare ordentligt tänker igenom begreppet ”social kompetens” och om det 

verkligen är nyckelegenskapen för att kunna utföra arbetet (Dagens Nyheter 2011). 

 

Ytterligare en artikel, ”Kompetens som inte utnyttjas”, från Dagens Nyheter lyfter faktumet att en 

individs kompetenser kan överskuggas av att personen inte har förmågan att föra sin egen talan eller 

att omgivningens uppfattning ser en som avvikande på något sätt. Främst handlar denna artikel om 

konsultföretaget Left is Right som endast anställer personer med funktionsnedsättningar som 

exempelvis Aspergers syndrom och ADHD. Det huvudsakliga budskapet i artikeln är att 

arbetsgivare bör fokusera på de kompetenser som faktiskt krävs för att klara av att genomföra 

arbetet istället för att gå på magkänsla eller helt låsa sig vid att personen kanske inte är som normen 

anser att individer i samhället bör vara. Skribenten, Lotten Wiklund (2011), lyfter fram att stora 

delar av personer med dessa typer av funktionsnedsättningar ofta har ett gott sinne för detaljer och 

en stor förmåga att fokusera - egenskaper som många arbetsgivare eftersöker (Dagens Nyheter 

2011).  
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2.3 Syfte och frågeställningar 

Utifrån denna bakgrund är syftet med denna studie är att undersöka hur processen för individuell 

lönesättning går till i ett statligt företag samt hur det upplevs fungera av medarbetarna. För att få ett 

pedagogiskt perspektiv på denna studie så ligger fokus vid undersökningen på att se till hur stor del 

individers kompetens vägs in vid lönesättningen. Motiveringen till att välja ett statligt företag är att 

denna sektor har problematiserats samt diskuteras mest i media.  

 

Utifrån syftet blir, således, mina frågeställningar: 

1. Hur stor vikt läggs vid de anställdas kompetens när en bedömning av den individuella lönen görs 

i företaget? 

2. Hur upplever de anställda att lönesättningen i fungerar i förhållande till deras kompetens samt 

rent generellt i praktiken? 
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3. TEORI 

 

Avsnittet kommer att inledas med en redogörelse av tidigare forskning jag funnit relevant för 

studien. Forskningen berör ämnet i den mån att jag funnit den användbar trots att det varit svårt att 

finna exakta studier om ämnet. Teoretiska utgångspunkter utifrån vald litteratur kommer även att 

presenteras. Dessa teorier berör såväl individuell lönesättning och kompetens som separata 

begrepp som kompetensen som kriterium vid bedömning och individuell lönesättning. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om individuell lön och kompetens representeras av två studier. Den första 

studien, benämnd ”Individuell lönesättning som motivation” är genomförd av Jenny Bengtsson och 

Lina Frid (2011). Den andra studien ”Individuell lön i praktiken” är genomförd och skriven av 

Lotte Alsterdal och Jan Wallenberg (2009).   

3.1.1 Individuell lönesättning som motivation 

”Individuell lönesättning som motivation” är titeln på en studie som genomförts av Bengtsson och 

Frid, studerande vid Karlstad Business School. Studien är genomförd som ett examinationsarbete i 

Arbetsvetenskap C och handlar främst om användningen av individuell lönesättning som motivation 

på en av Sveriges fyra storbanker. Skribenterna tar upp Human Relations-teorin, Maslows 

behovshierarki, Herzbergs tvåfaktorteori gällande motivation samt McGregors X och Y-teori som 

gäller motivationen hos olika typer av människor och bygger sedan sin studie och egen teori med 

grund i dessa teoretiska utgångspunkter. Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka 

eventuella samband mellan individuell lönesättning och motivation i arbetet, samt att utforska för- 

och nackdelar med lönesystemet (Bengtsson & Frid 2011).  

 

Bengtsson och Frid (2011) problematiserar individuell lönesättning på så vis att teorin om 

individuell lön är positiv men att det är betydligt svårare att implementera fenomenet i praktiken 

och få det att fungera framgångsrikt och problemfritt. Vidare studerar Bengtsson och Frid (2011) 

lön som motivationsfaktor i förhållande till andra motivationsfaktorer i arbetet. De belyser även 

svårigheter som finns hos chefer att göra en objektiv bedömning av en individ och förmågan att 

sätta ”rättvis lön”.  

 

Då skribenternas studie främst rör lönesättning som motivation så är studiens huvudsakliga syfte 

och slutsats inte fullkomligt relevant för min studie. Det som motiverar mitt val av att ta med denna 

studie i min uppsats är faktumet att Bengtsson och Frid (2011) tar upp lön i förhållande till ett stort 

antal faktorer - men ej i förhållande till kompetens. De nämner lön efter personlighet, lön baserad 

på utbildning och erfarenhet samt konkurrensen mellan kollegor i förhållande till lön m.m. men inte 

någonstans i studien kan jag finna en diskussion kring lön i förhållande till kompetens. Jag kan 

återfinna ordet kompetens upprepade gånger i uppsatsen men kan inte se någon definition eller 

diskussion kring begreppet. De nämner exempelvis social kompetens, specialkompetens och 

kompetens hos chefer men mer information än så, exempelvis hur de resonerat kring begreppet, tas 

ej upp i studien. Likväl, i sin intervjuguide, nämner de begreppet kompetens utan att definiera det 

för respondenterna. Detta är, enligt min åsikt, något som skribenterna borde ha funderat på då 

begreppet idag har så spridda subjektiva betydelser och kan leda till missvisande resultat. Detta har 
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således blivit ytterligare en faktor som väckt mitt intresse i att just fokusera på begreppet kompetens 

i förhållande till individuell lönesättning.  

 

Den slutsats Bengtsson och Frid (2011) kan dra utifrån sin studie är att lön är en komplicerad 

motivationsfaktor då den både motiverar och skapar missnöje hos anställda. De menar att den 

viktigaste faktorn att ta hänsyn till när lönen skall sättas är rättvisa då känslan av rättvisa ökar 

motivationen hos de anställda. De kan även konstatera att det finns en generellt positiv inställning 

till individuell lönesättning - förutsatt att lönesystemet används korrekt. Vidare menar Bengtsson 

och Frid (2011) att det anses som orättvist att ge lika lön för lika arbete då två arbetstagare sällan 

utför exakt samma arbete trots samma befattning och därför bör belönas individuellt. De nämner 

även att personliga egenskaper, som exempelvis att vara positiv och visa engagemang samt att leva 

efter företagets värderingar, borde ge belöning (Bengtsson & Frid 2011). Detta är ett resonemang, 

som jag menar brister. Efterfrågade egenskaper hos medarbetarna är självklart viktigt för att främja 

företagets harmoni, men att väga in personliga egenskaper i lönesättningen, upplever jag som något 

som handlar om lönesättande chefens subjektiva bedömning av en individs egenskaper - och bör 

därför inte vara en faktor vid bedömning. Kompetens å andra sidan, att kunna omvandla dessa 

egenskaper, tillsammans med individens kunskaper, till reell handling, bör vägas in i bedömningen 

för var enskild anställds individuella lönesättning.  

3.1.2 Individuell lön i praktiken 

Lotte Alsterdal har tillsammans med Jan Wallenberg, som båda är forskare vid Arbetslivsinstitutet, 

genomfört en studie om individuell lön i praktiken för SKL. Det är en studie om verksamhet och 

lönesättning i kommunal sektor och rapporten är ett resultat av ett treårigt forsknings- och 

utvecklingsprojekt. Alsterdal och Wallenberg (2009) diskuterar bland annat frågor som rör 

förbättring av förutsättningar för att tillämpa ett individuellt lönesystem samt maktförhållanden i 

relation till individuell lönesättning. Skribenterna tar upp individuell lönesättning som något som 

kan ge både positiva och negativa konsekvenser. Individuell lönesättning innebär både möjligheter 

och svårigheter och kan utformas på ett flertal olika sätt med många olika konsekvenser (Alsterdal 

& Wallenberg 2009). 

 

Vidare är skribenterna noga med att informera om att deras rapport inte är en ”gör-så-här-bok” som 

gör individuell lönesättningen till något som är enkelt att hantera och de kommer inte heller med 

några lösningar som går att implementera i företag. Varje företag är unikt och det krävs att 

lönefrågan kontinuerligt arbetas med inom företaget med utgångspunkt i den egna verksamheten.  

 

Alsterdal och Wallenberg (2009) inleder med en kort bakgrund till det studerade ämnet och går 

sedan djupare in på olika viktiga delar av den individuella lönesättningsprocessen. De tar upp olika 

fallexempel och citat som problematiserar fenomenet och ger sedan sina egna kommentarer till 

dessa. Detta är ett genomgående tema i genom hela rapporten. 

Likt Bengtsson och Frid (2011) tar Alsterdal och Wallenberg (2009) upp begreppet kompetens vid 

ett flertal tillfällen i sin studie. Främst använder de begreppet som yrkesrelaterad kompetens, 

exempelvis ”juridisk kompetens” eller ”chefskompetens”. Inte heller i denna studie finns en 

definition av begreppet och jag kan inte finna någon diskussion gällande kompetens, utifrån den 

definition jag valt att använda, i förhållande till den individuella lönesättningen. Denna studie gäller 

individuell lönesättning i praktiken men är främst genomförd som en studie utifrån chefers 



8 

perspektiv och med förslag på hur systemet kan tillämpas inom organisationer. Det är inte 

specificerad till ett enskilt företag och hur individuell lönesättning tillämpas och upplevs fungera 

just där.  

 

Slutsatsen i denna studie är att frågeställningarna de formulerar i inledningen av sin studie inte går 

att svara på rakt av. Det krävs mycket vägande - fram och tillbaka - och det finns fler aspekter att ta 

hänsyn till än vad som kan tros. Alsterdal och Wallenberg (2009) menar ”att tillämpa individuell 

lönesättning som en del i ett verksamhetssammanhang handlar främst om förhållningssätt och om 

att arbeta sig fram till lokala lösningar”. De menar även att det i ett sådant utvecklingsarbete blir det 

omöjligt att skylla svårigheter på något eller någon. Det gäller snarare att försöka närma sig en 

komplicerad fråga utifrån insikten att det inte finns fullständigt självklara svar men att man genom 

arbete ändå kan åstadkomma en hel del (Alsterdal & Wallenberg 2009).  

3.2 Litteratur 

Följande litteraturgenomgång berör såväl individuell lönesättning som kompetens och med 

utgångspunkt nedanstående teorier har jag valt att genomföra min studie. Jag har gjort ett strategiskt 

val i att använda mig av litteratur som berör just individuell lönesättning ur ett kompetensperspektiv 

och genom en sammanflätning av nedanstående genomgångar har jag försökt bygga en god 

teoretisk grund att stå på.  

3.2.1 Individuell lönesättning - lönar det sig? – Nilsson & Ryman 

I denna bok undersöks vilka vetenskapliga fakta som finns om den individuella lönesättningen och 

dess effekter för individen, för företag/offentlig verksamhet och för samhället i stort. Boken är ett 

resultat av ett samarbete mellan en forskare, Tommy Nilsson samt en arbetslivsjournalist, Annbritt 

Ryman.  

 

Fenomenet ”individuell lönesättning” har med raska steg spridit sig i Sverige. Under loppet av en 

dryg tioårsperiod har man, inte minst inom offentlig sektor, övergått från centralt uppgjorda 

löneavtal till lokala och till viss del även individuella löneuppgörelser. I dessa uppgörelser har de 

lokala parterna nu möjlighet att påverka löneutrymmet och dess fördelning på individer för samtliga 

anställda (Nilsson & Ryman 2005). Den individuella lönesättningen väcker många åsikter och delar 

många skilda uppfattningar. Främst styrs uppfattningarna om individuell lönesättning av starka 

övertygelser om dess för- eller nackdelar. Därav är syftet med Nilsson och Rymans (2005) bok att 

analysera fenomenet individuell lönesättning, granska de antaganden som ligger bakom dessa 

övertygelser samt att pröva dess hållbarhet. Vidare vill författarna försöka skapa inblick och 

överblick för de som är intresserad av ämnet och som har till uppgift att hantera denna komplexa 

fråga i vardagen.  

För att få så korrekta fakta som möjligt har författarna koncentrerat sig på att undersöka 

vetenskapliga fakta om den individuella lönesättningens effekt på arbetsmotivation, produktivitet 

och resultat. Med andra ord, en fråga om den individuella lönesättningens lönsamhet för individen, 

för företaget och för samhället? Ytterligare en intressant fråga som Nilsson & Ryman (2005) lyfter 

är om individuell lönesättning uppfattas som mer rättvis än andra sätt att sätta lön och vad som 

egentligen är ”rättvis” lön?  

 

Vad är då egentligen individuell lönesättning? Enligt Nilsson och Ryman (2005) finns det ingen 

entydig definition av vad som menas med individuell lönesättning. Hur pass individuell den 
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individuella lönen är i verkligheten varierar mycket mellan sektorer, branscher och företag och till 

och med mellan avdelningar inom företag. I praktiken kan den individuella lönesättningen innebära 

alltifrån enskild överläggning mellan individ och närmaste chef till förhandlingar enligt 

kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare på lokal nivå. Vissa arbetsplatser saknar helt 

accepterade lönekriterier medan de på andra arbetsplatser är väl kända och accepterade. Detsamma 

gäller förekomsten av så kallade lönesamtal (Nilsson & Ryman 2005). Det finns ytterligare en 

faktor att ta hänsyn till vid individuell lönesättning. Denna gäller de två olika aspekter som finns 

vid fenomenet, lönesättning vid nyrekrytering samt lönesättning vid de årliga lönerevisionerna. Vid 

de årliga lönerevisionerna används sällan begreppet ”meriter” då arbetsgivaren vid dessa revisioner 

skall bedöma den anställdes duglighet och prestation snarare än dennes meriter. Nilsson och Ryman 

(2005) har i sin bok valt att fokusera på den individuella lönesättningen vid lönerevision vilket även 

är det jag valt att studera vid genomförandet av min studie.  

 

Nilsson och Ryman (2005) nämner att det knappt finns någon information att tillgå om 

tillämpningen av individuell lönesättning inom privat sektor, trots att det är där man praktiserat den 

längst. Fokus i deras bok, såväl som i min studie, ligger således på offentlig sektor.  

 

Vidare tar författarna upp begreppet ”kompetens” och hur det ofta används i dagligt tal för att 

beskriva en medarbetares prestationer och duglighet. Det är ofta oklart dock om kompetens är något 

man skaffar sig genom yrkeserfarenhet, formell utbildning, övning av färdigheter och förmågor 

eller om det är något man besitter i form av personliga egenskaper. Det kanske till och med är en 

mix av alltihop? För att konkretisera detta har författarna skapat en principskiss över de vanligaste 

faktorerna och hur de brukar tolkas, uttryckt i lönekriterier. De har även gjort en uppdelning på 

formella respektive individuella faktorer för att försöka visa hur olika typer av kompetenser 

relaterar till olika typer av kriterier (Nilsson & Ryman 2005). Principskissen presenteras på 

nästkommande sida i uppsatsen (Figur 1).  
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Nilsson och Ryman (2005) menar att det är faktorerna prestation och duglighet och bedömningen 

av dessa som utgör den största utmaningen vid individuell lönesättning. Detta beror på att dessa 

berör den enskilda medarbetarens personliga färdigheter, förmågor och ibland till och med 

egenskaper. Det varierar självklart från verksamhet till verksamhet hur de tolkas och uttrycks i mer 

konkreta lönekriterier. Det mest problematiska att omvandla till konkreta och begripliga 

lönekriterier är enligt författarna duglighet. Det är även därför detta har blivit det mest 

omdebatterade. Både arbetsgivare och arbetstagare är dock överens om att kriterier som är kopplade 

till just denna faktor ska ha stor betydelse vid lönesättningen (Nilsson & Ryman 2005). 

 

Nilsson och Ryman (2005) vill även betona att, även om det finns väl utarbetade lönekriterier eller 

inte, så handlar individuell lönesättning i stor utsträckning om den lönesättande chefens subjektiva 

bedömning av en medarbetare. Någon ”objektiv” individuell lönesättning existerar inte. Därmed 

finns även utrymme för upplevelse av orättvisa och missnöjde bland såväl anställda som chefer. Det 

som således är själva kärnan i den individuella lönesättningen - den bedömning som skall göras av 

individens prestationer och duglighet - utgör samtidigt systemets mest problematiska del (Nilsson 

& Ryman 2005)  

 

Figur 1 - Principskiss över lönekriterier. Fritt efter boken Individuell lön - 

Lönar det sig?( Nilsson & Ryman 2005) 
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Vidare tar författarna upp ett annat fenomen som delvis undergräver möjligheten till upplevelse av 

lönerättvisa - att inte öppet redovisa de anställdas löner. Flertalet arbetsplatser har medarbetare som 

inte vet vad en arbetskamrat tjänar vilket leder till att det inte kan göras några lönejämförelser. 

Fördelen med offentlig sektor, i denna aspekt, är att offentlighetsprincipen råder vilket innebär att 

uppgifter om de anställdas löner betraktas som offentliga handlingar (Nilsson & Ryman 2005).  

 

Författarna tar upp en rad svårigheter med individuell lönesättning och där vill jag främst lyfta 

svårigheten de tar upp gällande chefers bristande kompetens. De menar att de flesta anställda menar 

att de vill ha individuell lönesättning men att de ofta är missnöjda med hur det fungerar i praktiken. 

Detta tyder på att det finns en hel del att förändra och förbättra för att de individuella lönesystemen 

ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Här finns ett missnöjde både med grunderna för 

lönesättningen samt i vilken utsträckning arbetsinsatsen faktiskt påverkar lönen (Nilsson & Ryman 

2005). Chefers kompetens ifrågasätts i flertalet studier och detta gäller främst den praktiska 

tillämpningen av individuell lönesättning. Många chefer anser sig förhindrade att verkligen 

differentiera lönerna av både ekonomiska och strukturella skäl. De anser i de flesta av dessa fall att 

”det finns så lite att fördela” samt att ”det är svårt att ta hänsyn till verksamhetens totala 

lönestruktur”.  

 

Avslutningsvis listar författarna fem olika förutsättningar för en fungerande individuell 

lönesättning. De vill med dessa slutsatser ”bidra till diskussioner ute på arbetsplatser om hur man 

bygger lönesystem som främjar verksamheten och ger fler nöjda medarbetare och färre frustrerade 

chefer än idag” (Nilsson & Ryman 2005).   

  

  

 

 

 Ett gott ledarskap som innebär chefer med kompetens att kontinuerligt kommunicera verksamhetens mål och föra dialog 

med varje medarbetare om såväl individuella mål som individuell utveckling i arbetet. Detta kräver kontinuerlig satsning på 

ledarutveckling i dessa hänseenden.  

 

 Väl kända, tydliga och accepterade lönekriterier för framför allt individuella faktorer som prestation och duglighet. Det finns 

dock inga garantier för att systemet med individuell lönesättning för legitimitet bara för att man har tydliga kriterier. 

Legitimiteten hos systemet beror också på hur kriterierna är framtagna, (högsta legitimitet tycks nås om medarbetarna deltar 

i utformandet av kriterierna) och framför allt hur lönesättningsprocessen fungerar i praktiken. Upplever medarbetarna att de 

kan påverka sin lön? Att löneskillnaderna är sakligt grundade och rättvisa? Här spelar återigen ledarskapet en viktig roll. 

 

 Att lönesystemet utvecklas i samklang med övriga arbetsvillkor, dvs. kopplas till verksamhetens mål och anpassas till arbetets 

art, den egna arbetsplatsen och människorna som arbetar där. Införande av individuell lönesättning med hjälp av färdiga 

”koncept”, som saknar koppling till den egna verksamheten och förankring bland de anställda, riskerar att bli 

kontraproduktivt.  

 

 Att lönesamtalen blir lönesättande, dvs. att de chefer som för lönesamtal med sina medarbetare också har befogenhet att 

sätta lön. 

 

 Tid för diskussion och reflektion mellan chefer och medarbetare om lönesystemets för- och nackdelar. Kontinuerlig översyn 

och genomförande av förbättringar. 

 

Figur 2 - Förutsättningar för en fungerande individuell lönesättning. Fritt efter boken 

Individuell lön - Lönar det sig? (Nilsson & Ryman 2005) 
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3.2.2 Rätt lön på rätt sätt – Andersson & Harriman 

Lönebildningsexperten Anita Harriman tillsammans med arbetslivskonsulten Eva R Andersson tagit 

fram en metod för att utifrån värdering av arbetets krav, härleda och bedöma kvalifikationer och 

kompetens som har betydelse för en individuell lön. Detta beskrivs i deras bok ”Rätt lön på rätt 

sätt” som inleds med råd och vägledning om kvalifikationsbedömning med arbetsvärdering som 

grund och avslutas med ett fördjupande avsnitt om kompetensbegreppet, arbetsvärdering som 

metod, könsneutralitet i bedömningen m.m.  

 

Författarna inleder sin bok med att fokusera grunden för individuell lönesättning till två faktorer, 

Vad? - som svarar på frågan vad som krävs i ett arbete, dvs. arbetsuppgifternas svårighetsgrad och 

ansvar = arbetskraven. 

Hur? - som svarar på frågan hur individen utför arbetet, dvs. förmågan och sättet att uppfylla 

arbetskraven = individuella kvalifikationer (Andersson & Harriman 1999).  

 

Arbetskraven och kvalifikationerna måste vara väl genomtänkta och även väl definierade så att de 

förhindrar skilda tolkningar. Relevans för verksamheten måste även självklart vägas in. Andersson 

och Harriman (1999) vill genom sin modell tydliggöra skillnaden mellan vad ett arbete kräver och 

hur det utförs. På så sätt kan arbetstagaren rättvist bedömas utifrån de specifika krav som just 

dennes arbete kräver. Författarna grundar, till stor del, sina teorier på HAC-systemet (HAC är en 

förkortning av initialerna för de som konstruerat systemet, Anita Harriman och Carin Holm). HAC-

systemet är en systematisk arbetsvärdering som är uppbyggd på välformulerade arbetsbeskrivningar 

och ger bred information om arbetsinnehåll, arbetsorganisation och arbetsförhållanden. Detta 

system är konstruerat som en grundläggande modell för arbetsvärdering, som ska ge stöd och 

vägledning åt företag och organisationer som vill tillämpa ett modernt och könsneutralt 

arbetsvärderingssystem. Denna modell kan användas på många arbetsplatser då den ger en struktur 

och definierar faktorer och aspekter i generella termer (Andersson & Harriman 1999). Detta innebär 

således att systemet inte är färdigt att direkt användas inom någon arbetsplats utan måste 

kompletteras och anpassas till den verksamhet där man önskar använda det. Utifrån den 

grundläggande strukturen ska företaget alltså utveckla ett eget arbetsvärderingssystem som en del 

av en aktiv lönepolitik på arbetsplatsen. En anpassning av grundmodellen skall då ge större och 

bättre kunskap om arbetsorganisationens och de olika arbetenas innehåll.  

 

HAC-systemet är ett faktorvärderingssystem, vilket innebär att de krav som arbetet ställer bryts ner 

i ett antal faktorer. Vidare bedöms varje faktor enligt ett antal olika nivåer som beskriver kravens 

storlek. Grundmodellen i systemet är uppbyggd kring fyra huvudområden - kunskaper och 

färdigheter, ansvar, ansträngning samt miljö och risk (Andersson & Harriman 1999). Inom dessa 

fyra huvudområden finns totalt tretton faktorer som kan användas vid bedömning av kraven i 

arbetet. Det första området kunskaper och färdigheter innehåller fem faktorer, ansvar består av fyra 

och de sista två områdena, ansträngning samt miljö och risk består av två faktorer vardera. Vidare 

innehåller flera av dessa faktorer ett antal olika aspekter som belyser sammansättningen och 

definierar faktorn. Modellen blir väldigt flexibel och lätt att anpassa genom faktorerna och 

aspekterna som är knutna till de fyra huvudområdena.  
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Utifrån HAC-systemet har författarna skapat en kvalifikationsmodell som kan användas vid olika 

löneavtal och vid individuella lönesättningar. Denna modell utgår främst ifrån huvudområdena 

kunskaper och färdigheter samt ansvar. Lämpligt är att använda en gemensam uppsättning av 

kvalifikationer som gäller alla och sedan komplettera modellen med specifika kvalifikationer som 

gäller inom särskilda yrkes- eller verksamhetsområden. Avtalens grundläggande principer för 

lönesättning är utgångspunkten för lokala lönekriterier. Dessa kriterier anges ofta i allmänna termer 

hos företag/organisationer då de utgör en bas för kvalifikationer som är gemensamma för alla på 

arbetsplatsen. Andra kvalifikationer läggs till efter vad arbetsprofilen kräver för arbetet och kan 

sedan tillsammans med de gemensamma kvalifikationerna ligga till grund för arbetstagarens 

individuella bedömning (Andersson & Harriman 1999).   

 

Likt Nilsson och Ryman (2005) tar författarna i detta avsnitt upp faktumet att en bedömning aldrig 

är objektiv. De lyfter vikten av att uppmärksamma sambanden mellan kvalifikationerna i modellen 

och den faktiska bedömningen av medarbetarens egenskaper. Egenskaper som är irrelevanta för 

arbetets utförande skall ej bedömas utan avsikten är att reflektera över arbetstagarens relevanta 

kunnande och ansvarstagande (Andersson & Harriman 1999). Viktigt är därför att berörda chefer 

får de kunskaper och det stöd som behövs för att förverkliga ett sådant tillvägagångssätt. En säker 

och korrekt grund krävs därför för att rättvist kunna differentiera lönen och de lönepåslag som 

arbetstagaren erhåller vid exempelvis en lönerevision. Därefter kan den individuella lönesättningen 

Kunskaper och färdigheter 

Utbildning 

Upplärning/fortbildning 

Fysiska färdigheter 

finmotorik, koordination, sinnesorgan, övrig fysisk färdighet 

Intellektuella färdigheter 

problemlösning, kreativitet, självständighet, anpassning/utveckling, mångsidighet, 

beslutsfattande 

Sociala färdigheter 

kommunikation/samverkan, kontakter, kulturförståelse 

 

Ansvar 

Ansvar för materiella värden och information 

Ansvar för arbetsledning 

Ansvar för människor 

Ansvar för planering, utveckling och resultat 

 

Ansträngning 

Fysisk ansträngning 

arbetstyngd, muskelanspänning, arbetsställning, sinnesorgan 

Psykisk ansträngning 

koncentration, enformighet, tillgänglighet, ständig anpassning eller utveckling, påfrestande 

relationer, stress 

 

Miljö och risk 

Fysisk miljö 

obehagliga fysiska förhållanden, obehagliga föroreningar, onormal vistelse 

Risk för egen skada eller sjukdom 

Figur 3 - Sammanställning över HAC-systemets huvudområden, faktorer och 

aspekter. Fritt efter boken Rätt lön på rätt sätt (Andersson & Harriman 1999) 
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ha en rörlig roll för verksamheten och för den enskilde anställdes möjlighet till att själv påverka 

lönen (Andersson & Harriman 1999).   

 

Andersson och Harriman (1999) problematiserar begreppet kompetens och vad fenomenet 

egentligen innebär. De konkretiserar begreppet och ger det den definition som jag valt att utgå ifrån 

i denna studie. ”För att anses kompetent måste en person kunna använda sina kunskaper och 

egenskaper på ett ändamålsenligt sätt” är den definition författarna utvecklat. Med kunskaper menas 

teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter och med egenskaper anses de personliga 

egenskaper var enskild individ besitter. De menar att allt tillsammans gör en individ kompetent och 

har utvecklat en modell för att lättare kunna överblicka definitionen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna upplever att kompetens är ett ord som är lätt att använda men svårt att definiera 

samtidigt som att de menar att alla är överens om att lönen skall vara relaterad till kompetens. De 

har studerat ett flertal andra forskares och författares definitioner av begreppet men har, efter 

flertalet överväganden och trots den egna definitionen, valt att utesluta begreppet ur själva 

kvalifikationsmodellen. Innebörden i ordet kompetens, menar författarna, är inte bara mångtydigt 

utan används också oprecist och ofta i sammanhang där könsbundenhet eller särskiljande av könen 

ska beskrivas eller förklaras. De ser kompetens som större och mer sammansatt begrepp än de 

kvalifikationer de beskriver utifrån definierade krav i ett arbete. Således menar Andersson och 

Harriman (1999) att begreppet inte är nödvändigt vid lönesättning utan att man istället bör utgå från 

en kvalifikationsmodell med tydligare riktlinjer för vad som faktiskt förväntas av individen i en viss 

arbetsposition.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Definition av kompetens. Fritt efter boken Rätt 

lön på rätt sätt (Andersson & Harriman 1999) 
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3.2.3 Kompetensbaserad personalstrategi - Lindelöw 

Malin Lindelöw (2008) menar att en kompetensbaserad personalstrategi är nödvändig för att ett 

företag ska överleva på lång sikt. Hennes bok riktar sig såväl till personalvetarstuderande som till 

rekryterande chefer och personalspecialister i företag och organisationer och tar upp vikten av just 

kompetens vid både rekrytering och lönesättning.  

 

Lindelöw (2008) beskriver människan som en komplex varelse som inte består av en rad 

kvantifierbara dimensioner. Vi alla har olika delar av oss som samverkar för att i varje ny livsfas 

skapa en unik helhet. I arbetspsykologiska sammanhang bör man se människan i ett 

helhetsperspektiv - en kombination av personlighet, förhållningssätt, motivation, intressen, 

genetiska förutsättningar, social bakgrund, livssituation, livsfas, begåvning och färdigheter. Alltså 

ett väldigt stort antal olika aspekter bör vägas in då bedömning av en individ skall göras. Alla dessa 

faktorer samverkar och skapar en helhetsbild - vi är inte bara summan av våra intellektuella 

förutsättningar, motivationer och vår personlighet (Lindelöw 2008).  

 

Det Lindelöw (2008) gör i sin bok är att sammanfatta dessa olika aspekter på ett meningsfullt sätt i 

förhållande till just arbetslivet. Lindelöw (2008) delar således in den kompetens och de 

förutsättningar en organisation behöver från sina medarbetare i en struktur med sex olika områden: 

utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, intresse och utvecklingspotential samt praktiska 

förutsättningar och övriga krav. Det kan ses som svårt att skilja på de olika områdena då de i viss 

mån påverkar varandra - men faktum är att de har olika innebörd. Lindelöw (2008) fördjupar 

resonemangen kring de områden som nämns ovan på ett systematiskt sätt. Jag kommer, kort, att 

beskriva de olika områdena utifrån Lindelöws (2008) resonemang. Området kompetens kommer att 

beskrivas något mer fördjupat då jag anser det relevant för studien.  

 

Utbildning handlar om de formella krav som ställs på de anställda. Detta formella krav rör sig om 

utbildningar, kurser, examina, legitimationer, certifikat med mera. För somliga yrken är de formella 

kraven högre och tydligare än för andra yrken, som exempelvis för läkare eller lärare. (Lindelöw 

2008) 

 

Erfarenhet är något betydligt bredare än utbildning och innefattar alla de erfarenheter personen 

samlat på sig i allt den gjort eller varit med om. Främst brukar vikt läggas vid arbetslivserfarenhet 

men vissa arbetsgivare fokuserar även på generell erfarenhet som kan ha erhållits vid studier eller i 

privatlivet. Vid rekrytering anges även ofta under hur lång tid erfarenheten bör ha byggts upp, 

exempelvis ”tre års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete”. (Lindelöw 2008) 

 

Kunskap handlar, till skillnad från utbildning och erfarenhet, om något tydligt och specifikt som en 

person tar med sig in i en arbetssituation. Kunskaper rör sådant man kan - och är oberoende av hur 

man skaffat sig dessa kunskaper. Detta kan handla om kunskaper i ett visst affärssystem eller 

arbetsrättsliga kunskaper. (Lindelöw 2008) 

 

Kompetens rör individers mer underliggande disposition och utgörs av de färdigheter och 

förhållningssätt vi använder oss av för att åstadkomma en yrkesmässig prestation. Färdigheter är 

kognitivt eller analytiskt betingande och handlar om förmågan att utföra vissa typer av uppgifter. 

Dessa förmågor kan vara verbal förmåga eller förmågan att arbeta med siffror. Förhållningssätt 
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bygger snarare på individens personlighet och utgör således ett komplement till färdigheterna. De 

beskriver främst individens typiska beteende samt hur personen brukar agera och reagera i olika 

typer av situationer (Lindelöw 2008).  

 

Olika arbetssituationer ställer olika krav på individen och vissa förhållningssätt är mer eftertraktade 

och effektiva än andra i ett givet sammanhang. Att ta dagen som den kommer är kanske inte så 

eftertraktat i en situation som kräver struktur och planering. Förutom att effektiviteten ökar om vi 

sätts in i en situation som matchar vårt individuella förhållningssätt så trivs vi oftast bäst i dessa 

situationer också.   

 

När en organisation arbetar med kompetensbegreppet är det mycket viktigt att alla i organisationen, 

så väl anställd som ledning, lägger samma innebörd i de olika begrepp som används. Även om vissa 

begrepp säger sig själva så finns alltid utrymme för individuell tolkning. Att skapa en 

kompetensmodell är den strategi som Lindelöw (2008) rekommenderar för att alla parter skall vara 

enade om vad de olika begreppen innebär. Lindelöw har således utvecklat ett förslag till en 

kompetensmodell som är framtagen med hänsyn tagen till de stora begåvnings- och 

personlighetsteorierna men som även innefattar relevanta aspekter på motivation (Bilaga I). Vidare 

har dessa begrepp prövats mot ett trettiotal organisationer och sedan utvecklats och omformulerats 

utifrån praktiska behov samt konkreta observationer.  

 

I kompetensmodellen går att återfinna 31 olika färdigheter och förhållningssätt som anses vara 

relativt heltäckande - men det finns naturligtvis undantag. Somliga arbeten ställer mycket specifika 

eller ovanliga krav som därav inte täcks av modellen. I modellen kategoriserar Lindelöw (2008) 

begreppen till fyra kategorier, personliga förmågor, sociala färdigheter, ledarskapsförmågor samt 

intellektuella färdigheter. Begreppen är, enligt Lindelöw (2008), utformade så att de i möjligaste 

mån reflekterar olika dimensioner och då inte överlappar varandra. Genom kompetensmodellen har 

alltså gemensamma begrepp skapats kring de olika dimensioner som anses viktiga för att de 

anställda ska kunna utföra de arbetsuppgifter de ställs inför och för att de ska kunna fungera väl i 

organisationskulturen. Genom kompetensmodellen har även ett gemensamt språk hittats och därav 

kan kommunikation ske lättare mellan olika parter (Lindelöw 2008). Författaren lyfter denna 

modell och menar att den kan ligga till grund för rekrytering såväl som vid lönerevision. Viktigt är 

att man är noggrann och verkligen tydliggör - för sig själv och andra - vilka som är 

framgångsfaktorerna i arbetet.  

 

Intresse och utvecklingspotential gäller den potential som personen har för att utvecklas i 

förhållande till omvärldens krav på snabba förändringar och utveckling. Personen skall fungera i 

den framtida organisation, kanske till och med som ledare och därför ligger det även vikt vid att 

fokusera på denna aspekt vid bedömning. (Lindelöw 2008) 

 

Praktiska förutsättningar och andra typer av krav är den avslutande punkten i uppställningen 

ovan och handlar om de krav som är svåra att placera in på något av de ovanstående områdena. 

Detta kan exempelvis beröra mer konkreta aspekter som lokalfrågor eller arbetstider. Det kan även 

gälla attitydfrågor eller den fysiska form som krävs för att klara av ett visst arbete. (Lindelöw 2008)  

 



17 

För att en kompetensbaserad personalstrategi ska bli trovärdig menar Lindelöw (2008) att det måste 

finnas någon form av individuell lönesättning. Syftet med detta avslutande avsnitt är att tydliggöra 

hur en kompetensbaserad personalstrategi kan användas som ett led i lönearbetet, nämligen i 

definitionen av lönekriterier. Om individen i företaget värderar lönen och den enskilda 

löneutvecklingen som ett viktigt resultat av arbetet, och tror på sin egen förmåga att kunna inta de 

förhållningssätt som efterfrågas i tjänstens kravspecifikation, så ökar sannolikheten att de kommer 

att prestera på det sätt som önskas. Således blir kraven på organisationen att det finns tydliga ramar 

och tydlig information för medarbetarna rörande de krav som ställs på dem samt att faktiskt belöna 

rätt beteende, dvs. knyta löneutvecklingen till den kravspecifikation var individ erhåller för 

respektive tjänst. Viktigt i denna aspekt är även att belysa faktumet att lönen inte kan vara helt 

beroende på medarbetarens prestation utifrån kravprofilen utan det är även viktigt att räkna in 

prestation i förhållande till hur andra har presterat. Lönesättande chef har som regel alltid en pott att 

fördela på sina anställda, och därför är ett rättvist övervägande viktigt och chefen bör således vara 

så objektiv som möjligt i sin bedömning - trots att detta kan upplevas som svårt. En enskild 

anställds lön är resultatet av ett väldigt komplext samspel mellan ett antal olika faktorer och ingen 

personalstrategi kan göra lönesättningen fullständigt självklar eller enkel (Lindelöw 2008). 

 

Goda skäl finns till att använda en kompetensbaserad personalstrategi som grund i organisationens 

lönepolitik, menar Lindelöw (2008). Det skapar, för medarbetarna, ett tydligt flöde mellan de 

förväntningar och mål som organisationen specificerar för dem. Samtidigt underlättas chefernas 

arbete genom att personal- och lönesättningsarbetet kan byggas på en underliggande struktur 

(Lindelöw 2008).   

3.2.4 Sammanfattning av litteratur 

All litteratur jag valt att arbeta med berör fenomenet individuell lönesättning samt begreppet 

kompetens på ett eller annat vis och jag upplever ett genomgående mönster. Nilsson och Ryman 

(2005), Andersson och Harriman (1999) samt Lindelöw (2008) har alla valt att bryta ner begreppet 

kompetens till ett flertal olika, lättare definierbara, aspekter som kan ligga till grund vid individuell 

lönesättning. Ytterligare en faktor som är gemensam för all litteratur är belysa vikten av chefens 

förmåga att göra en objektiv bedömning. Det är inte fullt möjligt att genomföra en helt objektiv 

bedömning men viktigt är ändå att bejaka detta och i så stor utsträckning som möjligt se till att 

chefens subjektiva uppfattning rörande en medarbetare inte ligger till grund vid bedömning av den 

individuella lönen. 
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4. METOD 

 

I detta avsnitt presenteras metodval samt tillvägagångssätt, med motivering, vid utformande och 

genomförandet av min studie. Ytterligare områden som berörs i detta avsnitt är forskningsetik vid 

genomförandet av min studie samt överväganden gällande studiens validitet och reliabilitet.  

 

4.1 Val av metod 

Då syftet med denna studie är att ta reda på hur stor vikt lönesättande chef lägger på kompetensens 

inflytande vid lönesättning i statlig sektor samt att undersöka hur uppfattningen kring det ser ut hos 

de anställda har jag valt att kombinera kvalitativ med kvantitativ forskningsmetod. För att få en 

fördjupad kunskap om just arbetet kring och genomförandet av individuell lönesättning i den valda 

organisationen har en intervju med en HR-specialist som, bland annat, arbetar med företagets 

löneprocesser genomförts. En enkätstudie har även genomförts där enkäter distribuerades ut till 

strategiskt utvalda anställda i företaget för att få en bred kunskap om hur lönesättningen upplevs 

fungera i företaget, i förhållande till (bland annat) kompetens. 

4.2 Val av respondenter 

Fokusgruppen vid enkätundersökningen är alla de anställda i det statliga företaget som ämnas 

studeras. Enkäten har distribuerats ut till 98 stycken av företagets anställda med syfte att få ta del av 

deras uppfattning kring den individuella lönesättningen. Dessa 98 personer motsvarar 13% av 

företagets anställda. Anledningen till att jag valt att skicka enkäten till just dessa 98 personer är att 

dessa anställda är medlemmar i SACO (Sveriges akademikers centralorganisation). SACO är en 

organisation som driver frågor om anställningsförhållanden och yrkesutövning. De driver dessa 

frågor utifrån en värdegemenskap baserad på förbundsmedlemmarnas utbildning, kunskap samt 

kompetens. Anledningen till valet att skicka till SACO-medlemmar är att jag anser att deras 

fackliga medlemskap kanske ger dem en bredare kunskap och en bättre förståelse kring de frågor 

som ställs i enkäten - som i sin tur kan leda till ett mer validt resultat. Lite drygt hälften av 

företagets anställda är medlemmar i SACO. Dessa 98 personer anses, enligt min åsikt, kunna 

representera företagets population då de är fördelade på olika avdelningar samt består av mer än en 

tiondel av företagets anställda. Det finns ingen exakt procent på hur många som bör delta vid enkät 

för att få ett representativt resultat men då mina svaranden är fördelade över alla olika avdelningar i 

företaget och dessa deltaganden motsvarar fler är 10% av företagets anställda är de representativa 

för populationen. Ingen information finns om de olika enkätdeltagarna förutom att de arbetar i det 

studerade företaget och att de är medlemmar i SACO, samt att de är jämt fördelade mellan 

företagets avdelningar. Vidare har jag, genom min enkät, fått ta del av under hur lång tid, med 5-

årsintervaller, som de arbetat i företaget samt hur de ställer sig till olika frågor och påståenden 

gällande individuell lönesättning och kompetens.  

 

Som beskrivet i avsnittet ”val av metod” så har en intervju med en HR-specialist genomförts. Detta 

för att få en fördjupad kunskap om just arbetet kring och genomförandet av individuell lönesättning 

i den valda organisationen. Anledningen till att valet att inte genomföra fler intervjuer än en är 

främst för att intervjuns syfte var att ge mig en uppfattning om hur lönesättningsprocessen går till i 

företaget samt att få information, från någon i ledningen, hur det upplevs fungera. Då min 

respondent arbetar med både personalfrågor och löneprocesser så ansåg jag honom vara ett 
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exemplariskt val för att få fram den information jag såg mig behöva inför min studie. Ytterligare ett 

syfte med att inte använda fler intervjuer var bristen på tid och resurser. Då arbetets tid disponerats 

till tio veckor och jag som skribent genomför arbetet ensam ansåg jag projektet, i att hålla fler 

intervjuer kombinerat med min enkätstudie, för stort.  

 

Jag vill vara noga med att uttrycka att enkäten skickades ut efter genomförd intervju. Detta är ett 

medvetet val då jag tänkt samla information vid intervjun som sedan, eventuellt, skulle kunna lyftas 

samt belysas i min enkät. Motiveringen till varför enkäten inte skickats ut till fler än 13 % var likväl 

här, som i ovanstående formulering, på grund av brist på tid och resurser men även att jag ansåg 13 

% som tillräckligt många respondenter för att ge ett trovärdigt och generaliserbart resultat då dessa 

13 % representerar fler än en tiondel av företagets anställda utspritt på olika avdelningar.  

4.3 Val av organisation 

Val av organisation ansåg jag inte vidare svårt. Då mitt syfte tydligt uttrycker att studien skall gälla 

en statlig organisation som tillämpar individuell lönesättning så gör det valet betydligt enklare. De 

enda kriterier som funnits i förhållande till organisationsval är att det är ett statligt företag som 

tillämpar individuell lönesättning. För att sedan göra valet ytterligare lite enklare har jag genomfört 

ett bekvämlighetsurval. I arbetets inledande fas kontaktades bekanta som arbetar, alternativt har 

kontakter, inom statlig organisation. Därigenom fick jag komma till ett statligt företag för att 

genomföra min undersökning. Organisationen kommer genom hela denna studie att förbli anonym 

då företaget, i sig självt, inte har något att göra med syftet i min studie. Fingerade namn kommer att 

användas. 

4.4 Upplägg och planering av intervju 

Innan arbetet med intervjuguide och planering av intervjun påbörjades såg jag till att fördjupa min 

kunskap i det valda ämnet att samt insamling av information om intervjuer och hur de, på bästa vis, 

skall genomföras. Jag såg även till att ha ett välformulerat syfte då detta ligger till stor vikt för att få 

ett resultat som kan tillämpas i min studie (Trost 2010). Då jag ville ha mycket underlag för min 

intervju kontaktade jag min respondent i förväg och bad om att få ta del av det material företaget 

använder gällande individuell lönesättning. Via mail erhölls då företagets lönepolicy, underlag för 

löneöverenskommelse, formulär för individuell uppföljning som berör alla anställda, inklusive 

chefer, samt informationsmaterial till medarbetarna om lönerevision. Utifrån detta material samt 

den kunskap jag samlat i ämnet formulerades en intervjuguide som avsågs användas vid 

intervjutillfället (Bilaga II). Jag bör dock poängtera att min intervjuguide kan ses som något otydlig 

för en betraktares ögon då vissa frågor rör information jag erhållit genom det underlag som 

tillhandahållits av företaget. Med tanke på vidmakthållandet av företagets anonymitet så har jag valt 

att inte publicera det erhållna materialet från företaget i min studie. Jag är således medveten om att 

även svaren på intervjufrågorna kan vara svåra att förstå för någon som inte tagit del av underlaget - 

och kommer därför att vara tydlig när jag beskriver resultatet av intervjun samt enkäten i den del av 

uppsatsen som benämns "resultat".  

 

Belysas bör även faktumet att intervjuguiden är just en guide, vilket innebär att vissa frågor 

möjligen inte behöver ställas då respondenten eventuellt kan komma att svara på dem ändå, samt att 

vissa följdfrågor kan dyka upp vid uttalanden vid intervjutillfället, som inte heller finns med i 

intervjuguiden. Jag har även försökt att hålla mig till relativt stora frågeområden då detta öppnar för 

ett djupare och mer utläggande svar hos respondenten som leder till att jag, genom min kunskap, 
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kan ställa mer riktade följdfrågor (Trost 2010). Ordningen på frågorna kan även komma att se 

annorlunda ut vid intervjutillfället men detta kommer inte att spela någon betydande roll för 

studiens resultat. För att skapa en god stämning och en mer dynamisk relation mellan mig och 

respondenten inleds intervjuguiden med några frågor rörande respondenten och hans bakgrund i 

företaget.  

4.5 Genomförande av intervju 

Då jag är ensam forskare vid denna studie så blev valet självklart att det endast skulle befinna sig en 

intervjuare vid intervjun - alltså jag själv. Samtalet inleddes med en presentation av mig själv och 

min studie. Respondenten fick även muntlig information om hans rättigheter vid intervjun samt att 

information om konfidentialiteten kring allt material. Respondenten uttryckte att han inte hade 

några problem med att hans personliga uppgifter presenteras i min uppsats men då jag informerade 

om att hans personliga uppgifter inte är relevanta för studiens resultat så gjorde vi en 

överenskommelse i att alla uppgifter behandlas med konfidentialitet samt att fingerade namn 

kommer att användas.  

 

Precis som ovan nämnt inleddes intervjun med att ställa några frågor för att bekanta mig med 

respondenten och för att lätta upp stämningen. Svaren på dessa frågor kommer inte att presenteras 

då dessa inte är relevanta för studien eller dess resultat. Jag valde att använda ljudupptagning med 

iPhone vid intervjun då detta leder till att risken för tappad data minskar. Syftet med ljudinspelning 

vid iPhone var även att undvika eventuell stress hos respondenten som skulle kunna uppkomma om 

jag valt att föra anteckningar under tiden respondenten talar. Stressfaktorn är således ytterligare en 

motivering till varför valet av ljudupptagning via iPhone valdes istället för att föra anteckningar. 

(Kvale & Brinkmann 2009) 

 

Min respondent fick bestämma plats för intervjun då jag ville att han skulle känna sig så bekväm 

och trygg som möjligt (Trost 2012). Resultatet blev ett avskilt rum på företaget där respondenten 

arbetar. Då min respondent tog tid ifrån sin arbetsdag till att delta i min intervju ville jag att 

intervjun skulle ske på hans premisser, detta för att visa respekt och tacksamhet för att han ställer 

upp och hjälper mig att göra min forskning och studie möjlig. Innan intervjustart fick jag en kort 

rundvandring på avdelningen där min respondent arbetar vilket personligen upplevdes som något 

positivt då vi fick möjligheten att bekanta oss ytterligare innan vi slog oss ned för att inleda 

intervjun.  

 

Vid intervjutillfället var jag noga med att inte avbryta respondenten under tiden han pratade. Jag var 

även noga med att vara väl inläst på ämnet samt väl inläst på det material som tillhandahållits från 

företaget. Detta då jag ville gardera mig för eventuella frågor rörande mitt ämne eller eventuella 

uttryck som är unika för företaget. Ytterligare en motivering till detta var att respondenten skulle 

känna att jag var väl bekant med mitt ämne då detta kan motivera honom att prata fritt och 

fördjupat. (Kvale & Brinkmann 2009) 

4.6 Upplägg och planering av enkät 

Det var ett medvetet val i att välja att konstruera min enkät efter intervjutillfället då jag delvis ville 

grunda mina enkätfrågor utifrån den information som skulle komma att erhållas vid min intervju 

(Bilaga III). Då enkäten skulle komma att skickas ut till närmare 100 respondenter så valde jag att 

formulera mina frågor med svarsalternativ, utan möjlighet till fritext. Då det inte heller är relevant 
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för min studie att få personlig information kring respondenterna så gjordes ett val i att utesluta alla 

frågor rörande kön, ålder samt andra personliga aspekter. Den enda sakfråga rörande 

enkätdeltagarna som medvetet inkluderats i enkäten är antalet år individen har varit i företaget, 

angivet i intervaller om fem år (Trost 2012). Detta gjordes endast för att mitt resultat skall bli lättare 

att fördela in till olika grupper om antalet svarande blir väldigt stort. I inledningen av enkäten 

presenters den definition av begreppet kompetens som präglar mitt arbete för att de deltagande 

skulle förstå vilken betydelse begreppet har för mig och även i min studie.   

 

Vidare skapades två frågor som besvaras med svarsalternativ samt sju frågor som är attityd- eller 

åsiktsfrågor (Trost 2012). Motiveringen bakom dessa val är först och främst viljan att ha ett 

kvantitativt resultat som är relativt enkelt att bearbeta, samt att frågor som inte öppnar för 

diskussion är lättare att tolka. Ett problem med attityd- och åsiktsfrågor är dessvärre att 

formuleringar som ”inte särskilt” eller ”delvis” kan ha olika innebörd för olika individer och kan 

därigenom ge ett missvisande resultat. Med grund i det resonemanget har jag försökt att 

konkretisera mina enkätfrågor i så stor utsträckning som möjligt folk att minska risken för 

subjektiva tolkningar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012). Attityd- eller åsiktsfrågor 

bör inte heller bli för många och enformiga då detta kan leda till att respondenten tappar intresset 

och svarar på måfå - därför försökte jag att begränsa antalet frågor till ganska lågt antal för att 

undvika att detta skulle inträffa (Trost 2012). Ytterligare en faktor som tagits hänsyn till är att hålla 

frågorna förhållandevis korta då länge frågor kan ha en tendens att skapa förvirring (Esaiasson Et 

al. 2012). 

 

Istället för att skicka ut enkät per post, vilket jag vill mena är ett måttligt omodernt och 

miljöovänligt alternativ så gjordes valet att konstruera en webbenkät som sedan skulle kunna 

distribueras ut till enkätdeltagarna via mail. Nackdelen med webbenkäter är att svarsfrekvensen ofta 

blir lägre då mailet med enkäten ofta glöms bort i inkorgen samt att respondenten kan sitta vid en 

dator som blockerar enkäten via, exempelvis, ett spam-filter. Jag såg främst fördelar med att 

distribuera ut enkäten via mail då bearbetningen av data är lättare att effektivisera samt att det är 

lättare att hantera enkäterna konfidentiellt då jag inte behöver namn eller adresser för att distribuera 

ut enkäten till mina respondenter (Trost 2012). Istället, genom min webbenkät, kan enkätdeltagarna 

förbli helt anonyma, snabbt och enkelt fylla i min enkät ”online” och endast behöva klicka på 

”spara” för att registrera sina svar. 

 

Webbenkäten erbjöd även en funktion som gav mig möjligheten att välja om frågorna skulle vara 

obligatoriska att svara på eller ej. Detta innebär att man inte kan ta sig vidare i formuläret om man 

väljer att inte svara på en fråga. Detta kan kanske ses som oetiskt men grundtanken bakom det är att 

det inte skall förekomma internt bortfall, det vill säga att vissa frågor i enkäten blir obesvarade 

(Trost 2012). Jag valde att applicera denna funktion på min enkät då jag ville minska risken för 

internt bortfall och istället ge enkätdeltagarna möjlighet att inte delta i enkäten om de upplever att 

de inte vill svara på någon av de frågor som presenteras. Nackdelen med detta val är att det externa 

bortfallet ökar, alltså att antalet som inte vill vara och delta vid enkätstudien kan bli större (Trost 

2012).  
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4.7 Genomförande av enkätutskick 

Min intervjuperson var till stor hjälp vid genomförande av enkätutskicket. Han fick information om 

vilket urval jag ville distribuera enkäten till och han hjälpte mig att genomföra detta. Innan enkäten 

skulle skickas ut så fick min intervjuperson ta del av enkäten för att godkänna att innehållet skickas 

ut till de anställda. Då frågorna i enkäten inte innefattar något av etiskt eller privat känslig natur, 

räcker det egentligen att företrädare för deltagande lämnar samtycke (Vetenskapsrådet 2013) men 

jag valde ändå att ge information till enkätdeltagarna via mail och i inledningen av enkäten, detta 

för att de själva skall förstå varför de skall delta i min studie. Min intervjuperson föredrog att sända 

ut enkäten personligen då han i mailutskicket kunde uttrycka att enkäten endast görs i 

forskningssyfte och inte har något med företaget i sig att göra. Jag var även noga med att poängtera 

det faktumet i den inledande text som går att se i enkäten (Bilaga III). I mailet som gick ut till 

enkätdeltagarna så informerades de även om att de hade två veckor på sig att svara på enkäten samt 

att deltagande var frivilligt. Jag och min intervjuperson gjorde en överenskommelse om när mailet 

skulle skickas och på utsatt dag och tid gick enkäten ut och svaren började ”trilla in” allt eftersom.  

4.8 Transkribering av intervju och bearbetning av enkätsvar 

Ett val gjordes, som nämnt ovan, gällande att använda ljudupptagning vid min intervju då det ger 

mig, som intervjuare, friheten att koncentrera mig på vad respondenten berättar (Kvale & 

Brinkmann 2009). Då intervjun spelades in med hjälp av min iPhone har detta gjort det lätt för mig 

att göra om materialet till skriven form. Jag har lyssnat på intervjun och skrivit av allt ordagrant i ett 

ordbehandlingsprogram. Dock valdes att utesluta visst talspråk som ej har betydelse för svaren eller 

resultatet. För resultatet sedan ett urval genomförts. Ett urval av de svar som anses mest lämpliga 

för ämnet i min studie och formulerat om dem på ett sådant vis att min respondent inte skall kunna 

identifieras utifrån språkbruk och val av ord.  

4.9 Etiska aspekter 

Viktigt att ta hänsyn till vid både planering och genomförande av intervjun samt planering och 

genomförande av enkätundersökningen är de etiska aspekterna. Jag har redan nämnt en del etik i 

några av de föregående avsnitten men vill återigen nämna de överväganden som gjorts gällande de 

etiska aspekterna i min studie. Fördelen med det ämne som studeras är att det berör åsikter och 

attityder gentemot fenomen snarare än frågeställningar som rör personligt känsliga ämnen. I och 

med detta är risken ingen, eller väldigt låg, att eventuella obehagliga minnen väcks hos 

enkätdeltagarna som kan skapa en emotionell reaktion (Trost 2010).  

 

Stor noggrannhet har tillämpats gällande aspekten rörande informerat samtycke vid både intervju- 

och enkätundersökningen på så vis att jag varit tydlig i min information gällande vad arbetet rör 

samt angående deltagarnas rättigheter. Ytterligare ett område som bejakats med noggrannhet är att 

informera om är tystnadsplikten och konfidentialiteten i studien - att alla uppgifter kommer att 

avidentifieras (Trost 2010). Detta, framför allt, för att försäkra deltagarna om att det inte kommer 

att gå att identifiera vem som sagt vad i min studie men även då deltagarnas uppgifter samt 

organisationens uppgifter inte är relevant för studiens resultat. 

4.10 Validitet och reliabilitet 

För att ge min studie hög validitet är intervju- samt enkätfrågor formade utifrån studiens syfte. Jag 

har i så stor utsträckning som möjligt, vid intervju, lett in respondenten på de spår som är relevanta 

för min studies resultat, självklart utan att lägga orden i munnen på respondenten eller genom att 
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ställa ledande frågor vilket i sin tur kan ge ett missvisande resultat. Under hela studiens gång har jag 

varit kritiskt och granskat mina analyser för att på bästa sätt kunna få fram ett resultat som mäter det 

som avses mätas, med andra ord ett resultat med hög validitet. Något som kan diskuteras i 

förhållande till validiteten är enkätundersökningen. Det finns en viss risk med enkätundersökningar 

i den mån att frågeställningarna samt påståendena kan tolkas subjektivt. I mina formuleringar har 

stor fokus lagts på att förbli konkret så att ”snedvridna” tolkningar skall motverkas men detta är en 

faktor som aldrig går att utesluta helt då alla tolkningar alltid sker subjektivt (Kvale & Brinkmann 

2009).  

 

Gällande reliabiliteten har jag under studiens gång försökt att hålla mig till de konkreta frågor som 

främst rör företagets sätt att arbeta med kompetensaspekten vid individuell lönesättning. I detta 

avses både intervjun och enkätundersökningen. Studiens reliabilitet är enligt min åsikt hög. Detta 

kan jag motivera med att frågorna faktiskt gäller företaget - och oavsett intervjuperson eller tillfälle 

så hade svaren antagligen blivit densamma då frågeställningarna främst rör konkret information och 

inte personliga uppfattningar. Fåtalet frågor vid intervjutillfället rör respondentens personliga 

upplevelser och uppfattningar men dessa går inte heller in på ett djupt personligt plan. För att 

ytterligare stärka reliabiliteten hade en tredje part kunnat lyssna på den inspelade intervjun och gjort 

en egen transkription som sedan skulle kunna jämföras med mitt transkriberade material. Då jag 

genomför studien enskilt och dessutom enats i en överenskommelse med min respondent om att 

endast jag kommer att ha tillgång till materialet så blev detta dessvärre en omöjlighet. 
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5. EMPIRI 

 

I detta avsnitt presenteras det material som samlats in under intervjun samt enkätundersökningen. 

Fingerade namn kommer att användas för både respondenten och företaget. Respondenten kommer 

att kallas Respondent X och företaget kommer att benämnas Företaget X. Enkätdeltagarna kommer 

inte att analyseras individuell och därmed kommer det inte finnas något kodnamn för dem.  

 

5.1 Intervju 

5.1.1 Individuell lönesättning på Företaget X 

Sedan 90-talet har Företaget X tillämpat individuell lönesättning. Då företaget är statligt styrs det av 

de centrala kollektivavtalen inom staten och det var ganska länge sedan som man gick ifrån och 

lämnade tarifflöner - som innebär att lönen bestäms efter anställningstid och katerogiinplacering.  

Respondent X menar att det mer eller mindre har blivit en självklarhet att man tillämpar individuell 

lönesättning i dagens företag. De centrala avtalen är egentligen sifferlösa i grund och botten menar 

han. Det finns två avtal vid sidan om varav det ena innehåller en så kallad stupstock. Detta innebär 

att om man inte når en överenskommelse med de nya lönerna så träder stupstocken i kraft och då 

blir det siffror för kollektivet som man behöver leva upp till på någon form av miniminivå. När det 

gäller dessa avtal så talar man mycket om potter, exempelvis ”vi har det här löneökningsutrymmet 

på 2-3 % ”, vilket gör det ganska lätt för ledningen - men samtidigt en utmaning - att genomföra en 

rättvis fördelning, menar Respondent X.  

 

Då cheferna får de här, ovan nämnda, procenten att fördela så blir det ingen differentiering i 

organisationen vilket leder till att utrymmet för att göra individuell lönesättning i företaget blir 

mindre. Tar man exempelvis en verksamhet där alla är högpresterande i förhållande till en 

verksamhet där alla är underpresterande och cheferna har 3 % att fördela i respektive verksamhet 

blir det svårt att veta vem som ska ha högst respektive lägst löneökning. Som chef inom en specifik 

verksamhet menar respondenten att det är lättare men han vill samtidigt trycka på svårigheterna 

med myndighetsövergripande individuell lönesättning. På organisatorisk nivå finns det svårigheter 

med att hitta mätetal som kan indikera på att ”den här verksamheten behöver premieras extra då de 

visar framfötterna” medan ”den här verksamheten har inte visat något alls i år”. Då cheferna får 

olika ”påsar med pengar” beroende av prestation för att sedan fördela bland sina anställda kan man i 

större utsträckning prata om individuell lönesättning än vad man gör idag, menar Respondent X. 

Han uttrycker även att det finns svårigheter hur man ska tillämpa systemet men anser att varje 

enskild lönesättande chef borde få en viss summa att tillämpa vid individuell lönesättning.  

 

I Företaget X går det inte att nå en maxlön men det finns någon form av lönestrukturellt tänk där 

man ser att vissa kategorier av anställda bör tjäna mer än andra. Inför varje lönerevision görs en 

sådan analys så att cheferna kan få strukturella potter att arbeta med. Det ges ingen annan belöning 

av ekonomiskt värde i Företaget X. Belöning i form av feedback är viktigt och det är något som 

Företaget X arbetar mycket med, menar respondenten. Även då ”man inte kan köpa mjölk med en 

klapp på axeln” så menar Respondent X att lönen är något som hamnar ganska långt ner i listan av 

faktorer som gör att man trivs på jobbet.  
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5.1.2 Individuell lönesättning - hur uppfattas systemet av de anställda? 

Den uppfattning Respondent X fick av personalens attityder vid övergång från tarifflöner till 

individuell lönesättning är endast positiv. Innan tillämpade företaget traditionell löneförhandling 

men övergick vid systembytet till lönesättande samtal som upplevs bemötas väl av de anställda. Det 

som kan uppfattats som otydligt, enligt Respondent X gällande lönesättningen, är kommunikationen 

mellan lönesättande chef och den anställde. Det är viktigt att chefen är saklig i sin bedömning. 

Under samtalen och även vid observation av anställda har chefen underlag och även någon form av 

mätsticka om hur väl var enskild individ fungerar i sin roll. Det är viktigt att chefen försöker att 

göra en objektiv bedömning. 

 

Ett smärre problem rör orättvisa gällande lön i förhållande till kompetens, kollegor eller akademisk- 

eller yrkesrelaterad bakgrund. Vissa anställda studerar statistik från olika fackförbund för att se hur 

löneläget ser ut för just den position den sitter på medan andra jämför med sina kollegor. 

Oberoende av hur standardiserat arbetet kring underlag och löner är så är det svårt att göra alla 

nöjda, menar Respondent X, ”Alla vill väl alltid ha mer?”. 

 

Generellt upplever ändå Respondent X att det individuella lönesättningssystemet bemöts väl av de 

anställda. Han är dock personligen kritisk gentemot differentieringar på 100- eller 500-lappsnivå 

och menar att det är svårt att kalla lönesättningen för ”individuell” när det rör så små lönespann. 

Ligger lönespannet istället mellan 25 000 till 35 000 kan man tala om individuell lön och 

möjligheten till att göra lönekarriär.  

 

 ”Allting handlar om hur man hanterar individuell lönesättning. För vissa grupper är 

det lättare medan det för andra grupperingar, där det är svårt att sticka ut då man gör 

samma  jobb, är mer komplicerat att genomföra en korrekt lönesättning. Sen kan man 

alltid hitta kriterier som går att hänföra till en enskild individs förhållningssätt och hur 

man åtar sig arbetsuppgifter - men ju närmare personen man kommer som chef desto 

tuffare blir det att, exempelvis, motivera ett ställningstagande som signalerar att 

personen inte fungerar i en viss roll.” – Respondent X 

5.1.3 Fokus vid individuell lönesättning i Företaget X 

De senaste åren har Företaget X haft fokus på lönestruktur vilket gör att cheferna alltid har det med 

sig när de sätter lön. Medarbetarnas prestationer mäts men där måste chefen alltid ta strukturell 

hänsyn i sin lönesättning för att inte alla ska ges samma lön. Det ska dock självklart finnas en synlig 

differentiering mellan individernas prestation också. Genom att göra lönesättningar som chef så 

skapas egna strukturer som man då måste förhålla sig till vid näsa revision. Fortsätter alla att 

prestera på samma sätt som tidigare så kan man införa någon form av betygskala där man sätter 

olika stor procentuell löneökning för individerna och exempelvis ger högst ökning den individ som 

presterar bäst. Genom denna metod kan man dock möta problem där löneökningarna blir för stora 

på sikt mot vad de borde vara.  

 

”Därför bör cheferna ta god hänsyn till medarbetarnas plats i lönestrukturen vid 

lönesättning. Det kan liksom inte skilja 25 000kr på den som presterar bäst respektive 

sämst på samma position” – Respondent X.  
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Utbildning och erfarenhet är lönepåverkande faktorer så till vida att en person som har en viss 

utbildnings- eller yrkesrelaterad kompetens med sig in i ett jobb möts med vissa förväntningar att 

prestera utefter dessa faktorer. Vid lönerevision är exempelvis inte ålder ett lönekriterium - och 

egentligen inte utbildnings- eller yrkesrelaterad kompetens heller, utan det handlar mer om vad 

dessa kunskaper kan användas till här på Företaget X. Alltså förmågan att kombinera det man kan 

med var det skall användas till är snarare en faktor vid bedömning än att ha ett certifikat eller 

examen från en viss utbildning.  

 

Vid de lönesättande samtalen har cheferna som tidigare nämnt löneunderlag att utgå ifrån. Detta 

underlag belyser helhetsperspektivet hos medarbetarna och helheten är något Företaget X försöker 

att fokusera på vid bedömning. I dessa mallar finns tre huvudområden. Dessa områden rör 

arbetsresultatet, den personliga utvecklingen samt hur man fungerar tillsammans med andra i sitt 

arbete. Den som sätter lön för var enskild anställd i företaget är närmaste chef för respektive 

medarbetare. Det är viktigt att ta hänsyn till att varje chef inte har ansvaret för en större mängd 

medarbetare då detta leder till sämre kontroll över arbetssätt och prestationer hos medarbetarna. 

Respondent X upplever att detta fungerar bra i Företaget X och att chefernas ”Spam of Control” 

inte är för stort för att hantera.  

 

Då lönesättning handlar om en individ som ska bedöma en annan individ är det viktigt att vara 

saklig och objektiv i sin bedömning. Cheferna på Företaget X är informerade och inlästa på 

förmågan att göra en objektiv bedömning utifrån en systematik och ett system som skall borga för 

att alla gör lika. Inom detta system så är det dessvärre svårt att bortse helt från exempelvis 

personkemi, menar Respondent X, men han tror samtidigt att detta sker i väldigt liten utsträckning 

på Företaget X och att det inte är något som personalen har en stark åsikt om.  

5.1.4 Kompetens 

Vidare diskuterade jag och Respondent X begreppet kompetens och vilken definition som han och 

Företaget X lägger in i begreppet. ”Kompetens rör erfarenheter, kunskaper och egenskaper och 

förmågan att omsätta dem i reell handling, efter vad situationen kräver.”, menar Respondent X. 

Denna definition stämmer bra överens med den definition jag använder, som jag även presenterade 

för Respondent X innan intervjun. Då vi enades om en definition för begreppet kunde vi fortsätta 

med intervjun utan förvirring över begreppets innebörd.  

 

Kompetens är svårt att mäta rakt av, menar Respondent X. Då en person hamnar i en situation som 

kräver ett visst handlande och en viss bakgrundskunskap kan man se om personen har kompetensen 

för att klara av att lösa situationen, men detta händer inte ofta och det finns ingen mall för hur man 

ska samla på sig information om detta, menar Respondent X. Företaget X har en process som 

innebär att inget får ”komma som en blixt från klar himmel”. Chefen och dennes medarbetare skall 

ha en regelbunden dialog även utanför lönesamtalet. Medarbetarsamtal samt uppföljningssamtal är 

standardiserat i Företaget X och där kan eventuella frågor eller diskussioner kring individuell 

kompetens diskuteras.   

5.1.5 Kompetensens vikt vid lönesättning 

När det gäller de generella lönesättningskriterierna som omfattar egenskaper, färdigheter, hur man 

samverkar med andra och liknande frågor tas kompetens i åtanke. Den prestationsinriktade delen 

som rör snabbhet, kvalitetsmedvetenhet samt krav för respektive verksamhet är det som fokuseras 
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mest på vid lönesättning, menar Respondent X. Det enda gällande ren kompetens som egentligen 

vägs in vid lönesättning är hur man ställer sig i förhållande till vissa frågor - men detta, menar 

Respondent X, sker mer i rekryteringssammanhang än vid lönerevisioner. 

 

All kompetensutveckling bör vara verksamhetsanknuten och i medarbetarsamtal sker en dialog 

mellan medarbetare och chef där det, dels från chefens sida, tydliggörs vilka utvecklingsbehov i 

förhållande till kompetensen individen har. Stor vikt ligger även vid att medarbetaren har olika 

drivkrafter och olika ambitioner som går att sy ihop till ett koncept som fungerar för företaget. En 

individ kan ha mål för sin egen utvecklings skull och det rimmar, förhoppningsvis, med företagets 

plan vilket gör det lätt att komma överens om en typ av utbildning eller liknande som ligger i rätt 

riktning för den anställde. Stretar drivkrafterna och ambitionerna hos medarbetarna emot företagets 

efterfrågan så behövs istället en plan för individens egen utveckling enas om mellan individen och 

dennes chef.  

 

Det går inte, i Företaget X, att få sänkt lön i förhållande till bristande kompetens. Så länge en 

individ är kvar på samma tjänst förblir lönen densamma. Förutsatt att lönen inte höjs. Görs å andra 

sidan en frivillig förflyttning till en lägre position så kan lönen sänkas, till skillnad från när en 

ofrivillig förflyttning görs, då får medarbetarna behålla lönen. Presterar en medarbetare dåligt kan 

det hända att denne får stå still lönemässigt, men en individuell lön kan inte sänkas i förhållande till 

bristande prestation eller kompetens.  

 

Ett mätkriterium vid Företaget X lönesättande samtal är att medarbetarna delar med sig av 

kompetenser och kunskaper till kollegor. Detta kriterium är menat att förebygga hemlighållande av 

kompetens och kunskaper som i sin tur sedan används för att lyfta individen vid det individuella 

lönesamtalet. Företaget X har en öppen och offentlig miljö och stor vikt läggs vid att göra sitt arbete 

tillgängligt för allmänheten. Löner är officiella vilket gör det lättare för medarbetare att ta del av 

vad andra tjänar. Detta ställer i sin tur krav på cheferna att vara öppen i sina dialoger också. 

Respondent X avslutar med att uttrycka att han inte drar några paralleller mellan individuell 

lönesättning och egenskapen att vara egoistisk - ”vi har ett öppet arbetssätt”.  

5.2 Enkät 

Min enkät gjorde jag genom en hemsida vid namn Surveymesh (www.surveymesh.se) därefter 

kontaktade jag Respondent X som hade erbjudit sig i att distribuera ut enkäten till vald urvalsgrupp. 

Enkäten bestod totalt av 10 frågor och påståenden (Bilaga III). Min enkät fanns tillgänglig för 

deltagande i två veckor efter distribution och totalt fick jag in 41 svar vilket ger en relativt låg 

svarsfrekvens på 42 %. Totalt har alltså 58 % valt att inte svara på enkäten alternativt glömt bort att 

skicka in sina svar. Resultatet från enkätundersökningen presenteras nedan och jag har valt att 

endast lyfta fram de resultat som jag anser viktiga för min studie. 

 

I enkätens första fråga söker jag svar på antalet år mina respondenter arbetat i företaget. 

Svarsalternativen är fem och de fyra första består av intervaller på fem år medan det sista 

svarsalternativet är från 21 år i företaget och uppåt.  

 

http://www.surveymesh.se/
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Diagram 1. Svarsgruppen representeras främst av medarbetare som arbetat vid Företaget X i 0-5år. 

29 av de svarande har varit i företaget i tio år eller kortare.  

 

I den andra enkätfrågan undersöks den faktor som respondenterna upplever att fokus ligger på vid 

lönesättningen i företaget. Här presenteras ett stort antal olika faktorer som exempelvis, 

helhetsperspektivet, utbildning, prestation och kompetens.   

 

 
 

Diagram 2. Det som kan utläsas från diagrammet ovan är att de flesta svarande, 39 %, upplever att 

fokus vid lönesättningen ligger på helhetsperspektivet. Kompetens, som är huvudfokus i min studie, 

är det endast en anställd som upplever ligger till grund för lönesättningen i Företaget X.  

 

Frågan som följer rör respondenternas önskan om vad som borde lyftas fram vid individuell 

lönesättning. I denna fråga är svarsalternativen samma som i föregående fråga förutom ett alternativ 

där svaret menar att inget behöver ändras och att det är bra som det är.  

 
 

Diagram 3. Ovan kan tydas att de flesta deltagande, 15st, önskar att större fokus lades på 

helhetsperspektivet vid lönesättning. 11st, alltså inte långt från antalet som representerar 

majoriteten av svaret, önskar att större fokus lades på prestation vid de lönesättande samtalen och 

bedömning av lön.  

 

Följande enkätfråga rör huruvida de deltagande upplever att de får rättvis lön i förhållande till sina 

kollegor med liknande arbetsuppgifter. Detta är en åsiktsfråga och därför är svaren indelade i nivåer 

av samtycke.  
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Diagram 4. I diagrammet ovan menar nästan 50 % att de upplever att de får ganska så rättvis lön i 

förhållande till sina kollegor. Endast en person upplever att lönen inte alls är rättvis i förhållande till 

kollegorna med liknande arbetsuppgifter.  

 

Fråga nummer fem söker ett svar som rör de anställdas åsikt och upplevelse kring huruvida de får 

rättvis lön i förhållande till sin kompetens. Begreppet kompetens fanns definierat i början av 

enkäten för att de deltagande skulle förstå exakt vad jag menade i frågan.  

 
 

Diagram 3. Föregående diagram visar att det är lika många som inte har någon uppfattning om de 

får rättvis lön i förhållande till sin kompetens som de som anser att de får ganska så rättvis lön i 

förhållande till sin kompetens. ”Inte särskilt” följer tätt därefter och det är endast tre personer som 

inte alls upplever att det får rättvis lön i förhållande till kompetensen, likväl som det är tre personer 

som upplever att det får mycket rättvis lön i förhållande till sin kompetens. 

 

Nästa diagram presenterar svaren på frågan ”Jag upplever de lönesättande samtalen som givande”. 

Jag hade fått information om att Företaget X använde just benämningen ”lönesättande samtal” och 

valde därför att använda denna formulering i frågan för att deltagarna ej skall kunna misstolka 

frågan. 

 
 

Diagram 4. Ovan kan tydas att 37 % anser att de lönesättande samtalen inte är särskilt givande. 

Svaren är i övrigt relativt jämt fördelade över de olika svarsalternativen.  

 

I nästkommande diagram frågade jag om de anställde upplever att deras lönesättande chef har 

tillräcklig information om deras enskilda prestation för att kunna göra en rättvis bedömning och 

lönesättning. Denna fråga är en attitydfråga och svarsalternativen består därför av grad av 

instämmande.  
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Diagram 5. Detta diagram visar ett ställningstagande till huruvida de deltagande upplever att 

lönesättande chef har tillräcklig information om den enskilda individens prestation för att kunna 

göra en rättvis bedömning. ”Instämmer inte särskilt” har 14 svarande och ”instämmer helt” landar 

tätt inpå med 11 svarande. 

 

 

Vidare frågade jag om de anställda upplever att relationen till deras chef påverkar lönen. Även detta 

är en attitydfråga och således anges svaren i nivå av instämmande.  

 
Diagram 6. Diagrammet ovan visar att 25 svarande inte alls, inte särskilt eller varken eller upplever 

att relationen till chefen har vidare påverkan på lönen.  

 

I nedanstående diagram ställs en fråga som rör huruvida de anställda upplever att det tydligt 

framgår vad de kan göra för att påverka sin egen lön. Likt diagrammet ovan representeras 

svarsalternativen av nivå av instämmande.  

 
Diagram 7. Ovan kan tydas att de flesta svarande upplever att det inte finns några tydliga direktiv 

om vad den enskilda medarbetaren kan göra för att påverka den egna lönen. Näst intill lika många 

upplever att det delvis framgår tydligt vad som kan göras för att påverka den egna lönen. Endast två 

svarande upplever det som helt tydligt vad som kan göras.  

 

Den sista enkätfrågan ämnar undersöka den generella uppfattningen kring det individuella 

lönesättningssystemet i företaget. Frågan är en åsiktsfråga.  
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Diagram 8. Här kan tydas att hela 41 % upplever att lönesättningen inte fungerar särskilt bra. Inte 

en enda svarande upplever att systemet fungerar mycket bra. Detta bekräftar Respondent Xs 

uttalande om att det är svårt att göra alla nöjda.  

 

 



32 

6. ANALYS 

 

I detta avsnitt kommer uppsatsens resultat ställas i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna i 

studien. Syftet med analysen är att se hur Företaget X opererar i förhållande till teorierna med 

grund i mina frågeställningar, Hur stor vikt läggs vid de anställdas kompetens när en bedömning 

av den individuella lönen görs i företaget? samt Hur upplever de anställda att lönesättningen i 

fungerar i förhållande till deras kompetens samt rent generellt i praktiken? Detta avsnitt kommer 

även att innehålla en del egna reflektioner rörande det studerade fenomenet.  

 

6.1 Individuell lönesättning i relation till kompetens på Företaget X 

6.1.1 Hur det går till 

Likt den beskrivning Nilsson och Ryman (2005) har som rör vikten av att ha väl kända och 

accepterade lönekriterier menar Respondent X att Företaget X har ett öppet och tydligt arbetssätt 

där alla ska kunna ta del av vad andra tjänar samt att det tydligt framgår vad individen 

medarbetarna kan göra för att påverka sin egen lön. Den principskiss över lönekriterier (Figur 1) 

Nilsson och Ryman (2005) har skapat stämmer inte helt överens med de områden som Respondent 

X informerar att Företaget X har i löneunderlaget och formuläret för individuell uppföljning. Den 

del av principskissen som inte alls nämns i Företaget Xs löneunderlag är de formella faktorerna 

samt marknadskrafterna - men dessa finns däremot representerade vid lönebestämning vid 

nyrekrytering. De individuella faktorerna, å andra sidan, finns väl representerade i Respondent Xs 

utsagor gällande underlag vid de lönesättande samtalen. Fokus vid Företaget X lönesättning vid 

lönerevisioner ligger på prestation och resultat samt till viss del på duglighet.  

 

HAC-systemet (Andersson & Harriman 1999) innehåller, likt Nilsson och Rymans (2005) 

principskiss olika faktorer som anses kunna vara kriterier vid individuell lönesättning (Figur 3). 

Utifrån HAC-systemet kan sedan kvalifikationsmodeller för specifika företag och tjänster skapas. 

Även denna modell berör de områden som Företaget X värdesätter vid lönerevisioner. De faktorer 

som HAC-systemet lyfter som inte finns nämnt någonstans i de lönekriterier som Företaget X visar 

är de under huvudområdet ansträngning. Där tas fysisk och psykisk ansträngning i arbetet upp 

vilket jag anser eventuellt borde vara en faktor vid individuell lönesättning.  

 

Nilsson och Ryman (2005) uttrycker svårigheter med bedömning av faktorerna prestation och 

duglighet vid individuell lönesättning men samtidigt är det dessa faktorer som måste bedömas när 

den individuella lönen skall sättas. Respondent X nämner fokus på bedömning av 

helhetsperspektivet men faller samtidigt tillbaka på att det egentligen är prestationen som är det 

viktigaste i Företaget X. Då dugligheten (Nilsson & Ryman 2005), eller kompetensen, är 

problematiskt att omvandla till konkreta och begripliga lönekriterier är det lättare att genomföra 

lönesättning efter prestation. Nilsson och Ryman (2005) listar förutsättningar för en fungerande 

individuell lönesättning (Figur 2) och där nämner de i sin inledande punkt vikten av ”ett gott 

ledarskap” där chefen har kontinuerlig kontakt med varje medarbetare om individuella mål och 

individuell utveckling. Detta är noga genomtänkt hos Företaget X som, enligt Respondent X, lägger 

stor vikt vid att se till att det ständigt pågår en öppen dialog mellan chef och medarbetare.  
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Som nämnt ovan menar även Nilsson och Ryman (2005) att det är viktigt med väl kända, tydliga 

och accepterade lönekriterier (Figur 2) och enligt Respondent Xs utsagor är detta något som är en 

viktig del av Företaget Xs kultur. Den fjärde punkten bland förutsättningarna för en fungerande 

individuell lönesättning är att lönesamtalen blir lönesättande, det vill säga att de chefer som för 

lönesamtal har befogenhet att sätta lön. Även detta är något som praktiseras av Företaget X vilket 

jag anser som positivt då den närmaste chefen har störst uppfattning om vilken lön som är rimlig för 

medarbetarna denne ansvarar för.  

 

Lindelöw (2008) förespråkar kompetensbaserad personalstrategi, alltså att stor fokus vid bedömning 

och rekrytering bör ligga på individens kompetens, alltså hur individer hanterar olika 

arbetssituationer. Hon listar, i sin kompetensmodell (Bilaga I) olika färdigheter och förhållningssätt 

som anses vara relativt heltäckande av en individs kompetens. Dessa färdigheter och 

förhållningssätt anser Lindelöw (2008) bör ligga till stor vikt vid lönesättning. Utifrån Respondent 

Xs utsagor så ligger fokus främst på prestation och inte till så stor del på kompetens. Detta, menar 

Respondent X, beror på att det är svårt att bedöma kompetensen och lättare att se till var enskild 

medarbetares prestation. Jag kan dock tyda, utifrån både svaren på mina frågeställningar vid 

intervjun samt det löneunderlag jag fått ta del av från Företag X att det finns vissa kriterier som 

berör området kompetens. Detta tyder jag på så vis att flertalet förmågor och färdigheter som finns 

presenterade i Lindelöws (2008) kompetensmodell (Bilaga I) nämns i intervjun samt syns i 

formuläret för individuell bedömning. Exempelvis ”förmågan att anpassa sig till nya 

omständigheter och krav”, en personlig förmåga benämnt ‘flexibel’ i kompetensmodellen.  

 

Nilsson och Ryman (2005), Andersson och Harriman (1999) samt Lindelöw (2008) förespråkar 

vikten av att bedöma kompetens vid individuell bedömning och lönesättning. De två förstnämnda 

problematiserar begreppet kompetens och faktumet att det är svårt att bryta ner till kriterier för 

individuell lönesättning. Detta klingar med den beskrivning jag fått ta del av utifrån Respondent Xs 

utsagor. Lindelöw (2008) anser å andra sidan att, så länge både ledning och anställd lägger samma 

innebörd i begreppet och vad som krävs rent kompetensmässigt för den enskilda medarbetaren i sin 

roll, så finns inga större problem. Alla företag bör skapa en kompetensmodell för att alla parter ska 

vara enade om vad de olika begreppen innebär (Lindelöw 2008).  

6.1.2 Hur det upplevs fungera 

Innan analys av resultaten från enkätundersökningen i förhållande till studiens teoretiska 

utgångspunkter samt Respondent X utsagor genomförs, vill jag återigen nämna att svarsfrekvensen 

för enkätundersökningen varit relativt låg. Jag har således erhållit ett resultat som inte är vidare 

representativt för den population studien berör, alla anställda vid Företaget X. Gruppen som deltagit 

i enkätundersökningen representerar lite drygt 5 % av företagets alla anställda men hur fördelningen 

över avdelningar ser ut i svarsgruppen har jag ingen vetskap om. Detta kommer att diskuteras 

vidare under avsnitt 7 ”diskussion” - mer exakt paragraf 7.1 benämnd "insikt". Trots den låga 

svarsfrekvensen är svaren i enkäterna riktade åt ett eller annat håll och utifrån detta anser jag ändå 

att en analys kan göras. Huruvida analysen går att generalisera över hela organisationen går att 

diskutera men jag vill ändå lyfta faktumet att vissa frågor pekar starkt i en viss riktning och anser 

därför att svaren bör vara, mer eller mindre, representativa. 
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Utifrån Diagram 2 gick att utläsa att svarsgruppen främst anser att fokus ligger på 

helhetsperspektivet vid den individuella lönesättningen i företaget. Näst högst antal svarande har 

faktorn ”prestation” samt ”utbildning”. Jag vill först och främst uttrycka att dessa svar klingar väl 

med det som Respondent X anser ligger till störst vikt vid den individuella lönesättningen, då 

gällande helhetsperspektivet och prestation. Respondent X menar även att utbildning är något som 

inte alls ligger till grund vid lönesättning, men ändå har lika många svarande valt det alternativet 

som antalet svarande som valt "prestation". Vid rekrytering ligger viss bedömning i vad den 

enskilda anställda tar med sig in i företaget i form av utbildningsbakgrund men vid lönerevision 

vägs den faktorn in enligt Respondent X. Lindelöw (2008) lägger stort fokus kompetensbaserad 

bedömning men menar samtidigt att det är viktigt att se till helhetsperspektivet. Självklart måste 

viss bedömning vara relaterad till prestation samt andra faktorer. Att enkätdeltagarna och 

Respondent X är mer eller mindre enade om vad fokus ligger på anser jag visar på att kriterierna för 

lönesättning är väl kända inom företaget vilket är viktigt (Nilsson & Ryman 2005).  

 

Vidare anser endast nio svarande att de upplever att Företaget X fokuserar på rätt saker vid 

lönesättning och bedömning (Diagram 3). Flest svarande upplever att större fokus borde läggas på 

helhetsperspektivet samt prestation hos var enskild anställd. Det är relativt få i denna kategori som 

anser att större fokus borde läggas på kompetens vid den individuella lönesättningen. Detta diagram 

anser jag relativt svårt att tolka i förhållande till föregående diagram där flest anser att störst fokus 

faktiskt ligger på helhetsperspektivet. Då Respondent X anser det viktigt att helhetsperspektivet tas 

i beaktande vid lönesättning och att detta således är den huvudsakliga faktorn vid bedömning i 

Företaget X upplever jag det som konfunderande att flest enkätdeltagare önskar att större fokus 

lades på just denna faktor. Detta tyder på att personalen upplever att lönesättande chef fokuserar 

mer på andra faktorer vid lönesättning. Vikten av ett gott ledarskap är som beskrivet innan en av de 

viktigaste förutsättningarna för ett fungerande system för individuell lönesättning (Figur 2) (Nilsson 

& Ryman 2005). Chefer bör regelbundet kommunicera verksamhetens mål och föra dialog med var 

enskild medarbetare om de kriterier som ses som viktigast vid den individuella lönesättningen. Det 

är viktigt kontinuerligt satsa på ledarutveckling i dessa hänseenden (Nilsson & Ryman 2005). Det 

går även att tyda att de lönesättande samtalen med lönesättande chef ses både som givande men 

samtidigt inte särskilt givande (Diagram 6). Detta anser jag knyter an till frågan som rör vad 

enkätdeltagarna önskar att störst fokus borde vara vid bedömning av lön. Min tolkning är att 

kommunikationen brister mellan vissa anställda och dess chef. Det kan även handla om andra 

aspekter som personkemi eller attityd till arbetet som gör att svaren drar åt båda hållen. Den femte 

förutsättningen som Nilsson och Ryman (2005) lyfter är ‘tid för diskussion och reflektion’ som, 

bland annat, innebär att en kontinuerlig översyn och genomförande av förbättringar av systemet. 

Detta borde eventuellt lyftas hos Företaget X då systemet verkar erhålla väldigt splittrade 

uppfattningar. En tydlig genomgång av systemet samt en möjlighet för de anställda att komma med 

förbättringsförslag skulle kunna vara ett alternativ för att få en mer enhetlig uppfattning kring 

systemet.   

 

Gällande lön i förhållande till kompetens anser de flesta enkätdeltagarna att de inte har någon 

uppfattning om huruvida lönen motsvarar den kompetens de har. Det är knappt någon svarande som 

anser att störst fokus läggs på kompetens vid lönesättning. Även väldigt få anser att kompetens bör 

vara en större påverkansfaktor vid bedömning samt individuell lönesättning. Således blir min analys 

att det som ligger till grund för den ”dåliga” uppfattningen kring hur stor roll kompetensen faktiskt 
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spelar vid lönesättning är att Företaget X inte fokuserar på kompetens vid lönesättning. Även då 

företagets formulär för individuell bedömning visar att några bedömningsfaktorer rör kompetens så 

finns ingen information för de anställda att tillgå om vad Företaget X lägger in i begreppet 

kompetens och hur stor roll det spelar vid bedömning.  

 

Något jag anser väldigt positivt är att hela 25 av 41 svarande anser att relationen till chefen inte alls, 

inte särskilt eller inte märkbart påverkar den individuella lönen. Då detta är något som Nilsson och 

Ryman (2005), Andersson och Harriman (1999) samt Lindelöw (2008) problematiserar och belyser 

som bland det svåraste vid individuell lönesättning så anser jag att de lönesättande cheferna på 

Företaget X verkar lyckas väldigt bra med att genomföra objektiva bedömningar.  

 

Dessvärre verkar de anställda uppleva otydligheter kring vad som kan göras för att påverka den 

egna lönen. Inte en enda svarande har uppgett att de anser helt och hållet att de har en uppfattning 

om vad som kan göras för att påverka den egna lönen. Trots att Respondent X menar att det finns 

tydliga kriterier samt att underlaget tydligt visar vad som krävs för att positivt påverka den egna 

lönen så verkar detta inte vara en uppfattning som delas med de anställda. Vad detta kan bero på är 

att kriterierna som sätts upp inte motsvarar de som bedöms vid lönesamtalen. Det är viktigt att vara 

tydlig med vad som ses som kriterier för bedömning och sedan använda dessa kriterier vid den 

faktiska bedömningen. Ligger fokus på andra aspekter än de som personalen kan ta del av via 

informationen gällande kriterier så bör informationsmaterialen uppdateras. Viktigt är att kriterierna 

i informationsmaterialet matchar de kriterier som faktiskt diskuteras vid de lönesättande samtalen 

(Nilsson & Ryman 2005) så att de anställda upplever att de blir rättvist belönade.  

 

Som nämnt i resultatet är det inte en enda enkätdeltagare som upplever att den individuella 

lönesättningen fungerar mycket bra i företaget. Svaren domineras av de som inte är nöjda snarare 

än de som tycker att det fungerar mer eller mindre bra samt de som inte har någon uppfattning. Här 

vill jag återigen hänvisa till Nilsson och Rymans (2005) lista av förutsättningar för en fungerande 

individuell lönesättning (Figur 2).  

6.1.3 Sammanfattande analysdiskussion 

Utifrån Respondent Xs utsagor kan jag konstatera att Företaget X inte lägger så stor vikt vid att 

bedöma de anställdas kompetens vid lönesättningen. Självklart är det viktigt att kunna agera på ett 

visst sätt utifrån vad situationen kräver men detta läggs inte in i bedömningen i samma utsträckning 

som exempelvis prestation. Jag kan dock konstatera, utifrån djupgående studerande av teorier samt 

det material jag fått av Företaget X, att företagets formulär för individuell bedömning innehåller 

några faktorer som faktiskt berör kompetens. Företaget har således valt att bryta ner begreppet 

kompetens till mätbara kriterier som snarare rör förmågor och förhållningssätt än begreppet som 

helhetsperspektiv. Begreppet har brutits ner på samma vis som Andersson och Harriman (1999) 

samt Lindelöw (2008) valt att bryta ner det för att lättare kunna konkretisera vad som vägs in i 

begreppet och därigenom skapa mer lätthanterliga kriterier för lönesättning. Trots att jag konstaterat 

att viss fokus läggs på kompetens vid bedömning på Företaget X så upplever ändå Respondent X att 

de främst fokuserar på prestation. De försöker dock, i största möjliga mån, att fokusera på ett 

helhetsperspektiv vid individuell lönesättning i företaget, där såväl prestation som kompetens vägs 

in. Varför 19,5 % av enkätdeltagarna valt att svara att utbildning är en primär bedömningsfaktor vid 
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lönesättning är för mig oklart, det kan bero på otydlighet i frågeformuleringen där jag borde 

specificerat frågan till lönerevision snarare än lönesättning som generellt begrepp.   

 

Vidare kan jag, utifrån de svar jag fått på min enkätundersökning, tyda att ingen av de anställda 

upplever att lönesättningen fungerar mycket bra i företaget. Respondent X nämnde vid intervjun att 

det är svårt att göra alla nöjda och detta är något som även bekräftats av min enkätundersökning. 

Trots en låg svarsfrekvens kan jag även tyda att de flesta anställa inte har någon uppfattning kring 

huruvida kompetensen vägs in vid lönesättning. Detta anser jag är något som borde fokuseras på på 

ett djupare plan i Företaget X då kompetens enligt mig, Nilsson och Ryman (2005), Andersson och 

Harriman (1999) samt Lindelöw (2008) är väldigt viktigt att väga in vid individuell lönesättning. 

Jag upplever vikten av kompetenta medarbetare i företag som väldigt stor då kompetensen i stor 

utsträckning rör förmågan att klara av olika typer av arbetsrelaterade situationer. Kompetens kan 

kanske ses som en förutsättning för att klara ett jobb? - och därför inte behövas finnas med i 

kriterierna vid individuell lönesättning. Jag anser ändå att de viktigaste kompetenserna som krävs 

för var specifik tjänst bör lyftas så att de anställda får en uppfattning kring vilka förmågor och 

förhållningssätt som är centrala för att klara av den roll de har i företaget.  
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7. DISKUSSION 

 

I detta avsnitt kommer insikter jag nått under studiens gång att redogöras för. Vidare kommer 

uppsatsens resultat samt analys att presenteras i ett vidare perspektiv. Som avslut på detta avsnitt 

presenteras förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Insikter 

I avslutande skede av min studie har jag nått en del insikter som jag önskar kommit till mig i ett 

tidigare stadium av studien. Inledningsvis ämnar jag diskutera tidsramarna för denna studie, som 

var förlagd till tio veckor. Tio veckor ser jag personligen som en relativt lång tid och därmed tog 

jag det förhållandevis lugnt i början av arbetsperioden. Jag kan nu i efterhand ångra detta lugn och 

känna att jag borde ha skapat ett tydligare schema för mig själv i förhållande till de olika delarna av 

studien. Jag har inte upplevt slutet av tidsperioden som stressande men jag har fått spendera mycket 

tid av de sista veckorna i skrivande läge och detta kan emellanåt ha bidragit till bristande 

motivation. Detta är dock den insikt gällande studien som jag upplever som minst betydelsefull för 

resultatet.  

 

Den andra insikten jag nått är gällande min urvalsgrupp för enkätundersökningen. De 98 personer 

som ingick i den valda gruppen för distribution av min enkät var tänkt som en lagom stor grupp för 

undersökningen då de representerar ca 13 % av företagets anställda. Dessa blir således en 

representativ grupp för populationen - förutsatt att alla väljer att delta i min undersökning. Jag hade 

dock oturen att större delen av urvalsgruppen inte svarade på min enkät vilket gav mig en relativt 

låg svarsfrekvens. Jag reflekterade inte över eventuella bortfall förrän det var för sent. Jag tror att 

detta beror på mina tidigare upplevelser av enkätundersökningar där jag nästintill inte haft något 

bortfall alls samt att jag personligen är någon som gärna deltar vid enkätundersökningar. Då min 

respondent på Företaget X distribuerade ut min enkät till min valda grupp så hade jag dessvärre inte 

själv några mailadresser att skicka ett påminnelsebrev till. Jag skulle självklart kontaktat min 

respondent och bett honom att skicka ett påminnelsemail till urvalsgruppen men dessvärre så var 

detta något som inte blev av då jag lade större fokus på andra delar av min studie. Den låga 

svarsfrekvensen har således lett till att mitt resultat inte är generaliserbart eller representativt för 

populationen. Jag har inte någon uppfattning om huruvida de som valde att delta vid 

enkätundersökningen representerar samma eller olika avdelningar och går det inte säga att de 

representerar populationen som är alla anställda på Företaget X. Som jag tidigare nämnt har jag i 

alla fall fått enkätsvar som drar åt ett eller annat håll och därför går det att göra en ”ytlig” analys av 

resultatet. 

 

Rörande stycken ovan kan även diskuteras huruvida urvalet var representativ ur den aspekten att de 

deltagande är SACO-medlemmar. Dessa deltagande representerar möjligen inte de anställda i 

företaget som inte är medlemmar i SACO. Detta kan ha påverkat mitt resultat på så vis att de 

svarande kan har skilda meningar jämfört med de anställda som inte är medlemmar i detta 

fackförbund. Huruvida svaren skulle skilja sig åt mellan de anställda är något som jag nu i 

efterhand skulle tagit hänsyn till vid mitt urval.  
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Den slutliga insikten jag nått gällande min studie rör avgränsning. Jag har, genomgående, försök att 

hålla mig till de områden som rör just individuell lönesättning ur ett kompetensperspektiv men kan 

nu i avslutande skede uppleva att min studie även berör några andra delar som inte är relevanta för 

mina frågeställningar och mitt syfte. Exempelvis hur relationen till chefen påverkar den individuella 

lönen samt hur stor roll "prestation" spelar vid individuell lönesättning. Detta är något jag eventuellt 

skulle kunna valt att utesluta helt från intervjuguiden, enkäten och studien som helhet men faktum 

är att jag upplever att det ändå är relevant för att skapa en helhetsbild av fenomenet jag studerat. För 

att förstå individuell lönesättning som helhet samt vilka faktorer som spelar roll vid lönesättning så 

upplever jag att de små ”utsvävande” delarna av min studie, som inte rör just kompetens vid 

individuell lönesättning, som relevanta ändå. 

7.2 Diskussion kring analys samt resultat 

Trots att det visade sig att kompetens är något som inte har en så stor del samt inte önskas ha så stor 

del vid den individuella lönesättningen i det studerade företaget så kan ändå en slutsats nås. Denna 

slutsats är för mig att begreppet kompetens är ett begrepp som i sig självt i princip aldrig bör 

användas som grund för bedömning. Istället bör man fokusera på det som kompetens faktiskt 

innebär och bryta ner begreppet till mindre delar som går att använda som lönekriterier. Som 

beskrivet i all teori jag utgått ifrån så blir begreppet kompetens så mycket lättare att hantera då man 

bryter ner det till delar som går att bedöma. Jag anser dock att det bör finnas någon del i varje 

kvalifikations- eller lönesättningsmodell som tituleras "Kompetens" - som sedan består av ett antal 

förmågor samt förhållningssätt som kan används som faktorer vid bedömning och lönesättning. 

Dessa faktorer ska då specificeras efter den tjänst eller avdelning som modellen gäller. Exempel på 

de förmågor samt förhållningssätt som skulle kunna presenteras i en sådan lönesättningsmodell är 

de Lindelöw (2008) inkluderat i sin kompetensmodell (Bilaga I). 

 

Likt det Elias och Frisö tar upp i Svenska Dagbladet (2011) så anser jag att cheferna för respektive 

avdelning på statliga företag bör ges större utrymme till att sätta lön på de medarbetarna som denne 

faktiskt ansvarar för. Nilsson och Ryman (2005) tar, som tidigare nämnt, i sin lista över 

förutsättningar för fungerande lönesättande samtal upp att lönesamtal bör vara lönesättande. Den 

chef som är ansvarig för att hålla i lönesamtalen bör även ha rätten till att göra lönesättning för var 

enskild individ den genomför samtalen med. Anledningen till att detta är ett problem är på grund av 

omoderna kollektivavtal som ger cheferna väldigt litet mandat från sina överordnade till att sätta 

löner utifrån medarbetarnas insatser. Därmed bör kollektivavtalen ses över, alltså för att kunna göra 

systemet för individuell lönesättning inom statlig sektor till ett mer lätthanterligt och rättvist 

system.  

 

Wiklund för Dagens Nyheter (2011) tar upp att arbetsgivare bör fokusera på de kompetenser som 

faktiskt krävs för klara av och genomföra ett visst arbete istället för att fokusera på hur personen 

kan uttrycka sig socialt. Detta är något jag delar hennes uppfattning om och därför anser jag att vid 

nyrekrytering samt vid lönerevision bör ansvarig för processen fokusera på vad som faktiskt krävs 

för tjänsten. Det är viktigare att fokusera på den aspekten istället för att fokusera på personkemi 

samt huruvida personen är duktiga på att uttrycka sig vid samtalet, anser jag. Detta går, som jag 

nämnt flertalet gånger, att finna i all teori där vikten av att, som chef, göra en objektiv bedömning 

av individen och inte fokusera på den subjektiva uppfattningen.  
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Mitt första förslag till vidare forskning är att göra om enkätstudien jag genomfört på ett större urval 

med respondenter i Företaget X som både representerar SACO-medlemmar och ickemedlemmar för 

att se huruvida uppfattningen gällande den individuella lönesättningen och kompetens skiljer sig 

eller ej mellan dessa två grupper.  

 

Något jag personligen upplever skulle vara intressant att studera vidare rörande detta ämne är en 

jämförelse mellan vikten av kompetens vid lönesättning i ett företag i privat- respektive offentlig 

sektor. Det vore även intressant att göra en studie gällande vad begreppet kompetens innebär hos 

anställda i ett företag och presentera ett förslag där kompetens som begrepp endast får användas då 

man specificerar vad man menar med begreppet i ett visst sammanhang.  

 

Min studie vore även intressant att genomföra på flera statliga företag som arbetar under samma 

kollektivavtal som Företaget X för att se huruvida uppfattning och attityder skiljer sig från varandra 

i olika företag. Detta skulle då kräva att min enkätundersökning genomfördes igen på en större 

urvalsgrupp, på Företaget X, för att kunna få ett validt resultat.  
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Figur 2: Förutsättningar för en fungerande individuell lönesättning (Nilsson & Ryman 2005). 

Omritad från boken Individuell lön - Lönar det sig? (Nilsson, T och Ryman, A 2005) 
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9. BILAGOR 

9.1 Bilaga I – Kompetensmodell (Lindelöw 2008) 

PERSONLIGA FÖRMÅGOR 

Personlig mognad. Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer 

på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. 

 

Integritet. Har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på 

frågor ur ett etiskt perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet. 

 

Självständighet. Har mod att agera efter sin egen övertygelse. 

 

Initiativtagande. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. 

 

Självgående. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina 

processer vidare. 

 

Flexibel. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och 

förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. 

 

Stabil. Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett 

realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker. 

 

Prestationsorienterad. Sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Är 

jobbfokuserad och söker aktivt utmaningar. Arbetet resulterar i personlig tillfredsställelse. 

 

Energisk. Har förmåga att arbeta hårt och lägga ner tid, energi och engagemang på sitt arbete. 

 

Uthållig. Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på till projekt är 

avslutade eller resultat uppnådda. 

 

SOCIALA FÄRDIGHETER 

Samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt 

sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.  

 

Relationsskapande. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter 

och under håller relationer. 

Empatisk förmåga. Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta 

över personens känslor. 

 

Muntlig kommunikation. Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och 

stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen. 
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Lojal. Uttrycker en positiv attityd till sitt arbete, verksamheten och/eller organisationen. Handlar i 

enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policyer och riktlinjer. Tar upp kritik endast i 

de korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter eller överordnad. 

Serviceinriktad. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och 

förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. 

 

Övertygande. Är duktig på att påverka och övertyga. Får andra att ändra åsikt eller beteende. 

Kulturell medvetenhet. Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och 

grupptillhörigheter påverkar en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när 

beslut fattas och handlingssätt väljs. 

 

LEDARSKAPSFÖRMÅGOR 

Ledarskap. Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå 

gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och 

delaktighet. 

 

Tydlig. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna 

är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. 

Ekonomisk medvetenhet. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, 

intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Strategisk. Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga 

betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta. 

Omdöme. Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och 

olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.  

Beslutsam. Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra 

omständigheter. Visar omdöme under tidspress. 

 

INTELLEKTUELLA FÄRDIGHETER 

Strukturerad. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller 

tidsramar. 

 

Kvalitetsmedveten. Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor 

vikt vid att man lever upp till dessa. 

Kreativ. Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande 

som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. 

Specialistkunskap. Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller 

kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra. 
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Problemlösande analysförmåga. Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner 

problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. 

Numerisk analytisk förmåga. Förstår numeriska underlag. Löser numeriska uppgifter snabbt och 

korrekt. 

Språklig analytisk förmåga. Förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna. 

Producerar egna dokument av hög kvalitet. 
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9.2 Bilaga II - Intervjuguide 

Del 1: Lära känna respondenten 

1. Vad har du för utbildningsbakgrund?  

2. Vad har du arbetat med innan du kom till det här företaget?  

3. Hur kommer det sig att du sökte dig hit? 

4. Hur länge har du varit här?  

5. Vilken är den exakta benämningen för den position du har? 

6. Kortfattat, vad ingår i din arbetsbeskrivning? 

 

Del 2: Information om individuell lönesättning i företaget 

1. Har ni alltid haft individuell lönesättning? 

Om nej: 

a. Vet du när det ändrades? 

b. Vet du varför? 

c. Blev det någon skillnad mot innan? (Bättre/sämre) 

d. Hur upplevdes det att personalen tog denna förändring?  

2. Vad är personalen mest positiv till när det rör individuell lönesättning? 

3. Har ni någon gång fått klagomål om hur det går till? 

a. Vad rör klagomålen oftast? 

b. Rör klagomålen ofta orättvisa? (I förhållande till kompetens, kollegor, erfarenhet, 

utbildningsbakgrund.) 

4. Vad tror du att ledningens tanke är bakom att använda individuell lönesättning? 

5. Vad anser du om individuell lönesättning? 

6. Tycker du att det fungerar bra i praktiken i företaget idag?  

7. Kortfattat – hur går ett lönesamtal till?  

a. Vem håller i samtalen? 

8. Tycker du att den som är ansvarig för att hålla lönesamtalen har tillräckliga kunskaper om var 

individs enskilda prestation för att kunna sätta lönen rättvist?  

 

9. Vad skulle du säga är av störst vikt vid den individuella lönesättningen hos er?  
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10. Vilka faktorer är enligt dig viktigast att ta i beaktning vid individuell lönesättning?  

11. Tror du att förhållandet till chefen påverkar lönen? 

12. Kan man nå en maxlön?  

a. Vad krävs för det? 

13. Belönar ni på andra sätt än genom löneökning? 

Om ja: 

a. Vad är det främst ni belönar då? 

 

Del 3: Kompetens som begrepp och i relation till belöning 

1. Vad lägger ni in i begreppet ”kompetens”?  

2. Hur stor del av besluten kring lönesättning rör personalens kompetens?  

a. Hur mäter ni denna kompetens?  

b. Vem mäter?  

3. ”Ansvara för sin egen kompetensutveckling” Vad innebär det?  

4. Det finns forskning som visar att individuell lönesättning leder till hemlighållande av kompetens och 

kunskaper som används för att sedan kunna lyfta den enskilda individen vid lönesamtal. Är detta 

något som förekommit hos er?  
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9.3 Bilaga III - Webbenkät 
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