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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att visa hur individuell lönesättning påverkade lärare och 
förskollärares uppfattning om sin situation. Jag ville dessutom visa om dessa gruppers 
upplevelser skilde sig från varandra. Slutligen var syftet också att jämföra lärarna och 
förskollärarnas upplevelser med det som var deras löneavtals syfte att de skulle uppleva.  
 
För att kunna uppfylla syftet utförde jag en fallstudie på ett rektorsområde I Östergötland. På 
rektorsområdet utförde jag en intervju av rektorn, som också var lönesättare, för att få veta hur 
lönesystemet såg ut samt hur väl det fungerade ur hennes synvinkel. Jag delade också ut 
enkäter till Lärarna och förskollärarna på rektorsområdet för att klargöra vilka av deras 
uppfattningar om den individuella lönen var. 
 
Min undersökning visar att det vara stora skillnader mellan lärare och förskollärare I hur väl 
den individuella lönesättningen fungerade. Både teorin och löneavtalet beskriver att 
lönesystemet ska leda till bland annat ökad motivation. Detta var upplevelser som endast 
lärarna uttryckte. Problem i att objektivt mäta prestationen var det som gjorde att 
förskollärarna inte upplevde det som löneavtalet syftade till att de skulle uppleva. 
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Abstract 
The purpose of this essay was to show how performance-related pay systems affected 
teachers’ and pre-school teachers’ perception about their situation. I also wanted to show if 
the perception was different between the both groups. Finally, my purpose was to compare the 
teachers’ and pre-school teachers’ perception about their situation with the intention of the 
pay systems. 
 
To be able to fulfil my purpose, I did a case study in a school management area in southern 
Sweden. I did an interview with the headmistress in this area, who also was responsible for 
setting the wages, in order to find out how the pay system was built and how the system was 
working from her point of view. I also distributed questionnaires among the teachers and the 
pre-school teachers to find out their opinions about the performance-related pay system. 
 
My study shows that the teachers and the pre-school teachers were having widely different 
opinions on how well the performance-related pay system was working. Both theory and the 
wage contract describe that the pay system, among other things, should lead to increased 
motivation. This experience was only expressed by the teachers. Problem in objectively 
measuring the performance was found to be one reason to the fact that the pre-school 
teachers’ experiences did not coincide with the purpose of the wage contract. 
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1. Problemområde 
I detta kapitel kommer ämnet att presenteras för läsaren. En problemdiskussion kommer att 
leda fram till syftet för arbetet. Det börjar dock med en kort inledning som beskriver ämnet 
individuell lönesättning.  

1.1 Inledning 
Den här uppsatsen handlar om individuell lönesättning och vilken inverkan lönesättningen 
kan ha på medarbetarna. Om lönesättningen används på rätt sätt kan den vara en starkt 
bidragande orsak till att en organisations verksamhet går framåt (Lantz, 1995). Studier visar 
enligt Lawler (1990) att ett effektivt lönesystem kan öka motivationen hos individer med så 
mycket som fyrtio procent. Idén är så allmänt accepterad att nästan alla organisationer hävdar 
att de har ett system där lönen ökar med individuella prestationer.  

1.2 Bakgrund 
Lönebildningen i den offentliga sektorn var enligt Palm (2000) under större delen av 1900-
talet centraliserad. Varje tjänst var indelar i bestämda lönegrader. Vilken grad en person var 
placerad i berodde på vilka kvalifikationer och vilken befattning personen hade. Individernas 
kompetens och särskilda prestationer kunde inte påverka löneutvecklingen. Löneökningar var 
istället kopplade till löneklasser inom lönegraderna. Dessa i sin tur var kopplade till hur länge 
individen hade jobbat på befattningen. Efter en viss tid flyttades tjänste mannen upp en 
löneklass. Efter ett visst antal år nåddes lönetaket och för att påverka lönen var han tvungen 
att byta befattningen till en högre värderad.  
 
Sjölund med flera (1997) menar att omfattande lönepolitiska förändringar började införas i 
den offentliga sektorn under 1980-talet. Den allmänna utjämningen av löneskillnader och 
principen lika lön för lika arbete började ifrågasättas. De lokala arbetsgivarna, det vill säga 
statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och landsting, menade att den centrala 
fördelningen av löneutrymmet var stelbent och inte medgav den flexibilitet som var 
nödvändig för att få en bra lönestruktur på lokal nivå. De ansåg att lönerna istället borde 
bestämmas i den lokala miljön där man hade kunskaper om vilka funktioner, arbetsuppgifter 
och individer som skulle lönesättas. De offentliga arbetsgivarna övergick successivt under 
1980-talet till en mer decentraliserad, individuell och marknadsanpassad lönesättning.  
 
Vidare menar Sjölund med flera (1997) att decentraliseringen av löneförhandlingarna och 
individualiseringen av lönerna innebar omfattande och grundläggande förändringar för 
lönebildningen inom den offentliga sektorn. Cheferna inom den offentliga sektorn, som 
tidigare inte hade något ansvar för lönefrågor, har idag en central roll som lönesättare. De ska 
bilda sig en uppfattning om vilken lönestruktur som är lämplig, hur stora differenserna mellan 
olika personer och kategorier bör vara, vilka kriterier som bör ligga till grund för 
lönesättningen, etcetera. De ska också ta det konkreta ansvaret för att bedöma och göra en 
individuell rangordning av sin personal inför förhandlingarna.  
 



 6

1.3 Problemdiskussion 
Robbins (2000) definierar motivation som viljan att göra något och är beroende av 
handlingens förmåga att tillfredställa ett behov hos individen. Behov som inte är 
tillfredsställda skapar spänning vilket stimulerar en drift inom individen. Denna drift leder till 
att individen letar efter ett mål som, om det uppnås, kommer att tillfredställa behovet och leda 
till minskning av spänningen. Motiverade anställda befinner sig i spänningsfasen, och för att 
minska spänningen engagerar de sig i uppgifter. Ju större spänningen är desto större uppgift 
krävs för att framkalla lättnad. När anställda arbetar hårt med någon uppgift kan vi konstatera 
att de är drivna av en önskan att uppnå ett mål de eftersträvar. 
 
Färdighetsbaserad löneplanering är enligt Robbins (2000) förenlig med många 
motivationsteorier. Eftersom den färdighetsbaserade löneplaneringen uppmuntrar de anställda 
till att lära, öka förmågan och utvecklas är den bland annat förenliga med Maslows 
behovspyramid. Individuell prestationsbaserad lön är ett lönesystem som länkar ihop lön med 
resultatet som en individ presterar (Heery, 1997). Även denna löneplanering passar bra ihop 
med många motivationsteorier.  
 
Alla lärare och förskollärare i Sverige har sedan några år tillbaka individuell lönesättning. 
Målet med den individuella lönesättningen är enligt löneavtalet (2000) som är upprättat av de 
två lärarförbunden i samarbete med Sveriges kommuner, är att arbetsgivaren ska nå målen för 
verksamheten. Målen ska nås genom att lönen stimulerar till ökad effektivitet, produktivitet 
och kvalitet. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling 
knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Enligt 
Sjölund med flera (1997) uppstår problem då mätning ska avgöra skillnader mellan de 
anställda. Om kriterierna som lönen ska baseras på är otydliga kan det leda till att den 
motivationsskapande effekten uteblir och därmed misslyckas också lönesystemet.   
 
Vidare står det i löneavtalet (2000) att det är av stor vikt att en dialog förs mellan chef och 
medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. För att dialogen mellan 
chef och medarbetare och medarbetare ska fungera krävs enligt Lantz (1995) samarbetsvilja, 
gemensamma mål samt att det finns ett förtroende mellan chefen och medarbetaren. Om 
dialogen inte fungerar faller hela grunden för den individuella lönesättningen. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur lärare och förskollärare i ett rektorsområde i 
Östergötland upplever individuell lönesättning. Dessa upplevelser kommer även att analyseras 
utifrån de intentioner facken har med avseende på motivation. 
 
Mer precist kommer jag att: 
• Analysera hur de fackliga intentionerna med avseende på motivation överensstämmer 

med lärarna och förskollärarnas upplevelser. 
• Analysera hur lärare och förskollärare upplever att den individuella lönesättningen 

påverkar dem.  
• Jämföra om lärarna och förskollärarna upplever några skillnader i hur den individuella 

lönesättningen fungerar.  
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2. Teorietisk referensram 
I detta kapitel kommer jag att beskriva vad som motiverar en individ att lägga ner mer energi 
i sitt arbete. Jag kommer att redogöra för några olika motivationsteorier för att få en så bred 
och klargörande bild som möjligt. Jag kommer också att ta upp teorier som berör individuell 
lönesättning, vad som är bra med systemet, vad som är mindre bra och vad som bör tänkas på 
vid utformningen. 

2.1 Motivationsteorier 
Robbins (2000) definierar motivation som viljan att göra något. Människor som är motiverade 
lägger ner större kraft på att prestera än de som inte är motiverade.  
 
Under 50-talet utvecklades enligt Robbins (2000) tre motivationsteorier som antagligen är de 
mest kända förklaringarna till motivation hos anställda. Dessa tre teorier utgör grunden för de 
mer moderna teorier som finns idag. De används dessutom fortfarande av chefer som försöker 
förklara sina anställdas motivation.  
 
Här nedan kommer jag att beskriva två av dessa teorier och dessutom en av modernare slag. 

2.1.1 Maslows behovshierarki 
Robbins (2000) skriver att den mest kända motivationsteorin är Abraham Maslows 
hierarkiska behovsteori. Enligt Tamm (1991) menar Maslow att mänskliga behov är 
hierarkiskt ordnade, beroende på hur väsentliga de är för individen. Hierarkin består enligt 
Robbins (2000) av fem behov: 

• fysiologiska behov 
• trygghet 
• sociala behov 
• självuppskattning 
• självförverkligande.  

 
För att människan ska fungera på ett själsligt tillfredställande sätt krävas att de lägre behoven 
är något sånär tillfredställda innan de högre behoven aktualiseras (Tamm, 1991). 
 
 

 
 Figur 1: Maslows behovshierarki (från Tamm, 1991, s 103) 

Självförverkligande 

Självuppskattning 

Kärlek och gemenskap 

Trygghet 

Fysiologiska behov 
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Det mest grundläggande behovet i hierarkin är enligt Tamm (1991) de fysiologiska behoven. 
Till dessa räknas mat, dryck, andning, sömn och så vidare. Dessa behov är lika för alla 
människor (universella). Om något av dessa behov inte är uppfyllda så kommer människan att 
domineras av just detta behov. Meningen med livet för en kronisk hungrig människa är till 
exempel att få äta sig mätt. Trygghet, kärlek och frihet är för den hungrige endast 
oväsentligheter.  
 
Vidare menar Tamm (1991) att när de fysiologiska behoven är tillfredställda börjar 
människan att sträva efter att uppfylla nästa steg av behov. Att känna trygghet och säkerhet är 
behov som ligger på nästa nivå i pyramiden. Dessa behov är viktigare hos barn än hos vuxna 
och ökar igen på ålderns höst. 
 
Tamm (1991) menar att nästa steg i hierarkin är de sociala behoven. Människor behöver 
intima kärleksrelationer, behöver älska sina barn och vänner och behöver känna att hon ingår i 
en meningsfull gemenskap med andra för att skapa en harmonisk växt och mognad.  
 
När behoven av kärlek och tillhörighet är tillfredställda vill människan enligt Tamm (1991) 
istället få uppskattning av sig själv och av andra. Hon behöver veta att hon har ett värde och 
att hon har en förmåga att besegra svårigheter. Människan behöver i det här läget känna att 
hennes arbetsinsatser och kunskaper värdesätts och är väsentliga för att bygga upp 
självkänslan. Om en chef utför övergrepp på en anställds värdighet kommer den anställde att 
kämpa för att återfå sin värdighet och självkänsla (Maslow, 1998). Tamm (1991) menar att 
det är viktigt att komma ihåg att så fort något händer längre ner i pyramiden som ökar 
behoven på en lägre nivå, till exempel en skilsmässa, så kommer alla stävanden efter 
uppskattning att upphöra.  
 
Tamm (1991) visar på att den högsta nivån i pyramiden består av behovet av 
självförverkligande. Med självförverkligande menar Maslow en människas önskan att utnyttja 
det som potentiellt finns i hennes förmåga. På den här nivån utvecklar människan sina anlag, 
sin begåvning, sin kunskap och kreativitet. Det är på den här nivån i hierarkin som de 
individuella skillnaderna blir mest påtagliga.  
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2.1.2 Hertzbergs Tvåfaktorsteori 
Hertzbergs tvåfaktorsteori, även kallad motivation-hygien teorin, grundar sig enligt Robbins 
(2000) i frågorna: ”Vad vill människor ha ut av sina jobb?” ”Vad är bra och vad är dåligt?” 
Svaren ledde till en slutsats där Hertzberg konstaterar att svaren när en individ trivs med sitt 
jobb skiljer sig markant från när individen inte trivdes med jobbet. Det visade sig att vissa 
faktorer var relaterade med arbetstillfredsställelse medan andra var relaterade till 
otillfredsställelse på jobbet. Dessa två grupper av faktorer är enligt Hertzberg klart åtskilda.  
 
Robbins (2000) menar vidare att faktorerna, som Hertzberg kallar för hygienfaktorer, består 
bland andra av lön, arbetsmiljö och arbetsrelationer. Om dessa faktorer tillfredställs kommer 
ingen att vara direkt missnöjd men det kommer inte heller att framkalla någon motivation. Om 
det är motivation som eftertraktas måste även motivationsfaktorerna tillfredställas. Dessa 
består av till exempel möjligheter till befordran, utveckling och ansvar.  
 
 

Hygienfaktorer 
som påverkar vantrivsel på jobbet 
 

Motivationsfaktorer 
som påverkar trivseln på jobbet 

• Kvaliteten på ledningen 
• Lönen 
• Företagets policys 
• Arbetsmiljö 
• Relationer med andra 
• Arbetssäkerhet 

• Möjlighet till befordran 
• Möjlighet till utveckling 
• Erkännanden 
• Ansvar 
• Prestationer 
 

 
 
 
 Figur 2: Hertzbergs tvåfaktorsteori (översatt från Robbins, 2000, s 47) 

2.1.3 Förväntansteorin 
Den mest mångsidiga motivationsteori är Enligt Robbins (2000) förväntansteorin. I huvudsak 
handlar den om att viljan att prestera i en viss riktning beror på styrkan i en förväntning av att 
handlingen kommer att följas av ett resultat och hur attraktivt detta resultat är för individen. 
Teorin innehåller tre variabler. Den första beskriver hur attraktivt en belöning ter sig för 
individen, den andra hur stort förtroendet är för att en viss prestation leder till en viss 
belöning. Den tredje och sista variabeln beskriver hur mycket kraft en individ tror ska krävs 
för en prestation.  
 
I praktiken bygger teorin på följande resonemang, menar Mabey med flera (1998). Om en 
individ set det som troligt att en specifik önskad prestation leder till en belöning som han/hon 
värdesätter så är det mer troligt att individen utför prestationen på önskat sätt än om relationen 
mellan ansträngning och prestation eller relationen mellan prestation och belöning är osäker 
 
Robbins (2000) skriver att förväntansteorin är kompatibel med individuell lönesättning och 
fortsättar med att påpeka hur viktigt det är att individer upplever ett starkt samband mellan 
prestation och belöning för att motivationen ska bli den bästa. Om belöningar istället bygger 

Låg Hög Hög 
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på annat än prestationer, som till exempel titel eller hur länge en person haft en post, så är 
risken stor att kraften som läggs på arbetet minskar. 
 
Genom förväntansteorin går det enligt Mabey med flera (1998) att identifiera flera skäl till att 
en individuell lönesättning inte fungerar. Om individen till exempel inte får de verktyg och 
resurser som krävs för att utföra en önskad prestation känner den anställde en minskad 
förmåga att klara prestationsmålet och kommer då inte att ansträngs sig för att klara det.  

2.2 Individuell lönesättning 
Lawler (1990) anser att lönesystem kan göra en markant skillnad i organisatorisk effektivitet. 
Om en organisation väljer rätt lönesystem kan det leda till konkurrenskraftiga fördelar. Det 
kan dels motivera de anställda att prestera mer effektivt. Det kan också skapa en kultur där 
människor bryr sig om organisationen och dess framgång. Dessutom kan det uppmuntra 
människor att utveckla sina färdigheter och talanger inom de områden som mest gagnar 
organisationen. 
 
Det finns enligt Sjölund med flera (1997) tre olika definitioner på individuell lön. Den första 
är prestationsbaserad lön relaterad till mål. Det innebär att en individs arbetsinsats mäts och 
jämförs med organisationens mål. Den andra definitionen innebär att medarbetarnas 
prestationer jämförs med varandra, denna typ kallas prestationsbaserad lön relaterad till 
andra individers prestationer. Den tredje och sista definitionen är kunskapsbaserad lön och 
betyder att lönen sätts efter vilka kunskaper den anställde besitter. Denna sista variant är dock 
inte lika vanligt förekommande då utbildning inte ses som ett kriterium i lönesättningen. Det 
är först när kunskaperna kommer till nytta och individen presterar något som den lönesätts. 
 
Enligt Lantz (1995) är det många faktorer påverkar arbetstagarens motivation och 
engagemang i arbetet. Det kan vara arbetsinnehållet, chefer, kamratskap, arbetsmiljö, 
möjlighet till påverkan och utveckling med mera. Studie efter studie visar att ett effektivt 
lönesystem kan öka motivationen hos individerna med så mycket som 40 % (Lawler, 1990). 
Lönesättningen är, om den utnyttjas rätt, enligt Lantz (1995) en bidragande orsak till 
verksamhetens utveckling. Grundläggande i detta synsätt är nedanstående positiva samband.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 3: Lönen som drivkraft i frågan om motivation och resultat (Lantz, 1995) 

 
Lantz (1995) visar att sambandet ger följande resultat: För varje medarbetare formuleras 
individuella mål som, när de uppfylls, skapar motivation. Ökad motivation leder till ökad 
lönsamhet, vilket leder till nya mål. Lönen är i detta samband den goda cirkelns drivkraft. Ju 
starkare sambanden mellan mål, resultat, motivation och lönsamhet upplevs, desto effektivare 

Mål 

 

Motivation 

Lönsamhet 

Mål 

Resultat 

Motivation 

Lönsamhet LÖN 
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blir lönen som styrmedel. Sambandet förstärks genom att ge medarbetaren möjlighet att kunna 
påverka sin egen löneutveckling. Utvecklingen för medarbetaren bör ske genom att hon ökar 
det egna engagemanget, breddar sin kompetens och erfarenhet samt genom att hon åtar sig 
svårare och mer ansvarsfulla uppgifter. Men för att detta ska fungera måste lönen vara 
individuell och differentierad.  

2.2.1 Mätning av prestationer 
Enligt Lawler (1990) finns det ett problem som kan dock uppstå när det gäller individuell lön. 
Detta kan uppkomma när prestationerna inte går att mäta genom att fokusera på det 
individuella arbetet. Att mäta prestationer från individer i situationer där teamwork används 
för att åstadkomma en produkt eller service är omöjligt. När det inte är möjligt att objektivt 
mäta prestationer är det mycket vanligt att organisationer förlitar sig på subjektiva 
bedömningar från chefer. Dessa omdömen är ofta felaktiga, orättvisa och diskriminerande.  
 
Vikten av trovärdiga och ha noggranna sätt att mäta prestationer är bland det mest 
grundläggande i lönesystem som baserar lönen på prestationer enligt Lawler (1990). Utan 
dessa mätningar är det omöjligt att relatera lön till prestation. Mabey med flera (1998) citerar 
Fowler och skriver att ibland väljs inte lönekriterierna för att de är de bäst lämpade utan för att 
de är lättast att mäta. 
 
Sjölund med flera (1997) påpekar att forskning har visat att en chef vanligtvis kan skilja 
mellan medarbetare som gör ett bra respektive dåligt jobb. Problemet när det kommer till 
individuellt lönesättning är det måste gå att mäta och dokumentera skillnaderna mellan de 
anställda. Detta är en av anledningarna till varför lönesystemen så ofta misslyckas. Om 
kriterierna är otydliga så uteblir den tänkta motivationsskapande faktorn som systemet bygger 
på. Bristen på objektiva kriterier och mätmetoder kan även resultera i misstroende hos den 
anställda gentemot arbetsgivaren (Lawler, 1990). 
 
För att vara framgångsrik i sitt ledarskap, menar Lantz (1995) att det krävs förmåga att 
kommunicera. Genom att tillsammans med sina medarbetare gå igenom och bedöma 
arbetsprestationen, sätta individuella mål samt bedöma övriga utvecklingsinsatser får chefen 
en konsekvent grund för lönesättningen. Samtidigt kopplas de individuella målen till 
verksamhetsmålen och utgör således ett ledningsverktyg. Individuell lönesättning förutsätter 
någon form av bedömning av arbetsprestationen. Den närmsta chefen är den som bäst kan 
göra den bedömningen. Hur arbetsprestationen ska mätas är något som parterna, chefen och 
löntagaren, måste vara överens om redan innan mötet börjar.  
 
Många chefer upplever att det är besvärligt att sätta mål menar Lantz (1995). En vanlig 
invändning är att det för just den befattningen inte går att sätta något mätbart mål. Istället för 
att inte sätta något mål alls är det bättre att sätta ett bedömningsbart mål. Detta mål ska båda 
vara överens om hur man ska bedöma om målet har uppnåtts. 
 
Mätning av prestationer kan enligt Mabey med flera (1998) ske på två olika sätt – genom 
kvalitativa mätningar eller genom kvantitativa. De kvantitativa mätningarna visar ett resultat i 
siffror, till exempel hur många enheter en individ har producerat. De kvalitativa mätningarna 
består istället en bedömning i ord av en individs arbetsinsats.  
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2.2.2 Chefen som lönesättare 
Chefens viktigaste uppgift är enligt Lantz (1995) att vara aktiv i sitt ledarskap. Chefen ska 
alltså stimulera till goda arbetsinsatser, ansvara för verksamhetens utveckling samt belöna 
goda resultat. 
 
Lantz (1995) menar att den viktigaste delen i lönesättningen är dialogen mellan chefen och 
medarbetaren. Det är alltid den närmaste chefen som kan bedöma medarbetarens 
arbetsprestation på bästa sätt. För att dialogen mellan chef och medarbetare ska fungera krävs 
samarbetsvilja, gemensamma mål samt att det finns ett förtroende mellan chefen och 
medarbetaren. Om inte dialogen fungerar faller hela grunden för den individuella 
lönesättningen.  
 
Under utvecklingssamtalen ska en avstämning av hur väl medarbetaren har uppnått tidigare 
uppsatta mål göras. En diskussion angående vad i medarbetarens arbetsresultat som är bra och 
vad som kan bli bättre bör också föras. Verksamhetens mål och planer är viktiga med tanke på 
att medarbetarens mål ska stå i samklang med organisationens. I det här steget skapas de 
grundläggande förutsättningarna för motivation och arbetstillfredsställelse då förståelse för 
helheten uppstår. (Lantz, 1995) 
 
Tillsist ska de nya individuella målen formuleras. Dessa ska enligt Lantz (1995) formuleras 
med hjälp av verksamhetens mål, medarbetarens arbetsresultat och grundar sig dessutom på 
förslag till förbättringar. Det är viktigt vid formuleringen att målen är konkreta, mätbara och 
tidsatta. De ska dessutom vara realistiska och upplevas som något av en utmaning. För att få 
samtalet att fungera är det nödvändigt att göra en koppling till lönen. Det är också en av 
förutsättningarna för att kunna sätta en individuell lön. Individer måste enligt Lawler (1973) 
uppleva ett samband mellan sin lön och sin prestation för att en förändring i lönesystemet ska 
resultera i motivation. Upplevelsen att lön och prestation är förknippade bygger på förtroende 
och tillit. En individ måste vara villig att acceptera och tro att en organisation håller sitt löfte 
när de utlovar en viss belöning för en specifik typ av prestation. Stora tidsskillnader mellan 
beteende och belöning försvårar bevisningen för att det finns ett samband.  
 
En av de vanligaste felen en chef gör vid lönesättningen är, enligt Lawler (1990) oförmågan 
att rekommendera stora skillnader i lön när det finns stora skillnader i prestation. Vissa chefer 
har svårt för att ge stora respektive små utslag i lönen ens när det är befogat. En anledning till 
detta kan vara obehaget att behöva motivera varför en anställd har fått en mycket liten 
löneförhöjning. 
 
Den viktigaste faktorn för att lyckas med sitt utvecklingssamtal är dock att man är intresserad 
av sina medarbetare. Hur fungerar arbetet individuellt och i grupp? Saknar man som chef 
detta intresse kanske man ska fundera på om man i fortsättningen ska arbeta som chef. 
Individuell lönesättning förutsätter modiga och intresserade chefer. (Lantz, 1995) 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de val jag har gjort gällande forskningsansats, 
undersökningsansats, litteratursökning, datasamlingsmetod samt tillvägagångssätt vid 
analysen. Jag kommer också att redogöra för vilka metodproblem jag stött på.  

3.1 Forskningsansats 
För vissa forskningsprojekt används, enligt Saunders med flera (2000), litteratur till hjälp för 
att identifiera teorier och idéer som sedan testas genom att använda insamlad data. Detta 
kallas för en deduktiv ansats. En teoretisk referensram skapas för att sedan prövas genom 
data. Saunders med flera (2000) menar vidare att i andra forskningsprojekt undersöks data för 
att utveckla teorier från den och därefter relateras dessa till teorin. Denna ansats kallas för 
induktiv och har precis som den deduktiva ett syfte med forskningsfrågor men startar däremot 
inte i några förbestämda teorier. Saunders med flera (2000) anser inte att en induktiv ansats 
bör användas som författaren inte har tillräcklig kunskap om ämnesområdet.  
 
Till denna uppsats har en deduktiv ansats valt. Till detta finns flera skäl, först och främst anser 
jag inte att jag har de kunskaper i ämnesområdet som bör finnas för en induktiv ansats. Då 
detta är en uppsats på c-nivå som endast omfattar tio veckors heltidsstudier, fanns inte heller 
tid till att skaffa dessa kunskaper. Dessutom rör uppsatsen ett ämne där det finns mycket teori 
att utgå ifrån och därför har jag valt en deduktiv ansats. 
 
När information ska samlas in finns det två olika metodiska angreppssätt att tillgå – kvalitativ 
och kvantitativ (Lundahl & Skärvad, 1992). Saunders med flera (2000) menar att skillnaden 
mellan den kvalitativa och den kvantitativa datan bland annat är att medan den kvalitativa 
datan baserar sig på meningar och ord så är det istället siffror som ligger till grund för den 
kvantitativa. Därför resulterar också den kvantitativa datan i diagram och statistik medan en 
egen tolkning av de kvalitativa data som samlats in måste göras för att få fram en analys.  
 
Till uppsatsen har en kvalitativ ansats valts. Anledningen till detta är att ämnet är av sådan 
karaktär att det till stor del är svårt att samla in kvantitativ data. Dessutom ville jag vid 
analysen ha möjlighet att göra tolkningar av den insamlade datan, och för detta är en 
kvalitativ ansats att föredra. Det finns dock kvantitativa inslag i uppsatsen. De data som är 
insamlade på ett kvantitativt sätt kommer dels att presenteras i diagram men det kommer 
dessutom att genomföras en tolkning av diagrammen för att kunna binda ihop dem med det 
övriga materialet. Resultatet av denna tolkning blir att även det kvantitativa materialet får en 
kvalitativ prägel. 

3.2 Undersökningsansats 
Fallstudier är enligt Saunders med flera (2000) till för att få fram detaljerad och intensiv 
kunskap om ett eller ett litet antal fall. Denna undersökningsansats är lämplig om djup 
förståelse av sambanden i undersökningen är att föredra. Eriksson och Wiedesheim-Paul 
(2001) menar att fallstudier karaktäriseras av att det går att studera en fall ur många aspekter 
och att det går att göra en undersökning på djupet. Fallstudier har också mycket positiva 
egenskaper när det gäller att framföra utredningsresultaten, eftersom de oftast rör verkliga 
människor, stämningar och situationer som det går att känna igen sig i. 
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Anledningen till att just fallstudie valts som undersökningsansats till denna uppsats är att jag 
på ett så bra sätt som möjligt ville beskriva individuell lönesättning. Då ämnet har många 
sidor är det viktigt att nå djupt i hur lönesättningen påverkar människor. Samtidigt ville jag få 
fram en helhetsbild av lönesättningen och redovisa för sambanden i undersökningen, för 
denna uppgift passade fallstudie bäst. Att ansatsen gjorde det möjligt att göra en undersökning 
bland verkliga människor i en vardaglig miljö såg jag dessutom som mycket positivt. 

3.3 Litteratursökning 
För att få en inblick i vad som motiverar människor samt få mer bakgrundinformation 
angående individuell lönesättning gjorde jag en litteraturstudie där jag använde mig av både 
böcker och artiklar. Böckerna sökte jag efter via LUCIA, Luleå Tekniska Universitets 
bilblioteksdatabas, och från de relevanta böcker som jag hittade där har jag utgått från 
respektive referenslista. Sökning i artikeldatabaserna Ebsco, Emerald och affärsdata har också 
gjorts för att få tillgång till artiklar, relevanta för detta arbete. Sökord som merit pay, variable-
pay program, individuell lönesättning och lärarförbundet har använts.  

3.4 Datainsamlingsmetod 
Vid undersökningar kan data samlas in på olika sätt beroende på om primär eller sekundärdata 
vill erhållas (Dahmström, 1996). För att samla in den data som var nödvändig har jag till 
största del använt mig av primärdata då det jag inte funnit så mycket sekundärdata i ämnet. 

3.4.1 Sekundärdata 
Saunders med flera (2000) menar att data som redan är insamlad för ett annat syfte kallas 
sekundärdata. Sådana data kan vara en värdefull källa för att besvara syftet eller 
forskningsfrågorna. Detta är en datainsamlingsmetod som sparar både tid och pengar men kan 
skapa problem då datan är insamlad för ett annat syfte. 
 
Den sekundärdata som jag tagit del av är dels flera löneavtal från Lärarförbundets webbplats. 
Dessutom har jag hämtat viss information från aktuell kommuns webbplats. Jag har också fått 
ta del av de lönekriterier som ligger till grund för de individuella lönerna inom det 
rektorsområde som jag valt att undersöka.  

3.4.2 Primärdata 
Då efterfrågade data inte finns tillgänglig sedan tidigare krävs insamling av material för första 
gången, resultatet blir primärdata (Dahmström, 1996). Jag har i denna uppsats valt att använda 
mig av enkäter såväl som intervjuer.  
 
En enkäts största fördel är att det är billigt samt att det på kort tid går att få många svar 
(Dahmström, 1996) Däremot menar Saunders med flera (2000) är det inte möjligt att ställa 
några komplicerade frågor i en enkät. Det är också svårt att ställa följdfrågor då 
frågesekvenserna måste vara enkla att följa för att uppnå ett bra resultat.  
 
För att göra mer omfattande datainsamlingar kan det vara lämpligt att använda sig av 
personliga intervjuer. Dessa är tidskrävande men har fördelar som gör att det går att ställa 
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känsligare och mer komplicerade frågor än vid till exempel enkäter. Närvaron vid intervjun 
gör också att det är möjligt att ha långa frågesekvenser och ställa oförberedda följdfrågor till 
respondenten. (Saunders m fl , 2000) 
 
För att få en övergripande bild av hur den individuella lönesättningen fungerar började jag 
med att intervjua en förskollärare i den valda kommunen. Till stöd under intervjuerna hade jag 
en kortfattad intervjuguide (se Bilaga 1). Frågorna i denna inledande intervju grundade sig 
dels på teorier och dels på sekundärdata hämtat från Lärarförbundets webbplats samt från 
kommunens webbplats. Anledningen till att intervjuguiden var så kortfattad var att jag i detta 
läge inte visste vilka frågor som var de viktiga i sammanhanget och vilka som var 
ointressanta. Resultatet från denna intervju var heller inte meningen att användas till några 
slutsatser utan skulle endast underlätta skapandet av enkäter och intervjuguider att använda i 
ett senare skede.  
 
Utifrån resultatet på den första intervjun samt på teori och sekundärdata konstruerade jag 
ytterligare en intervjuguide (se bilaga 2) och en enkät (se bilaga 3). Enkäten och 
intervjuguiden utformades så att de skulle belysa samma frågor trots att två olika metoder 
användes. Trots detta fanns vissa delar som skiljde dem åt beroende på att de är formulerade 
för två olika grupper av respondenter.  
 
Intervjuguiden användes sedan som stöd vid intervju av rektorn över Broby rektorsområde i 
Söderköpings kommun, Ingrid Anjou. Anledningen till att jag valde att intervjua henne 
berodde på att jag ville kunna ställa komplicerade frågor och dessutom kunna följa upp med 
följdfrågor och kompletterande frågor om det skulle visa sig nödvändigt. Detta är egenskaper 
som gjorde att det inte hade varit möjligt att använda någon annan datainsamlingsmetod än 
just intervju.  
 
Enkäterna användes för att få en bild av hur förskollärarna och lärarna inom samma 
rektorsområde såg på den individuella lönesättningen. Enkäten av formulerad så att 
respondenterna fick uttrycka hur mycket de höll med om olika påståenden. Svarsalternativen 
var graderade i en fyra gradig skala från Instämmer helt till Instämmer inte alls. Anledningen 
till att just fyra svarsalternativ valdes, var att jag genom ett jämt antal alternativ ville få 
respondenterna att ta ställning. Två alternativ ansåg jag dock vara för få och sex för många. 
Ett ”vet ej” svarsalternativ fanns också att tillgå om respondenterna inte kunde eller ville svar 
på en specifik fråga.  
 
Materialet som kom från de besvarade enkäterna sammanställdes så att svaret för varje fråga 
sammanställdes i två cirkeldiagram, ett för lärare och ett för förskollärare, för att på ett enkelt 
och klargörande sätt åskådliggöra resultaten. I ett cirkeldiagram är det enkelt att se hur 
respondenterna har svarat på de olika frågorna. Det ger också en bild av hur stor andel av en 
grupp som svarat på ett visst sätt. Enligt Wallgren med flera (1996) är cirkeldiagram lämpliga 
för att illustrera procentuell fördelning av kvalitativa variabler. 
 
Vid analysen av enkäterna har jag tolkat svaren där respondenten instämmer helt och 
instämmer till stor del som att respondenten har en positiv inställning till frågan. Likaså har 
jag tolkat de andra två svaren, instämmer inte alls och instämmer till liten grad som att 
respondenten har en negativ inställning. Då svaren varit vet ej har jag oftast inte tolkat dessa 
alls, undantaget är de tillfällen då dessa svar utgjort en stor del av det totala antalet svar. 
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3.5 Metodproblem  
En uppsats sanningsenlighet bedöms efter hur hög validitet respektive reliabilitet den har. I 
följande stycke kommer jag att beskriva hur jag har försökt att höja validitet och reliabilitet. 

3.5.1 Validitet 
Validiteten beskriver enligt Saunders med flera (2000) om det som är mätt verkligen mäter 
vad det var meningen att det skulle mäta. Hög validitet visar verkliga samband mellan 
variabler och inte bara tillfälligheter.  
 
Jag har i undersökningen använt mig av personliga intervjuer. Detta har jag gjort för att ha 
möjlighet att ställa följdfrågor och kunna ställa mer komplexa frågor. Vid intervjuerna hade 
jag dessutom möjlighet att klargöra frågorna om respondenten inte gav ett tillfredställande 
svar. För att ytterligare höja validiteten hade jag före intervjuerna konstruerat en 
intervjuguide. Anledningen till detta var att jag ville vara säker på att jag verkligen ställde alla 
de frågor som jag var intresserad av och inte glömde bort någon. Jag anser respondenterna 
gav mig svar som rörde det ämne som jag valt att undersöka. Jag fick uppfattningen att jag 
fick sanningsenliga svar både när det gällde frågor rörande metoder och tillvägagångssätt som 
när det gällde respondenternas personliga åsikter i frågan.  
 
I enkätundersökningen började jag med att klargöra varför jag gjorde enkätundersökningen 
för att respondenterna skulle förstå relevansen i frågorna. Dessutom fanns de tidigare 
intervjuade respondenterna närvarande och de hade information om ungefär vad jag menade 
med frågorna ifall det skulle dyka upp frågor under ifyllandet av enkäten.  
 
Tyvärr hade jag av tidsbrist inte möjlighet att få vare sig enkäten eller intervjuguiden 
kontrollerad av min handledare, varför dessa kan innehålla vissa brister.   

3.5.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten kan vid en deduktiv ansats bedömas genom att svara på följande fråga: Skulle 
undersökningen ge samma resultat även vid andra tillfällen? (Saunders et al, 2000) 
 
Jag har gjort vissa åtgärder för att resultatet skulle bli det samma vid ett annat tillfälle. 
Intervjun bokades i förväg för att respondenten skulle kunna avsätta tid och inte känns sig 
stressad. Intervjun gjordes också i en lugn miljö så att det inte skulle förekomma några 
störande moment i omgivningen.  
 
I samband med bokningen av den andra intervjun erbjöds respondenten också en kopia av 
intervjuguiden för att kunna vara så väl förberedd som möjligt under intervjun. Erbjudandet 
avböjdes då respondenten ansåg att det inte skulle vara några problem att svara på frågorna 
ändå.  
 
När intervjun genomfördes gjorde jag valet att inte spela in den på band. Detta för att både jag 
och respondenten skulle känns oss mer avslappnade. 
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4 Broby rektorsområde – Söderköpings kommun 
I följande kapitel kommer jag att redogöra för den intervju som jag har gjort på det valda 
rektorsområdet, Broby i Söderköping, dessutom redogöra för svaren som framkommit från 
enkätundersökningen gjord i samma rektorsområde. Jag kommer också visa vilka som är 
fackets avsikter med den individuella lönen. 
 
Söderköpings kommun ligger i Östergötland och har ca 14 000 invånare. Kommunen är 
indelat i sju rektorsområden där Broby är ett ganska litet men centralt sådant. Rektorsområdet 
är i sin tur uppdelat på fyra enheter – en grundskola (åk 1-6) och tre förskolor. Personalen på 
grundskolan består till största del av lärare, medan det på förskolorna främst arbetar 
förskollärare samt barnskötare. En intervju av områdets rektor Ingrid Anjou har genomförts 
för att få svar på frågor angående lönesättningen i rektorsområdet. Hon är den som sätter de 
individuella lönerna och således bäst känner till metoder och tillvägagångssätt.  

4.1 Löneavtalet 
Enligt löneavtalet (2000), utfärdat av Svenska Kommunförbundet, Arbetsgivarförbundet KFF 
samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, framgår det att lönen för 
arbetstagarna ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. Av den anledningen ska lönen vara individuell, differentierad och avspegla uppnådda 
mål och resultat. Det är enligt löneavtalet viktigt att parternas intentioner uppfylls och att 
lönebildningen knyts närmare verksamheten, bland annat för att öka attraktiviteten i 
läraryrket. 
 
Syftet med avtalet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts 
samman så att ett positivt samband mellan lön, motivation och resultat uppnås. Därför är det 
enligt avtalet av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, 
krav, uppnådda resultat och lön. Det är viktigt att det finns väl kända kriterier som ligger till 
grund för lönesättningen då detta skapar förutsättningar för att lönen ska kunna uppfattas som 
rättvis. 

4.2 Redovisning av lönesättningssystemet 
Följande redovisning av hur lönesystemet är uppbyggt och fungerar kommer från Ingrid 
Anjou, rektor och ansvarig för lönesättningen på Broby rektorsområde. 
 
För att sätta lönerna på Broby rektorsområde finns för varje enhet, förskola eller skola, ett 
antal lönekriterier. Dessa lönekriterier är olika för varje enhet och framarbetade av rektorn i 
samarbete med personalen. Kriterierna diskuteras årligen mycket noga för att alla, inklusive 
lönesättaren, ska veta vad de innebär. Efter diskussionen sammanfattas kriterierna ner till 
korta punkter i en lista. Alla medarbetare tilldelas en sådan kriterielista och den ska dessutom 
finnas tillgänglig på varje enhet att ta del av om så önskas.  
 
Trots att kriterielistorna är unika påminner de mycket om varandra. Det finns punkter som 
förekommer på alla fyra listorna men det finns också kriterier som är enhetsspecifika. 
Exempel på lönekriterier som är gemensamma för alla är engagemang, samarbetsförmåga, 
ansvar och hur man bemöter barn och vuxna. Kriterielistan för grundskolan är också mycket 
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mer omfattande än den är för förskolorna då den dessutom innehåller flera kriterier rörande 
pedagogik. 
 
När det är dags för lönerna att sättas har rektorn ett samtal med medarbetaren. Detta sker i 
samband med de årliga utvecklingssamtalen men är ändå klart avskiljt för att medarbetaren 
ska känna att ett riktigt lönesamtal verkligen sker.  
 
Under lönesamtalet förs en diskussion angående den anställdes arbetsinsatser med 
utgångspunkt i de olika lönekriterierna. Meningen är att rektorn och medarbetaren ska vara 
överens om huruvida arbetsinsatsen ligger över eller under genomsnittet. När rektorn kommer 
till mötet har hon redan en uppfattning om vilken insats medarbetaren har gjort men är villig 
att ändra åsikt under samtalets gång. Under mötet påpekas var den anställdes fördelar ligger 
och på vilka områden det går att förbättra sig för att personalen ska arbeta i rätt riktning och 
för att medarbetarna eventuellt ska kunna höja den individuella lönen till nästa år. 
 
Efter lönesamtalen betygsätter rektor sin personal. För varje lönekriterium sätts ett betyg från 
ett till fem. Utgångsbetyget är en trea, vilket innebär att arbetet är utfört på ett 
tillfredsställande men inte utmärkande sätt. Om en anställd däremot har gjort bra ifrån sig så 
ger det högre betyg. För betyget fem, som är ovanligt, krävs prestationer mycket utöver det 
vanliga. Lägre betyg än tre delas sällan ut då det innebär att den anställda skulle prestera 
sämre än vad som är acceptabelt.  
 
När betygsättningen är klar summeras betygen för att för varje medarbetare få fram ett tal som 
är jämförbart med de andra. Lärarnas tal samlas och jämförs i en grupp och förskollärarnas i 
en annan. Där rangordnas de för att få en preliminär bedömning av lönefördelningen. Detta 
system med betygsättning var från början en idé från kommunen när de individuella lönerna 
infördes. Att använda systemet är helt frivilligt men i Broby rektorsområde används det 
fortfarande. Rektorn använder betyg systemet som ett facit för sig själv när lönerna ska sättas. 
Betygsättningen används som en sorts kontroll av de åsikter som rektorn har om de anställda. 
Detta görs för att det inte ska gå att, på lönesamtalet, prata sig till en högre lön. Själva lönen 
grundar sig dock inte enbart på betygen. Vissa av kriterierna värdesätts av rektorn högre än 
andra och det får utslag i lönesättningen.  
 
När lönen är preliminärsatt har rektorn ytterligare en omgång möten med personalen. Vid 
detta tillfälle informeras medarbetaren om vilken den preliminära lönen är. Rektorn förklarar 
och motiverar också lönen och den anställde ges möjlighet att framföra åsikter och komma 
med invändningar ifall denne inte håller med om bedömningen. Om kritiken är konstruktiv 
kan den leda till att lönen omvärderas men det är ytterst ovanligt att detta inträffar då det även 
skulle påverka andras löner.  
 
När samtalen är genomförda görs de eventuella ändringar som behövs och sedan skickas 
löneuppgifterna till kommunen och facket som kontrollerar om den sammanlagda storleken på 
lönen än lämplig. Eventuellt kan det här ske en ändring men kommunen går aldrig in och tittar 
på en enskild individs lön utan det är helt och hållet rektorns ansvar. Oftast sker dock inga 
ändringar alls och lönerna är ett faktum.   

4.3 Rektorns synpunkter på individuell lönesättning 
Anjou anser att systemet med individuell lönesättning är bra och hon anser att det är ett bättre 
system än de tarifflöner som fanns tidigare. Enligt hennes åsikt fungerar de individuella 
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lönerna som morot för vissa och som påskjutare för andra. Det faktum att medarbetare vid 
lönesamtal har frågat henne vad de kan förbättra i sitt arbetssätt för att höja sin lön, ser hon 
som ett tecken på att det fungerar. Enligt Anjou blir det också lättare att orka de dagar som det 
är speciellt tungt att arbeta, om man vet att just den dagen kan vara skillnaden som höjer 
lönen. Anjou tycker att arbetet genomförs med en annan inställning nu än hur det gjordes 
tidigare. Samma sysslor utförs fortfarande och prestationerna är i huvudsak lika men hon 
menar att inställningen till att göra det har förändrats något. 
 
Enligt Anjous åsikt är det individuella lönesystemet är rättvisare, då de medarbetare som 
redan tidigare utmärkte sig på sitt jobb nu får betalt därefter. Påpekas bör också att det finns 
personal i organisationen som inte har individuell lönesättning, bland annat barnskötarna på 
förskolorna. De får inte alltid betalt för jobbet de gör, menar Anjou som ser detta som ett 
problem.  
 
Som rektor över fyra olika enheter är det svårt att ha total överblick över hur arbetssituationen 
ser ut överallt. För att få en rättvisare lönesättning har Anjou infört något som hon kallar för 
”bakvänt angiveri”. De anställda får under lönesamtalen möjlighet att påpeka om det finns 
någon på enheten som utmärkt sig på något vis. Anjou menar att negativ kritik sällan är 
speciellt konstruktiv medan positiv kritik oftare grundar sig på något konkret. Detta system 
ger Anjou möjlighet att se fördelar hos personalen som hon kanske annars skulle ha missat. 
 
Trots spridningen på enheterna anser Anjou att lönerna blir rättvist satta. Hon tycker att hon 
har god inblick i de olika enheterna och vet vilka medarbetare som gör vad och vad de 
presterar. Hon är medveten om att lönesättningen är en subjektiv bedömning och att hennes 
egna åsikter vävs in i lönesättningen men trots det menar hon att det är betydligt rättvisare än 
det var innan.  
 
Anjou anser att hon överlag har en god dialog med de anställda i alla delar av lönesättningen. 
Hon är övertygad om att alla anställda känner till de olika lönekriterierna och att det är på 
dessa som lönen baseras. Vilka kriterier som väger tyngre än de andra är inte uttalat men 
Anjou tror ändå att personalen har en känsla för vilka de är. 
 
Hon tror också att lönesystemet fungerar bättre för lärare som arbetar ensamma i sin klass och 
därför ensamma är ansvarig för vilka framsteg klassen gör än för förskollärare som hela tiden 
har ett slags skyddsnät under sig i form av de andra anställda på avdelningen. 
 
Risken för ohälsosam konkurrens anser hon vara liten och för att minimera den ännu mer 
påpekar hon för medarbetarna vid lönesamtalen att det inte är lämpligt att diskutera lönerna 
med sina kollegor. Hon menar att de anställda aldrig kan se helhetsbilden på samma sätt som 
hon gör och därför blir jämförelse ofta missvisande. 

4.4 Personalens synpunkter på individuell lönesättning 
Förskollärarnas resultat från enkätundersökningen (bilaga 3) kan utläsas i bilaga 4 och för 
lärarnas del i bilaga 5. Åtta lärare och tolv förskollärare fanns tillgängliga när enkäten delades 
ut. Med tanke på de olika arbetssituationerna kommer förskollärare och lärare här att 
redovisas separat.  
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4.4.1 Förskollärarnas synpunkter 
Förskollärarna på Broby rektorsområde tycker att de har en god dialog med sin chef angående 
varför de får den lön de får. De anser också att de får möjlighet att uttrycka sina egna åsikter i 
frågan. Likaså vet de vilka krav och förväntningar chefen har på dem. Förskollärarna vet i 
allmänhet varför individuell lönesättning har införts. Flertalet av de tolv vet också på vilka 
kriterier lönen baseras och var de finns att tillgå. Däremot har majoriteten inte klart för sig 
vilka lönekriterier som väger tyngre än andra. Nästan alla känner att de till viss del har 
möjlighet att påverka sin lön genom sitt beteende. Men däremot känner de inte att 
motivationen ökar när de får betalt för goda insatser. De anser inte heller att de tar större 
ansvar eller att de blir effektivare av den individuella lönesättningen. Kvaliteten på arbetet 
höjs heller inte nämnvärt.  
 

 
 Figur 4: Förskollärarnas bedömning av hur motivationen påverkas av individuell lönesättning 

 
Förskollärarna anser i allmänhet inte att det individuella lönesystemet är speciellt rättvist. 
Åsikterna om huruvida lönesystemet är mer rättvist än de tidigare tarifflönerna går så kraftigt 
isär att det inte går att dra någon slutsats ifrån dem. Även på frågan om individuell 
lönesättning är ett bra lönesystem går åsikterna kraftigt isär. En fjärdedel håller inte med om 
att det skulle vara ett bra system. De övriga är mer tveksamma, ingen anser att systemet är bra 
utan förbehåll. Följaktligen vill de inte heller att en större del av lönen ska vara individuell.  
 
På frågan om det förekommer avundsjuka mellan kollegor på grund av lönesättningen blev 
svaren mycket blandade, men de främst förekommande var instämmer inte alls och vet ej. 
Svaret i den förberedande intervjun går i samma linje den intervjuade förskolläraren svarade 
att det inte diskuterades vilken lön olika personer hade fått – detta ämne var tabu. Vidare 
menade hon att eftersom ingen på enheten visste vilken lön en annan kollega hade fanns ingen 
anledning till avundsjuka. 
 
Förskollärarna är överens om att de inte, vid lönesamtalen, försöker påverka lönen positivt 
trots att de inte har förtjänat det. 

4.4.2 Lärarnas synpunkter 
Lärarna i Broby rektorsområde vet vilka deras lönekriterier är och var de kan få tag på dem. 
De vet också varför de får individuell lön. Däremot är det bara hälften av dem som i hög eller 
ganska hög grad säger sig veta vilka lönekriterier som väger tyngre än andra. 
 
Flertalet av de åtta lärarna tycker att lönesamtalen fungerar bra. De får möjlighet att uttrycka 
sina egna åsikter och de anser att dialogen med chefen, angående varför de fått den lön de har 

Motivationen ökar eftersom jag vet att jag får betalt 
för goda prestationer

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej
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fått, är god. Alla är överens om att de vet vilka förväntningar och krav chefen har på dem i 
arbetet.  
 

De flesta av lärarna är medvetna om att de genom att förändra sitt beteende har möjlighet att 
påverka sin lön. Många tycker också att de är mer motiverade till att arbeta eftersom de får 
betalt för goda insatser. Femtio procent av lärarna anser att de i hög eller ganska hög grad tar 
större ansvar eftersom det premieras av lönekriterierna. Lika många anser att kvaliteten blir 
högre på arbetet. Något fler tycker att den individuella lönesättningen leder till att de blir mer 
effektiva i sitt arbete.  
 

 
 
 Figur 5: Lärarnas bedömning av hur motivationen påverkas av individuell lönesättning 

 
De flesta bland lärarna tycker inte att lönesystemet är helt rättvist. Däremot tycker varannan 
att det är mer rättvist än det gamla systemet med tarifflöner och en klar majoritet tycker att 
individuell lönesättning är ett bra lönesystem. De vill däremot inte att en större del av lönen 
ska vara individuell.  
 

Nästan alla svarar att de inte vet eller att de inte håller med på frågan om det förekommer 
avundsjuka bland kollegorna på grund av lönen. En klar majoritet anser att de inte försöker 
påverka sin lön positivt trots att de inte förtjänat det vid lönesamtalen. Dessa två är dock de 
känsligaste frågorna och kan således vara de som ger minst sanningsenliga svar.  
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5 Analys 
I detta kapitel kommer jag att sätta in den insamlade datan i ett teorietiskt sammanhang. 
Detta gör jag för att påvisa om det finns några likheter eller skillnader mellan teori och 
empiri. Först kommer en analys av löneavtalet att göras och sedan en analys av 
lönesättningen. Tillsist kommer en jämförande analys av lärare och förskollärares 
upplevelser att genomföras.   

5.1 Löneavtalet 
Lärarförbundet skriver i sitt avtal med kommunerna att syftet med den individuella 
lönesättningen är att skapa en process där arbetstagens resultat och löneutveckling knyts 
samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Tamm 
(1991) skriver om Maslows behovshierarki och menar att för att nå självuppskattning, det näst 
högsta steget i behovspyramiden, så måste individen få uppskattning från andra. Individen 
behöver känna att hennes arbetsinsatser och kunskaper värdesätts och att hennes insatser 
upplevs som väsentliga. Min tolkning av detta är att genom att ge en anställd mer i lön då 
denne presterar något bra och belöna den anställde när denne tar ansvar, talar om för 
individen att de överordnade uppskattar arbetet och att den anställde är värdefull på sin tjänst.  
 
Den individuella lönen gör dock ingenting för att tillfredställa behov längre ner i hierarkin 
som skulle kunna förstöra försöken till att få en individ mer motiverad på sitt arbete. Om en 
anställd till exempel ligger i skilsmässa spelar det enligt Tamm (1991) ingen roll om personen 
får uppskattning för sina insatser på jobbet. Fokuseringen ligger inte på det planet i pyramiden 
och det blir mer eller mindre ointressant vilken uppskattningen, i det här fallet lönen, är.  
 
Robbins (2000) skriver om Hertzbergs tvåfaktorsteori och menar att lön är en faktor som, om 
den är för liten, kan få en medarbetare att vantrivas på arbetsplatsen. Det är däremot inte en 
faktor för att få en individ mer motiverad. Det som däremot motiverar enligt Robbins (2000) 
är när medarbetarna får ta ansvar och får känna att de presterar någonting. Enligt min mening 
är det just detta, ansvar och prestationer, som belönas genom den individuella lönesättningen 
och därför tycker jag ändå att Lärarförbundet har infört lönesystemet av rätt anledning. Värt 
att minnas är dock att det enligt både Maslows och Hertzbergs teorier finns betydligt mer 
grundläggande behov som måste tillfredställas innan en individ blir motiverad på sitt arbete.  

5.2 Lönesättningssystemet 
Lawler (1990) menar att det mest grundläggande i ett lönesystem som ger betalt för 
prestationer är att det ska vara trovärdigt och ha noggranna sätt att mäta prestationerna. Hur 
prestationerna ska mätas är enligt Lantz (1995) något som lönesättaren och löntagarna måste 
vara överens om innan löneförhandlingarna börjar. Jag tycker att denna del av lönesättningen 
fungerar bra på Broby rektorsområde, där rektorn som är lönesättare tillsammans med 
personalen har tagit fram lönekriterier. På så sätt är det meningen att alla inblandade ska 
känna till på vilka kriterier lönen grundar sig.  
 
Vid intervjun med rektorn på området framkom det dock att inte alla kriterier väger lika tungt 
vid lönesättningen. Vilka dessa kriterier skulle vara är ingenting som är uttalat. Rektorns 
uppfattning är, trots att de inte är uttalade, att personalen vet vilka kriterier som väger tyngst 
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då ett nära samarbete mellan chef och medarbetare gjort att de vet vilka krav och 
förväntningar de har på sig. Men när enkäterna sammanställdes visade det sig att bara hälften 
av lärarna och ännu färre av förskollärarna säger sig veta vilka kriterier som är viktigast i 
lönesättningen. Däremot vet de vilka krav och förväntningar som rektorn har på dem. 
 
Anjou anser att hon vet vad medarbetarna presterar och att hennes bedömning är rättvis. 
Sjölund med flera (1997) menar att en chef oftast kan skilja mellan bra och dåliga prestationer 
hos de anställda men för att det individuella lönesystemet ska fungera kräva att objektiva 
mätningar på prestationer genomförs, annars riskerar den motivationsskapande effekten att 
utebli. 
 
Inom Broby rektorsområde fungerar det så att rektorn betygsätter lärarna och förskollärarna 
individuellt i samråd med dessa – en enligt mig, någorlunda objektiv mätning. Men därefter 
kommer rektorns åsikter in och påverkar lönesättningen. Rektorn säger själv att hon är 
medveten om att lönesättningen är subjektiv. Lawler (1990) menar att subjektiva 
bedömningar av prestationer inte blir trovärdiga och när lönen baseras på dessa omdömen så 
förbättras inte förtroendet på att lön och prestation är sammankopplade. Enligt Lawler (1990) 
kan det till och med leda till att de anställda ser lönesystemet som ren fiktion. Rektorn anser 
dock trots de subjektiva bedömningarna att systemet med individuella löner är mer rättvist än 
det gamla systemet med tariff löner.  
 
Enligt förväntansteorin ur Robbins (2000) kan bristen på motivation bero på tre saker, 
ensamma eller i kombination med varandra. Antingen är inte belöningen tillräckligt attraktiv 
eller så saknas förtroende för att en viss prestation leder till en viss belöning. Den tredje 
orsaken är att det krävs för mycket kraft för att prestera önskad prestation.  
 
Lantz (1995) anser att dialogen mellan lönesättare och löntagare är den viktigaste delen i 
lönesättningen. Om inte dialogen fungerar faller hela grunden för den individuella 
lönesättningen. På Broby rektorsområde anser rektorn att hon har en god dialog med sina 
anställda gällande lönerna. Ett lönesamtal äger rum för att en diskussion kring arbetstagarens 
arbetsinsats ska kunna ske. Sedan sker lönesättningen och därefter äger ett nytt möte rum då 
medarbetaren får veta sin lön och dessutom för den motiverad och har möjlighet att komma 
med invändningar.  

5.3 Jämförelse mellan lärare och förskollärare 
Det krävs enligt Robbins (2000), som beskriver förväntansteorin, ett förtroende för att en 
prestation leder till en viss belöning. Enkäterna visar att i Broby rektorsområde känner lärarna 
i större utsträckning än förskollärarna att de genom förändrar beteende kan påverka sin lön. 
Jag tolkar detta som att lärarnas förtroende på prestationen leder till bättre lön är något större 
än för förskollärarna. 
 
I rektorsområdet är det lärarna som i större grad än förskollärarna vet vilka kriterier lönen 
baseras på. Lärarna vet också i högre grad vilka kriterier som väger tyngre än andra. Sjölund 
med flera (1997) menar att om kriterierna bli otydliga så uteblir den motivationsskapande 
effekten. Detta visar sig också i enkätundersökningen. Lärarna som i högre grad visste på 
vilka kriterier och hur dessa värderades känner i hög grad att motivationen ökar i och med den 
individuella lönesättningen. Förskollärarna däremot tycker i huvudsak inte att motivationen 
ökar. 
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I löneavtalet 00 påtalas vikten av att kriterierna är välkända för att lönen ska uppfattas som 
rättvis. Även detta bekräftas av enkätundersökningen då resultatet från lärarna anser att 
lönesystemet är ett bra system och 50 % av den tycker att det i alla fall är mer rättvist än det 
gamla systemet, om än inte helt rättvist. Bland förskollärarna är både andelen som tyckte att 
lönesystemet var bra och som tyckte att det var mer rättvist än det gamla tarifflönesystemet 
lägre.  
 
Enligt löneavtalet mellan kommuner och fack ska lönen stimulera till förbättringar av 
verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lawler (1990) understryker detta med 
att konstatera att en organisation som väljer rätt lönesystem kan motivera de anställda att 
prestera mer effektivt. Löneavtalets intention fungerar delvis på lärarna där ungefär 50 % 
känner att de blir effektivare och att kvaliteten på arbetet höjs. Men intentionen har inte nått 
fram hos förskollärarna som menar att de varken höjer kvaliteten på arbetet eller blir 
effektivare.  
 
Gemensamt för alla med individuell lön på Broby rektorsområde är att ökat ansvar är något 
som finns med i lönekriterierna och således kan leda till högre lön. Detta hjälper dock inte, 
förskollärarna tar enligt enkäten inte större ansvar bara för att det kan höja lönen. Bland 
lärarna däremot anser sig varannan ta större ansvar.  
 
Lantz (1995) menar att om inte dialogen mellan chef och medarbetare fungerar faller hela 
grunden för den individuella lönesättningen. På Broby rektorsområde anser både lärare och 
förskollärare att dialogen med chefen är god och att de har en möjlighet att själva uttrycka 
sina åsikter i samband med lönesättningen. Lärarna anser dock vig jämförelse att 
kommunikationen är något bättre än vad förskollärarna gör.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel kommer jag att svara på uppsatsens syfte genom att dra slutsatser från det 
material som tidigare har presenterats i uppsatsen. Slutsatserna kommer dock endast att röra 
detta rektorsområde då denna undersökning inte på långa vägar är tillräckligt omfattande för 
att dra några generella slutsatser. 
 
Löneavtalet som reglerar lärare och förskollärares löner syftar till att förbättra medlemmarnas 
motivation och öka bland annat effektiviteten och produktiviteten. Avtalets syfte stämmer väl 
överens med de teorier som finns i ämnet. Min slutsats är således att löneavtalet har alla 
förutsättningar för att bli framgångsrikt vid ett korrekt utnyttjande. Hur systemet ska tillämpat 
är dock väldigt vagt utskrivet i avtalet så denna del av lönesättningen ligger istället på 
kommuner och lönesättare.  
 
Lönesättningen på Broby rektorsområde följer på många punkter de teorier som finns i ämnet. 
Det finns utförliga lönekriterier precis som teorin föreskriver, likaså fungerar den viktiga 
dialogen mellan löntagare och lönesättare i princip klanderfritt. Den enda punkt där 
rektorsområdet inte följer teorin är när det gäller hur mätningen av prestationer går till. 
Eftersom kriterierna inte är lika mycket värda och det inte är uttalat hur detta påverkar 
lönesättningen kan detta leda till problem. Dessutom sätts lönen utifrån subjektiva 
bedömningar och inte efter de objektiva mätningar som teorin förespråkar. Utifrån detta drar 
jag slutsatsen att om det föreligger några problem i lönesättningen så går de med stor 
sannolikhet att härleda till just detta problem. 
 
På Broby rektors område upplever lärarna i större utsträckning an förskollärarna att 
motivationen ökar med individuell lönesättning. Likaså är det lärarna som i högst grad 
upplever att effektiviteten ökar, att de tar större ansvar samt att individuell lön är ett bra 
system. Slutsatsen jag drar ifrån detta är att lönesättningen fungerar bättre för lärare än för 
förskollärare.  
 
Skillnaderna i de frågor som är förutsättningar till lyckad individuell lönesättning är mellan 
förskollärare och lärare små men de pekar alla i samma riktning. Lärarna anser sig i lite högre 
grad veta på vilka kriterier lönen baseras. De är lite säkrare än vad förskollärarna är på vilka 
kriterier som väger tyngre. Och de känner i lite större utsträckning att lön och beteende är 
sammanlänkat. Enligt min slutsats är det alla dessa små skillnader som resulterar i stora 
differenser när det gäller till exempel motivation, där lärarnas upplevda motivationsökning är 
tre gånger så stor som förskollärarnas. 
 
Detta innebär dock inte att systemet fungerar perfekt för lärare De flesta känner sig 
visserligen mer motiverade tack vara den individuella lönesättningen men det är bara ett fåtal 
som tycker att systemet är rättvist. Jag tycker trots det att löneavtalets intentioner har utfallit 
ganska bra när det gäller lärare. Resultaten hos lärarna skulle visserligen kunna ha varit bättre 
till exempel med mer objektiva mätningar men de visar ändå tydligt att lärarna upplever att 
lönesättningen påverkat dem.  
 
När det gäller förskollärarna däremot har den individuella lönesättningen i princip inte gjort 
någon skillnad alls. Här ligger anledningen bland annat på att förskollärarna inte i samma 
höga grad som lärarna känner till hur kriterierna bedöms. Även här skulle det naturligtvis 
hjälpa om mätning av prestationer var mer objektiv.  
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6.1 Diskussion 
Under intervjun påpekade rektorn för Broby rektorsområde att hon trodde att lönesättningen 
fungerade bättre för lärare än för förskollärare. Det visade sig att hon hade rätt. Rektorn 
menade att en lärare arbetar till stor del ensam i sin klass och är ensam ansvarig för vilka 
framsteg klassen gör. En förskollärare däremot har hela tiden ett team av medarbetare vid 
sidan av sig därför är det svårt för dem att ta åt sig äran för ett barn utveckling. Jag anser att 
det går att lägga ytterligare en aspekt till denna diskussion. Det är inte bara lärarna som i sin 
klass lättare ser vilka framsteg som lärarens åtgärder leder till utan det gör även rektorn som 
ska sätta lönerna. Att jämföra lärare med varandra för att sätta rättvisa löner på dem måste 
vara enklare än att sätta lön på en förskollärare. En lärare har ett klart bevis i klassen för hur 
bra hon eller hon varit på sitt jobb, denna lönesättning skulle enligt min åsikt i så fall vara 
relativt objektiv. Vid lönesättning av en förskollärare finns det inte några bevis på vad en 
enskild individ har åstadkommit och alltså måste det till subjektiva bedömningar. Detta skulle 
kunna vara en anledning till varför skillnaden i till exempel motivation var så stor mellan 
förskollärare och lärare 
 
Rektorn påpekade också att det fanns andra fördelar med lönesystemet än bara att förbättra 
motivationen. Hon menade att det under många år arbetat människor i organisationen som 
gjort ett bättre jobb än andra men som fått samma lön. Att dessa nu hade en högre lön ansåg 
hon var rättvist. Jag håller med om det och hänvisar till Hertzbergs tvåfaktorsmodell som 
visade att lön kunde vara en källa till missnöje men inte en källa till arbetstillfredsställelse. 
Om en individ gjort ett bättre jobb än en annan men inte fått betalt för det skulle det enligt 
mig kunna ge upphov till missnöje. Detta är något som den individuella lönesättningen har 
kunnat motverka.  

6.2 Rekommendationer till lönesättare 
Det största problemet i lönesättningen var att den inte byggde på objektiva mätningar. För att 
motivationen, främst hos förskollärare ska öka, krävs det att sådana kommer till. Om det inte 
går att få fram lämpliga kriterier som går att mäta i siffror, kvantitativt, så går det bra med 
kriterier som går att mäta kvalitativt, men för att detta ska fungera krävs att parterna är 
överens om hur denna bedömning av prestationer ska ske. Sedan måste den förutbestämda 
bedömningen följas till punkt och pricka utan några subjektiva inslag för att kopplingen 
mellan lön och prestation ska bli så trovärdig som möjligt.  



 27

Referenser 
Böcker 
Dahmström, K. (2000). Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Eriksson, L. T., Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda forska och rapportera. Malmö: 
Liber AB 
 
Lantz, J. (1995). Att sätta lön – grunder för lönesättning. Ängelholm: Bokförlaget 
Kommunlitteratur/Företagslitteratur. 
 
Lawler, E. E. (1990). Strategic pay – aligning organizational stategies and pay systems. San 
Francisco: Jossey-Bass inc., publishers. 
 
Lundahl, U., Skärvad, P. H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Mabey, C., Salaman, G., Storey, J. (1998). Human resource mangement – a strategic 
introduction 2nd edition. Oxford: Blackwell publishing. 
 
Maslow, A. H. (1998). Maslow on management. New York: John Wiley & sons, inc. 
 
Palm, A. (2000). Affärsstödjande lönebildning – individuell lönesättning i praktiken. 
Stockholm: Ekerlid 
 
Robbins, S. P. (2000). Essentials of organizational behavior 6th edition. New Jersey: Prentice 
Hall. 
 
Saunder, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2000). Research methods for business students, 2nd 
edition. Harlow: Pearson education limited. 
 
Sjölund, M., Wise, L. R., Perry, J.L., Sjöström, A. (1997). Lön för mödan – lönesättning i 
offentlig sektor. Stockholm: Kommentus förlag. 
 
Tamm, M. (1991). Psykologiska teorier i vården. Göteborg: Akademiförlaget. 
 
Wallgren, A., Wallgren, B., Persson, R., Jorner, U., Haaland, J-A. (1996). Statistikens bilder – 
att skapa diagram. Stockholm: Nordsteds juridik AB. 
 
 



 28

Webbplaster: 
http://www.soderkoping.se 
http://www.lararforbundet.se 
http://www.lr.se 
 
Intervjuer 
Ingrid Anjou – rektor vid Broby rektorsområde 
Kerstin Enström – förskollärare i Broby rektorsområde 
 
Övrigt 
Löneavtal 00 utfärdat av Svenska Kommunförbundet, Arbetsgivarförbundet KFF samt 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
 



 29

Bilaga 1 – Förberedande intervjuguide av förskollärare i Broby rektorsområde 

• Vilka på rektorsområdet berörs av individuell lönesättning? 
• Beskriv hur lönesättning går till. 
• Finns det några lönekriterier? 

- vilka är dessa? 
• Vad tycker du om individuell lön? 

- Tycker du att det är rättvist? 
• Förekommer det avundsjuka bland kollegorna angående den individuella lönen? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide av rektorn i Broby rektorsområde 

Bakgrund 
• När började individuell lönesättning för förskollärare? 
• Vilka är dina uppgifter i lönesättningsprocessen? 
• Hur sätts lönen? Beskriv  

 Hur mycket pengar är det som ska fördelas, och på vilket sätt ska de 
fördelas? 

 Hur går ni till väga, möte, vad diskuteras? 
• Vilka frågor, som rör lönen, utreds under lönesamtalen? 
• Finns det några punkter som du trycker mer på, som du själv tycker är viktigare än 

andra?  
• Vet de anställda i så fall om vilka det är.  

 
Fördelar 

• Ser du som chef att det finns personer som tar mer ansvar nu än tidigare? 
 Mer motiverade? 
 Presterar de bättre 

• Har du någon känsla av att det ”händer saker” när tiden för samtal närmar sig? 
 
Nackdelar 

• Är lönesystemet rättvist? 
• Ser du vad som verkligen händer? 
• Går det att bluffa sig till en bättre lön? 

 På större rektorsområden? 
• Finns det någon risk att skapa avundsjuka/konkurrens mellan förskollärarna genom 

lönesättningssystemet. 
 
Annat 

• Varför tror du att individuell lönesättning infördes? 
 

Arbetsgivaren ska målen för verksamheten 
Lönen ska stimulera till ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet. 
Lönen ska ge ett positivt samband mellan lön motivation och resultat 
 

• Tycker du att detta har hänt? 
• Om du ser tillbaka, finns det några skillnader i hur arbetet bedrivs nu och tidigare? 
• Anser du att lön är en lämplig metod för att höja människors motivation? 
• Om du fick göra några egna tillägg i lönesystemet vilka skulle det i så fall vara?  
• Fungerar lönesystemet bättre eller sämre för förskollärare än för lärare? 
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Bilaga 3 – Enkät avsedd för förskollärare och lärare i Broby rektorsområde 

Hej 
Jag läser ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet och skriver nu under våren min c-uppsats 
inom området organisation och management.  C-uppsatsen handlar om ämnet individuell 
lönesättning. Syftet med uppsatsen är att utreda om lärarfackens intentioner med individuell 
lönesättning har infriats samt att utreda vilka för- respektive nackdelar som finns med 
lönesystemet.  
 
För att genomföra studien behöver jag ett enkätunderlag och det är detta som jag nu behöver 
er hjälp med.  
 
Enkäten är anonym och kommer att behandlas konfidentiellt. Däremot kommer de 
sammanställda resultaten att vara offentliga och eventuella förbättringsförslag kommer också 
att kunna lämnas till Ingrid Anjou 
 
Katharina Enström 
 
 

 Förskollärare 
 Lärare 

 
 
Nedan gäller det för er att markera i vilken utsträckning ni håller med om följande 
påståenden. Betygen ges på en fyragradig skala där betyget längst till vänster betyder att ni 
helt och hållet håller med och betyget längst till höger innebär att ni inte håller med alls.  
 
 

 Instämmer 
helt 

  Instämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

Jag vet varför individuell lönesättning är 
införd för lärare och förskollärare. 

      

Jag vet på vilka kriterier min individuella 
lön baseras. 

      

Jag kan snabbt ta reda på vilka kriterier 
lönen baseras. 

      

Jag känner att jag genom mitt beteende 
har möjlighet att påverka min lön. 

      

Jag vet vilka av lönekriterierna som väger 
tyngre än andra än andra.  

      

Motivationen ökar eftersom jag vet att 
jag får betalt för goda prestationer. 
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Jag tar ett större ansvar eftersom det 
premieras av lönekriterierna. 

      

Individuell lönesättning leder till att jag 
blir mer effektiv. 

      

Individuell lönesättning leder till att jag 
höjer kvaliteten på mitt arbete. 

      

Det förekommer avundsjuka mellan 
kollegor på grund av lönesättningen. 

      

Jag vet vilka förväntningar/krav min chef 
har på mig.  

      

Jag försöker vid lönesamtalen påverka 
min lön positivt trots att jag vet att jag 
inte förtjänat det. 

      

Under lönesamtalen får jag möjlighet att 
utrycka mina egna åsikter i frågan. 

      

Jag har en god dialog med min chef 
angående varför jag fått den lön jag fått. 

      

Lönesystemet är helt rättvist.       

Individuell lönesättning är mer rättvist än 
det tidigare lönesystemet. 

      

Jag tycker att individuell lön är ett bra 
lönesystem 

      

Jag skulle vilja att en större del av lönen  
var individuell. 

      

Om ni har några övriga åsikter rörande individuell lönesättning finns det möjlighet att lämna 
dessa nedan. Även baksidan kan använda vid behov.  

Stort tack för ert engagemang.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 – Resultat av enkätundersökning av förskollärare i Broby rektorsområde 

 
Jag vet varför individuell lönesättning är införd för 

lärare och förskollärare

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Jag vet på vilka kriterier min individuella lön baseras

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Jag kan snabbt ta reda på vilka kriterier lönen 

baseras

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Jag känner att jag genom mitt beteende har möjlighet 

att påverka min lön

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Instämmer helt  8 
instämmer till viss del 2 
instämmer lite 1 
instämmer inte alls 0 
vet ej 1 

Instämmer helt  10 
instämmer till viss del 1 
instämmer lite 0 
instämmer inte alls 0 
vet ej 1 

Instämmer helt  10 
instämmer till viss del 0 
instämmer lite 1 
instämmer inte alls 0 
vet ej 1 

Instämmer helt  2 
instämmer till viss del 8 
instämmer lite 1 
instämmer inte alls 1 
vet ej 0 
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Jag vet vilka av lönekriterierna som väger tyngre än 

andra

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Motivationen ökar eftersom jag vet att jag får betalt 

för goda prestationer

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Jag tar ett större ansvar eftersom det premieras av 

lönekriterierna

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Individuell lönesättning leder till att jag bli mer 

effektiv i mitt arbete

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 4 
instämmer lite 4 
instämmer inte alls 1 
vet ej 3 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 3 
instämmer lite 6 
instämmer inte alls 3 
vet ej 0 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 2 
instämmer lite 2 
instämmer inte alls 7 
vet ej 1 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 2 
instämmer lite 2 
instämmer inte alls 8 
vet ej 0 
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Individuell lönesättning leder till att jag höjer 

kvaliteten på mitt arbete

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Det förekommer avundsjuka mellan kollegor på 

grund av lönesättningen

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Jag vet vilka förväntningar/krav min chef har på mig

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Jag försöker vid lönesamtalen påverka min lön 
positivt trots att jag vet att jag inte förtjänat det

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 1 
instämmer lite 4 
instämmer inte alls 5 
vet ej 2 

Instämmer helt  2 
instämmer till viss del 2 
instämmer lite 0 
instämmer inte alls 4 
vet ej 4 

Instämmer helt  7 
instämmer till viss del 4 
instämmer lite 1 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 1 
instämmer lite 2 
instämmer inte alls 9 
vet ej 0 
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Under lönesamtalen  får jag möjllighet att uttrycka 

mina egna åsikter i frågan

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Jag har en god dialog med min chef angåendej varför 

jag fått den lön jag har fått

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Lönesystemet är helt rättvist

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Individuell lönesättning är mer rättvis än det tidigare 

lönesystemet

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Instämmer helt  8 
instämmer till viss del 3 
instämmer lite 1 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  6 
instämmer till viss del 5 
instämmer lite 1 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 3 
instämmer lite 6 
instämmer inte alls 2 
vet ej 1 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 5 
instämmer lite 3 
instämmer inte alls 2 
vet ej 2 
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Jag tycker att individuell lön är ett bra lönesystem

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 
Jag skulle vilja att en strörre del av lönen var 

indivuduell

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 5 
instämmer lite 4 
instämmer inte alls 3 
vet ej 0 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 2 
instämmer lite 2 
instämmer inte alls 8 
vet ej 0 
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Bilaga 5 – Resultat av enkätundersökning av lärare i Broby rektorsområde 

 
Jag vet varför individuell lönesättning är införd för 

lärare och förskollärare

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Jag vet på vilka kriterier min individuella lön baseras

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Jag kan snabbt ta reda på vilka kriterier lönen 
baseras

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Jag känner att jag genom mitt beteende har 
möjlighet att påverka min lön

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Instämmer helt  7 
instämmer till viss del 1 
instämmer lite 0 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  8 
instämmer till viss del 0 
instämmer lite 0 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  7 
instämmer till viss del 1 
instämmer lite 0 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  6 
instämmer till viss del 1 
instämmer lite 1 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 
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Jag vet vilka av lönekriterierna som väger tyngre än 
andra

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Motivationen ökar eftersom jag vet att jag får betalt 
för goda prestationer

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Jag tar ett större ansvar eftersom det premieras av 
lönekriterierna

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Individuell lönesättning leder till att jag bli mer 
effektiv i mitt arbete

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Instämmer helt  2 
instämmer till viss del 2 
instämmer lite 4 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  3 
instämmer till viss del 3 
instämmer lite 2 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  1 
instämmer till viss del 3 
instämmer lite 3 
instämmer inte alls 1 
vet ej 0 

Instämmer helt  1 
instämmer till viss del 4 
instämmer lite 3 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 
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Individuell lönesättning leder till att jag höjer 
kvaliteten på mitt arbete

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Det förekommer avundsjuka mellan kollegor på 
grund av lönesättningen

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Jag vet vilka förväntningar/krav min chef har på mig 

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

i n st ä m

 

Jag försöker vid lönesamtalen påverka min lön 
positivt trots att jag vet att jag inte förtjänat det

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Instämmer helt  1 
instämmer till viss del 3 
instämmer lite 4 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  1 
instämmer till viss del 0 
instämmer lite 0 
instämmer inte alls 2 
vet ej 5 

Instämmer helt  4 
instämmer till viss del 4 
instämmer lite 0 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 0 
instämmer lite 1 
instämmer inte alls 5 
vet ej 2 
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Under lönesamtalen  får jag möjllighet att uttrycka 
mina egna åsikter i frågan

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Jag har en god dialog med min chef angåendej varför 
jag fått den lön jag har fått

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Lönesystemet är helt rättvist

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Individuell lönesättning är mer rättvis än det tidigare 
lönesystemet

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Instämmer helt  7 
instämmer till viss del 1 
instämmer lite 0 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  6 
instämmer till viss del 2 
instämmer lite 0 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss del 2 
instämmer lite 2 
instämmer inte alls 3 
vet ej 1 

Instämmer helt  2 
instämmer till viss del 2 
instämmer lite 3 
instämmer inte alls 1 
vet ej 0 
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Jag tycker att individuell lön är ett bra lönesystem

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Jag skulle vilja att en strörre del av lönen var 
indivuduell

Instämmer helt 

instämmer till viss del

instämmer lite

instämmer inte alls

vet ej

 

Instämmer helt  4 
instämmer till viss del 3 
instämmer lite 1 
instämmer inte alls 0 
vet ej 0 

Instämmer helt  0 
instämmer till viss 
del 0 
instämmer lite 5 
instämmer inte alls 2 
vet ej 1 


