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Abstract 
Bakgrund: Alla företag och organisationer använder sig av någon sorts styrning. Belöningssystem 
är ett styrmedel som används för att uppnå kongruens mellan de anställdas och organisationens 
mål och för att få de anställda att trivas på sin arbetsplats och motivera dem att stanna kvar. Det 
blir dock allt svårare för företag och organisationer att skapa eller underhålla välfungerande 
belöningssystem. Inom universitet har man bland annat valt att tillämpa individuell lönesättning 
som styrmedel, för att motivera de anställda på arbetsplatsen. Den offentliga sektorn, i vilken 
universiteten befinner sig, har dock speciella drag som komplicerar lönesättningen. 
 
Syfte: Syftet är att undersöka om den individuella lönesättningen vid universiteten leder till 
avsedda effekter, det vill säga om den motiverar professorerna i deras arbete. Syftet är vidare att 
förklara de bakomliggande faktorerna till varför professorer motiveras/inte motiveras av 
individuell lönesättning. 
 
Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med åtta professorer vid 
Linköpings universitet. 
 
Slutsats: Våra slutsatser är att det är svårt att med individuell lönesättning motivera 
universitetsprofessorer i deras arbete. Denna slutsats grundar vi först och främst på att professorer 
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Dessutom finns brister i det individuella lönesystemet som minskar möjligheten att motivera 
professorerna. Motivation kan dock, om professorerna är benägna att motiveras av lön, ändå 
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individuella lönesystemet.  
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between the goals of the employees and the goals of the organization. It is also used in order to 
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Purpose: The purpose is to investigate if the individual pay used at universities results in expected 
effects, that is, if it motivates professors in their work. The purpose is also to explain why 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med bakgrunden till vårt problem och fortsätter med en 
problemdiskussion. Vidare, klargör vi vårt syfte med denna rapport och 
avslutar kapitlet med en disposition. 

1.1 Bakgrund 
Alla företag och organisationer använder sig av någon sorts styrning för att 
uppnå sina mål och överleva på marknaden. Det finns olika definitioner av 
ordet styrning, men gemensamt för många av dessa är att styrning handlar 
om de åtgärder som organisationsledningen företar sig för att påverka 
resultatet och processerna i organisationen. (Samuelson, 1999) 

Beroende på vilken typ av organisation eller företag som avses, kan 
styrningen ha olika former och användas på olika sätt. En grov indelning av 
organisationer och företag är att dela in dessa i offentliga och privata. 
(Borg, 1996) Styrningen i de offentliga verksamheterna har varit och är 
fortfarande problematisk. Problemen med styrningen i dessa verksamheter 
beror på dess speciella särdrag, som till exempel att de inte ska vara 
vinstdrivande, att de är skattefinansierade, och att målen i sådana 
organisationer ofta är många och oklara. Dessa särdrag gör i sin tur 
styrningen mer komplicerad och svårimplementerad. Ett försök att lösa den 
problematiken har varit att i den offentliga sektorn implementera 
styrningsformer som använts i den privata sektorn. (Merchant & Van der 
Stede, 2003) Detta försök har visat sig inte fungera fullt ut. I 
styrningslitteratur finns det författare och forskare som poängterar att det 
inte så lätt går att implementera de styrmedel som används i privat sektor 
på offentlig sektor eftersom den privata och den offentliga sektorn skiljer 
sig kraftigt åt. Merchant & Van der Stede (2003) menar att styrning i 
ickevinstdrivande och vinstdrivande organisationer har både likheter och 
olikheter. Den gemensamma nämnaren är dock att de båda kräver bra 
styrmedel.  

Välfungerande styrmedel är viktiga för organisationers överlevnad och 
framgång. Belöningssystem är ett styrmedel som går ut på att få de 
anställda att uppvisa ett visst beteende som är fördelaktigt för 
organisationen. Det handlar om att uppnå kongruens mellan de anställdas 
och organisationens mål, men samtidigt om att få de anställda att trivas på 
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sin arbetsplats och motivera dem att stanna kvar. (Merchant & Van der 
Stede, 2003) Utan belöningar skulle de anställdas prestation påverkas 
negativt, så som Wilson (1995) uttrycker det i följande citat:  

”All organizations have reward systems today. Without them, people would 
probably not come to work or perform at any reliable level. Even voluntary 
groups create opportunities for individuals to be valued for their 
contributions.” 

(Wilson, 1995, s.19-20) 

Citatet ovan belyser belöningssystemens betydelse för dagens företag och 
organisationer. Utan belöningar skulle de anställda prestera sämre, eller till 
och med inte alls. 

Idag blir det allt svårare för företag och organisationer att skapa eller 
underhålla välfungerande belöningssystem. En av de stora förändringarna i 
vårt samhälle under de senaste decennierna har varit att arbetstagarna idag 
ständigt lockas av nya utmaningar, de byter arbete lättare och oftare än förr 
och känner ingen speciell lojalitet mot arbetsgivarna. I kunskapsintensiva 
offentliga organisationer, som till exempel universitet, tillåts ofta de 
anställda, vilka oftast har hög kompetensnivå, att ”spela” helt fritt efter sina 
egna regler. (Sveiby, 1990) Borg (1996) anser att kompetenta medarbetare 
är den mest värdefulla tillgången i de flesta organisationerna. Därför är det, 
enligt honom, mycket viktigt att försöka behålla kompetent personal. 
Författaren menar att organisationer gör detta genom att med olika 
belöningar, och då framförallt genom lönen locka de anställda att stanna 
kvar. Detta betyder att företag och organisationer måste ha fungerande 
belöningssystem.   

1.1.1 Problemdiskussion 

När belöningssystem kommer på tal handlar det ofta om bonus, aktier och 
obligationer med mera, det vill säga belöningar som främst de privata 
verksamheterna använder sig av. I offentliga organisationer består 
belöningssystemet oftast bara av den individuella lönen (Sjölund et al, 
1997). Frågan är om lön räcker som belöning och om den leder till 
motivation hos de anställda, eller om det finns behov av andra belöningar 
för att de anställda ska motiveras att utföra ett bra arbete. (Baker et al, 
1988) Det är inte säkert att ett belöningssystem alltid leder till avsedda 
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effekter, det vill säga att det motiverar de anställda i deras arbete (Sjölund 
et al, 1997).  

Inom den offentliga sektorn har lönepolitiken förändrats de senaste 
decennierna, vilket har underlättat användningen av belöningssystem 
(Sjölund et al, 1997).  

”Lönepolitiken inom den offentliga sektorn har genomgått en fundamental 
förändring under 1900-talet. Det är en förändring som kan beskrivas med 
nyckelord som; från centralisering till decentralisering, från enhetlighet till 
differentiering, från lönesättning av tjänster till lönesättning av individer.”  

(Sjölund et al, 1997, s.19) 

Den individuella lönesättningen har idag inte löst alla problem med 
belöningar och motivation inom offentlig verksamhet, eftersom det är svårt 
att implementera lönesystem som med säkerhet fungerar bra. Dessutom 
finns det speciella drag inom den offentliga sektorn som komplicerar 
lönesättningen. (Sjölund et al, 1997) Enligt Boyne (2002) är målen i 
offentliga organisationer vaga och resultaten svåra att mäta vilket försvårar 
lönesättningens funktion. Andra särdrag inom den offentliga sektorn som 
skapar specifika förutsättningar för lönepolitiken är enlig Sjölund et al 
(1997): den offentliga insynen1, svårigheten att bedöma resultat2, 
lagbundenheten3, normstrukturen ”det gemensamma bästa”4 och den 

                                           

 

1 Till skillnad från den privata sektorn så är lönerna i den offentliga sektorn offentliga, 
det vill säga var och en som är intresserad har rätt att få veta vilka löner de anställda har. 
(Sjölund et al, 1997) 

2 Resultaten är för sammansatta för att kunna uttryckas i några enkla produktivitets- och 
effektivitetsmått. (Sjölund et al, 1997) 

3 Den offentliga sektorn måste bedriva sin verksamhet inom givna lagar och regler, 
delvis för att skapa förtroende hos medborgarna för att skattemedlen sköts rätt och att 
resultat åstadkoms. (Sjölund et al, 1997) 

4 Det finns normer i den offentliga sektorn som handlar om att sörja för det 
gemensamma bästa i samhället. (Sjölund et al, 1997) 
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politiska miljön5. Dessa faktorer gör det ofta svårare att implementera och 
underhålla ett välfungerande individuellt lönesystem.  

Universitet6 är organisationer där individuell lönesättning idag tillämpas. 
Universiteten är budgetkopplade, vilket innebär att finansieringen 
huvudsakligen sker via budgetanslag. Universitetens huvudverksamheter är 
utbildning och forskning, vilka till största delen finansieras med hjälp av 
statsbudgeten. Budgetkopplingen medför även styrproblem för universitet. 
Det är svårt att koppla det finansiella resursflödet som flyter in i 
universiteten till resursflödet som flyter ut, det vill säga prestationerna. De 
finansiella resurserna är dessutom begränsade eftersom de utgörs av 
skattemedel. Detta försvårar användningen av belöningssystem, då 
belöningsmängden är begränsad. (Eriksson & Leander, 1995)  

Universiteten beskrivs också som så kallade professionella byråkratier och 
kärnan i sådana verksamheter är kreativiteten, vilket innebär att de 
anställda har stor frihet i sitt arbete. Det viktigaste i denna verksamhet blir 
då att samordna kompetens och skicklighet. Professorer är en grupp av 
anställda vid universitet som har en mycket hög nivå av kompetens och 
skicklighet. Professorernas arbete är individuellt och självständigt och 
ställer höga krav på kreativ intellektualitet och frihet i arbetet. (Eriksson & 
Leander, 1995) Dessa faktorer är exempel på immateriella belöningar 
(Fredholm, 1992). Vi ställer oss frågan om individuell lönesättning, som är 
en materiell belöning, kan motivera universitetsprofessorer i deras arbete. 
En undersökning som gjorts av Eriksson & Leander (1995) om individuell 
lönesättning för bland annat professorer vid universitet och högskolor visar 
att det finns brister i det individuella lönesystemet. Exempelvis visar 
studien bland annat att kunskapen om den individuella lönesättningen var 
låg, och att bristerna i hanteringen av systemet var betydande. Detta ger 

                                           

 

5 Istället för en marknad verkar de offentliga organisationerna i en politisk miljö. Denna 
miljö kännetecknas av förhandlingar och kompromisser mellan olika intressen i 
samhället, vilket kan begränsa handlingsutrymmet för lönesättande chefer. (Sjölund et 
al, 1997) 

6 Då vi nämner universitet i fortsättningen inkluderar vi även högskolor. 
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grund till vidare undersökning om hur motiverande individuell lönesättning 
för professorer är idag, tio år efter Erikssons & Leanders (1995) 
undersökning. 

1.1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka om den individuella lönesättningen vid universiteten 
leder till avsedda effekter, det vill säga om den motiverar professorerna i 
deras arbete. Syftet är vidare att förklara de bakomliggande faktorerna till 
varför professorer motiveras/inte motiveras av individuell lönesättning. 

1.1.3 Disposition 

Kapitel 1, Inledning, ger läsaren en kort bakgrund till vårt problem. 
Kapitlet fortsätter med problemdiskussionen som slutligen mynnar ut i 
syftet. 

I kapitel 2, Vetenskapligt förhållningssätt, behandlar vi relationen mellan 
kunskap och vetenskap, samt redogör för vår vetenskapsteoretiska 
utgångspunkt och vetenskapliga metod. 

I kapitel 3, Tillvägagångssätt, presenterar vi den metoden vi använt oss av i 
vår undersökning. Vi redogör för hur vi har gått tillväga vid insamlandet av 
information, och avslutar kapitlet med en metodkritik.  

Kapitel 4, Teoretisk referensram, ger en presentation av de teorier vi har 
valt att använda oss av i undersökningen. Kapitlet behandlar styrning, 
motivation i arbetet, belöningssystem som styrmedel och individuell 
lönesättning. En kort presentation av delar av resultat från tidigare 
undersökning återges, samt en sammanfattning av kapitlet.  

I kapitel 5, Organisationspresentation, ger vi en kort presentation av 
Linköpings universitet och presenterar delar av dess lönepolicy. 

Kapitel 6, Empiri, sammanfattar det material om individuell lönesättning vi 
har samlat in genom intervjuer.   

Kapitel 7, Analys, är det kapitel där vi kopplar ihop de teorier vi presenterat 
i referensramen med det empiriska materialet.  

I kapitel 8, Slutsatser, redogör vi kortfattat för de slutsatser vi har kommit 
fram till genom den diskussionen vi har fört i analysen. Dessa slutsatser är 
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uppdelade i två huvuddelar, en som behandlar motivation och en som 
behandlar tilltro till det individuella lönesystemet.    
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2 Vetenskapligt förhållningssätt 
I akademiska uppsatser eftersträvas ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Forskare kan ha olika syn på vetenskap och därför välja olika 
förhållningssätt. I detta avsnitt ska vi beskriva det förhållningssätt som vi 
har i denna rapport.  

2.1 Kunskap och vetenskap 
Forskning ämnar frambringa kunskap. Denna kunskap ska vara ny men 
relateras till vetenskapliga teorier. Om kunskapen ska betraktas som 
vetenskaplig, menar Arbnor & Bjerke (1994), måste den bygga på ett 
uttalat samband mellan forskarens grundläggande idéer och uppfattningar 
samt de empiriska observationer som denne bygger sin forskning på.  

Wallén (1996) menar att kunskapsteori (epistemologi) är läran om 
kunskapers uppkomst, art, deras relation till verkligheten och riktighet med 
mera. Kunskapsteori och läran om vad som verkligen finns (ontologi) går 
in i varandra. Det finns två huvuduppfattningar angående dessa två läror. 
Den ena är realism och innebär att det finns verkliga objekt eller 
företeelser, och en uppfattning om att kunskapen är en avspegling av 
verkligheten som kan prövas empiriskt. Den andra uppfattningen är 
idealism. Idealism innebär att kunskapsobjektet bara finns i våra egna 
föreställningar och att kunskapen är subjektiv, det vill säga beroende av 
vars och ens föreställningar. (Wallén, 1996) Vår uppfattning är att kunskap 
kan avspeglas i verkligheten. Däremot tror vi att denna kunskap är färgad 
av våra subjektiva värderingar, vilket gör det svårare att kunna säga att vi 
förhåller oss till endast realism. Vi menar att  vår kunskap avspeglas i en av 
oss subjektivt uppfattad verklighet. Denna uppfattning befinner sig, menar 
vi, mellan en realistisk och en idealistisk uppfattning om kunskap och 
vetenskap. 

2.2 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Positivism och hermeneutik handlar om olika syn på vetenskap vilka vi 
kommer att diskutera i detta avsnitt. Det är sällan en forskares 
ställningstagande är antingen fullständigt positivistiskt eller hermeneutiskt, 
det handlar snarare om att undersökaren lägger tyngdpunkten i sitt synsätt i 
något av dessa ideal. (Holme & Solvang, 1997) 
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Termen positivism myntades av filosofen August Comte och han ses också 
ofta som grundaren till denna teori som inom vetenskapen påstår att det 
finns en enda objektiv verklighet som står fri från värderingar. Det är alltså 
en verklighet som är fri från individers tolkningar och vetenskapens uppgift 
är att finna och avbilda den. Det görs på så sätt försök att närma sig 
verkligheten så mycket att generaliseringar tillåts, det vill säga att göra 
gällande de resultat som erhölls från urvalet i observationerna till att gälla 
för hela populationen. (Lundahl & Skärvad, 1999) Även ordvalet är viktigt 
för objektiviteten. Värdeladdade ord ska försöka undvikas, speciellt om det 
finns mer neutrala ord att använda. (Ejvegård, 2003) Kritik har dock riktats 
mot detta ideal eftersom det förutsätter att forskaren i sina observationer 
förhåller sig helt fri från den yttre påverkan som vi människor ständigt 
utsätts för (Lundahl & Skärvad, 1999).  

Hermeneutik är ett annat vetenskapsideal och den skiljer sig mycket från 
positivismen. Som nyligen klargjordes är drivkraften bakom positivismen 
dess sökande efter fakta, alltså det som faktiskt är. Hermeneutiker däremot 
fokuserar på att uppnå förståelse för den företeelse som undersöks, vilket 
sker genom interaktion mellan forskaren och den han observerar. (Holme & 
Solvang, 1997) Enligt Johansson (2000) menar många hermeneutiker att 
det krävs att forskaren har en förmåga att sätta sig in i den observerades 
situation för att uppnå den förståelse som eftersträvas. Grunden för denna 
vetenskapssyn ligger i uppfattningen att forskaren alltid bär med sig 
förförståelsen och fördomar kring det denne vill utreda. Dessa består i den 
kunskap forskaren fått från tidigare situationer, från skolning och genom 
egna eller andras vetenskapliga arbeten. Fördomar och förförståelse ses 
som subjektiva och påverkar hur vi ser på det vi observerar. Vi bär alla med 
oss förutfattade meningar och kanske till och med vanföreställningar om 
den företeelse vi ämnar undersöka och det påverkar den forskningsprocess 
vi genomgår. Vi förhåller oss alltså inte neutrala i förhållande till det 
observerade, som positivismen förutsätter att forskaren ska vara eller bör 
eftersträva. (Holme & Solvang, 1997) Forskarens värderingar kommer 
redan in vid valet av angreppsmetod. Det som denne anser är ett bra sätt att 
angripa problemet på behöver inte vara en helt objektiv metod, men om 
forskaren öppet redovisar sina värderingar kan viss objektivitet ändå 
uppnås. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vi menar att vi till största delen har en 
hermeneutisk syn på vetenskapen. Vi anser att det vore svårt, eller snarare 
omöjligt, att genomföra en undersökning utan att låta de tolkningar vi gör 
av genomförda observationer färgas av våra tidigare åsikter och 
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uppfattningar. Vi strävar efter att tolka och förstå hur professorerna 
upplever individuell lönesättning, och hur den individuella lönesättningen 
fungerar som styrinstrument vid universitet. Lundahl & Skärvad (1999) 
menar att hermeneutiken bland annat står för att den forskning som görs 
om mänskliga och sociala förhållanden endast kan generera kunskap som 
är begränsad av tid och rum. Vi är medvetna om att vi människor är 
föränderliga liksom den omgivning som vi befinner oss i och det som må 
hända är ”sant” idag behöver inte vara det imorgon.  

2.3 Vetenskaplig metod 
Metoden beskriver hur forskaren har närmat sig problemet och hur denne 
ämnar behandla ämnet (Ejvegård, 2003). Genom vetenskapliga metoder fås 
vetenskaplig kunskap (Starrin & Svensson, 1994). Det finns olika typer av 
metoder och dessa beskrivs nedan.  

2.3.1 Deduktion och induktion  

Vilken metod en forskare utgår från påverkar hela hans forskningsprocess, 
från problemformuleringen till tolkningen (Merriam, 1994). 

Ett sätt att betrakta verkligheten är från det teoretiska eller deduktiva 
perspektivet. Teorier påverkar en forskare även innan själva 
forsningsprocessen har startat. Forskarens tankar har då redan ett tag kretsat 
kring ett specifikt ämne, vilket har sin egen vokabulär och sina speciella 
begrepp och teorier. På så sätt börjar forskaren tänka på ett sätt som liknar 
det sättet som andra forskare har tänkt på tidigare inom samma område. 
(Merriam, 1994) ”...man börjar betrakta verkligheten genom ämnets 
glasögon” (Merriam, 1994, s.66) Ett annat sätt är det empiriska eller 
induktiva perspektivet då forskaren utgår från verkligheten och bildar 
teorier med hjälp av faktisk kunskap. Detta innebär att forskaren går från de 
ursprungliga observationerna mot teorierna. (Arbnor & Bjerke, 1994)  

Vi anser att vi under vår undersökningsprocess har utgått från det deduktiva 
perspektivet. Innan vi började med vår undersökning läste vi en kurs i 
företagsstyrning, i vilken undervisning om belöningssystem ingick. Vi 
introducerades till teorierna kring belöningssystem och dess definitioner 
och begrepp. Vi skapade oss en bild av belöningssystemets utformning med 
hjälp av andra forskares teorier. Det var denna bild vi utgick ifrån när vi 
sedan startade vår undersökningsprocess. Vi började med att använda oss 
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av de begrepp och teorier som redan fanns om belöningssystem i offentliga 
organisationer. Vidare valde vi att fördjupa oss mer i teorierna kring den 
individuella lönesättningen. Vi försökte förstå och använda oss av bland 
annat dessa teorier vid utformningen av vår referensram. På så sätt skapade 
vi vidare vår egen tolkning av det teoretiska området. Teorierna styrde även 
till exempel valet av vårt empiriska område, och de intervjufrågor vi 
utformade senare. I vår analys försökte vi förklara de empiriska 
observationerna utifrån de teorier vi hade beskrivit i referensramen. På 
detta sätt har hela vår undersökning präglats av de valda teorierna. 
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3 Tillvägagångssätt 
I följande kapitel beskrivs hur vi praktiskt har gått tillväga under 
genomförandet av vår undersökning. Vi förklarar hur vi har handskats med 
problemen och varför vi har valt att gå tillväga som vi gjort. Läsaren 
introduceras också  i valet av vårt empiriska område. 

3.1 Vald metod 
Syftet med presentationen av vår metod är att ge läsaren en bild av hur vi 
har närmat oss vårt problemområde och grunderna till de val vi gjort, samt 
även att läsaren ska kunna bedöma och ta ställning till kvaliteten i vår 
studie. 

3.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metodansats 

Forskning kan vara kvalitativ, kvantitativ eller en variant med både 
kvalitativa och kvantitativa inslag. Den kvantitativa forskningen anses vara 
kopplad till positivismen och naturvetenskapen. Inom denna forskning söks 
kausalitet och kausala samband som kan vara stödda av logik och 
information. Generaliserbarhet är mycket viktig inom den kvantitativa 
forskningen. (Bryman, 1997) Kvalitativ forskning baserar sina slutsatser på 
ickekvantifierbar data som till exempel värderingar och föreställningar 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Inom denna forskning finns en vilja hos 
forskaren att se eller utrycka skeende, handlingar och värden genom den 
studerades ögon. Här är det kontextualism som står i centrum, vilket 
betyder att händelser, personer och handlingar ska ses i sitt sammanhang. 
(Bryman, 1997) Vi har redogjort för att vi ser världen som subjektivt tolkad 
av individer, och därmed anser oss ha en övervägande hermeneutisk syn på 
kunskap. Denna verklighetsuppfattning leder oss till uppfattningen om att 
den kvalitativa metodansatsen är att föredra, eftersom den till skillnad från 
den kvantitativa är lämplig att använda då forskaren utgår från antagandet 
om en subjektivt tolkad verklighet, där tolkning och förståelse är av 
betydelse. I vår undersökning strävar vi efter att tolka och förstå 
professorernas uppfattningar om den individuella lönesättningen. Med 
hjälp av denna subjektiva tolkning kommer vi att försöka uppfylla vårt 
syfte, det vill säga redogöra för om den individuella lönesättningen 
motiverar professorerna i deras arbete. Den hermeneutiska synen innebär 
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också att en företeelse endast kan förstås i sitt specifika sammanhang, och 
även detta leder oss i riktningen mot den kvalitativa ansatsen.  

3.1.2 Angreppssätt 

Med angreppssätt menas vilken typ av studie som kommer att genomföras 
(Lekvall & Wahlbin, 2001). Författarna menar att angreppssättet bestäms 
med hänsyn tagen till två saker. Den första är undersökningens bredd eller 
djup, det vill säga om den kommer att innefatta ett fåtal fall som analyseras 
djupt eller ett större antal fall som studeras mer överskådligt. Den andra 
bestämmelsefaktorn är om kvalitativ eller kvantitativ data används. Vi har i 
föregående avsnitt förklarat att vår undersökning speglas av en kvalitativ 
ansats. Vidare menar vi att den data vi samlar in grundar sig i ett fåtal 
empiriska objekt som analyseras på djupet. 

Vid forskningsstudier och djupare analyser av ett fåtal studieobjekt används 
fallstudieansats. Studieobjekt i en fallstudie väljs utifrån vissa kriterier, 
men tillgängligheten spelar ofta stor roll. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Fallet 
vi undersöker är den individuella lönesättningens motivationsskapande hos 
professorer. Vårt val av studieobjekt har till viss del påverkats av närheten 
till studieobjektet och den begränsade tiden vi hade till förfogande. Det 
geografiska avståndet till Linköpings universitet var litet, och det var 
relativt lätt att få kontakt med respondenterna. Men främst valde vi vårt 
studieobjekt eftersom Linköpings universitet uppfyller de krav som är 
nödvändiga för uppfyllandet av vårt syfte, det vill säga att det är ett 
universitet som tillämpar individuell lönesättning för professorerna. Valet 
av antal respondenter, åtta stycken, påverkades också av den tid vi hade till 
förfogande, men också av en mättnadskänsla gällande informationen.  

3.1.3 Generaliserbarhet 

Alvesson & Sköldberg (1994) menar att generalisering av kvalitativa 
studier brukar ifrågasättas, vilket också kan ses som en svaghet i jämförelse 
med kvantitativa undersökningar. Författarna ställer sig också frågande om 
det överhuvudtaget är möjligt att generalisera utöver det för 
undersökningen specifika empiriska området. De anser att bara statistiska 
undersökningar kan bevisa att redovisade samband inte har uppkommit av 
en slump och därför kan generaliseras ut på andra områden än den 
undersökta. Vi är av samma åsikt och anser att det inte är möjligt att utifrån 
en fallstudie dra generella slutsatser till en hel population. Det vi däremot 
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anser är möjligt är att bidra med en diskussion för att underbygga teorier 
eller ifrågasätta om vissa teorier kan tillämpas i alla givna situationer. I vårt 
fall innebär detta att vi inte kan dra några generella slutsatser som är 
applicerbara på andra offentliga organisationer oavsett karaktäristika. 
Däremot är det rimligt att anta att den diskussion som förs i vår analys och 
de slutsatser vi kommer fram till i viss mån kan appliceras på andra 
universitet än det vi undersöker. Genom att grundligt beskriva vårt 
förhållningssätt och vårt tillvägagångssätt ger vi vidare läsaren valet att 
avgöra generaliserbarheten av vår studie.  

3.2 Informationsinsamling 
Det finns olika sätt att samla in information på. Vilken insamlingsmetod 
som väljs beror på vilken som ger bäst svar på forskarens frågeställning, 
hur lång tid forskaren har på sig och hur hög kostnaden är. (Patel & 
Davidson, 2003) Nedan kommer vi att presentera de insamlingsmetoder vi 
har valt, samt förklara varför vi har valt dessa.  

3.2.1 Undersökningsgrupp 

Vid alla undersökningar uppkommer frågan om vilken grupp som ska 
undersökas. Vissa gånger gäller undersökningen en liten grupp och då kan 
alla inom gruppen utfrågas. Oftast är populationen dock större och det 
krävs ett urval. Om målet är att kunna generalisera till hela populationen 
ska urvalet ske slumpmässigt men eftersom hela populationen inte 
undersöks kommer en felkälla att uppstå. Om gruppen är mindre fungerar 
inte stickprovsundersökning så bra eftersom precisionen blir dålig. Därför 
är det inte alltid nödvändigt att göra slumpmässigt urval utan det finns 
andra sätt att göra sitt urval på och vilket sätt som väljs beror på 
undersökningens syfte. (Bäck & Halvarson, 1992) 

Vi bad personalavdelningen på Linköpings universitet om hjälp med vårt 
urval och att ta fram namn på ett antal professorer vid Linköpings 
universitet. Vi fick en lista med 75 namn på professorer. Personerna vi 
valde hade arbetat i organisationen, det vill säga vid Linköpings universitet 
i minst fem år, och hade då troligtvis kunskap om det individuella 
lönesystemets uppbyggnad och funktion. Vi ringde till många av dessa 
professorer tills vi fick kontakt och ett accepterande svar till intervjun från 
åtta stycken. Fyra av professorerna vi intervjuade var verksamma vid den 
filosofiska fakulteten och fyra var verksamma vid den tekniska högskolan 
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vid Linköpings universitet. Vi valde denna fördelning eftersom 
fördelningen på den listan på professorer som vi utgick ifrån när vi valde 
våra respondenter såg ut på ungefär samma sätt, det vill säga cirka hälften 
av professorerna på listan var verksamma vid den filosofiska fakulteten och 
cirka hälften vid den tekniska högskolan. Nästa tanke var att även komma i 
kontakt med rektorn och vi försökte kontakta honom både via telefon och 
via E-post. Eftersom det är rektorn som sätter lönerna på alla professorer 
vid Linköpings universitet förutsatte vi att han har kunskap om systemet. 
Information från honom skulle då förhoppningsvis förbättra vår förståelse 
för systemet och förbättra kvaliteten på vår rapport. Efter flera misslyckade 
försök att nå honom, och ett E-postbrev från hans sekreterare i vilket hon 
meddelade oss om att rektorn tyvärr inte hade tid att hjälpa oss, gav vi upp.  

3.2.2 Intervjuer 

En intervju är ofta uppbyggd som ett slags frågeformulär, det vill säga på 
ett sådant sätt att information som bygger på frågor samlas. Intervjuer är 
personliga, då det uppstår en interaktion mellan intervjuaren och den 
intervjuade. Detta kan leda till att motivationen att ge svar höjs. Det 
möjliggör också för återkommande frågor för eventuell ytterligare 
informationsinsamling. (Patel & Davidson, 2003) För att kunna samla in 
mycket information från ett fåtal personer valde vi att genomföra 
intervjuer. 

Winter (1992) väljer att dela in intervjuer i två typer. Den första typen är 
den ostrukturerade intervjun. I dessa intervjuer är intervjuaren medveten 
om vilket område denne vill undersöka, och denne kan ställa frågorna i den 
ordning som känns bäst för den givna situationen. Intervjuaren kan även 
formulera frågorna hur denne vill, eller på ett sätt som gör det lättast för 
den intervjuade att förstå. Under intervjuer av detta slag är interaktionen 
mellan intervjuaren och den intervjuade stor och på så sätt får intervjuaren 
ut så mycket information som möjligt. Den fria interaktionen kompenserar 
också för språkliga svårigheter. Den andra typen av intervjuer är den 
strukturerade intervjun. Där är både ordningen och formuleringen av 
frågorna bestämda på förhand. Interaktionen under dessa intervjuer är liten, 
vilket undviker färgning av svaren på grund av intervjuareffekten och olika 
formuleringar av svaren. (Winter, 1992)  

Vi formulerade våra intervjufrågor och bestämde även ordningen på dem 
på förhand. Innan vi genomförde den första intervjun var vi överens om att 
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försöka ställa frågorna i ordningsföljd, för att på så sätt försäkra oss om att 
alla frågor blev ställda. Under den första intervjun insåg vi däremot att vi 
var tvungna att ställa frågorna i den ordningsföljd som passade bäst för den 
specifika intervjun. Det gjorde vi för att få intervjun att flyta på så naturligt 
som möjligt. Dessutom hände det att vi ställde frågor som inte fanns med i 
intervjuformuläret. Detta för att på bästa sätt försöka förstå respondenten 
och det problemområde vi undersökte. Vi hade förvisso förberett frågorna 
inför intervjuerna och skulle därför kunna kalla intervjun strukturerad, men 
eftersom vi ändrade ordningsföljd på dem och dessutom ställde frågor som 
inte fanns med i intervjuformuläret väljer vi att kalla våra intervjuer för 
ostrukturerade.  

Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. Vi både antecknade och spelade 
in varje intervju, för att försäkra oss om att inte missa eller missförstå något 
av det respondenterna sa. Vi delade upp intervjuerna mellan oss och 
turades om att intervjua respektive anteckna. Båda fick på så sätt ansvaret 
att vid fyra intervjuer ställa frågorna och vid fyra intervjuer anteckna och 
inflika med frågor vid behov. Vi transkriberade varje intervju samma dag 
som intervjun genomfördes. Vi skickade inte våra transkriberingar till 
respondenterna för verifiering eftersom de inte hade begärt det. Däremot 
lovade vi samtliga respondenter att skicka hela rapporten när den är klar. 
Redan innan vi hade genomfört de sista intervjuerna kände vi en ”mättnad” 
gällande de svaren vi fick. Det förekom inga betydande skillnader i 
respondenternas svar och därför ansåg vi att åtta intervjuer var tillräckligt 
många för vår undersökning.  

3.3 Metodkritik 
Oavsett vilken metod för insamling av information som väljs måste denna 
information alltid kritiskt granskas för att se hur tillförlitlig och giltig den 
är (Bell, 2000). Innan en forskare drar sina slutsatser måste denne bedöma 
om de data denne har samlat in verkligen belyser undersökningens 
problemställning (Winter, 1992).  

Att använda intervjuer som insamlingsmetod kan anses vara en mindre bra 
metod. Om vi istället för intervjuer hade valt att använda oss av enkäter 
hade vi kunnat nå en större population. På det sättet hade vi kanske kunnat 
få ett mer precist resultat. Vi använde oss av intervjuer eftersom vi ansåg 
att vi på så sätt bäst skulle kunna belysa vårt syfte. I en enkät är 
svarsalternativen ofta fasta (Winter, 1992). Detta, anser vi, begränsar 
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svarsvariationen och kan styra respondenternas svar. Vårt syfte krävde 
också en kartläggning av respondenternas uppfattningar och attityder, 
vilket anses vara svårt att fånga med en enkät. Därför, menar vi, var det i 
detta fall bättre att genomföra intervjuer med en mindre grupp respondenter 
än en enkätundersökning med en större grupp respondenter. Vi är dock 
medvetna om att ett större antal respondenter förmodligen hade givit mer 
precisa svar.  

Vi spelade in alla intervjuer för att försäkra oss om att få med all 
information. Detta kan också ha gjort respondenterna nervösa så att de inte 
har svarat fullständigt eller helt sanningsenligt. De intervjuade verkade 
dock vara avslappnade och tycktes inte vara besvärade av de frågor vi 
ställde. Efter varje intervju har vi transkriberat denna med hjälp av både 
våra anteckningar och inspelningen. Vi har strävat efter att så exakt som 
möjligt återge det som respondenterna har sagt. Det finns ändå en risk, 
menar vi, att vi har färgat rapporten med våra egna tolkningar av svaren. 
Som vi har nämnt tidigare i både kapitel 2 och 3 är vi medvetna om vår 
egen subjektivitet i denna undersökning.  

Vi genomförde åtta intervjuer. Detta kan anses vara för få intervjuer för att 
kunna dra några generella slutsatser. Vi menar ändå att vi uppnådde en 
”mättnadskänsla” vid genomförandet av de sista intervjuerna, och valde 
därför att inte genomföra ytterligare.  

I vår intervjugrupp ingår inga professorer verksamma vid den medicinska 
fakulteten. Hälften av de intervjuade är verksamma vid den filosofiska och 
hälften vid den tekniska fakulteten. Detta borde ändå inte spela någon roll 
eftersom vi inte har gjort någon uppdelning av respondenternas svar i vår 
rapport. Detta eftersom vi inte har uppmärksammat några tydliga skillnader 
vad gäller de båda gruppernas svar. Vi anser dock att det kunde ha varit 
intressant att försöka ha med respondenter från alla tre fakulteterna för att 
se om det då hade funnits några skillnader i deras åsikter. På grund av 
tidsbrist ämnade vi dock aldrig att se på vår undersökning utifrån detta 
perspektiv också.  

Vi har samlat in fakta om Linköpings universitets lönesättning genom 
sekundärdata, som till exempel Internet. Från början tänkte vi intervjua 
rektorn eftersom han är den officiellt lönesättande chefen för professorerna. 
Eftersom han inte kunde ställa upp fick vi inte denna information från 
honom, vilket kan ses som en brist för undersökningen. Det hade varit 
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intressant att få höra hans uppfattning om den individuella lönesättningen 
på universitetet och han hade dessutom kunnat förklara hur systemet 
fungerar mer i detalj.  

Vi vill slutligen nämna att vi lämnar åt läsaren att avgöra hur vi har lyckats 
med att uppfylla vårt syfte genom den valda metoden.  
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4 Teoretisk referensram 
Detta kapitel syftar till att skapa förståelse för vårt problemområde och 
skapa underlag för kommande analys. Kapitlet inleds med en presentation 
av styrning, motivationsteorier och belöningssystem. Vidare redogör vi för 
tänkbara hinder och framgångsfaktorer som påverkar den individuella 
lönesättningens funktion som styrmedel.   

4.1 Styrning – vad är det? 
Styrning är något som förekommer i alla organisationer i såväl stora som 
små och kan se olika ut. Styrning syftar till att nå kongruens mellan 
organisationens och de anställdas mål. Det förutsätter att personalen vet 
vad de ska göra, att de är kapabla till det rent fysiskt och kunskapsmässigt, 
men även att motivation finns som drivkraft. (Merchant & Van der Stede, 
2003) Styrningens utformning beror bland annat på om styrningen syftar 
till måluppfyllelse på kort eller lång sikt men andra faktorer som påverkar 
utformningen är även miljön i verksamheten och dess omgivning. 
(Anthony, 2003) Styrningen influeras även av om den syftar till att lösa 
problem före eller efter att dessa uppstått, det vill säga om styrningen 
verkar i förebyggande syfte eller inte (Merchant & Van der Stede, 2003). 
Det finns skäl som talar för att använda styrning både i förebyggande syfte 
och vid tillfällen då problem redan uppstått. Det innebär att ansvariga 
planerar, följer upp resultaten snabbt och gör de ändringar som behöver 
göras. Styrningen färgas vidare även av den ledningsfilosofi organisationen 
har. Organisationen påverkas dessutom av till vilken grad den styrs av 
formell och informell styrning men även hur mycket styrningen reglerar de 
anställda, det vill säga till vilken grad styrningen utgörs av direkt- eller 
målstyrning. (Samuelson, 1999) Direktstyrning styr och begränsar de 
anställdas handlingar. Det finns klara regler efter vilka de anställda måste 
agera och uppträda i organisationen. Med målstyrning styrs de anställda att 
uppnå organisationens mål. Detta är den primära uppgiften och hur de 
anställda handlar för att uppnå dessa mål är mindre viktigt enligt 
målstyrningen. (Merchant & Van der Stede, 2003) 

Organisationer använder sig av olika styrmedel för att kunna styra de 
anställda. Styrmedel utformas olika beroende på det resultat organisationen 
vill åstadkomma. Dessa styrmedel kan till exempel vara belöningar som 
uppmuntrar ett visst beteende eller någon form av bestraffning för att 
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motverka eller till och med avskräcka från ett visst uppförande. Positiv 
belöning kan vara självständighet, löneökning, bonus och befordran, för att 
bara nämna några exempel. Bestraffning kan innebära till exempel att 
överordnade involverar sig i hög grad i den anställdes arbete, uppsägning, 
utebliven löneökning eller bonus eller att den anställde utsätts för kritik av 
sin chef inför sina arbetskamrater. (Merchant & Van der Stede, 2003) Vissa 
belöningar är finansiella och andra är psykologiska och sociala. 
Löneökning och bonus som nyligen nämndes är exempel på finansiella 
belöningar medan självständighet och befordran är exempel på 
psykologiska och sociala belöningar. (Anthony & Govindarajan, 2001) 
Andra uppdelningar av belöningar kan även göras, men det är inget vi 
kommer att beskriva eftersom vi anser att det inte är nödvändigt för att 
läsaren ska förstå vidare resonemang som förs.  

Organisationer använder alltså styrning för att frambringa önskade 
beteenden hos de anställda. För att åstadkomma detta används ofta olika 
former av belöningar. På så sätt kommer de anställda att sträva mot att 
organisationens mål uppnås. Om de anställda ska göra detta måste de vara 
motiverade. (Merchant & Van der Stede, 2003) Motivationens betydelse i 
arbetet och hur den uppstår är något som vi kommer att diskutera i följande 
avsnitt. 

4.2 Motivation i arbetet 
”Kan man vara effektiv utan att vara motiverad? Troligen inte – den 
motiverade är mer engagerad och satsar mer helhjärtat. Belöningar och 
belöningssystem blir i det perspektivet ett sätt att öka motivationen och 
därmed skapa förutsättningar för en ökad effektivitet.” 

(Svensson, 2001, s. 14) 

I nästkommande avsnitt (4.3) kommer vi att diskutera belöningssystem som 
styrmedel. Först vill vi däremot, för att läsaren ska förstå vikten av 
motivationens betydelse för utformningen av ett belöningssystem, redogöra 
för olika motivationsteorier. Det finns en mängd teorier om vad som 
motiverar människor att prestera bra och för att förstå vad som skapar 
motivation på arbetsplatsen måste relationen mellan individens behov, de 
belöningar som finns tillgängliga i verksamheten och den upplevda 
arbetstillfredsställelsen analyseras (Jonsson, 1992).  Begreppet motivation 
kan ges flera innebörder och en variant som vunnit erkännande i 
nationalencyklopedin är:  
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”…sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, 
upprätthåller och riktar beteende.” 

(www.ne.se, 2004-11-13)  

Vad som motiverar människor är olika från individ till individ. Livet 
handlar inte bara om pengar utan saker som att känna sig uppskattad, att 
trivas i den miljö individen befinner sig i och att finna mening i tillvaron 
och i det individen gör är även viktigt för motivationen, anser Svensson 
(2001). Enligt författaren finns det många olika drivkrafter i arbetet och 
dessa kan dessutom vara väldigt olika för olika individer. Enligt honom är 
lön efter prestation den klassiska drivkraften. Den ekonomiska 
motivationsteorin utgår från att avsikter styrs av materiella incitament, 
såsom lön. (Svensson, 2001) Persson (1996) menar dock att det vore för 
enkelt att endast ge en individs motivation en ekonomisk förklaring. Han 
menar snarare att det finns de som ser lönen som huvudskälet till att till 
exempel anta ett jobberbjudande eller att stanna kvar på en arbetsplats, men 
andra individer kan göra det av andra skäl. Dessa skäl kan till exempel vara 
kulturella eller sociala faktorer som till exempel bra arbetskamrater. För att 
skapa ett bra belöningssystem är det därför inte bara viktigt att förstå att 
människor motiveras av olika saker och att svaret på vad individer 
motiveras av beror på vem som tillfrågas. Det är även viktigt att förstå hur 
motivation uppstår. (Persson, 1996) Det finns olika teorier om detta, vilket 
vi kommer att diskutera mer om nedan.  

4.2.1 Motivationsteorier 

Då denna uppsats syftar till att undersöka belöningssystem, eller mer 
specifikt individuella lönesystem, väljer vi att koncentrera oss på teorier 
som är närmare förknippade med relationen mellan motivation och arbete. 
Vi har valt att ta upp förväntansteori, målsättningsteori och rättviseteori då 
vi anser att dessa tre tillsammans ger en bra bild av hur motivation skapas 
hos olika individer i deras arbete.   

Förväntansteori 

Förväntansteorin tar upp tre viktiga begrepp; förväntan, 
medverkan/förmedling och värde, som är avgörande för individens 
motivation och som samtliga måste uppfyllas för att det hos individen ska 
skapas tillräcklig motivation. Dessa faktorer driver på och styr beteendet 
hos oss människor i olika arbetssituationer. (Pinder, 1984) Förväntan: Vad 
en människa presterar eller utför behöver inte vara samma sak som vad 
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denne försöker prestera. Det essentiella i relationen mellan vad en person 
försöker utföra och vad denne faktiskt åstadkommer är vad personen i fråga 
tror att denne är kapabel att prestera, om det är möjligt för individen att 
göra det individen själv vill. (Robertson et al, 1992) 
Medverkan/förmedling: När en person utför en uppgift och tror att denne 
har de rätta förutsättningarna att klara av det (förväntan) är det dessutom av 
vikt för motivationens generering eller ickegenerering att individen i fråga 
tror att denne också kommer att få ut något av prestationen. Individen ska 
vara övertygad om att denne belönas med rätt belöning för att denne ska 
motiveras till ett visst agerande. (Robertson et al, 1992) Värde: Värde är 
den tredje och sista faktorn som bör uppfyllas. En individ utför en handling 
som denne förväntar sig klara av och individen är även övertygad om att 
erhålla belöning för det. Däremot är det föga motiverande om individen 
erbjuds en semesterresa som bevis på uppskattning om det istället var 
befordran inom företaget denne förväntade sig. (Robertson et al. 1992)  

Förväntan, medverkan/förmedling och värde bildar tillsammans en 
funktion, de är beroende av varandra. Är till exempel förväntan hos 
individen hög men värdet lågt är det troligt att individen inte anstränger sig 
lika mycket som han skulle ha gjort om värdet varit högre. Om individen 
förväntar sig att denne kommer att få en belöning som motsvarar utförd 
prestation kommer det alltså att motivera individen (Robertson et al. 1992). 

Förväntansteorin ger en realistisk bild av mänskligt beteende då den till 
skillnad från till exempel Maslows behovsteorier, ger uttryck för att 
individer skiljer sig från varandra (Robertson, 1992). De behov vi har 
behöver inte vara identiska och skulle de vara det är det möjligt att vi 
prioriterar dem olika. Dessutom förmedlas i teorin att vi ständigt tar en 
massa nya beslut, något som är en pågående och kontinuerlig process. Ur 
förväntansteorin växte under 1960-talet förväntansteorier om 
arbetsmotivation fram, med grundaren Vroom i spetsen. Idéerna som ligger 
till grund för dessa teorier har vunnit erkännande och är aktuella även idag. 
(Ford, 1992) 

 Målsättningsteori 

Målsättningsteori betonar vikten av att företaget sätter upp mål i 
organisationen som de anställda motiveras till att försöka uppnå. Merchant 
& Van der Stede (2003) hävdar att målsättningen har stor inverkan på de 
anställdas motivation och att den därför bör ägnas stor uppmärksamhet. 
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Den undersökningen som författarna gjorde för att se hur viktigt det är att 
de anställda är medvetna om organisationens mål, kom de bland annat fram 
till att de anställda förstod vad cheferna förväntade sig av dem först då 
målsättningen hamnade i fokus. En del ansåg dock att målsättning inte är 
motivationsgenererande eftersom att det är för enkelt och att det krävs 
något mer radikalt. (Latham & Locke, 1979) Andra undersökningar visar 
att om organisationen gör verksamhetens mål kända för de anställda och de 
anställda är överens med målen och accepterar dem, så är i stort sett varje 
prestation som är mätbar och möjlig att förbättra genomförbar. (Robertson 
et al, 1992) För att nå bästa möjliga resultat, visar forskning att vissa steg 
ska följas vid målsättning (Latham & Locke 1979): 

Målsättning: Målsättningen bör vara specifik snarare än vag, vilket innebär 
att det ger större inverkan att sätta upp ett mål som att öka försäljningen 
med ett visst antal procent än att förmedla till sina anställda att de ska göra 
så gott de kan.  Målet ska även vara utmanande men möjligt att uppnå och 
dessutom bör det tas hänsyn till om målen ska sättas för individer eller 
grupper. Målkongruens: De anställda måste acceptera målen och förbli 
trogna med dem även i fortsättningen. Målsättning används inte för att hota 
de anställda utan för att tala om vad som förväntas av dem. Undersökningar 
visar att chefer genom enkla instruktioner och positiv support kan få de 
anställda att acceptera målen och därför får chefers roll stor betydelse vid 
försök att uppnå målkongruens. Supportmöjligheter: Den anställde ska ges 
möjlighet att använda sig av de medel som behövs för att uppnå målen och 
även erbjudas hjälp då denne är i behov av det. (Latham & Locke 1979)  

Enligt Latham & Locke (1979) finns det dock vissa saker en organisation 
måste ta hänsyn till vid målsättning som, om de ignoreras, snarare kan 
stjälpa än hjälpa. Om målen sätts orättvist eller om de är alldeles för svåra 
att uppnå kan resultatet bli lidande. Robertson et al. (1992) menar att 
målsättningen endast talar om för individerna vilka mål som är önskvärda 
men inte om de anställda gör bra ifrån sig. Det gäller därför, menar 
författaren, för chefer att följa med i hela processen och att även kontrollera 
i viss mån att de anställda utför sina arbetsuppgifter rätt. Feedback bör, 
enligt Robertson et al (1992),  följa dessa kontroller för att de anställda ska 
veta om de är på rätt väg. 
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Rättviseteori 

Rättviseteorin är precis som förväntansteorin en av de klassiska teorierna 
om arbetsmotivation. Rättviseteorin utgår från att arbetsmotivationen 
påverkas av känslan hos individen att saker och ting går rätt till, att det är 
rent spel som gäller. I sociala sammanhang menar förespråkare för teorin 
att anställda söker rättvisa och ärlighet mellan dem själva (de anställda) och 
mellan dem och arbetsgivarna. (Ford, 1992) Robertson et al (1992) menar 
att två kategorier av rättvisa har identifierats. Den ena är den distributiva 
rättvisan som handlar om fördelning av belöningar och resurser i relation 
till prestationen. Motivation och rättvisa kan sett från denna form relateras 
till varandra på två sätt. Individer har först och främst ett behov av att 
känna att de får en rättvis behandling på arbetsplatsen vad gäller deras 
insatser i arbetet och vad de sedan får ut av det. Dessutom påverkas de även 
av hur de behandlas i relation till deras omgivning, alltså till exempel vad 
de får för lön i förhållande till andra. Den andra rättvisan är den 
procedurala rättvisan. Den handlar om hur ledningen går tillväga vid 
beslut kring belöning och resultat/utfall. Om de anställda ges möjlighet att 
vara med och påverka verksamheten kan det ha en effekt på deras 
arbetsmotivation. Om de får vara med i beslutsprocessen kan det bidra till 
ökad arbetsglädje oavsett om de sedan når de uppsatta målen eller inte. 
Robertson et al (1992) pekar dessutom på fem faktorer som går under 
namnet interpersonell rättvisa, som kan påverka hur rättvisan på 
arbetsplatsen uppfattas, det vill säga hur personalen uppfattar att de 
behandlas. Denna typ av rättvisa menar han är tätt kopplad till den 
procedurala rättvisan: 

1. Om de anställda anser att deras synpunkter och åsikter ägnas tillräcklig 
uppmärksamhet och om de tas i beaktande.  

2. Opartiskhet gentemot de anställda. 
3. Kontinuerlig tillämpning av prestationsmätning bland de anställda. 
4. Möjligheten till snabb feedback gällande deras prestationer i arbetet. 
5. Hur mycket information de anställda får gällande vad som ligger bakom 

anledningarna till de beslut som tas.  

Värt att tillägga är att det inte krävs att en person själv känner sig utsatt för 
orättvis behandling för att denne ska uppleva att det tummas på rättvisan i 
hans omgivning. En anställd kan mycket väl uppleva att denne behandlas 
rättvist samtidigt som denne är medveten om att dennes omgivning inte får 
samma bemötande. (Vroom & Deci, 1992) 
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Vad som påverkar en människa är mycket individuellt och det finns inte 
svar på alla frågor som rör anledningen till människors beteende (Katz & 
Kahn, 1978), men genom de tre motivationsteorier vi tagit upp har vi 
försökt ge en bild av några av de teorier som behandlar arbetsmotivation. 
Vi valde dessa tre teorier; förväntans-, målsättnings- och rättviseteorin för 
att vi anser att de gemensamt tar upp vad som är viktigt för att motivation 
ska kunna skapas hos en individ. Förväntansteorin förmedlar att individens 
motivation beror av bland annat dennes förväntningar på återkoppling på 
det denne presterar. Målsättningsteorin förutsätter att individen vet vilka 
företagets mål är. Rättviseteorins grundtanke är att individens motivation 
styrs av hur rättvist denne upplever att systemet är. Dessa tre teorier 
tillsammans anger några av de huvudfunktioner som ett individuellt 
lönesystem bör uppfylla, det vill säga att målen ska vara klara och tydliga, 
att prestationerna ska vara mätbara och att feedback kopplad till dessa 
prestationer ska ges, och att systemet ska vara rättvist, det vill säga att de 
anställda ska belönas för de utförda prestationerna (Merchant & Van der 
Stede, 2003). Om dessa funktioner är uppfyllda bör det öka möjligheten för 
att det individuella lönesystemet leder till att de anställda, och i detta fall 
professorerna, motiveras i deras arbete.  

4.3 Belöningssystem som styrmedel  
I föregående avsnitt redogjorde vi för hur motivation uppstår, för att hjälpa 
läsaren att förstå detta avsnitt som behandlar belöningssystem som 
styrmedel. Belöningssystem finns i alla organisationer, oavsett om det är 
medvetet eller inte (Svensson, 2001). Belöningssystem är ett styrmedel 
organisationer medvetet kan använda sig av för att uppmuntra de anställda 
att vidta av verksamheten önskade åtgärder, i hopp om att nå ett visst 
resultat. Det handlar om att få de anställda att själva till exempel vilja 
utföra särskilda arbetsuppgifter, inte att tvinga eller hota dem. (Wilson, 
1995) 

4.3.1 Vilka olika slags belöningar finns på en arbetsplats? 

Det finns en mängd olika faktorer som de anställda i en organisation kan 
finna belönande och exempel på några av dessa återfinns nedan: 

• Möjligheten att påverka sina arbetsuppgifter eller arbetstid 
• Stor frihet i arbetet 
• Ett bra arbetsklimat, goda kamrater 
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• Ett arbete eller arbetsplats med hög status 
• En känsla av att göra något av värde för andra människor 
• Ett intressant och utvecklande arbete 
• Ett arbete med bra lön 
• En ledig eftermiddag i veckan 
• Chansen att göra karriär 
• Ett arbete med bra fysisk arbetsmiljö 
• En arbetsplats där den anställde känner stolthet över produkten. 

(Fredholm, 1992) 

Dessa så kallade belöningar kan upplevas belönande i olika grad för olika 
individer och för vissa upplevs de inte som belönande överhuvudtaget. 
Därför är det viktigt att finna de belöningar som uppskattas av de anställda 
när ett belöningssystem utformas. (Fredholm, 1992)   

4.3.2 Att skapa ett fungerande belöningssystem 

Det är inte bara av vikt att försöka finna goda belöningsfaktorer, som 
exempelvis de som nämndes ovan, då ett belöningssystem utformas. Det är 
även viktigt att de ansvariga för utformningen förstår hur ett effektivt 
belöningssystem skapas. Risken är annars att belöningssystemet kostar mer 
än det smakar. Det händer till exempel att anställda erhåller belöningar men 
inte förstår eller är medvetna om varför eller vilken prestation belöningen 
är kopplad till. Till vilken nytta tjänar ett belöningssystem om de anställda 
inte känner att de belönas för sina goda prestationer? (Merchant & Van der 
Stede, 2003) Ett sätt att lösa en sådan situation, eller liknande situationer 
där belöningssystemet inte fungerar som det är avsett, är att ha kunskap om 
vad det är som gör ett belöningssystem effektivt. (Wilson, 1995)  

Enligt Svensson (2001) finns det några grundläggande förutsättningar för 
att ett belöningssystem ska vara effektivt. Det är viktigt att målen i 
organisationen är tydliga och att resultat och grad av måluppfyllelse följs 
upp. Klara och tydliga mål innebär en utmaning för de anställda och leder 
därmed till bättre prestationer. De anställdas prestationer ska vara mätbara 
och resultaten av dessa ska jämföras med organisationens mål. Författaren 
menar att för att belöningar ska vara så rättvisa som möjligt ska de vara 
direkt kopplade till prestationerna. Det måste också finnas en dialog mellan 
ledningen och medarbetarna i organisationen. Det krävs att medarbetarna 
förstår syftet med belöningssystemet samt hur det fungerar. Om ett 
belöningssystem ska fungera måste det vara accepterat bland medarbetarna. 
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Enligt Moorhead & Griffin (1998) måste organisationen veta vilka 
beteenden som är önskvärda och utforma belöningssystemet på så sätt att 
dessa beteenden uppmuntras. Organisationens egen filosofi gällande vad 
den har för behov och vill uppnå med belöningssystemet måste vara 
inbyggd i belöningssystemet. Svensson (2001) anser också att ett 
belöningssystem ska vara lönsamt såväl för organisationen som för de 
anställda. De belöningar som organisationen delar ut till sina anställda ska 
organisationen få tillbaka i form av värdet av de resultatförbättringar som 
belöningssystemet leder till. (Svensson, 2001) Belöningssystemet måste 
också vara konkurrenskraftigt gentemot andra organisationers 
belöningssystem. Detta för att kunna attrahera och behålla kompetent 
arbetskraft. (Moorhead & Griffin, 1998) 

Wilson (1995) har utformat en modell; SMART-modellen som innehåller 
några kriterier som ett effektivt belöningssystem bör uppfylla. Dessa 
kriterier visas nedan.  

Specifikt – Modellen klargör vikten av att de anställda förstår hur de ska gå 
tillväga för att uppnå belöning. Prestationsmått och feedbacksystem måste 
tydligt visa vad som eftersträvas och det ska då finnas en klar koppling 
mellan det önskade resultatet och det beteendet som ledningen vill uppnå 
hos de anställda. 

Meningsfullt – Belöningar måste få de anställda att känna att de uppskattas 
för det de presterar. Belöningar som inte har ett värde för individen är inte 
motivationsskapande. Enligt Merchant & Van der Stede (2003) finns inga 
entydiga bevis för vad som egentligen skapar motivation, men de menar att 
det däremot framstår mer klart att individer motiveras av olika saker.  

Nåbart – Det beteende eller den prestation ledningen vill uppnå hos de 
anställda måste vara möjligt för dem att genomföra och inom den anställdas 
kontroll. 

Tillförlitligt – Belöningssystemet måste vara pålitligt det vill säga att det 
fungerar som det är avsett. De anställda ska inte behöva tvivla på 
tillförlitligheten i systemet. 

Tidsenligt - Feedback och belöning bör komma så tätt inpå prestationens 
utförande som möjligt för att det ska få avsedd effekt. Enligt Merchant & 
Van der Stede (2003) finns det bevis på att feedback och belöning som 
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kommer tidigt efter att prestationen är utförd ger större motivationseffekt 
än om det kommer vid ett senare tillfälle.  

Merchant & Van der Stede (2003) uttrycker sig på liknande sätt när det 
gäller vad som är viktigt för ett effektivt belöningssystem. Enligt 
författarna är det viktigt att belöningen värdesätts av individen, att effekten 
av belöningssystemet är varaktigt och att belöningen är tillräckligt stor för 
att faktiskt påverka den anställde i positiv riktning. En viss belöning kan, 
enligt Katz & Kahn (1978), ha potentialen att verka motiverande för en 
individ men om belöningen enligt individen är för liten för att motivera 
denne till goda prestationer ger belöningen inte avsedd effekt. Merchant 
och Van der Stede (2003) menar dessutom att även belöningens synlighet 
inför exempelvis medarbetare kan skapa en motiverande effekt. Belöningen 
ska också enligt författarna komma i tid, det vill säga komma i snar 
anslutning till det att prestationen utförts. Belöningar ska dessutom vara 
hållbara i den bemärkelse att de blir ihågkomna av de anställda. Författarna 
pekar dessutom på att belöningar ska vara återkallbara om felaktiga 
belöningar betalats ut. Belöningssystemet ska slutligen vara 
kostnadseffektivt, det vill säga motivera de anställda till lägsta möjliga 
kostnad.  

I vår undersökning koncentrerar vi oss på den individuella lönen som är en 
så kallad monetär belöning.  Andra monetära belöningar kan till exempel 
vara bonus, optioner med flera. (Merchant & Van der Stede, 2003) Kohn 
(1993) menar att materiella belöningar är viktiga för alla människor. 
Människor behöver pengar för att skaffa sig allt från basvaror, såsom till 
exempel nödvändig mat, till lyxvaror, som till exempel bilar. Men det 
ligger också i människornas natur att alltid vilja ha mer. Ju mer individer 
tjänar desto fler saker kan de köpa och unna sig, och desto mindre oroar de 
sig över finansiella frågor. (Kohn, 1993)  

4.4 Individuell lönesättning 
Som vi nämnde i ovanstående avsnitt är den individuella lönen en form av 
belöning. Det är denna form av belöning vi i nu kommer att fördjupa oss i 
innan vi avrundar med en kort sammanfattning av detta kapitel.  



 Teoretisk referensram 

 
 28

4.4.1 Begreppsdefinitioner 

Vi sätter inte samma betydelse i lön och belöning som Persson (1996) 
menar att vissa gör. Vi utgår från den förklaringen av lön som Fredholm 
(1992) gör. Lönen kan enligt honom delas upp i tre delar:  

• Ersättning – den del i lönen som är en faktisk ersättning för det arbete 
en person är satt att utföra.  

• Kompensation – den del av lönen som kompenserar den anställde för 
det som är negativt i arbetet eller på arbetsplatsen, till exempel dålig 
psykisk eller fysisk arbetsmiljö. 

• Belöning – del i lönen som är individuell och är baserad på individens 
prestation eller kompetens.  

Fredholm (1992) menar att individen inte upplever ersättning och 
kompensation som belöning, men belöningsdelen däremot ger uttryck för 
att individen gjort bra ifrån sig och är tänkt att motivera den anställde. 
Precis som Fredholm anser vi att belöning är något som den enskilde 
individen själv uppfattar som en fördel eller förmån i arbetet. Därför kan 
alltså belöning ingå som en del i lönen, menar vi, snarare än att lön likställs 
med belöning.  

Enligt Ryman (2004) leder begreppet individuell lönesättning ibland till 
förvirring eftersom begreppet saknar en gemensam definition. Hon menar 
att det varken inom forskning eller inom företag och organisationer finns 
någon gemensam sådan, utan alla bygger sina lönesystem utifrån sina 
definitioner av vad individuell lön betyder. Vi anser dock att 
nationalencyklopedin (2004) ger en tydlig definition av individuell lön;  

”Individuella löner, vanligast bland tjänstemän och akademiker, baserar 
sig på individuella egenskaper och arbetets utförande” 

(www.ne.se, 2004-11-13)  

4.4.2 Vad är viktigt att tänka på vid individuell lönesättning? 

Vi har ovan redogjort för hur man kan se på relationen mellan lön och 
belöning, samt givit en definition av individuell lönesättning. Vi kommer i 
detta avsnitt att diskutera vad organisationer bör tänka på då de ska 
implementera ett individuellt lönesystem.  
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I avsnittet 4.3.2 om effektiva belöningssystem tog vi upp olika kriterier 
som behövs för att ett belöningssystem ska fungera. Vi har dock funnit 
ytterligare några faktorer som betonas av dem som gjort studier kring 
individuell lönesättning och dessa redogör vi för nedan. 

Kunskaper om systemet: En undersökning som gjorts om konsekvenser 
av individuell lönesättning i högskolor (Eriksson & Leander, 1994) visar att 
kunskap om lönesystemet är viktigt för att skapa effektiv styrning. Eriksson 
& Leander (1994) menar att det är bra om de anställda ser positivt på det 
individuella lönesystemet, men anser samtidigt att det inte räcker för att 
lyckas implementera ett sådant system med framgång. Kunskaper om 
systemet är således också av vikt. De uttrycker följande:  

”Med kunskap avses då att individen ska ha kännedom om vad man vill 
åstadkomma med hjälp av styrningen, vilket beteende som är önskvärt och 
vilket beteende som faktiskt belönas, hur prestationsbedömningen 
genomförs, vilka bedömningskriterier som används etc.”  

(Eriksson & Leander, 1994, s. 127) 

Hantering av systemet: Eriksson & Leander (1994) menar att styrsystemet 
bör hanteras väl av ledningen, vilket innebär att det ska förekomma 
utvecklingssamtal och att ledningen ser till att de anställda får mycket 
information. Därtill kommer också att det bör ske diskussion och 
uppföljning kring bland annat målsättningar och prestationer. Styrsystemet 
kan även få en negativ effekt om det inte används rätt och kan då snarare 
leda till okunskap, otydlig målsättning och otydliga uppföljningsmetoder. 
(Eriksson & Leander, 1994) En undersökning som utförts om sambandet 
mellan motivation, lön och arbetsresultat pekar också på vikten av att 
lönesystemet hanteras korrekt. Undersökningen visar att medarbetarna 
tillsammans med cheferna bör bestämma vilka faktorer som ska påverka 
lönen. Detta ska då ske utifrån kommunens generella mål och 
lönepolitikens allmänna riktlinjer. (Carlsson & Wallenberg, 1999) 

Lönesättningskriterier: I en artikel från Personal & Ledarskap uttrycker 
Frick (2004) att lönekriterier är en mycket viktig del i den individuella 
lönesättningen och att bra lönekriterier utmärks av att de är ett stöd för 
verksamhetsprocessen. Många chefer tycks enligt honom ha svårigheter 
med att se det individuella lönesystemet som ett tydligt styrmedel. Frick 
invänder mot detta och menar att individuell lön är ett styrmedel och inget 
fördelningsmedel. Det handlar om att sätta rätt lönekriterier. Många av de 
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kriterier som sätts idag betonar fel saker och resultatet av det blir att ingen, 
varken chefer eller medarbetare, ser kopplingen mellan 
verksamhetsutvecklingen och medarbetarnas löneutveckling. 
Samarbetsförmåga och lojalitet är exempel på lönekriterier som används. 
Dessa är dock inte kriterier utan bör ses som grundförutsättningar i 
medarbetarnas anställningsvillkor. För att göra den individuella 
lönesättningen till ett effektivt styrmedel är det viktigt att fokusera på att ta 
fram verksamhetsspecifika lönekriterier som kan relateras till 
verksamhetsutvecklingen. Detta åstadkommes genom att för det första 
tydliggöra de viktigaste processerna i verksamheten och dessutom 
genomföra exempelvis en SWOT-analys. Med hjälp av detta kan 
organisationen skapa strategier från vilka de sedan tar fram bra 
lönekriterier. Slutligen poängterar Frick (2004) även att ökad tydlighet, 
delaktighet och uppföljning av lönefrågorna är elementärt för framgången 
för en organisation.  

Vidare lyfter Ryman (2004) fram vikten av att de anställda känner till vilka 
kriterierna är. Författaren menar att förutsättningen för att en individ ska 
känna tillfredsställelse med sin lön är att denne känner till de lönekriterier 
som används vid den individuella lönesättningens bedömning. Dessutom är 
det av vikt att den anställde får ge sina synpunkter på de kriterier som finns 
uppsatta. Ryman (2004) menar vidare att den individuella lönesättningen 
kan ha positiv inverkan på motivationen men att det är viktigt att 
lönesättningen delvis bygger på medarbetarnas medverkan i utformandet av 
bland annat lönekriterierna.  

Förtroende för lönesättningsansvarig: Reilly (2003) uttrycker vikten av 
tilltro till de lönesättande cheferna. Han menar att många anställda snarare 
känner misstro och inte litar på att cheferna har rätt kunskaper att sätta lön 
på ett rättvist och konsekvent sätt. De befarar, menar författaren, att lönen 
snarare sätts utifrån vem chefen favoriserar och inte hur de anställda 
verkligen uppträder och presterar. Detta kan återkopplas till SMART-
modellen vi tidigare diskuterade i avsnittet om belöningssystem. En av 
framgångfaktorerna för ett effektivt belöningssystem som nämndes där var 
tillförlitlighet, det vill säga att systemet fungerar som avsett. Även enligt 
Eriksson & Leander (1994) är förtroendet viktigt för att de anställda ska 
uppleva lojalitet. Dessutom hör förtroendet för ledningen, enligt författarna,  
också ihop med upplevelsen av att lönesättningen hanteras rättvist. 
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I en undersökning, gjord av Lärarförbundet (2004), tillfrågades 1930 lärare 
om deras förtroende gentemot de lönesättande cheferna. Knappt hälften 
kände stort förtroende för den egna chefens förmåga att sätta en rättvis lön, 
och cirka en tredjedel misstrodde chefens förmåga att sätta lön på ett 
rättvist sätt. Därtill misstrodde över 70 procent till exempel personal- och 
förvaltningschefers förmåga i detta hänseende, vilket tyder på att misstron 
ökar ju lägre bort den lönesättande sitter. Studien sammanfattar att många 
av de tillfrågade var tveksamma till möjligheten att sätta lön på ett 
rättvisande sätt.  

Lönesamtalets betydelse: Lärarförbundets undersökning (2004) visar även 
att det läggs vikt vid att det finns möjlighet till lönesamtal. Majoriteten av 
lärarna ser helst att de själva tillsammans med närmaste chefen har 
möjlighet att förhandla sin lön. Det gjordes en liknande undersökning 1999 
och siffrorna från den senaste undersökningen visar att det har skett en stor 
ökning av antalet anställda som själva vill löneförhandla med närmaste 
chefen. Rapporten tyder på att denna ökning bland annat är ett resultat av 
att de anställda vid den första rapportens genomförande var missnöjda med 
löneprocessen.  

Lönesamtalets betydelse ges även stor vikt i Offentliganställdas 
Förhandlingsråds (OFR) löneavtal gällande statlig sektor, vilket vi kan 
utläsa i följande avtalsparagraf;  

”En väl fungerande individuell lönesättning förutsätter en regelbundet 
återkommande dialog mellan chef och medarbetare. Dialogen ska vara 
strukturerad och särskilt inriktas på sådana frågor som kan ha betydelse för 
individens framtida resultat, utveckling och lön.”  

(www.ofr.se, RALS 2002-2004; 6.2 §) 

För att den individuella lönesättningen ska fungera är det enligt Granqvist 
& Regnér (2004) ett måste att den lönesättande chefen avsätter tid till 
enskilda lönesamtal med respektive medarbetare där medarbetaren får 
chansen att diskutera sin löneutveckling och arbetsinsats. För att chefen ska 
kunna sätta lön på den enskilda individen krävs att denne har god 
information om varje individ, och detta är något som chefen har möjlighet 
att inhämta under samtalen. Undersökningar visar också att det finns ett 
samband mellan löneökning och lönesamtal. Individer som har lönesamtal 
får i genomsnitt högre lön än dem som inte haft sådana samtal. (Granqvist 
& Regnér, 2004) 
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Andra faktorer: Samuelson (1999) anser att den individuella lönen är 
viktig, men att ha en högre lön än andra behöver inte leda till högre 
produktivitet eller tillfredsställelse. Kohn (1993) påstår att högre lön inte 
motiverar de anställda att prestera bättre och att det förmodligen inte ens 
motiverar dem att prestera mer i framtiden. Enligt Carlsson & Wallenberg 
(1999) är lönen inte lika viktig för alla människor, eller snarare för alla 
åldersgrupper. Författarna har genomfört en vetenskaplig undersökning om 
lönens betydelse i kommunal verksamhet och kom fram till att även ålder 
har inverkan på hur viktig lönen är för de anställda. De menar att yngre 
människor, under 30 år, ofta motiveras mer i arbetet av en högre och mer 
differentierad lön än de som är äldre.  

Samuelson (1999) menar att forskning tyder på att det finns problem 
förknippade med individuella lönesystem. Vissa forskare hävdar att 
effekterna av den individuella lönesättningen är kortsiktiga och den leder 
till att kvantitet premieras framför kvalitet. För att ett individuellt system 
ska fungera måste det finnas ett rättvist och förtroendeskapande system 
som utvärderar prestationen. Individuella lönesystem misslyckas med att 
uppfylla sin uppgift ibland på grund av att de är felaktigt utformade. 
(Samuelson, 1999) Thierry (1987) i Samuelson (1999) nämner några 
kännetecken som spelar roll vid utformningen av ett individuellt 
lönesystem. Dessa är:  

• Ju mer heterogen gruppen är, desto mindre är förståelsen för 
kopplingen mellan prestation och lön. 

• Ju enklare arbetsuppgift, desto lättare uppfattas kopplingen mellan 
prestation och lön. 

• Ett aktivt ledarskap underlättar tillämpningar av prestationslönesystem. 

Ju hemligare lönesystemet är, desto större är risken att individen tenderar 
att se negativt på sin lön i förhållande till andra. (Thierry, 1987 i 
Samuelson, 1999) Något som däremot verkar ha en positiv effekt på 
individuell lön är om den anställde tycker sig ha stor självständighet och 
stort inflytande i arbetet (Carlsson & Wallenberg, 1999). 

Vissa av dessa faktorer vi redogjort för kan hjälpa organisationer att 
underhålla ett fungerande individuellt lönesystem. Däremot finns även 
hinder för lönesystemet som kan vara svåra att göra något åt och det 
kommer vi att diskutera i kommande avsnitt.  
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4.4.3 Hinder för effektiv lönesättning vid universiteten 

Det finns vissa särdrag i den offentliga sektorn som gör att den skiljer sig 
från den privata. Dessa särdrag skapar enligt Sjölund et al (1997) specifika 
förutsättningar för lönepolitiken inom den offentliga sektorn. Nedan 
kommer en redogörelse av dessa och andra särdrag som också tas upp i 
situationer som behandlar detta tema och som vi anser kan sätta käppar i 
hjulet för lönesättning vid universitet, vilka ingår i den offentliga sektorn: 

Svårigheten att bedöma organisationens resultat i offentlig sektor är något 
som kan ställa till problem. Svårigheten består i att resultatet är alldeles för 
komplext för att kunna uttryckas på ett enkelt sätt, såsom till exempel i 
styckkostnad. Kostnadsproduktivitet, som styckkostnad är ett exempel på, 
är dessutom inte det övergripande målet i den offentliga sektorn och därför 
blir dessa mått svåra att tillämpa. (Sjölund, 1997) 

Målinkongruens utgör ofta ett problem inom offentlig verksamhet. Olika 
intressenter prioriterar olika mål som också ibland står i konflikt med 
varandra. Organisationen måste då komma överens om vilka 
verksamhetsmål som ska eftersträvas och som de anställdes prestationer 
sedan ska knytas till. Om målinkongruens råder är det i stort sett omöjligt 
för lönesättningsansvariga att avgöra hur väl de anställda presterar. 
(Merchant & Van der Stede, 2003) Problemet med många och olika mål 
tillsammans och svårigheten att bedöma organisationens resultat gör det 
svårt att välja bra och tydliga kriterier för att kunna bedöma i hur stor 
utsträckning önskvärda prestationer har utförts. (Sjölund et al, 1997) Detta 
leder oss till nästa problem, mätbarhetsproblemet. 

Mätbarhetsproblemet är stort i organisationer som erbjuder tjänster. Deras 
output är svår att mäta och därmed blir det svårt att koppla bra 
mätinstrument till denna. Graden av måluppfyllelse och tillhandahållandet 
av kvalitativ service går sällan att mäta korrekt med hjälp av finansiella 
mätinstrument. I vinstdrivande företag skulle ett finansiellt mätinstrument 
kunna vara hur mycket vinst som genererats i företaget, men eftersom 
offentliga organisationer inte är vinstdrivande och dessutom erbjuder 
service i högre grad än produkter, försvåras mätningen. Hur ska graden av 
måluppfyllelse mätas om ett av målen för ett sjukhus är att ta hand om de 
sjuka och vårda dem väl? Genom att tillfråga patienterna? Genom att mäta 
hur många som tillfrisknar och lämnar sjukhuset friska? Även om målen i 
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en organisation är klara och tydliga blir det svårt att mäta resultatet om det 
saknas bra mätinstrument. (Merchant & Van der Stede, 2003) 

Karakteristika hos de anställda är den sista faktorn vi väljer att ta upp. 
Boyne (2002) tar upp karakteristika hos de anställda som vi anser skulle 
kunna utgöra ett stort problem för användandet av individuell lönesättning 
som styrmedel (förutsatt att detta särdrag stämmer). Han menar att 
offentliganställda tenderar att vara mindre materialistiska och att de inte 
attraheras i så hög utsträckning av finansiella belöningar. Han menar vidare 
att det därför försvårar för organisationen att engagera de anställda i 
organisationens mål eller att motivera dem att förbättra sina prestationer 
genom att erbjuda prestationsrelaterad lön. (Boyne, 2002) En undersökning 
som utförts bland kommunanställda, chefer och förtroendevalda visar att 
andra faktorer prioriteras framför lön. De tillfrågade fick rangordna tio 
motivationsfaktorer varav lönen hamnade på en femteplats. Av de 
tillfrågade som var akademiker framkom att känslan av att göra nytta för 
brukarna, att ha intressanta/utmanande arbetsuppgifter, ansvar i arbetet och 
att ha en bra chef var mer motiverande än lönen. (Carlsson & Wallenberg, 
1999)  

4.4.4 Vad säger respektive säger inte forskning? 

Som en avrundning vill vi peka på några konkreta slutsatser som 
sammanfattats i en rapport av Ryman (2004) angående vad forskare inom 
individuell lönesättning funnit och inte funnit belägg för.  

Vad forskningen säger: 

• Individuell lönesättning kräver ett tydligt system och ett bra ledarskap 
för att undvika att medarbetare känner sig godtyckligt och orättvist 
behandlade.  

• Medarbetarna måste känna till vilka kriterier som ligger till grund för 
chefens bedömning samt ha tillgång till information så de kan jämföra 
sin lön med andras (lönestatistik). 

• Det finns inget ”bästa” lönesystem. Det viktigaste är att medarbetarna 
har tilltro till systemet. Om de får delta i utformningen stärker det 
systemets legitimitet ytterligare. 

• Regelbundna lönesamtal tycks stärka lönesystemets acceptans och 
legitimitet. Det råder stor begreppsförvirring på området, både vad 
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gäller grundbegreppet individuell lön och olika lönekriterier, framför 
allt de beteenderelaterade. 

• Lön är ett av många arbetsvillkor som påverkar arbetsmotivationen. 
Införandet av individuella lönesystem bör göras i samklang med övriga 
arbetsvillkor.  

Vad forskningen inte säger: 

• Det finns inga vetenskapliga belägg för att individuell lön främjar 
samarbete i grupp.  

• Det finns inga vetenskapliga belägg för att individuell lön främjar 
medarbetares förändringsbenägenhet. 

• Det finns inga vetenskapliga belägg för att individuell lön leder till 
bättre verksamhetsresultat.  

• Det finns inga entydiga belägg för att individuell lön leder till ökat 
löneutrymme och ökad lönespridning. 

• Det finns inga entydiga vetenskapliga belägg för att individuell lön 
skulle gynna eller missgynna något av könen. 

• Det finns inga vetenskapliga undersökningar om hur individuell 
lönesättning påverkar det generella maktförhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. 

4.5 Resultat från tidigare undersökning 
Eriksson & Leander (1995) genomförde en enkätundersökning vid KTH 
och Stockholms universitet om vad professorer ansåg om den individuella 
lönen. Nedan presenterar vi kortfattat delar från det resultatet författarna 
kom fram till. De delar som presenteras är sådana som är relevanta och kan 
bidra med att generera idéer till vår undersökning. 

Några av slutsatserna i Erikssons & Leanders undersökning är:  

• 59 % av professorerna hade positiv inställning till det individuella 
lönesystemet. 

• 45 % av professorerna kände till de kriterier som deras lön sattes efter. 
• 95 % av professorerna svarade att de inte hade haft utvecklingssamtal 

eller liknande diskussioner om deras arbete, prestationer eller lön. 
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4.6 Sammanfattning 
I detta avsnitt kommer en sammanfattning av de teorier och studier som vi 
har presenterat i kapitel 4.  

Kapitlet börjar med ett avsnitt om styrning. Detta för att introducera läsaren 
i vårt teoretiska område och skapa en mer sammanhängande bild av 
följande teorier. I avsnittet om styrning diskuterar vi styrningens funktion, 
vilken är att skapa en kongruens mellan de anställdas och organisationens 
mål, och vi nämner också hur styrningen utformas i en organisation. 
Styrmedel, som exempelvis belöningssystem, ska hjälpa ledningen att styra 
de anställda mot ett önskat beteende. Detta är något vi avslutar avsnittet om 
styrningen med då vi diskuterar belöningssystem och lön. 

Vårt nästa teoriavsnitt handlar om motivation i arbetet. Här redogör vi för 
hur motivation uppstår, och kopplar även ihop motivation med 
belöningssystem. Motivation har olika innebörd för olika individer, det vill 
säga att människor motiveras av olika saker, och den motivationen uppstår 
på olika sätt. Därför går vi vidare in på olika motivationsteorier. De 
motivationsteorier vi tar upp är förväntans-, målsättnings- och rättviseteori. 
Förväntansteori handlar om att individens motivation beror bland annat på 
den återkoppling denne förväntar sig att få för sin prestation. Enligt 
målsättningsteorin måste individen känna till organisationens mål. 
Rättviseteorin handlar om huruvida individen anser att systemet är rättvist. 
Dessa tre teorier skapar enligt vår mening en bra bild av hur individer 
motiveras i deras arbete.  

Nästa avsnitt behandlar belöningssystem, där vi börjar med att nämna olika 
belöningar och materiella belöningars betydelse för människor. Vidare 
diskuterar vi hur ett effektivt belöningssystem skapas, där vi bland annat 
diskuterar Wilsons (1995) SMART-modell och förklarar dess kriterier.  

Vidare går vi in på ett avsnitt om individuell lönesättning. Vi ger en 
definition av begreppet individuell lön och fortsätter med att diskutera vad 
som är viktigt att tänka på vid individuell lönesättning. En viktig faktor är 
att det måste råda kunskap om systemet om det ska fungera väl, och 
dessutom måste lönesystem hanteras väl. De anställda ska också få 
tillräckligt med information, möjlighet till utvecklingssamtal och även 
möjlighet att själva kunna påverka systemet. Vidare är det viktigt att bra 
lönekriterier sätts upp och att de anställda känner till dessa. Det måste även 
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finnas tillförlitlighet i organisationen, det vill säga förtroende till den 
lönesättande chefen. Att få feedback i form av lönesamtal är mycket viktigt 
för ett välfungerande lönesystem. Fortsättningsvis behandlar vi den 
offentliga sektorns särdrag vilka kan försvåra det individuella 
lönesystemets funktion. Det är svårt att mäta resultat i en offentlig 
organisation som till exempel universitet eftersom produktionen inte består 
av något fysiskt output. Målen i sådana organisationer är många och vaga. 
Dessutom prioriteras målen olika av olika intressenter, vilket skapar 
målinkongruens. Därutöver anses de anställda i de offentliga 
organisationerna mindre materialistiska, och bryr sig mer om andra faktorer 
än lönen. Vi avslutar detta avsnitt med några punkter om vad forskning 
säger respektive inte säger angående den individuella lönesättningen. Enligt 
forskare är det viktigt att ett lönesystem är tillförlitligt, tydligt med mera. 
Det finns däremot inget ”bästa” lönesystem. Forskning ger inga belägg för 
att ett individuellt lönesystem ska leda till bättre resultat gällande 
verksamheten eller individerna.  

Sista avsnittet behandlar kort delar av resultat från en annan undersökning 
som genomfördes av Eriksson & Leander 1995 om individuell lönesättning 
av professorer vid universitet. 
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5 Organisationspresentation  
I detta kapitel ges läsaren en kort presentation av Linköpings universitet 
och vidare en beskrivning av universitetets lönepolicy. Detta för att 
underlätta förståelsen för nästkommande kapitel.   

Linköping universitet grundades 1975 och är idag ett av Sveriges största 
universitet med sina 26 500 studenter och 3 500 anställda. Universitetet är 
uppdelat i tre campus varav två finns i Linköping och ett i Norrköping. 
Linköping universitet som är ett programuniversitet med ett utbud av 80 
program och 500 fristående kurser. Universitetet tar emot utbytesstudenter 
från olika delar av världen och utländska gästforskare kommer dit varje år 
för att undervisa och utbyta erfarenheter.  

5.1 Utbildning och forskning – ett arbete för en 
professor 

Linköpings universitet satsar ungefär lika mycket tid och medel på 
forskning som på utbildning och därför finns det ett stort antal professorer 
på universitetet som forskar inom många områden, allt från humanoria och 
teknik till medicin. En anställning som professor är den främsta 
anställningen som lärare, och enligt Högskolelag (1992:1434) 2 § ska det i 
en professors arbetsuppgifter normalt ingå både utbildning och forskning. 
En professor vid Linköpings universitet skall normalt ägna merparten av 
sin arbetstid åt forskning och forskarutbildning, men ska även avsätta tid åt 
administrativt arbete. Nedan kommer en presentation av den lönepolicy 
som Linköpings universitet omfattas av.  

5.2 Linköpings lönepolicy och lönesättning 
Lönepolitiken på Linköpings universitet klargörs, enligt universitetet, 
tydligt genom regler och riktlinjer. Informationen som följer är i sin helhet 
hämtad från Linköpings universitets hemsida (www.liu.se, 2004-11-25) 
och utgör en sammanfattning av delar av den lönepolitik som universitetet 
för.  

5.2.1 Lönepolitiska mål och utgångspunkter 

Linköpings universitet var tidigt ute bland Sveriges universitet med att 
börja tillämpa individuell lönesättning (Eriksson & Leander, 1994). De 
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lönepolitiska målen är bland annat att lönesystem och lönesättning skall 
medverka till att målen för verksamheten nås och till att motivera, 
stimulera och belöna de anställda som genom goda arbetsinsatser bidrar till 
ett gott resultat. Lönesättningen skall utformas så att den stimulerar till 
engagemang, arbetstillfredsställelse och utveckling i arbetet samt uppfattas 
som rättvis av de anställda. 

Utgångspunkter för lönesättningen: 

 ”Lönerna skall vara individuellt bestämda och differentierade. 
Lönesättningen skall i första hand styras av skillnader i ansvar, 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad samt de anställdas skicklighet och 
resultat relaterat till verksamhetsmålen. Lönepolitiken skall tillämpas inom 
hela universitetet och skall vara känd av alla anställda.”  

5.2.2 Ansvar 

Vem har ansvar för vad inom lönesättningen på Linköpings universitet? 

”Rektor fastställer lönepolitiken och har det övergripande ansvaret för att 
lönesättningen i praktiken följer uppsatta mål. Rektor beslutar om 
strategiska riktlinjer för lönerevisionerna. 
Prefekt/enhetschef har ansvar för att lönepolitiken blir känd av de 
anställda vid institutionen/enheten. Prefekten/enhetschefen skall vara 
engagerad i, ha god kunskap om och vara lojal mot lönepolitiken. 
Prefekten/enhetschefen ansvarar för den individuella lönesättningen genom 
att föreslå och motivera lön för varje medarbetare inom de ekonomiska 
ramar och riktlinjer som fastställs. Prefekten/enhetschefen skall också på ett 
trovärdigt och korrekt sätt kunna motivera de löner, lönehöjningar och 
löneskillnader som förekommer bland medarbetarna och efter genomförd 
lönerevision personligen, eller genom den prefekten/enhetschefen utser, 
informera varje medarbetare om och lämna motiv till utfallet av 
lönerevisionen.  
Rektorskansliet har ansvar för tillämpning, samordning och genomförande 
av löneförhandlingar och uppföljning (bl.a.  framtagande av lönestatistik).” 

5.2.3 Förtroendets inverkan vid lönesättning 

Universitetet betonar vikten av att det sker en god dialog mellan chef och 
medarbetare i lönesättningsprocessen;  
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”För att universitetets anställda skall känna förtroende för individuell 
lönesättning som lönesystem, krävs en öppen och ärlig dialog mellan chef 
och medarbetare (som en del i ett medarbetarsamtal) kring chefens grunder 
för bedömning av den enskilde medarbetaren. Syftet med 
medarbetarsamtalet är att den enskilde medarbetaren skall: 
- vara väl medveten om sina arbetsuppgifter och om vilka krav arbetet 
ställer 
- kunna diskutera hur han/hon ska kunna påverka sin egen löneutveckling 
genom att: 

• påta sig ett större ansvar och arbetsuppgifter som ställer högre krav 
• öka sin mångsidighet och kompetens, arbeta mera effektivt och höja 

kvalitén i sitt arbete 
• samverka med andra människor 
• ges möjlighet att diskutera sin lön i förhållande till arbetskrav, 

arbetsresultat, skicklighet och kompetensutveckling 
• få en bedömning av sin förmåga och sitt sätt att lösa 

arbetsuppgifterna  
• få veta vilka bedömningsgrunder chefen använt sig av när han/hon 

lagt sitt förslag till ny lön 
• få information om och motiv till utfallet av en lönerevision.” 

5.2.4 Universitetets lönekriterier 

Universitetet anger några allmänna lönesättningskriterier som gäller för de 
anställda vid universitetet. Dessa kriterier är: 

• Förmågan att nå resultat. 
• Flexibilitet och mångsidighet, det vill säga förmågan att arbeta med 

andra människor och med olika arbetsuppgifter. 
• Effektivitet, vilket innebär en god problemlösningsförmåga, 

stresstålighet och noggrannhet. 
• Ledarskap, det vill säga initiativkraft och gott omdöme. 
• Framställningsförmåga, vilket innebär att kunna uttrycka sig väl i tal 

och skrift i olika situationer, och en vilja att informera. 
• Serviceanda, det vill säga förmågan att ge god service och ta egna 

initiativ till förändringar. 
• Representativitet, det vill säga lämpligheten att företräda universitetet. 

Förutom ovan nämnda kriterier spelar uppgifternas svårighetsgrad roll för 
den individuella lönesättningen. Dessutom påverkar även den alternativa 
marknaden och dess lönenivåer den individuella lönesättningen på 
universitetet.  
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För professorerna tillämpar de enskilda fakulteterna, Filosofiska fakulteten, 
Tekniska fakulteten samt Hälsouniversitetet, dessutom ytterligare, för varje 
fakultet, specifika lönekriterier. Dessa kriterier finns inom följande 
kompetensområden:  

• Vetenskaplig skicklighet  
• Pedagogisk skicklighet  
• Administrativ skicklighet  
• Annan yrkesskicklighet  

I organisationspresentationen har vi kortfattat inlett kapitlet med generell 
information om Linköpings universitet samt redogjort för delar av den 
lönepolitik som universitetet för. Detta har vi gjort för att på så vis 
underlätta förståelsen för läsaren i kommande avsnitt om individuell 
lönesättning av professorer vid Linköpings universitet.  
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6 Det individuella lönesystemet 
I detta kapitel återger vi uppfattningar om det individuella lönesystemet 
som styrinstrument. Dessa uppfattningar har det redogjorts för under 
genomförda intervjuer med åtta professorer vid Linköpings universitet.  

Professorerna 1, 2, 3 och 4 är verksamma vid den tekniska fakulteten, 
medan professorerna 5, 6, 7 och 8 är verksamma vid den filosofiska 
fakulteten.  

6.1 Förmedling av verksamhetens mål  
Samtliga respondenter, med undantag av en, var helt eniga om att det inte 
finns någon tydlig information om vilka verksamhetens mål är och som 
meddelar de anställda vilka resultat som ledningen eftersträvar. Flertalet 
uttryckte en viss besvikelse över denna brist som råder. En av de tillfrågade 
valde att svara följande:  

”Nej det finns inga uppsatta mål som jag fått ta del av. Det finns inga 
uppgifter som talar om att för att få maximalt betalt ska du nå de och de 
målen. /…/ Jag skulle vilja veta vad som krävs för att nå en viss lön, vilket 
jag inte får idag.” 

 (Professor 1) 

En annan professor delade uppfattningen om bristande information om 
verksamhetens mål, men svarade samtidigt att det går att ta reda på. 

”Man får skaffa sig information själv. Jag skaffar mig det jag behöver. Jag 
har inte fått reda på några mål, det finns inga ideal.”  

(Professor 6) 

En av respondenterna svarade inte på om denne fått information om 
verksamhetens mål eller om ledningen sett till att de anställda är medvetna 
om målen, men menade att det inte är så svårt att räkna ut på egen hand. 
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”Ja, vi vet vad vi ska göra och vad som räknas, relativt sett i förhållande till 
sättet att driva ett sådant system. Det är inte så svårt att veta vad man ska 
göra som professor eller för att anses vara framgångsrik.” 

(Professor 8) 

6.2 Meningsfullhet och arbetsmotivation 
Alla professorer var eniga om att deras arbete är motiverande, det rådde det 
ingen tvekan om. 

”Ja, det är motiverande, annars skulle jag inte vara här.” 
(Professor 5) 

Professorerna hade mycket att säga om vad som motiverar dem mest. En 
sak som nämndes återkommande var frihet i arbetet. Friheten att arbeta 
utifrån sina egna idéer och inte organisationens eller företagets idéer 
uppskattades av flertalet respondenter. Friheten förklarades på följande sätt 
av en respondent: 

”Det som motiverar mig mest är den frihet jag har i mitt arbete, inom 
forskningen. Jag har frihet att själv styra min verksamhet. /.../ vi har fria 
händer, det är ingen som styr oss./.../”  

(Professor 1) 

Att forska anses också vara mycket motiverande. Forskning, menade 
många av respondenterna, är drivkraften bakom deras arbete. Detta hänger 
också ihop med friheten, eftersom det anses motiverande att ha friheten att 
själv välja forskningsämnen. Några professorer menade att utmaningen i 
arbetet finns i forskningen eftersom den frambringar unik kunskap, 
kunskap som ingen annan besitter. Forskning ansågs vara en av de 
viktigaste motivationsfaktorerna av majoriteten av de tillfrågade. En 
respondent uttryckte sin entusiasm om forskningen enligt följande: 

”Forskning motiverar mycket. Det är sällan jag har tid, men när man väl 
sätter sig ner och börjar gräva i sina material så kan man inte sluta. Det är 
så himla roligt. Det är forskningen som är orsaken till att man hamnade 
här.”  

(Professor 6) 

Andra saker som nämndes och som motiverar de intervjuade i deras arbete 
är: möjligheten att närvara vid olika konferenser eller arbeta utomlands och 
på så sätt komma ut i världen; doktorandhandledning; 
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seminariediskussioner; att få egna artiklar publicerade och möjlighet att 
ofta träffa nya personer.  

Majoriteten av de intervjuade svarade att det individuella lönesystemet inte 
motiverar dem att prestera bättre. Några respondenter påtalade att systemet 
inte är individuellt, eftersom löneskillnaderna inte är tillräckligt stora. 
Respondenterna menade att det bara rör sig om några hundra kronor i 
löneskillnad mellan professorer, och att detta inte skapar någon 
arbetsmorot. Flera professorer menade att det individuella lönesystemet 
inte motiverar dem att prestera bättre, eftersom det inte är lönen som är 
motivationsfaktorn utan andra saker som till exempel forskningen. Några 
menade också att om det var för lönens skull de arbetade så skulle de inte 
arbeta på universitet utan någonstans i näringslivet. Ett avvikande svar kom 
från en respondent som ansåg att lönen motiverar till viss del, men menade 
vidare att det inte är den primära drivkraften.  

6.2.1 Lönens storlek och grad av differentiering 

Majoriteten av respondenterna svarade att de var nöjda med sin lön, men 
graden av nöjdhet varierade. Några av respondenterna var nöjda, men en av 
dem påpekade att alla ändå alltid vill ha mer betalt och vissa menade, som 
vi nämnt ovan, att löneskillnaderna inte är tillräckligt stora. Vissa av de 
tillfrågade var nöjda med lönen i sig, men inte i relation till det de 
presterade. En professor var inte nöjd med lönen, men ansåg att missnöjet 
snarare berodde på andra faktorer än det individuella lönesystemet. I 
relation till professorer vid andra utländska universitet, som ofta har högre 
lön, var denne mindre nöjd. 

Ingen av professorerna ansåg att deras löneutveckling har varit dålig. Några 
menade att den varit genomsnittlig och att de i stort sett är nöjda. En av 
dessa professorer menade att löneutvecklingen varit ungefär likadan som 
institutionskollegornas, men att den varit sämre än den utvecklingen andra 
professorer på andra institutioner har haft. Skillnader i lön beroende på 
vilken institution professorerna arbetar vid, ansåg flera respondenter, beror 
på att det är lättare att uppfylla prestationskriterierna vid vissa institutioner. 
Det fanns andra professorer som var nöjda, och tyckte att löneutvecklingen 
har varit god och oproblematisk. Några av respondenterna menade att deras 
löneutveckling varit bättre än andra professorers. I de fallen berodde detta 
på att professorerna i fråga hade blivit befordrade, vilket innebar en 
märkvärd löneökning.  
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6.2.2 Ålderns inverkan på lönen som motivationsfaktor 

En av de intervjuade menade att yngre människor inte har hunnit skaffa sig 
sådant som hus, bil med mera, medan äldre människor har hunnit göra det, 
och därför motiveras de yngre mer av pengar än de äldre. Dessutom har, 
menade professorn, unga människor ofta familjer att försörja, medan äldre 
ofta inte har några barn boende kvar i hemmet. Professorn berättade också 
att många av professorerna på universitetet är äldre och att universitetet har 
svårigheter att locka till sig yngre professorer.   

6.3 Delaktighet i systemets utformning 
Samtliga professorer upplevde att de inte kan påverka valet av kriterier 
eller utformningen av det individuella lönesystemet i någon högre grad. En 
av de tillfrågade svarade att utformningen av det individuella lönesystemet 
påverkas av den sittande ledningen och att innehållet av systemet kan 
komma att ändras om universitetet byter rektor eller chef. Hur systemet då 
kommer att se ut beror på vad rektorn tycker är viktigt för verksamheten. 
Några professorer svarade att det kan vara svårt att påverka systemets 
utformning eftersom det är rektorn som bestämmer den. Rektorn har till 
exempel ansvaret för framtagningen av de olika kriterierna och ska en 
enskild professor försöka påverka kan det bli svårt.  

”Det är klart att allt har sin påverkansmöjlighet, men det ses nog som 
ganska begränsat. Det viktiga är nog hur man tolkar de här kriterierna och 
hur pass applicerbara de är på min egen situation.” 

(Professor 3) 

Samtliga professorer var alltså enliga i denna fråga om möjligheten att 
påverka utformningen av systemet. Det finns en möjlighet att få rektorn att 
ta hänsyn till de argument en anställd framför om synpunkterna är bra. En 
anställd kan ge förslag, men det är svårt att ställa krav, menade några 
professorer.  

6.3.1 Förväntningar och möjlighet att påverka lönen 

Svaren på om professorerna ansåg sig kunna påverka sin lön varierade, allt 
från ett klart ”Ja, absolut” (professor 4) eller ”Kanske, men jag har inte 
brytt mig om det, jag har inte försökt” (Professor 7) till ett ”Nej, det är inte 
ett förhandlingsinstrument /…/ professorerna har ingen förhandlingsrätt. 
Det är bara rektorn som tycker till och så blir det vad det blir. Så det är en 
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rätt bisarr konstruktion jämfört med övrig arbetsmarknad.” (Professor 2). 
Flertalet av de intervjuade var dock samstämmiga i att det inte är lätt att 
åstadkomma en löneförhöjning, även om det går. 

Några professorer svarade att de kan påverka sin lön, men ansåg samtidigt 
att den anställdes arbetssysslor styr denna möjlighet. De upplevde att de 
själva är fria i den mening att de forskar mycket och därför kan skicka in så 
många rapporter de hinner och orkar med7. Däremot blir det svårare för de 
anställda som inte själva kan styra så mycket över sina arbetsuppgifter. Det 
blir svårare för dem eftersom de är mer låsta vid undervisningen och de 
kurser de undervisar i, menade professorerna.  

En professor svarade att denne anser sig kunna påverka sin lön om denne 
följer de kriterier som finns uppsatta. Samtidigt påpekade professorn att det 
inte är lätt, men att det kanske inte ska vara det heller. En av professorerna 
menade att denne kan påverka sin lön om denne anstränger sig och tar sig 
tid. Professorn menade att det även finns andra sätt att höja sin lön, som 
vissa tar till eftersom det är svårt att åstadkomma någon förändring annars. 
Som denne uttryckte det: 

”/…/ Det har förekommit att folk har sagt att de ska byta jobb, då blir det 
löneförhandling. Det är bra ifall man är attraktiv på universitetet, då blir 
man ett ”case”. Folk har faktiskt blivit rekommenderade av den tidigare 
rektorn, Bertil Andersson, att göra så här, för då blir det ett case och han 
kan göra något åt det. Då sitter han också med förhandlingsmakten.” 

(Professor 5) 

Ytterligare en professor påpekade att det förekommer sådana taktiska 
åtaganden från de anställdas sida att hota med att säga upp sig och byta 
jobb eller att de blivit erbjudna jobb på annat håll som de finner intressant. 
Detta har de alltså gjort i syfte att få en reaktion och därmed en högre lön, 
menade den tillfrågade.  

                                           

 

7 Ett av framgångskriterierna inom forskning och forskarutbildning; ”Kvalitetsgranskad 
publicering i välrenommerade nationella och internationella tidskrifter, monografier 
eller elektroniska publiceringsformer” (www.liu.se, 2004-12-03) 
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6.4 Förtroende för systemet 
Majoriteten av respondenterna var eniga om att det individuella 
lönesystemet är ett bra styrmedel, men graden av hur positiva svaren var 
varierade dock. Några av de tillfrågade menade att det individuella 
lönesystemet tydliggör vilket beteende och resultat som eftersträvas. Andra 
professorer var inte fullt lika positiva till systemet:  

”I den mån det går att mäta de olika prestationerna så är det ok. Men det är 
att ta i att säga att det är bra.” 

(Professor 7) 

En professor påpekade att ”/.../pengar är ju ett styrmedel” och att det är 
bra att det individuella lönesystemet används på Linköpings universitet. 
Däremot var samma person tveksam till huruvida det individuella 
lönesystemet är viktigt för enskilda personer. Respondenten menade att den 
gruppen som har störst nytta av universitets lönesättning är professorer. 
Detta eftersom det, enligt den tillfrågade, finns störst löneskillnader bland 
professorerna. Dessa skillnader beror på att det råder skillnader i 
professorernas befattningar och tjänster. Respondenten berättade att en del 
professorer undervisar mer än forskar och tvärtom. Dessutom innehåller en 
del tjänster mer administrativa uppgifter än andra, vilket ger sämre betalt. 
Vissa professorer har också chefsbefattningar. Dessa skillnader i 
befattningar och arbetsuppgifter, menade den intervjuade, innebär att 
lönerna också blir olika. En annan professor påtalade också att det är 
relativt lätt att mäta professorernas prestation, genom att till exempel titta 
på hur mycket de publicerar, hur mycket pengar de drar in etcetera. 
Professorn ansåg att det är bra att på det här sättet kunna belöna dem som 
anstränger sig. Det är dock, enligt samma professor, svårare att mäta 
prestationer i undervisningen. 

Professorerna ansåg att systemet är bra generellt men några av dem menade 
att det system som tillämpas på Linköpings universitet inte duger, 
framförallt för att den inte leder till tillräckligt differentierade löner. En 
respondent menade att det individuella lönesystemet finns som styrmedel, 
men i begränsad omfattning. Det handlar om offentlig verksamhet, fortsatte 
samma respondent, och därför är det mycket mindre utnyttjat som 
styrmedel. Enligt respondenten finns det bara några enstaka exempel inom 
den offentliga sektorn där det individuella lönesystemet används som 
styrmedel. Så här uttrycktes liknande tvivel av en annan professor: 
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”Det borde fungera bra i princip, men det gör det inte på Linköpings 
universitet. På Linköpings universitet är det väldigt låg korrelation mellan 
prestation och lön och ansvar. Det är väldigt svårt att se något samband 
däremellan. Det är ett antal schablonlöner och några få individer som 
avviker från det. Det är väldigt små löneskillnader. ” 

(Professor 2) 

Vid en jämförelse av det tidigare lönesystemet med det aktuella 
individuella systemet föredrog majoriteten det sistnämnda. Den positiva 
attityden till det individuella lönesystemet uttryckte en respondent enligt 
följande: 

”Det är ett bra styrmedel för ledningen. Man kan peka med hela handen 
med hjälp av det individuella systemet. För min egen del är det också bra, 
det är ju trevligt att få en hög lön, och känna att det här är något man 
satsar på. Jag tror att jag tjänar på det privat. /.../” 

(Professor 4) 

En av de tillfrågade föredrog det tidigare tjänstebaserade lönesystemet. 
Detta val förklarade personen enligt följande: 

”Det gamla systemet var effektivare. Löneskillnader är små med det här nya 
systemet. I verkligheten innebär det att en person får vad denne tycker är 
bra och nio stycken får vad de tycker är för lite. Då tänker man, varför ska 
jag jobba så här mycket och inte få något för det. Vad gäller forskning och 
samarbete så blir det kontraproduktivt med det individuella systemet. 
Samarbetet blir lidande.” 

(Professor 7) 

Ytterligare en åsikt som uttrycktes var att lönesystemet borde vara en 
blandning av både det tjänstebaserade och det individuella systemet. 
Respondenten menade att alla borde ha någon sorts löneutveckling. 
”Käftfaktorn”, så som respondenten uttryckte det, ska reduceras så att 
ingen kan prata sig till högre lön. Det ska märkas av omgivningen om en 
person gör ett bra jobb och inte bara låta som om personen gör det på grund 
av att denne säger det själv.  

6.5 Löneförändring – när bör det ske? 
Professorernas löner omvärderas med ett till två års mellanrum och de 
upplevde att det är tillräckligt många gånger. En av de tillfrågade, professor 
7, ansåg dock att det sker för ofta. En professor uttryckte att det troligtvis 
inte skulle tjäna någonting till att ha det med tätare mellanrum och att en 
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gång per år nog är rimligt. Ett lite annorlunda svar kom från professor 5 
som ansåg att det är i det längsta laget, men att det praktiskt sett kan vara 
svårt att lösa. Om lönen omvärderades oftare skulle det innebära ytterligare 
en omvärdering av cirka 300 professorer. Därför ansåg professorn att det är 
skäligt att lönen inte omvärderas oftare. En annan respondent påpekade att 
det finns exceptionella fall då en professor begärt högre lön och vid detta 
tillfälle har denne ändå inte märkt att lönen höjts förrän långt senare. Detta 
eftersom löneökningen endast sker en gång per år. Sett ur den synvinkeln 
ansåg respondenten att omvärderingen sker för sällan. Trots denna 
synpunkt ansåg ändå majoriteten att lönen omvärderas tillräckligt ofta.  

6.6 Lönesättningskriterier 
Vi förde en diskussion kring de kriterier som professorerna värderas utifrån 
och som påverkar varje enskild professors lön.  Samtliga av de tillfrågade 
sa sig veta vilka de är och de som gav exempel på kriterier eller områden 
de värderas utifrån uppgav liknande exempel, såsom hur många 
artiklar/rapporter professorerna har fått publicerade och hur mycket pengar 
de har dragit in (anslag). Professor 4 svarade att de värderas utifrån sin 
visibilitet och de anslag de fått in men att de också utvärderas av olika 
forskningsråd och internationella organisationer. Det betyder mycket menar 
professorn, att ”få bra utvärderingar när någon annan än polaren i 
korridoren säger något bra om en /…/”. Några av de svarande hade inte 
kriterierna helt klara för sig men sa att de skulle kunna leta bland sina 
papper och finna dem. De menade att de ändå vet vad de utvärderas från 
trots att de inte kunde räkna upp dem direkt. En av professorerna räknade 
upp fyra olika huvudpunkter som de värderas utifrån och är enligt denne; 
forskning, undervisning, handledning och administrativa sysslor.  

Majoriteten av de tillfrågade var positivt inställda till kriterierna som deras 
lön ska baseras på. Åsikter som kom fram var att kriterierna är viktiga, att 
de är bra då de är allmänt hållna, och flera professorer uttryckte också att 
de ansåg att det inte finns några bättre alternativ. En av professorerna var 
dock av helt annan åsikt:    
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”De är meningslösa. ”Minsta publicerbara enhet”, det vill säga att man ska 
skriva så mycket som möjligt. Man kan ju inte hur mycket som helst, så då 
får man skriva samma sak flera gånger med lite olika rubriker och komma 
in i så många tidskrifter som möjligt. Det är helt meningslöst.”  

(Professor 7) 

Professor 4 ansåg att kriterierna är bra men luddiga men sa även att;  

”Ja, de är de enda. Annars blir det inavelskriterier som man har i 
korridoren, om vad man tycker. Det är ju det värsta som finns. Så de är på 
nåt sätt oberoende.” 

(Professor 4) 

De intervjuade hade något olika åsikter om varifrån de hade fått dessa 
kriterier. Det framkom främst två olika svar. Några av dem menade att 
kriterierna inte finns nedskrivna i några dokument, åtminstone inte i några 
papper som de delgivits. Ett par av de tillfrågade påpekade att de fått reda 
på dem indirekt genom det CV de årligen hittills fått fylla i, via nätet och i 
tidskrifter inom universitetsvärlden, men att ingen har gått ut med 
information om kriterierna eller vad de mäts utifrån. En professor svarade 
följande:  

”Det är ju så man själv utvärderar folk. De som får bra omdöme 
internationellt och även nationellt från oberoende källor. Efter ett tag 
kommer det in genom ryktesvägen; det här är en bra forskare. Sen kommer 
det kanske in ytterligare anslag, så då tänker de att det här är nog sant. Så 
får de ett rykte som hänger med personen väldigt länge. /…/ Det finns inga 
officiella kriterier, det är luddigt. Det finns ingen som säger att man ska ha 
så och så många utvärderingar och stora anslag. Det är godtyckligt.” 

(Professor 4) 

Det andra svaret som framkom var att det finns dokument innehållande 
dessa kriterier, och ett par professorer menade att de även skickats ut till de 
anställda. Några nämnde även att Bertil Andersson skrivit brev angående 
dessa kriterier i vilka kriterierna kunnat utläsas. 
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”Den förra rektorn, Bertil, definierade fem kriterier. Det finns klart. Vi har 
inte fått dem utskickade, det tror jag inte. Jag har inte fått det. Jag har hört 
honom prata om det, har hört det i nåt annat sammanhang också. Men för 
att svara på frågan om det gått ut till alla, det vet jag inte.” 

(Professor 3) 

Alla professorer sa sig alltså känna till kriterierna de utvärderas från och de 
var i huvudsak eniga om att kriterierna är bra. De hade dock olika åsikter 
om varifrån de fått kunskap om dessa kriterier. Vissa menade att de fått 
informationen genom det CV de fyllt i eller att de själva sökt reda på denna 
information, medan andra svarade att de fått informationen utskickad.  

6.7 Förtroende för lönesättningsansvarig 
Majoriteten av professorerna ansåg att det är bra att rektorn sätter deras lön. 
Flertalet var dock överens om att de inte litar på att rektorn kan sätta en lön 
som motsvarar deras prestation. 

Den professor som vi uppfattade var mest positiv till rektorns roll som 
lönesättare och dennes förmåga att bedöma professorernas prestationer 
menade att det är bra då det ger en möjlighet till en bredare jämförelse. Om 
lönen enbart sattes på institutionen skulle risken för ökad lönespridning 
mellan institutioner öka. Flera professorer menade att det är rektorn som 
formellt sett sätter lönen men att han får hjälp av bland annat dekanus och 
att han även kan fråga prefekten/chefen på varje institution om deras 
åsikter, om hur dennes medarbetare presterat. Tidigare satte prefekten på 
respektive institution lönen för dem som arbetade under honom/henne. En 
av respondenterna ansåg att prefekterna inte hade samma möjlighet att 
samla in så mycket information som professorerna idag ger i sina CV. 
Eftersom CV ger mer information ger det en bättre överblick av vad de 
gjort. Det är också ett mer objektivt och förtroendegivande system än det 
tidigare och därför föredrar respondenten att rektorn sätter lönen. En av 
professorerna svarade att det inte spelar någon roll om det är rektorn som 
sätter lön. Systemet professorn föredrar är när man skickar in sin CV 
eftersom det är ett sätt att få reda på vad professorerna gör och det ger 
rektorn information.  

Objektivitet var något som ytterligare en professor tog upp som positivt i 
samband med att det är rektorn som sätter lön.  
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”/…/ att han ska kunna sätta sig in i detalj det vet i sjutton, men han är 
tillräckligt långt ifrån. Som det var förr var det mycket den som satt i knäet 
borta på vår egen chef som kunde få högre lön. Det ställer stora krav på 
den personen som sitter på den nivån. Om man sitter på en avdelning till 
exempel och har kollegor som man ska sätta lön för, det är inte lätt. Så det 
är bättre att man sitter en bit ifrån och har en större bild och en större 
mängd personer man kan jämföra med. Det tror jag är viktigt. Men det är ju 
inte så att det här lönesystemet innebär att han sitter själv, utan har tar ju in 
åsikter. /…/ Han gör en samlad bild också, så det är ju inte bara det pappret 
jag skickar in.” 

(Professor 4) 

Professor 8 menade att man får lita på att ledarna kan göra goda 
bedömningar. Denne menade att värderingen snarare bygger på en 
subjektiv bedömning, men att det ”har fungerat rätt så rättvist och hyfsat”. 
Det gäller att ha rätt folk också, och att det är rektorn som sätter lönen 
tyckte professorn är bra. ”Är man rektor så är man chef. Ska man driva ett 
universitet så måste man kunna göra det. Lönesystemet är ett sådant 
instrument som bör vara rektorns uppgift.”  Däremot menade professorn 
att rektorn kan ha svårt att se vad professorerna presterar eftersom denne 
inte alltid är insatt i professorernas arbetsuppgifter. Med det syftar 
respondenten på att nuvarande rektor är teknolog och inte förstår sig på det 
denne gör, då dennes arbetssysslor inte ligger inom det tekniska området. 
Risken finns då att det blir orättvist och då är det viktigt att dialogen nedåt 
fungerar. Professorn menade vidare att det är svårt för rektorn att värdera 
men att rektorn kan förstå den allmänna informationen han får. 

Professor 5 tyckte att det är ok att rektorn sätter lön men kritiserar samtidigt 
lönesättningsprocessen:  

”Egentligen ja, men någon form av transparens och respons borde finnas. 
Det finns ingen återkoppling nu, vilket är dåligt. Man borde få veta varför 
man får eller inte får en viss procentuell löneökning. Det finns de som har 
skickat personliga brev i samband med att CV skickas in och inte fått svar 
från rektorn. Det är riktigt dåligt.” 

(Professor 5) 

Flera professorer betonade att det är omöjligt för rektorn att sätta en lön 
som motsvarar det de presterar eftersom det är så många professorer han 
värderar och inte kan känna till dem allihop. En av de intervjuade ansåg att 
det istället borde vara en förhandlingssituation som på den övriga 
arbetsmarknaden: 
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/…/ Det är ju lite bisarrt men, nu vet jag inte hur Mille tänker sig, men 
Bertil Andersson han ville att man skulle skicka in alla sina meriter och 
verksamheter under det sista året och det skulle han gå igenom. /…/ Alla 
har samma lön i stort sett. Hur ska man kunna vikta alla professorer i 
förhållande till varandra? Jag vet inte om Mille gör så idag, att han går 
igenom det här individuellt. Han är en förnuftig person.”  

(Professor 2)  

Professorn tror inte heller att rektorn kan se vad denne presterar:  

”Nej, det tror jag inte. Mille vet väl lite mer om mig än så men…det är ju en 
omöjlig sak att veta namnet på ett par hundra personer, och ännu mindre 
vad de gör. Det vore rimligare att det låg på institutionsnivå än på 
rektorsnivå. I alla fall att prefekten skulle komma med rekommendationer.” 

(Professor 2) 

Majoriteten var alltså positiv till att det är rektorn som bestämmer deras 
löner, men flertalet sa också att de å andra sidan inte litar på att rektorn kan 
se vad professorerna presterar. Några anser att det är svårt eller omöjligt för 
rektorn att kunna göra det då professorerna är så många. Det var även några 
som uttryckte att det snarare är positivt att rektorn gör det än om prefekten 
på varje avdelning satte lönerna, eftersom rektorn har fler personer att 
jämföra med. Ett par nämnde också att rektorn till större grad kan förhålla 
sig objektiv då han är på större avstånd än prefekterna.  

6.8 Individuell lönesättning – ett rättvist system? 
Cirka hälften av de tillfrågade ansåg att lönesystemet som tillämpas på 
Linköpings universitet är ett orättvist system. Några av de tillfrågade 
menade att ingen har individuell lönesättning på Linköpings universitet och 
att ingen har fått något extra utöver den avtalsenliga löneökningen. Några 
professorer påstod att systemet utnyttjas av vissa personer. Det finns 
personer som med hjälp av sin konversationstalang får högre lön och som 
anser sig vara bättre än andra, fast de egentligen inte är det, menade några 
respondenter. Det är alltså viktigt att publicera, men lika viktigt anses det 
att vara en duktig talare. Detta beteende rättfärdigas då sådana personer får 
högre lön. Det fanns även åsikter om att lönen inte är kopplad till 
prestationen, och att det finns många duktiga professorer som ändå aldrig 
premieras för sina goda prestationer. En respondent uttryckte sin misstro 
om systemets rättvisa kort, men klart: 
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”Nej, det är inte rättvist. Jag tycker att det är ett genomlarvigt system.” 
(Professor 7) 

Det fanns även andra, mer oklara åsikter om lönesystemets rättvisa. En 
professor påpekade att det aldrig går att med säkerhet säga om 
lönesystemet är rättvist. Denne menade att det till stor del beror på vilken 
rektor det är som sköter lönesättningen. Enligt respondenten var före detta 
rektorn på Linköpings universitet mycket aktiv. Han begärde CV från alla 
professorer, i vilka deras meriter redovisades och då sattes lönen efter 
prestationen. Dåvarande rektorn ville ha kontroll själv, och 
decentraliseringen av ansvaret var begränsad. En av professorerna ansåg 
dock att även om alla professorer utvärderas efter samma kriterier kan det 
ändå bli orättvist. Detta på grund av att lönesättningskriterierna ibland ger 
orättvisa resultat. En av kriterierna är, enligt respondenten, antal 
publicerade artiklar. Respondenten menade att professorerna vid tekniska 
fakulteten ofta publicerar i grupper om flera professorer och korta artiklar. 
Deras artiklar, menade den intervjuade, publiceras då oftare än de artiklar 
som professorerna vid den filosofiska fakulteten skriver, vilka oftast är 
långa och tar flera år att få klara. En annan åsikt var att tanken bakom det 
individuella lönesystemet är bra, det vill säga att den anställde ska få 
belöning för god prestation. Enligt respondenten är detta dock svårt att 
genomföra på ett rättvist sätt. Det är svårt att nå fram till en fullständig 
rättvisa, men målet är ändå att komma så nära rättvisan som möjligt, ansåg 
den intervjuade. Vad gäller systemet på Linköpings universitet ansåg den 
tillfrågade att det finns en bit kvar att gå, att det finns mycket som kan 
förbättras. Ännu en professor svarade att lönesystemet var rättvist, men att 
vissa verksamhetsområden prioriteras framför andra. Denna person menade 
att det läggs störst vikt vid forskning, och att de som forskar mycket har 
störst chans att få högre lön, medan de som undervisar blir lidande. 

6.9 Feedback – lönesamtalets betydelse 
Alla respondenter betonade att de inte får tillräckligt med feedback, och att 
det inte finns någon som talar om hur en anställd ska göra för att prestera 
bättre och få högre lön. Alla professorer var också eniga om att det inte har 
förekommit några lönesamtal överhuvudtaget. Det går att begära att få 
lönesamtal om den anställde vill det, men ingen av dem hade gjort det. 
Majoriteten uttryckte att de inte heller har något behov av lönesamtal då 
lönen inte är motiverande, och att de hellre lägger sin tid och lust på annat. 
En professor uttryckte att denne dock gärna skulle vilja ha feedback på sin 
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prestation under året, alltså på vad den nya lönen baseras på. Det skulle 
kunna ske i form av brev som skickas ut i samband med den 
omförhandlade lönen.  

Majoriteten var överens om att de vill ha utvecklingssamtal snarare än 
lönesamtal, men att det är något de inte har idag. En av respondenterna 
påtalade däremot att det finns möjlighet för utvecklingssamtal på deras 
avdelning och att vissa institutioner har börjat med det. Utvecklingssamtal 
sker då med närmaste chefen på institutionen. Enligt en respondent kan de 
sista fem minuterna av utvecklingssamtalet ägnas åt lönen, men inga 
konkreta lönesamtal förekommer.   

6.10 Hur kan det individuella lönesystemet förbättras? 
Flertalet av respondenterna menade att systemet kan förbättras. Det fanns 
flera förslag på hur det skulle kunna göras. En professor föreslog att det 
skulle finnas löneförhandlingar mellan rektorn och professorernas närmaste 
chef. En annan respondent påtalade att kriterierna de anställda utvärderas 
efter är bra, men att dessa kriterier borde användas mer, det vill säga 
löneskillnaderna borde vara större. En åsikt var att de administrativa 
tjänsterna som vissa professorer innehar borde värderas högre än de görs 
idag. Samma person menade att även forskning som publiceras på svenska 
borde bli mer uppskattad. En av de tillfrågade ansåg att systemet kunde 
förbättras, men menade att denne själv inte hade några förslag eftersom 
denne inte bryr sig. En av de tillfrågade var i stort sett nöjd med det 
individuella lönesystemet på Linköpings universitet, och menade att den 
enda bristen med systemet är att det inte ges möjlighet till tillräckligt 
många utvecklingssamtal. Respondenterna ansåg att det var lite svårt att 
komma med förbättringsförslag, eftersom det inte är lätt att förändra ett 
befintligt lönesystem. Dessutom påpekades det hur viktigt det är att kunna 
lita på dem som sätter lönen. Detta uttrycktes som följande av en professor: 

”Det är inte lätt att förändra. Man kan alltid försöka mäta och värdera mer, 
men då får man en mer subjektiv komponent i systemet. Det är svårt att få 
till ett helt strukturerat och rättvist system. Man måste ha förståndiga ledare 
som sätter lönen. Det är det bästa sättet. Det är viktigt med tillit. Man får 
inte säga en sak och sedan göra en annan.”  

(Professor 8)     
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7 Analys 
I detta kapitel diskuterar vi kring det problem vi undersökt i vår uppsats. 
Detta gör vi genom att analysera kring det empirimaterial vi har samlat in 
och till vår hjälp använder vi de teorier och material som vi har 
presenterat i den teoretiska referensramen.  

7.1 Förmedling av verksamhetens mål  
Majoriteten av respondenterna framhöll att det överlag råder brist på 
allmän information om det individuella lönesystemet.  Sju av åtta svarade 
att de inte har fått någon information om hur de ska kunna påverka sin lön 
eller information om verksamhetens mål. Uttalanden såsom ”Nej det finns 
inga uppsatta mål som jag fått ta del av /…/” och ”Man får skaffa sig 
information själv /…/” är åsikter vi tolkat svarar för den generella 
uppfattningen de intervjuade har. Respondenternas åsikter uppfyller 
därmed inte Latham & Lockes (1979) resonemang om målsättningsteorin. 
Författarna menar att en förutsättning för att arbetsmotivation ska skapas i 
en organisation kräver att ledningen klart förmedlar organisationens mål till 
de anställda. Vi berättade i referensramen om en undersökning som gjorts i 
syfte att undersöka målsättningens relevans för de anställda. I den framkom 
att de anställda sa sig förstå vad de skulle prestera först då målen för 
verksamheten klart förmedlades för dem (Robertson et al, 1992). Denna 
undersökning ligger inte helt i linje med vår undersökning menar vi. 
Samtidigt som respondenterna vi intervjuade sa att de inte får tillräckligt 
med information som talar om vilka verksamhetens mål är och vad de ska 
göra för att prestera bättre i arbetet ansåg flertalet att de kan påverka sin 
lön. Det kan tyckas motsägelsefullt om respondenterna å ena sidan säger att 
informationen är bristfällig men å andra sidan påstår att de kan påverka sin 
lön.  Hur kan lönen påverkas i positiv riktning om de anställda inte får 
tillräcklig information från de lönesättningsansvariga om hur de ska gå 
tillväga? Detta kan vara en fråga som dyker upp. Vi ifrågasätter dock om 
det krävs att ledningen tydligt förmedlar verksamhetens mål för att de 
anställda ska veta hur de ska prestera bättre i sitt arbete. En av 
professorerna svarade ”Ja, vi vet vad vi ska göra och vad som räknas /…/ 
Det är inte så svårt att veta vad man ska göra som professor /…/”. Vi 
uppfattar att samtliga intervjuade ändå förstår vilka verksamhetens mål är 
och att de därför tycks veta vad som önskas från ledningens sida av dem i 
deras yrkesutövande. Att de anställda ändå tycks veta hur de ska prestera 
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för att nå verksamhetens mål kan kanske förklaras av att målen faktiskt inte 
är speciellt svåra att räkna ut av de anställda själva, menar vi. Vi har dock 
inte funnit någon teori som stödjer vårt resonemang men vi vill inte 
utesluta att det finns en möjlighet att det ändå kan förhålla sig på det här 
sättet.  

7.2 Meningsfullhet och arbetsmotivation 
Samtliga professorer i vår undersökning ansåg att deras arbete i hög grad är 
motiverande. Faktorerna som ligger bakom deras motivation är flera, men 
den individuella lönen nämndes inte då de tillfrågades om vad som 
motiverar dem mest i arbetet. Någon nämnde att det självklart spelar roll 
vilken lön man har men räknade sedan inte upp lönen som en av de 
huvudsakliga motivationsfaktorerna. Dessa uttalanden menar vi strider mot 
vad den ekonomiska motivationsteorin står för, nämligen att avsikter styrs 
av materiella incitament, såsom lön. Samuelsson (1999) menar att lönen ses 
som den främsta motivationsfaktorn hos den anställde och att det är ett 
kraftigt styrmedel, och detta kan inte heller sägas ligga i linje med vår 
undersökning. De intervjuade professorerna anser att lönen spelar roll, de 
jobbar inte gratis, men betonade att det inte är den främsta 
motivationsfaktorn till att de jobbar på universitetet som professorer utan 
att de i sådana fall skulle söka sig till industrin där möjligheterna för högre 
löner är större. Att professorerna inte i så hög grad styrs av sin lönenivå kan 
ha sin förklaring i att det finns annat som motiverar dem mer. Det skulle 
stämma överens med vad Svensson (2001) anser, att pengar inte är det enda 
som styr människor och att det finns annat som motiverar människor i 
deras arbete. Persson (1996) menar att lönen ofta är huvudskälet till att anta 
ett jobberbjudande eller stanna kvar i organisationen, men att det inte 
behöver vara enda skälet vilket enligt oss delvis stämmer överens med 
respondenternas åsikter. Resultaten av våra intervjuer tycks även stämma 
överens med vad Boyne (2002) menar, att anställda inom offentlig sektor 
motiveras i mindre grad av finansiella belöningar. Vi påstår däremot inte 
att vår undersökning helt förkastar att professorer skulle motiveras i hög 
grad av lönenivån. Några av de intervjuade berättade nämligen att det 
händer att professorer på universitetet sagt att de funderar på att byta jobb i 
hopp om att få igång en löneförhandlingsprocess. Ett par professorer talade 
också om att det finns de som argumenterar till sig en högre lön. Det visar 
att det ändå finns professorer som är angelägna om en bra löneutveckling 
och att de också anstränger sig extra för att höja sin lön. Vår undersökning 
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pekar, i likhet med Merchant & Van der Stedes (2003) resonemang, på att 
det inte finns några bevis på vad som motiverar människor men att det är 
klart att de motiveras av olika saker. 

En av de viktigaste motivationsfaktorerna som nämndes av flertalet 
professorer är den frihet de känner att de har i sitt arbete, vilken innebär att 
de får arbeta med att utveckla sina egna idéer och själva bestämma över sitt 
arbete. Detta är vad Anthony och Govindarajan (2001) benämner 
psykologiska och sociala belöningar. Möjligheten till att bedriva forskning 
är också motiverande i professorernas arbete. De värdesätter att de själva 
får välja forskningsinriktning, utveckla sina egna idéer och därmed skapa 
unik kunskap. Även andra faktorer uppgavs som motiverande, till exempel 
att resa inom arbetet, träffa nya människor, handleda doktorander med 
mera. En respondent menade att dennes arbete är motiverande eftersom 
arbetet är mycket varierande och att ingen dag är den andra lik. I avsnitt 
4.3.1 nämner Fredholm (1992) olika belöningar som kan verka 
motiverande för anställda i deras arbete. Många av dessa faktorer var även 
sådana som de tillfrågade nämnde som mest motiverande. Detta visar att 
vår undersökning ligger i linje med vad Fredholm presenterar som möjliga 
motivationsfaktorer. I en undersökning (Carlsson & Wallenberg, 1999) om 
vad som motiverar de anställda att utföra ett bra arbete svarade 
akademikerna, i likhet med vår undersökning, att att göra nytta för 
brukarna var mycket motiverande. Carlsson & Wallenberg (1999) fann 
också i sin undersökning att akademikerna i mindre grad motiveras av lön. 
Av tio möjliga motivationsfaktorer hamnade lönen på en femteplats. Det 
visar att lönen för de anställda i undersökningen inte är helt obetydlig men 
att den inte heller hamnar överst på listan. Dessa resultat överensstämmer 
också med vår undersökning då professorerna vi intervjuade menade att 
lönen inte motiverar dem att prestera bättre.  

7.2.1 Lönens storlek och grad av differentiering 

Respondenterna framhöll att det individuella lönesystemet inte motiverar 
dem att prestera bättre i arbetet eftersom lönen inte är den huvudsakliga 
motivationsfaktorn men också för att det inte ger tillräckligt differentierade 
löner. Detta ligger i linje med Katz & Kahns (1978) åsikter om relationen 
mellan motivation och lönens differentieringsgrad. Enligt dem skulle den 
uteblivna motivationen kunna bero på att lönen inte är tillräckligt 
differentierad. De menar att en belöning kan verka motiverande men om 
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belöningen enligt individen är för liten för att motivera denne till goda 
prestationer ger belöningen inte avsedd effekt. Merchant & Van der Stede 
(2003) menar, precis som Katz & Kahn, att belöningar måste vara 
tillräckligt stora för att de ska leda till motivation. Detta underbygger 
argumentet för att differentieringen är viktig. Det kan vara föga 
motiverande för respondenterna om de trots olika prestationer i slutändan 
ändå tjänar ungefär detsamma, menar vi.  

Fredholm (1992) delar upp den individuella lönen i tre delar; ersättning, 
kompensation och belöning, och vi menar att den lön professorerna får 
endast utgörs av ersättning och kompensation och ingen eller en liten del av 
belöning. Många av professorerna vi samtalade med sa att lönen inte är 
någon motivationsskapande faktor. För att en belöning ska fylla sin 
funktion krävs att individen känner att den är meningsfull (Wilson, 1995), 
vilket alltså inte ligger i linje med vad respondenterna svarade.  

7.2.2 Ålderns inverkan på lönen som motivationsfaktor 

En åsikt som framkom under en av intervjuerna var vikten av en anställds 
ålder och hur den påverkar hur lönen uppfattas som motivationsfaktor. Den 
intervjuade menade att de äldre anställda förmodligen redan betalat av bil- 
och huslån vilket yngre i mindre utsträckning hunnit med att göra. 
Professorn menade att yngre anställda, som ett resultat av detta, möjligtvis 
motiveras mer av lön än äldre anställda. Detta uttalande överensstämmer 
med det resultat Carlsson & Wallenberg (1999) fått fram av den 
undersökning som gjordes i kommunal verksamhet. Den visade att 
anställda under 30 år motiveras i högre grad av högre och mer 
differentierade löner än de äldre.  Det skulle då delvis kunna förklara varför 
de intervjuade professorerna, som samtliga är över 30 år, inte angav sig 
vara så motiverade av lönen. Det talar då för att möjligheten är större för ett 
effektivare individuellt lönesystem om anställda på universiteten är yngre. 

7.3 Delaktighet i systemets utformning och förändring 
Alla professorer var eniga om att det inte är möjligt att påverka det 
individuella lönesystemets utformning eller förändringen av det, eller att 
det åtminstone är mycket svårt att påverka det. Ryman (2004) menar att det 
är viktigt att det individuella lönesystemets uppbyggnad till viss del bygger 
på de anställdas medverkan, att de får ge sina synpunkter bland annat på 
kriterierna som har satts upp eller som ska sättas upp. En undersökning som 
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också tar fasta vid vikten av de anställdas delaktighet i lönesystemets 
utformning är en undersökning som gjorts om sambandet mellan lön, 
motivation och arbetsresultat. Den visar att de faktorer som ska påverka 
medarbetarnas lön bör fastställas genom diskussion mellan chefer och 
medarbetare och ska ske utifrån de generella målen och lönepolitikens 
allmänna inriktning. (Carlsson & Wallenberg, 1999) Dessa åsikter ligger 
inte i linje med respondenternas uttalanden. Ingen av dem kände att de 
delgivits möjligheten att delta i denna process men ingen av dem tycktes 
heller sakna den. De uttryckte att de inte har så mycket att säga till om som 
enskilda individer, och vi anar att en anledning till deras ointresse också 
kan bero på att de helt enkelt väljer att lägga ner sin energi på andra saker 
som är viktigare för dem. Det finns dock belägg för, enligt forskning, att 
om de anställda får delta i utformningen stärker det systemets legitimitet 
ytterligare (Ryman, 2004).  

7.4 Förväntningar och möjlighet att påverka lönen  
Majoriteten av de anställda anser att de kan påverka sin lön men de sa i 
samband med detta att det även är svårt att göra det. Enligt två professorer 
förekommer det att anställda på universitetet hotar med att säga upp sig för 
att på så sätt starta en löneförhandlingsprocess. Denna situation speglar inte 
det som förväntansteorin förespråkar. Enligt den är förutsättningen för att 
arbetsmotivation ska skapas att den anställde känner att denne har 
kapaciteten att prestera vad som krävs för att, i detta fall, få en högre lön. 
Det krävs också att den anställde tror på att belöningen faktiskt utbetalas 
om prestationen utförs och sist men inte minst att belöningen också har ett 
värde. (Robertson et al, 1992) I likhet med förväntansteorin lyfter Wilson 
(1995) fram att målet måste vara möjligt att nå. Alltså att den anställde 
känner att beteendet eller den prestation ledningen vill uppnå hos de 
anställda måste vara möjligt för dem att genomföra och vara inom den 
anställdes kontroll (Wilson, 1995). Wilsons åsikter ligger inte heller i linje 
med den situation som respondenterna uppger råder på deras arbetsplats. 
Respondenterna svarade förvisso att de anser att de kan påverka sin lön 
men svarade samtidigt att det är mycket svårt att göra det. 

7.5 Förtroende för systemet 
De tillfrågade ansåg generellt, utan att applicera det individuella 
styrsystemet på någon speciell organisation eller verksamhet, att det är ett 
bra styrmedel eftersom det bland annat syftar till att ge återkoppling på vad 
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varje enskild individ presterat och syftar till att individen ska känna att 
denne uppskattas för sina prestationer. Denna positiva syn på individuell 
lönesättning, menar vi, skulle kunna förklaras av att professorer har stort 
inflytande och självständighet i sitt arbete. Det skulle då stämma överens 
med Carlsson & Wallenbergs (1999) resonemang om att det finns ett 
positivt samband mellan autonomi och attityd till individuell lön. Ett av de 
kriterier som Wilsons (1995) SMART-modell tar upp är att 
belöningssystemet måste vara tillförlitligt, det vill säga att de anställda inte 
ska tvivla på att systemet fungerar som det är avsett. Det är något vi funnit 
inte ligger i linje med den individuella lönesättningen vid Linköpings 
universitet. De tillfrågade ansåg att individuell lönesättning är ett bra 
styrmedel, men samtidigt menade majoriteten att systemet inte fungerar 
optimalt på deras arbetsplats. Som vi nämnde i referensramen menar 
Merchant & Van der Stede (2003) att ett belöningssystem brister i sin 
funktion om de anställda inte får belöning efter vad de presterar. Det 
individuella lönesystemet som tillämpas på det universitet vi har tittat på 
uppfyller inte detta krav, menade flertalet av de intervjuade. Majoriteten av 
de tillfrågade ansåg att lönen inte är kopplad till prestationen, och att 
systemet inte bidrar till tillräckligt differentierade löner. En anställd 
uttryckte följande: ”/.../ väldigt låg korrelation mellan prestation och lön, 
och ansvar. /.../ Det är väldigt små löneskillnader.” Vi menar därför att 
respondenternas åsikter inte överensstämmer med varken Wilsons eller 
Merchant & Van der Stedes resonemang. I denna diskussion förutsätter vi 
att den anställdes motivationsnivå påverkas av vilken nivå dennes lön 
ligger på och hur den utvecklas. Vi anser att alla i någon grad påverkas av 
lönen de får. Detta eftersom lönen i dagens samhälle i stort sett är en 
förutsättning för att kunna leva ett drägligt liv med social trygghet och 
tillfredsställande levnadsstandard. När dessa faktorer har tillfredsställts 
menar vi att andra motivationsfaktorer förutom lön kan bli viktigare för 
individen. Professorerna svarade att de inte är nöjda med lönen i relation 
till vad de presterar men menade samtidigt att de ändå var nöjda med sin 
lön eftersom den är tillräcklig för att kunna tillfredsställda de huvudsakliga 
ekonomiska behov de har. Vi anser att det är viktigt att professorer är nöjda 
med sin lön, inte bara i relation till vad de presterar, utan också i allmänhet. 
Detta eftersom det visar vilken påverkan individuell lönesättning som 
styrmedel kan ha på professorerna, menar vi.  

Vår undersökning tyder på att det ligger sanning i vad Samuelsson (1999) 
uppger som essentiellt för det individuella lönesystemets funktion. Han 
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menar att forskning tyder på att det finns problem förknippade med 
individuella lönesystem och att vissa forskare hävdar att effekterna av den 
individuella lönesättningen är kortsiktiga. Han menar vidare att ett 
individuellt system endast kan fungera om det bygger på förtroende och 
rättvisa. Eriksson & Leander (1994) uppger precis som Samuelsson att 
förutsättningen för att ett individuellt lönesystem ska fungera är att skapa 
ett förtroende hos de anställda. Det individuella lönesystemet fungerar inte 
på Linköpings universitet i dagsläget uppgav flertalet av professorerna vi 
intervjuade och vi menar att denna uppfattning delvis kan grunda sig i vad 
Samuelsson (1999) och Eriksson & Leander (1994) talar om, att förtroendet 
och en upplevelse av rättvisa i systemet måste finnas för att skapa ett 
effektivt lönesystem. De åsikter som Eriksson & Leander lyfter fram tyder 
också på att det finns en möjlighet att skapa ett välfungerande lönesystem 
vid ett universitet, såsom Linköpings, där systemet bland professorerna 
upplevs fungera dåligt. Förutsättningen är då att ledningen lägger stor möda 
vid att skapa en uppfattning om att det individuella lönesystemet är 
förtroendegivande och rättvist. 

7.6 Löneförändring – när bör det ske? 
Samtliga anställda ansåg att lönen omvärderas tillräckligt ofta. En av 
professorerna var dock av den åsikten att det sker med för täta mellanrum. 
Ett av kriterierna i Wilsons (1995) SMART-modell är att det är nödvändigt 
för ett belöningssystems uppbyggnad att belöningen kommer i tid. Med det 
menar han att feedback och belöning bör komma så tätt inpå prestationens 
utförande som möjligt för att det ska få avsedd effekt. Enligt Merchant & 
Van der Stede (2003) finns även bevis på att feedback och belöning som 
kommer tidigt efter att prestationen är utförd ger större motivationseffekt 
än de som kommer vid ett senare tillfälle. Vår undersökning bekräftar inte 
tidigare nämnda författares åsikter. Vi märkte att flertalet av de anställda 
tycktes se på frågan mer utifrån en praktisk synvinkel, att det skulle vara 
svårt att lösa det på annat sätt och att rektorn har annat att göra än att ägna 
merparten av sin tid åt att sätta löner. Frågan om hur ofta belöning i form 
av löneförändring bör ske är nog snarare ett grundläggande problem för det 
individuella lönesystemet inom alla organisationer. Det är nog svårt att lösa 
på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. 
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7.7 Lönesättningskriterier 
Samtliga professorer svarade under intervjun att de visste vilka kriterierna 
som de utvärderas från är och några av dem gav även exempel på dessa. 
Majoriteten var dessutom överens om att kriterierna utgör bra mått på deras 
prestation, eller åtminstone så pass bra att de inte kunde komma på några 
alternativa mått, som på ett bättre och rättvisare sätt skulle mäta 
professorernas prestation. Vi anser att respondenternas svar uppfyller det 
krav om prestationskriterier som Ryman (2004) resonerar kring. Hon 
menar att den individuella lönesättningens funktion förutsätter att 
medarbetarna känner till vilka kriterier som ligger till grund för chefens 
bedömning samt att de har tillgång till information så att de kan jämföra sin 
lön med andras (lönestatistik). Även hennes sistnämna kriterium avspeglar 
den rådande situationen på Linköpings universitet eftersom respondenterna 
är offentliganställda och därmed har laglig rätt att få information om 
kollegors löner. 

Det råder som sagt ingen större tvivel om att professorerna tycker att 
kriterierna är godtagbara och att de vet vilka kriterierna är. Däremot ställer 
vi oss frågande till hur mycket möda ledningen lagt ner på att förmedla till 
de anställda vilka prestationsmått de värderas utifrån. Wilson (1995) menar 
att det är viktigt att belöningssystemet är specifikt. Det innebär bland annat 
att ledningen ska se till att skapa prestationsmått som är tydliga och att de 
förmedlas till de anställda. Vet de anställda inte vad de värderas utifrån 
eller hur de ska förbättra sina prestationer är det svårt för dem att göra 
något åt sin lön, anser vi. I en undersökning som gjordes vid KTH och 
Stockholms universitet framgår det att 45 % av de svarande uppger sig 
känna till de prestationskriterier som används vilket endast är knappt 
hälften av de svarande. (Eriksson & Leander, 1995) Det utgör en stor 
skillnad mot vår undersökning där samtliga av de svarande angav att de 
känner till kriterierna. Denna skillnad skulle kunna bero på att 
universitetsledningarna sedan undersökningen gjordes generellt sett har 
blivit bättre på att förmedla de kriterier som används eller att professorerna 
blivit mer angelägna att själva söka upp denna information. Detta kan dock 
inte på något sätt bekräftas, utan det skulle lika gärna kunna vara 
Linköpings universitetsledning eller anställda som är mer angelägna att 
förmedla eller ta reda på prestationskriterierna än ledningen eller de 
anställda vid KTH eller Stockholms universitet. Undersökningen vid KTH 
och Stockholms universitet visar dock samma resultat som vår 
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undersökning, att vissa universitetsledningar överlag tycks vara mindre bra 
på att förmedla vilka kriterier de anställda värderas utifrån. Dessa 
ledningars handlande tycks därmed inte uppfylla vad Wilson (1995) anser 
är viktigt, att ledningen ska förmedla till de anställda vilka 
prestationsmåtten är.  

7.8 Förtroende för lönesättningsansvarig 
En av grundpelarna för ett välfungerande lönesystem är enligt Reilly 
(2003) att de anställda känner tilltro till de lönesättande cheferna. Han 
menar att många anställda snarare känner misstro och inte litar på att 
cheferna har rätt kunskaper att sätta rättvisa löner. De befarar att lönen 
snarare sätts utifrån vem chefen favoriserar och inte hur de anställda 
verkligen uppträder och presterar. (Reilly, 2003) Reilly (2003) talar om vad 
vi anser också återfinns i rättviseteorin. Förespråkare för rättviseteorin 
lägger stor vikt vid att hela lönesättningsprocessen präglas av rättvisa. Det 
ska finnas såväl distributiv som procedural rättvisa för att de anställda ska 
känna tillförlitlighet till systemet och därigenom kunna motiveras. 
(Robertson et al, 1992) Under en intervju uttryckte en professor följande: 
”/…/ att han ska kunna sätta sig in i detalj det vet i sjutton, men han är 
tillräckligt långt ifrån. Som det var förr var det mycket den som satt i knäet 
borta på vår egen chef som kunde få högre lön”. Det professorn talar om, 
menar vi, är den distributiva rättvisan, alltså att de anställdas motivation 
påverkas av hur de behandlas i relation till deras omgivning, till exempel 
vilken lön de får i förhållande till varandra. Professorn som uttalade sig 
ovan ansåg, i likhet med Reilly (2003), att det fanns en risk att tidigare 
chefen gav högst lön till den han tyckte bäst om. Med det nya systemet 
minskar dock risken för att denna situation ska uppstå, menade professorn. 
En av de huvudsakliga anledningarna till att de tillfrågade anser att rektorn 
är rätt person att sätta lön är alltså för att han har möjlighet att göra det på 
ett objektivare och rättvisare sätt än vad som tidigare var möjligt. 

Majoriteten av de tillfrågade ansåg att det är bra att rektorn är den som 
sätter professorernas löner. Det är viktigt att de anställda känner 
tillförlitlighet till belöningssystemet för att arbetsmotivation hos de 
anställda ska skapas, menar Wilson (1995). Professorerna vi intervjuade 
uttryckte att de å ena sidan tycker att det är bra att rektorn sätter deras lön, 
men å andra sidan sa de också att de inte litar på att den som sätter deras 
lön kan se vad de presterar. Som en första tanke låter det eventuellt 
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förvirrande att majoriteten av de anställda tycker att det är bra att rektorn 
sätter deras lön, samtidigt som de inte litar på att han kan se vad de 
presterar. Vi tolkar det som att professorerna inte litar på att rektorn ensam 
kan bestämma en rättvis lön, men med hjälp av andra löneansvariga kan 
hans arbete underlättas och bedömningen göras mer rättvis och tillförlitlig. 
Eftersom att denna situation, enligt de tillfrågade, råder menar vi att 
situationen på Linköpings universitet endast delvis kan sägas ligga i linje 
med den undersökning som gjorts av Lärarförbundet (2004). Där 
tillfrågades lärare om deras förtroende gentemot de lönesättande cheferna, 
och svaren visar att knappt hälften kände förtroende för cheferna och att 
misstron ökade ju längre bort den lönesättande satt.  

Därtill ansåg majoriteten av professorerna att lönesättningskriterierna som 
används vid lönesättningsprocessen är bra och att dessa möjliggör för 
rektorn att på ett rättvist sätt sätta lön. Det var till exempel en av 
professorerna som menade att det inte spelar någon roll om det är rektorn 
som sätter lön. Det som är viktigt är att de anställda får skicka in sin CV 
och genom denna får rektorn den relevanta information som behövs. Det 
viktiga enligt professorn är, som denne uttryckte det, att den som pratar 
mest inte får högst lön som det är idag. Det är alltså inte alltid som 
anställda anser att det är negativt att en person som sitter långt från de 
anställda sätter lönen, inte ens då de uttryckligen säger att de inte kan lita 
på att denne kan se vad de presterar.  

7.9 Individuell lönesättning – ett rättvist system? 
Det individuella lönesystemet vid Linköpings universitet uppfattas till viss 
del som orättvist av de anställda vad gäller relationen mellan de anställdas 
prestationer och vad de sedan får ut i lön. Vi menar därför att det 
individuella lönesystemet inte verkar stämma överens med Wilsons (1995) 
resonemang om vikten av att de anställda känner tillförlitlighet till 
belöningssystemet. Robertson et al (1992) talar om den interpersonella 
rättvisan, där han pekar på faktorer som kan påverka hur rättvisan på 
arbetsplatsen uppfattas: 

1. Opartiskhet gentemot de anställda. Några professorer menade att det 
finns anställda som inte bara värderas utifrån de kriterier som finns, utan 
att de dessutom lyckas prata sig till högre lön. Dessa uttalanden menar 
vi uppfyller inte kravet för opartiskhet gentemot de anställda.  
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2. Möjligheten till snabb feedback gällande deras prestationer i arbetet. 
Detta kriterium ligger inte i linje med den situation som enligt 
respondenterna råder vid deras arbetsplats. Få av dem har haft varken 
löne- eller utvecklingssamtal. 

3. Hur mycket information de anställda får gällande vad som ligger bakom 
anledningarna till de beslut som tas. Några av de intervjuade uppgav att 
de gärna skulle vilja veta vilken motiveringen till den (o)förändrade 
lönen är, vilket enligt professorerna inte sker idag. Flera respondenter 
uppgav att de inte får något meddelande om löneförhandlingsbeslutet, 
utan att de endast ser att deras lön stigit.   

Det kan råda brist på den interpersonella rättvisan vid de intervjuade 
professorernas arbetsplats, menar vi, eftersom flera av de kriterier som 
Robertson et al (1992) pekar på inte tycks överensstämma med de åsikter 
respondenterna har om det individuella lönesystemet vid Linköpings 
universitet.   

Professorerna uppgav att de tyckte att kriterierna ledningen använder sig av 
är bra men sade samtidigt att de inte får rätt belöning för vad de presterat. 
Hur hänger det ihop? Ett svar på frågan skulle kunna vara vad Thierry 
(1987) i Samuelson (1999) nämner som en av de faktorer som spelar roll 
vid utformningen av ett individuellt lönesystem. Han menar att ju enklare 
arbetsuppgifterna är desto lättare uppfattas kopplingen mellan prestation 
och lön. Arbetsuppgifterna professorerna har på universitetet är svåra och 
avancerade då de bland annat arbetar med forskning. Det skulle då, enligt 
vad Thierry uppger, delvis kunna förklara varför professorerna upplever att 
deras lön inte motsvarar vad de faktiskt presterar.  

Ett annat sätt att se på det, anser vi, är att om kriterierna ledningen 
tillämpar är bra borde dessa återspegla en rättvis lön. Vi anser dock att det 
förutsätter att ledningen sedan verkligen använder dessa kriterier. Det är 
svårt att svara på om så är fallet eller inte, men risken finns att ledningen 
inte gör det och det grundar vi på några av professorernas uttalanden. 
Några av professorerna ansåg att kriterierna inte tillämpas fullt ut. Bland 
annat ansåg de att det inte är alltför svårt att prata sig till högre lön och 
tillsammans med ett ”tjockt” CV därmed också få högre lön. Ford (1992) 
påpekar att de anställdas arbetsmotivation påverkas av känslan om att saker 
och ting går rättvist till och att det måste finnas ärlighet och rättvisa mellan 
arbetstagarna och arbetsgivarna. Eftersom det individuella lönesystemet 
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uppfattas som orättvist av några respondenter borde det enligt Fords teori 
leda till att deras arbetsmotivation sänks. Det skulle då i sin tur kunna leda 
till att uppfyllelsen av verksamhetens mål inte blir lika bra. Vi anser att det 
är svårt att svara på om det förhåller sig på detta sätt i vår undersökning, 
eftersom vi också är medvetna om att professorerna inte främst motiveras 
av lönen och därmed inte lägger så mycket energi på att se till att de får den 
lön de bör ha. Däremot anser vi att arbetsmotivationen faktiskt ändå kan 
påverkas om de anställda lägger stor vikt vid att rättvisa på arbetsplatsen 
ska råda, oavsett i vilket sammanhang rättvisan behandlas. 

7.10 Feedback – lönesamtalets betydelse 
Professorerna vi intervjuade menade att de inte får tillräckligt med 
feedback i arbetet. Den möjlighet till feedback som ska finnas på 
universitetet ska ges i form av antingen löne- eller utvecklingssamtal, 
menade de.  Några lönesamtal genomförs inte på initiativ av ledningen eller 
prefekten på universitetet uppgav de också. Några professorer berättade att 
det går att få lönesamtal om en anställd själv begär det, men att det ligger 
på dem att ta itu med det om de önskar diskutera sin lön. En av de 
tillfrågade påpekade att en kortare lönediskussion på fem minuter har 
förekommit i samband med utvecklingssamtal men några konkreta 
lönesamtal har denne inte haft. Den feedback som ges på lönen idag är den 
löneutveckling professorerna själva kan se då deras lön stiger eller förblir 
oförändrad en gång per år eller vartannat år. Vi menar att den situation som 
råder inte kan sägas ligga i linje med Erikssons och Leanders (1994) 
resonemang, alltså att ett styrsystem bör hanteras väl och att det bland 
annat bör innehålla utvecklingssamtal. 

Majoriteten av professorerna var dock överens om att de inte har något 
behov av lönesamtal. Dessa åsikter ligger inte i linje med de 
undersökningar Lärarförbundet (2004) gjort, vilka visar att de anställda 
uppfattar möjligheten till lönesamtal som viktiga och att de främst vill 
diskutera sin lön med närmaste chefen. Några påpekade däremot att det 
finns ett behov av lönesamtal, eller att denne åtminstone vill veta vad som 
krävs för att få en viss lön. Ett av Wilsons (1995) kriterier för ett effektivt 
belöningssystem är att systemet ska vara specifikt. Det innebär att de 
anställda ska förstå hur de ska gå tillväga för att uppnå en viss belöning. 
Feedbacken ska förekomma regelbundet, och det ska finnas ett klart 
samband mellan det önskade resultatet och det beteende som eftersträvas. 
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(Wilson, 1995) Eftersom det inte förekommer några lönesamtal, enligt de 
intervjuade professorerna, får de anställda inte veta hur deras prestation 
värderas eller hur de ska göra för att uppnå bättre resultat och högre lön. 
Flertalet professorer svarade däremot att de inte motiveras av lön och 
därför inte behöver ha sådana samtal och det talar kanske för att det i 
dagsläget inte spelar någon roll om ledningen erbjuder lönesamtal eftersom 
de anställda ändå inte saknar det, menar vi.  

Utvecklingssamtal är något som uppskattas mer än lönesamtal bland 
majoriteten av de tillfrågade, vilket några av professorerna menade beror på 
att de är mer intresserade av att diskutera sin personliga utveckling och 
deras bidrag till verksamheten i stort än att diskutera möjligheterna till 
högre lön. Eftersom lönen inte är av så stor betydelse för professorerna 
menade de att utvecklingssamtalen är något de prioriterar framför 
lönesamtal. Några av dem uttryckte besvikelse över att de inte får feedback 
i någon form, varken i form av lönesamtal eller utvecklingssamtal. 
Uttalandena som gjordes av professorerna tyder på att 
universitetsledningen inte konsekvent tycks tillämpa vad som står i deras 
egen lönepolicy, nämligen:  

/…/ ”För att universitetets anställda skall känna förtroende för individuell 
lönesättning som lönesystem, krävs en öppen och ärlig dialog mellan chef 
och medarbetare (som en del i ett medarbetarsamtal) kring chefens grunder 
för bedömning av den enskilde medarbetaren. /…/ 

(www.liu.se, 2005-01-10) 

Professorernas uttalanden ligger inte heller i linje med vad som står under 
följande avtalsparagraf i Offentliganställdas Förhandlingsråds (OFR) 
löneavtal gällande statlig sektor;  

”En väl fungerande individuell lönesättning förutsätter en regelbundet 
återkommande dialog mellan chef och medarbetare. Dialogen ska vara 
strukturerad och särskilt inriktas på sådana frågor som kan ha betydelse för 
individens framtida resultat, utveckling och lön.” 

(www.ofr.se, RALS 2002-2004; 6.2 §)  

Citatet uttrycker att ledningen ska erbjuda såväl lönesamtal som 
utvecklingssamtal och bristen på dessa samtal som råder vid Linköpings 
universitet är inget som är unikt endast för detta universitet. 
Utvecklingssamtal för professorer tycks det råda brist på även inom andra 
universitet. I den undersökning som tidigare nämnts, som gjordes vid KTH 
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och Stockholms universitet, tillfrågades professorerna om de haft någon 
form av utvecklingssamtal. 95 % svarade att de inte haft det (Eriksson & 
Leander, 1995). Detta tyder på ett allmänt ointresse från vissa ledningars 
sida gällande det individuella lönesystemets funktion. Det är därmed troligt 
att professorernas besvikelse över bristen av feedback ger underlag för att 
Robertsons et al (1992) åsikter stämmer, alltså att feedback är viktigt för att 
arbetsmotivation hos individen ska skapas och för att ledningen ska kunna 
kontrollera att den anställde strävar efter organisationens mål. Granqvist & 
Regnér (2004) anser att lönesamtal mellan chefen och de anställda måste 
förekomma om den individuella lönesättningen ska fungera. Dessa åsikter 
kan vår undersökning dock inte stödja eftersom de anställda menade att 
lönesamtalen inte är av så stort värde. 

I detta kapitel har vi analyserat vårt empiriska material med hjälp av 
referensramen. I nästkommande kapitel redogör vi för de slutsatser som vi 
har kommit fram till genom den diskussion vi fört.  
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8 Slutsatser  
I vårt slutsatskapitel redogör vi för de slutsatser vi har kommit fram till i 
vår undersökning, om den individuella lönesättningen vid universitet leder 
till avsedda effekter, det vill säga om den motiverar professorerna i deras 
arbete. 

För att medarbetarna ska känna sig motiverade krävs att de har tilltro till 
systemet (Wilson, 1995) och att de också motiveras av materiella 
belöningar. Det är utifrån dessa två förutsättningar vi väljer att presentera 
våra slutsatser. 

8.1 Motivation 
En grundläggande förutsättning för att individuell lönesättning ska fungera 
är att de anställda kan motiveras av lön och inte bara av ickemateriella 
belöningar. I vår undersökning uttryckte respondenterna tydligt att de inte 
motiveras i så hög grad av lön utan att det är ickemateriella belöningar som 
prioriteras högst. Respondenternas uppfattning om individuella lönesystem 
var positiva, men de uttryckte samtidigt att det inte får dem att prestera 
bättre i deras arbete. Tidigare forskning visar enligt Ryman (2004) samma 
resultat, nämligen att det inte finns några vetenskapliga belägg för att 
individuell lön leder till bättre verksamhetsresultat. Dessa uttalandet gör det 
mycket svårt för ett individuellt lönesystem att fungera och med denna 
situation som utgångspunkt kan det starkt ifrågasättas om det är någon idé 
att ha eller fundera på att införa individuell lönesättning som styrmedel vid 
universitet där professorerna är av samma uppfattning. 
Universitetsprofessorer tycks i större omfattning motiveras av utmaningen 
och friheten deras arbete ger. Själva arbetet i sig verkar alltså mer 
motiverande och viktigare för dem än vad de sedan får ut av det i lön. 
Däremot framkom det i vår undersökning att det finns professorer som 
engagerar sig i sin löneutvecklig och därmed tycks bry sig om sin lönenivå 
i högre grad än de professorer vi intervjuade, vilket tyder på att det finns 
professorer vars arbetsmotivation påverkas av deras lönenivå. För 
professorer som dessa, tror vi däremot att den individuella lönesättningen 
kan verka motiverande. Vår uppfattning är dock att majoriteten motiveras 
mer av ickemateriella belöningar än av lön.  
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Att professorer inte motiveras av lön skulle även kunna ha en annan 
förklaring. Det skulle även kunna bero på att det individuella lönesystemet 
är felaktigt utformat. Möjligheten finns att professorerna är mer benägna att 
motiveras av lön än de själva tror, men att de i dagsläget på grund av brister 
i systemet inte motiveras av lönen. Om systemet fungerade bättre skulle det 
ge hopp för individuell lönesättning som motivationsfaktor, även hos de 
professorer som inte anser sig motiveras av lön. Ansvariga för det 
individuella lönesystemet skulle då kunna sträva efter att skapa denna 
motivation genom att förbättra systemet. Det är något vi inte kan dra en 
slutsats om utan endast spekulera kring, men vi vill ändå lyfta fram att 
möjligheten finns. 

8.2 Tilltro till det individuella lönesystemet 
För att tilltro till systemet ska finnas tror vi att det är nödvändigt att 
professorerna upplever att ledningen tar den individuella lönesättningen på 
största allvar och att de verkligen engagerar sig i det. Vår uppfattning är att 
om ledningen inte visar något intresse är risken att de anställdas intresse för 
individuell lönesättning också påverkas negativt. Vid lönesättning av 
professorer vid Linköpings universitet tycks finnas flera brister i systemet 
som resulterar i misstro hos de anställda. Vi drar dock inte den slutsatsen 
att det inte går att få systemet att fungera vid universitet där liknande 
situation råder. Finns potentialen hos de anställda att motiveras av lön 
menar vi att det även finns en möjlighet att få individuell lönesättning att 
fungera. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk och med det menar 
vi att varje del av systemet är viktig för dess funktion. Hela systemet bör 
därmed ses över såväl hur det, och om det, förmedlar verksamhetens mål 
och prestationskriterier, som de anställdas syn på det individuella 
lönesystemet i stort.  

I vårt fortsatta resonemang förutsätter vi att professorerna i viss grad i 
framtiden kan motiveras av lön och inte endast av ickemateriella 
belöningar. Om deras arbetsinsatser endast påverkades av ickemateriella 
belöningar skulle våra slutsatser upphöra här. Låt oss säga att det 
individuella lönesystemet vid universitet inte fungerar i dagsläget på grund 
av brister i systemet. Vad ska då till för att det ska motivera professorerna 
att prestera bättre i arbetet? Nedan följer en presentation av slutsatser för 
olika delar av det individuella lönesystemet och vad ledningen bör tänka på 
om det inte fungerar i dagsläget.  
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8.2.1 Delaktighet i systemets utformning och förändring 

Vår undersökning visar inte att individuell lönesättning är verkningslös på 
grund av att de anställda inte givits möjlighet att vara med i utformningen 
och förändringen av det. Vi kan dock inte utesluta att motivationen 
försämras eller uteblir just på grund av att de anställda känner att de inte är 
delaktiga i systemet. Ledningen bör ha i åtanke vad forskning enligt Ryman 
(2004) visar, nämligen att de anställdas deltagande i utformningen av 
lönesystemet kan stärka systemets legitimitet ytterligare. Vi tror att det är 
viktigt att etablera ett engagemang hos de anställda, för att på så sätt skapa 
ett intresse för individuell lönesättning på universiteten. Vår uppfattning är 
att det kan leda till att professorerna börjar intressera sig mer även för sin 
egen löneutveckling, eftersom de då känner att de faktiskt kan vara med 
och påverka. Idag är professorerna vi intervjuade inte engagerade och 
majoriteten känner såväl misstro som ointresse för den individuella 
lönesättningen. Delaktighet i systemets utformning menar vi kan ändra 
professorers negativa inställning till systemet och möjliggöra att de 
motiveras i högre grad av lön. 

8.2.2 Förmedling av verksamhetens mål 

Vår undersökning ger inget svar på till vilken grad universitetsprofessorers 
motivation påverkas av att de inte fått någon eller lite information om 
verksamhetens mål. Professorerna vi intervjuade visste vilka målen var och 
flertalet av dem menade att det inte är svårt att själv räkna ut dem. Det kan 
alltså hända att det viktiga är att de anställda vet vilka målen är och inte om 
de själva tagit reda på dem eller om det är ledningen som förmedlat dem. 
Vad vi däremot tror är att tilltron till ledningen ökar om de tydligt visar att 
de är angelägna om att de anställda vet vilka verksamhetsmålen är. Detta 
eftersom några av respondenterna framhöll att det är viktigt att ha bra 
ledning som de anställda kan lita på. 

8.2.3 Lönesättningskriterier 

Vår undersökning visar att det är viktigt att inte bara kriterierna 
professorerna utvärderas från är bra utan att de också tillämpas som de ska, 
alltså att bedömningar inte görs utifrån andra faktorer. Detta är något som 
vi anser att det finns risk för om lönesättningsansvariga inte ser till att hålla 
sig troget till de kriterier som satts upp. Ett par av de professorer vi 
intervjuade menade att vissa anställda såg till att höras och synas mycket 
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och att deras lön påverkades positivt som ett resultat av detta. Vi menar att 
ett försök skulle kunna göras för att lösa detta genom att införa lönesamtal 
med alla professorer, så att samtliga får chansen att göra sin röst hörd. 

8.2.4 Lönens storlek och grad av differentiering 

Inom forskning finns enligt Ryman (2004) inga entydiga belägg för att 
individuell lön leder till ökat löneutrymme och ökad lönespridning. Någon 
lönespridning tycks heller inte existera vid Linköpings universitet och det 
är något som respondenterna utryckte missnöje över. De menade att 
löneskillnaderna borde vara större om systemet ska kunna förbättras och 
anses vara individuellt. Vår undersökning visar att det finns en risk för att 
professorernas uppfattning om det individuella lönesystemet och tilltron till 
det minskar om lönen inte är tillräckligt differentierad. 

8.2.5 Förtroende för lönesättningsansvarig 

Professorerna vi intervjuade ansåg att det är bra och rättvist att rektorn 
sätter lön eftersom han sitter tillräckligt långt bort för att kunna förhålla sig 
objektiv. Däremot litar de inte på att rektorn kan se vad de presterar. Vår 
slutsats är att det är svårt att skapa ett förtroende för lönesättningsansvarig 
om denne sitter långt från dem denne sätter lön på och speciellt om denne 
är ensam ansvarig för lönesättningsprocessen. För att kunna förbättra 
förtroendet för lönesättningsansvarig och tilltron till systemet visar vår 
undersökning två aspekter som bör tas i beaktande. Först och främst bör 
lönesättningsansvarig vid aktuellt universitet få hjälp av anställda som har 
en närmare relation till professorerna än lönesättningsansvarig har, såsom 
institutionschefen. Denne kan bistå lönesättningsansvarig med nödvändig 
information som den ansvarige har svårt att hinna införskaffa på egen hand. 
Dessutom bör lönesättningsansvarig ha goda kriterier att använda sig av vid 
sin bedömning och tillämpa dem som det är avsett. Om dessa faktorer 
uppfylls menar vi att möjligheterna för förtroendet för 
lönesättningsansvarig ökar. 

8.2.6 Feedback – lönesamtalets betydelse  

I fråga om feedback tycks professorer prioritera utvecklingssamtal i mycket 
högre grad än lönesamtal. Anledningen till detta ointresse för lönesamtal 
menar vi kan ha två förklaringar. Vid lönesamtal finns det möjlighet för 
upprättande av kommunikation mellan lönesättare och professorer vilket vi 
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menar kan skapa en känsla av förtroende och engagemang hos 
professorerna. Om de anställda känner att ledningen inte månar om att 
skapa denna kommunikation finns en risk att de anställda reagerar negativt 
på det individuella lönesystemet. Vi menar att det kan ge signaler om att 
ledningen inte lägger vikt vid det individuella lönesystemets funktion, 
eftersom de inte har vad många forskare menar är nödvändigt – lönesamtal. 
Den andra faktorn vi tror kan förklara professorers ointresse för lönesamtal 
är att de inte motiveras av lön och därför ser lönesamtalen som 
meningslösa. Om denna situation råder anser vi att det inte finns mycket 
kvar att göra för att skapa motivation hos professorer genom lönesamtal.  

Respondenterna menade att de inte är i behov av lönesamtal men att de 
saknar utvecklingssamtal. Om ledningen för ett universitet i dagsläget inte 
infört utvecklingssamtal är vår slutsats att de bör införa det, oavsett om de 
har implementerat ett individuellt lönesystem eller inte. Detta är speciellt 
viktigt för de professorer som anser att de inte motiveras av lön. Ledningen 
skulle då kort kunna ta upp lönen till diskussion för att på så sätt försöka 
skapa ett intresse hos professorerna för deras lönesituation. Forskning visar 
enligt Ryman (2004) att regelbundna lönesamtal tycks stärka lönesystemets 
acceptans och legitimitet, vilket stödjer vår slutsats om att försöka skapa 
intresse för lönesamtal. De anställda ska i alla lägen slippa att själva be om 
samtal, vare sig det gäller löne- eller utvecklingssamtal. Om det istället 
erbjuds möjlighet till löne- och utvecklingssamtal av ledningen visar det, 
enligt vår mening, att ledningen månar om att de anställda motiveras i sitt 
arbete och strävar efter att uppnå verksamhetens mål.    

I en organisation som universitet där de anställda tycks motiveras till stor 
del av ickemateriella belöningar, menar vi att det är viktigt att inte endast 
implementera individuell lönesättning som försök att motivera 
professorerna. Deras arbetsuppgifter, den utmaning och frihet 
arbetsuppgifterna ger är viktig för professorerna och motiverar dem i hög 
grad. Att professorerna får möjligheten att diskutera sina arbetsinsatser 
inom forskning och utbildning bör det därmed också fokuseras på. Det 
skulle med fördel kunna ske via utvecklingssamtal. Vid de universitet där 
individuell lönesättning inte tycks fungera som motivationsfaktor anser vi 
ändå att systemet bör bibehållas. Vår uppfattning är att majoriteten av 
professorer har en positiv bild av individuell lönesättning, eftersom den är 
avsedd att ge de anställda betalt för vad de presterar. Vår slutsats är dock 
att den individuella lönesättningen som motivationsfaktor, alltså som 
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styrmedel, bör ifrågasättas. Om det individuella lönesystemet ifrågasätts 
och dess brister upptäcks, då kan det också förbättras.  
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Slutord 

Universitetsprofessorer tycks motiveras mer av ickemateriella belöningar 
än av materiella sådana och därför fungerar individuellt lönesystem 
mindre bra som motivationsfaktor för professorer. Det finns även brister 
med det individuella lönesystemet som tillämpas på Linköpings universitet, 
men om dessa brister upptäcks och åtgärdas kan systemet också förbättras. 
Då kommer det förmodligen att lyckas bättre med att motivera 
professorerna i deras arbete. Vi har inga klara svar på hur ett individuellt 
lönesystem på universitet bör se ut, men hoppas ändå att den diskussion vi 
fört och de slutsatser vi har kommit fram till i denna rapport kan komma 
till användning för universitet som tillämpar individuell lönesättning. Efter 
flera veckor med skratt och tårar, och när vi nu äntligen har tagit vår 
magisterexamen överlämnar vi med stor glädje vår rapport till dem som 
kan ha användning för den.  
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Bilaga – Intervjumall 
Inledande frågor 

1a) Vad har Du för uppfattning om individuell lönesättning som 
styrmedel? 

1b) Vad grundar Du denna uppfattning på? 

2a) Om Du jämför det tidigare lönesystemet, där lönen baserades på 
tjänstetyp och anställningstid, med det nuvarande 
prestationsbaserade systemet, vilket föredrar Du? 

2b) Varför? 

3) Är Du nöjd med den lönen som Du har idag i relation till det Du 
presterar? 

4) Hur tycker Du att Din löneutveckling har varit i jämförelse med de 
professorer med liknande arbetsuppgifter på Linköpings 
universitet? 

5) Tycker Du att det individuella lönesystemet på Linköpings 
universitet är ett rättvist system, det vill säga att Du förr eller senare 
får en rättvis belöning för Din prestation? 

Kunskap och åsikter om lönesystemet 

6)  Tycker Du att Du får tillräckligt med information för att kunna veta 
hur Du ska prestera   bättre i arbetet (d.v.s. är de uppsatta målen 
tillräckligt specifika och tydliga)? 

7)   Anser Du att Du kan påverka Din lön? 

8a)  Känner Du till de kriterier Du utvärderas utifrån? 

8b)  Om ja, är dessa kriterier bra? 

8c)  Hur har Du fått reda på dessa kriterier? 

9)  Känner Du att Du har möjlighet att påverka utformningen av det 
individuella lönesystemet (exempelvis val av utvärderingskriterier, 
antal utvecklingssamtal etc.)? 
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10a)  Hur många gånger per år omvärderas din lön (hur många 
löneförhandlingar)? 

10b)  Är det tillräckligt många gånger? 

11a)  Tycker Du att det är bra att det är rektorn som sätter Din lön? 

11b)  Varför/Varför inte? 

12)  Litar Du på att den som sätter Din lön kan se vad Du presterar?  

13a)  Förekommer det andra belöningar förutom den individuella lönen 
för professorer på Linköpings universitet? 

13b) I så fall, vilka? 

Motivation 

14a) Upplever Du att Ditt arbete är motiverande? 

14b) Vid nej, varför inte? 

15) Nämn några saker som Du anser motiverar Dig mest. 

16) Tycker Du att den individuella lönesättningen motiverar Dig att 
prestera bättre?  

17) Känner Du att Du får tillräckligt med feedback, exempelvis i form 
av lönesamtal, så att Du vet hur Du ska gå tillväga för att prestera 
bättre? 

18a) Med tanke på hur lönesystemet ser ut idag, tycker Du att det kan 
förbättras? 

18b) I så fall, hur/förslag?  

 


