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Sammanfattning 
 
Grundtanken med individuell lönesättning är att bidra till att göra arbetsplatsen attraktiv och 

effektiv. Tidigare forskning visar dock att individuella löner under lång tid varit mycket 

kontroversiella och på flera håll mötts av ointresse eller motstånd. Flera menar att individuell 

lönesättning kan motverka sitt eget syfte. Utifrån denna bakgrund är syftet med studien att få 

ökad kunskap och förståelse om vilka konsekvenser individuella löner fört med sig genom att 

dels undersöka anställdas personliga upplevelser och dels studera lönestatistik. Studiens första 

del har undersökt brandmäns åsikter på en räddningstjänst där motståndet mot individuell 

lönesättning är synnerligen starkt. Resultaten visar att brandmännen menar att individuell 

lönesättning inte fungerar på deras arbetsplats och de ser stora risker med att behöva införa 

det. Studiens andra del har undersökt löneutvecklingen på en teknisk förvaltning inom samma 

kommun som räddningstjänsten. Resultaten visar att lönespridningen har ökat inom samtliga 

undersökta yrkesgrupper sedan införandet av individuella löner. Dock handlar det inte om 

så ”stora” summor och framförallt är det ingen individ som höjer sig långt ovanför de andras 

löneläge. Slutligen diskuteras att individuell lönesättning har gett upphov till starka känslor 

men inte några ”större” löneskillnader.  
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1. Inledning 

Bakgrund och problemområde 

I Sverige har offentlig verksamhet under lång tid präglats av centrala förhandlingssystem och 

en solidarisk lönepolitik där principer om allmän utjämning av löneskillnader och lika lön för 

lika arbete vägt tungt. Under 1980-talet kom dessa principer att ifrågasättas allt mer och 

arbetsgivarna inom statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och landsting menade att 

den centrala fördelningen av löneutrymmet var stelbent och inte medgav den flexibilitet som 

ansågs nödvändig för att få en bra lönestruktur (Sjölund, Wise, Perry & Sjöström 1997).  

Vid fackföreningen Kommunals kongress 1993 lades ett förslag fram om att det gamla 

lönesystemet med fasta löneklasser skulle överges till förmån för ett nytt system som innebar 

en förskjutning från dels central till lokal reglering, dels från generella lönepåslag till ökad 

individuell lönesättning. Den bärande tanken var att individuell lönesättning skulle stimulera 

till bra arbetsresultat och att individen själv skulle ges möjlighet att påverka sin egen 

löneutveckling. Förslaget antogs och skrevs in i kollektivavtalet. Sedan dess har mindre 

förändringar och tillägg i formuleringarna gjorts vid senare avtal (Strandås 2003).  

  Individuella löner var väldigt kontroversiella när de infördes under 90-talet och på en del 

håll har införandet gått trögt och mötts av ointresse eller motstånd (Strandås 2003). Åsikterna 

kring individuell lönesättning skiljer sig markant mellan de som förespråkar systemet och de 

som inte alls vill ha det. Förespråkare till individuell lönesättning menar att det är vad som 

krävs för att offentlig verksamhet ska fungera effektivt, medan motståndare argumenterar för 

att systemet är kontraproduktivt och inte alls leder till eftersträvade mål. 

 En arbetsplats där införandet av individuell lönesättning väckt starka känslor är på en 

brandstation i en mellanstor kommun i Sverige. Det har framkommit information om att 

arbetsgivaren trots ihärdiga försök att införa individuell lönesättning bland brandmännen i 

kommunen inte lyckats, men att arbetet från arbetsgivarens sida med att införa individuell 

lönesättning fortgår. Mot bakgrund av denna påstådda intressekonflikt anser jag det vara 

intressant att undersöka attityder till individuell lönesättning bland brandmännen och deras 

chefer i denna kommun. Jag anser också att det är intressant att i sammanhanget undersöka 

hur löneutvecklingen påverkats efter införandet av individuell lönesättning på en annan 

förvaltning inom kommunen med ”så liknande förutsättningar” som på brandstationen. 
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Syfte och frågeställningar 

Inom den offentliga sektorn ansvarar kommunen på lokal nivå för viktig samhällsservice och 

är även en stor arbetsgivare åt en stor del av medborgarna. Att verksamheten fungerar 

effektivt och bra ligger i invånarnas gemensamma intresse, inte minst utifrån att 

verksamheten finansieras av skattepengar. Det finns även ett stort allmänintresse för 

information om löneutveckling och lönespridning vilket också är ett viktigt underlag för en 

öppen debatt i samhället (SCB 2011). Antalet artiklar kring individuell lönesättning har ökat 

något de senaste åren men fortfarande finns förhållandevis få studier gjorda på området 

(Granqvist 2007). Övergripande syfte med studien är att få ökad kunskap och förståelse över 

på vilket sätt individuella löner påverkar verksamheten genom att dels undersöka anställdas 

personliga upplevelser och dels studera lönestatistik. Studiens syfte kan delas in i två 

delstudier: 

 

Delstudie 1  

Studiens syfte är att belysa de attityder brandmännen och deras chefer har till individuell 

lönesättning och koppla dessa attityder till aktuell forskning och relevanta teorier. Syftet har 

lett fram till följande frågeställningar: 

• Vilken inställning har brandmännen och deras chefer till individuell lönesättning? 

• Vilka för- och nackdelar anser brandmännen och deras chefer att individuell 

lönesättning har bidragit till? 

• Vilket lönesättningssystem föredrar brandmännen och deras chefer? 

 

Delstudie 2 

Studiens syfte är att undersöka hur löneutvecklingen påverkats efter införandet av individuell 

lönesättning inom en mansdominerad förvaltning där grupper finns som arbetar tätt 

tillsammans med praktiska arbetsuppgifter. Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 

• Hur var löneutvecklingen innan införandet av individuell lönesättning? 

• Hur är löneutvecklingen efter införandet av individuell lönesättning? 

 

Avgränsningar 

Inledningsvis fanns ambitionen att undersöka attityder och erfarenheter av individuell 

lönesättning även på den förvaltning jag valt att studera löneutvecklingen på. Dock kom 
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delstudie 1 att bli mer omfattande än vad jag från början hade förutspått och denna annars 

tänkta uppföljning av resultatet från delstudie 2 har inte befunnits möjlig att genomföra.  

 

Definition av centrala begrepp 

I studien används begreppet individuell lönesättning och prestationsbaserad lönesättning 

synonymt med varandra. Med prestationsbaserad lönesättning vill jag rikta fokus på att det är 

individens prestation som bedöms och ligger till grund för lönesättningen. 

 I delstudie 2 som handlar om lönestatistik används ett ”eget utvecklat” mått för att mäta 

lönespridningen som går under arbetsnamnet ”Robust metod”. Bakgrunden till att utveckla en 

egen metod för att mäta lönespridningen var att jag inte funnit någon annan metod tillräckligt 

bra för att på ett säkert sätt mäta löneskillnader i små grupper. Metoden jag använt för att 

beräkna lönespridning bygger på statistikern John Tukey´s välkända och respekterade metod 

för att räkna ut ”boxplot” (Howell 2002). Den ”robusta metoden” beskrivs närmare i 

metodkapitlet samt bilaga 6. 

   

Målgrupp och disposition 

Studien vänder sig till en bred målgrupp då jag anser resultaten vara av allmänintresse. Vissa 

delar av resultaten i delstudie 2 är dock matematiskt komplicerade och tar lite tid att sätta sig 

in och dessa delar vänder sig kanske främst till yrkesverksamma inom området och/eller 

forskare som vill göra liknande studier. Studien är indelad i två delstudier som kan läsas var 

för sig. I diskussionskapitlet knyts båda delstudierna ihop gemensamt.  
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2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången inleds med en kortfattad presentation av ett antal motivationsteorier, 

därefter beskrivs begreppet individuell lönesättning och slutligen redovisas ett antal artiklar 

som behandlar utmaningar och förutsättningar för individuell lönesättning.  

 

Motivationsteorier 

Latham (2007) skriver att forskningen i syfte att förstå, förutsäga eller påverka anställdas 

beteenden idag intresserar sig för ett flertal olika faktorer som kan bidra till att förklara 

människors motivation. Han menar dock att en av teorierna som idag dominerar litteraturen 

kring arbetsmotivation handlar om rättvisa.  

 Rättviseteorin utgår från antagandet att när man känner sig rättvist behandlad så blir man 

motiverad och när man känner sig orättvist behandlad så skapar det en känsla av missnöje och 

mindre motivation. En central tanke är att känslan för rättvisa inte i första hand bestäms av 

vad vi ger till organisationen i form av arbetsinsats och vad vi får ut i form av lön, utan beror 

på jämförelser mellan vår lön och andra jämförbara personers lön (Latham 2007).  

 Grundtankarna inom individuell lönesättning brukar nämnas komma från 

Turneringsteorin (Nilsson & Ryman 2005). Teorin lanserades i början av 1980-talet av 

ekonomerna Lazear och Rosén (1981) som föreslog ett enligt dem effektivt sätt att fördela 

lönen i organisationer där prestationsnivån var svår att observera. De menade att om de 

anställdas prestationer enkelt kunde observeras, exempelvis försäljningsmål för säljare, är ett 

ackordlönesystem effektivt. Om det var svårt att hitta ett bra sätt att mäta prestationens 

absoluta nivå menade det att man istället skulle jämföra anställdas prestationer med varandra, 

rangordna dem och betala ut belöningar efter den relativa positionen inom gruppen. 

Grundtanken i Turneringsteorin är att anställda genom att tävla och konkurrera inbördes om 

positioner med högre lön kommer att bidra positivt till organisationens produktivitet och 

resultat (Lazear & Rosen 1981).  

 Sjölund et al. (1997) skriver att Vrooms förväntningsteori bör sägas utgöra grunden till 

individuell lönesättning. Enligt förväntningsteorin antas det sannolikt att individer som räknar 

med att deras insatser kommer att belönas strävar efter att höja sin prestationsnivå. En 

förutsättning är dock att de anställda värdesätter premien och förväntar sig ha stora chanser att 

deras arbetsinsats kommer att leda till belöningen (Sjölund et al. 1997). 
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Individuell lönesättning 

I det gällande kollektivavtalet (HÖK 10), mellan Sveriges kommuner och landsting och 

fackföreningen Kommunal stadgas grundläggande principer för lönesättningen och dess syfte. 

Där står att lönesättningen genom att stimulera de anställda ska bidra till att arbetsgivaren når 

målen med verksamheten och bidra till att göra arbetsplatsen mer attraktiv i syfte att rekrytera 

och behålla personal. 

 
§ 1 Grundläggande principer för lönesättningen  
Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen.  
Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. 
Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. 
Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. 
Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställnings-
villkoren. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts 
samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är 
därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, 
uppnådda resultat och lön. (HÖK 10, bilaga 1) 

 

Avtalet är decentraliserat utifrån att det inte i detaljerad form anger vilka faktorer som skall 

bestämma lönen utan istället ger ramar och riktlinjer för lokala avtal på kommunal nivå. 

Beslut om vilka kriterier som ska bestämma lönen är en viktig del i samband med 

individuell lönesättning och Nilsson och Ryman (2005) menar att det är bedömningen av 

prestation och duglighet som ofta utgör den stora utmaningen. Tabell 1 visar en översikt av 

faktorer som kan sägas påverka lönen inom individuell lönesättning. 

 

Tabell 1. Exempel på lönegrundande faktorer (efter Ryman & Nilsson, 2005, s.17) 

Formella faktorer (enkla att mäta) Individuella faktorer (svåra att mäta) 
 

- arbetskrav (vad som görs) 
antal arbetsuppgifter, arbetets 
svårighetsgrad, ansvar för resurser/budget, 
ansvar för antal medarbetare 
 
- formell kompetens 
skolutbildning, vidareutbildning 
yrkeserfarenhet 

 

- prestation (hur det görs) 
  arbetsmängd, arbetsresultatens kvalitet, måluppfyllelse 
 
- duglighet (Individuell kompetens och beteende) 

självständighet i arbetet, samarbetsförmåga, 
initiativförmåga, problemlösningsförmåga, kreativ 
förmåga, empatisk förmåga, m fl. 

 

Utmaningar och förutsättningar 

Bowman (2010) ser en utmaning i ett individuellt belöningssystem när det gäller att finna en 

balans för löneökningarna eftersom både för lite eller för mycket riskerar att underminera 

förtroendet för systemet. Han menar att om ökningarna är för små är systemet inte värt 

besväret och blir ökningarna för stora kan det ge upphov till misstanke om korruption.  
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Alsterdal och Wallenberg (2005) menar att en förutsättning för individuell lönesättning är att 

bättre prestationer verkligen kan leda till en löneökning. De ser dock en inre motsättning i att 

även om individen kan påverka sin lön genom goda prestationer kan vanligen inte en 

arbetsplats inom kommunal verksamhet öka sitt löneutrymme genom goda prestationer. Inom 

kommunen så bestäms en arbetsplats löneutrymme ofta av en procent på medarbetarnas 

lönesumma, vilket medför att individuell lönesättning innebär att ”den ena bara kan vinna 

vad den andra förlorar” (Alsterdal & Wallenberg 2005). 

Bohnet och Eaton (2003) menar att prestationsbaserad lön, för att undvika jämförelse, 

troligtvis fungerar bäst om lönen är hemlig. Ett grundläggande problem för att hemlighålla 

löner inom en kommun utgår från att det enligt offentlighetsprincipen inte får förekomma 

hemliga löner i offentlig verksamhet (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Nilsson och 

Ryman (2005) menar dock att forskare har sett tecken på att utvecklingen gått mot att lönerna 

hemlighålls alltmer även inom offentlig verksamhet. 

Att lönesättningen upplevas rättvis är en viktig förutsättning för att individuell 

lönesättning ska fungera bra. Att definiera vad som är ”rättvist” är dock inte enkelt och 

Nilsson och Ryman (2005) beskriver nio olika perspektiv på lönerättvisa (se tabell 2). De 

menar att en del av perspektiven är motstridiga varandra och att det är omöjligt att tillgodose 

alla perspektiv samtidigt.  

 

Tabell 2. Nio olika perspektiv av lönerättvisa. (Utifrån Nilsson & Ryman 2005:36-41) 

Perspektiv Speglar uppfattningen: Det är rättvist… 

Behov … att alla ska ha något i årligt lönepåslag för att åtminstone hålla takt 
med inflationen 

Arbetskrav … att den som har ett arbete som ställer höga krav ska ha bättre betalt än 
den som har ett arbete som ställer låga krav 

Produktivitet … att den som gör ett bra jobb ska ha bättre betalt än den som gör ett 
mindre bra jobb 

Beteende … att den som i sitt arbete beter sig på rätt sätt ska ha bättre betalt än 
den som beter sig fel 

Marknad … att anställd med kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden ska 
ha bättre betalt än anställda med mindre efterfrågad kompetens 

Utbildning … att den som har lång utbildning skall ha bättre betalt än den som har 
kort utbildning 

Anställningstid … att den som har många år i arbetslivet/företaget ska ha mer betalt än 
den som har få år i arbetslivet/företaget 

Icke diskriminerande … att ingen anställd diskrimineras på grund av kön, etnisk bakgrund, 
sexuell läggning, ideologi eller personliga egenskaper som inte rör jobbet 

Personligt upplevd … endast om medarbetaren upplever lönen som rättvis 
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Nilsson och Ryman (2005) menar att traditionellt sett har facket drivit ”behovsrelaterad 

lönerättvisa” (se tabell 2) under parollen solidarisk lönepolitik, men att facket under senare tid 

lagt allt mindre vikt vid detta genom att anamma iden om individuell lönesättning. 

Bonhet och Eaton (2003) framhåller att ytterst få människor anser sig tillhöra de sämst 

presterande och hänvisar till en studie som visat att 80 procent av individerna ansåg sig 

tillhöra de 30 procent bäst presterande. De är kritiska till att många av dagens 

belöningssystem inte tillåter att alla kan vinna och menar att ett system som garanterar att de 

allra flesta blir förlorare inte är ett användbart motiveringsverktyg.  

Pfeffer (1998) anser att man bör undvika att dela in människor i vinnare och förlorare 

eftersom självuppfyllande profetior har visat sig ha betydelse för motivationen och 

prestationen. Han menar att prestationen påverkas både av vilka förväntningar chefen har på 

medarbetaren samt hur medarbetaren ser på sig själv.  

 Alfie Kohn (1993) är kritisk till prestationsbaserade löner och redan 1993 skrev han en 

artikel med namnet ”For best result, forget the bonus” som fick mycket stor uppmärksamhet. 

Hans tes är att straff och belöningar är två sidor av samma mynt och att när människor inte får 

de belöningar de hoppas på känner de sig straffade. Kohn menar att organisationer som 

upplever att deras belöningsprogram inte leder till önskad effekt ofta utgår från att det beror 

på att de mäter fel saker, exempelvis kvantitet istället för kvalitet. Kohn är dock av åsikten att 

en sådan lösning ”missar poängen” och menar att man helt måste sluta sammanlänka lönen 

med prestation. Han anser att man bör betala lön rättvist och sedan göra allt som går för att få 

de anställda att inte fokusera på pengarna (Kohn 1993). Dock framgår det inte tydligt av hans 

artikel vad han menar med begreppet rättvist. 

Alsterdal och Wallenberg (2005) anser, i en studie gjord åt SKL, att frågan om 

individuell lönesättning är bra eller dåligt är fel ställd och de är tveksamma till resonemang 

som förkastar individuell lönesättning i generell mening. De menar att lönesystemet kan 

utformas på många olika sätt och kan ge positiva konsekvenser under vissa förhållanden och 

negativa konsekvenser under andra förhållanden. Alsterdal och Wallenberg hävdar att en 

oomstridd och värdefull behållning av individuell lönesättning är att man har börjat diskutera 

vad ett gott arbete är och försökt precisera vad som är viktigt. En förutsättning till en 

fungerande individuell lönesättning menar de kräver väl kända, tydliga och accepterade 

lönekriterier samt tid för diskussion och reflektion mellan chefer och medarbetare om 

lönesystemets för- och nackdelar i samspel med att man är öppen för förändringar av systemet. 
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De uppmärksammar dock att det kan vara svårt att veta vilka uppgifter som ska premieras och 

att det kan leda till att man i sin strävan att mäta betonar vissa uppdrag som enkla att bedöma 

och inte har med de vardagliga arbetsuppgifterna att göra (Alsterdal & Wallenberg 2005). 

 Även Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att det är svårt att utforma belöningssystem så 

att man når önskad effekt och undviker oönskade bieffekter. Ett problem Jacobsen och 

Thorsvik nämner är att organisationer som fäster stor vikt vid ekonomiska belöningar lätt kan 

hamna i en så kallad belöningsspiral.  

 
När människor har fått en belöning är det ett problem att det inte längre finns någon 
motivationsfaktor. Människor motiveras av önskningar om något i framtiden. När man får det 
man önskat sig har önskningen tillfredsställts och det finns inte längre någon motiverande 
drivkraft. Därmed måste det utformas nya mål och belöningar, något som i sin tur leder till 
ständigt växande kostnader för organisationen. (Jacobsen och Thorsvik 2008:273) 

 

Avslutningsvis 

Nilsson och Ryman (2005) hävdar att det finns mycket lite forskning om individuell 

lönesättning som isolerad motivationsfaktor, men att det däremot finns en hel del forskning 

om vad som motiverar individer till att göra ett mer eller mindre gott arbete. De finner inget 

stöd för att individuell lön främjar de anställdas arbetsmotivation utan att forskningen pekar 

på att en rad andra faktorer som arbetsklimat, arbetsinnehåll, självständighet, inflytande, 

feedback, utvecklingsmöjligheter, förväntningar, ledarskap och upplevd rättvisa m.m. betyder 

mer för arbetsmotivationen än lön. Inte heller jag kunde under litteraturstudien, trots 

ansträngningar, finna någon forskningsrapport som beskriver individuell lönesättning utan att 

uppmärksamma problem i samband med detta. 
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3. Metod 

Metod – delstudie 1 

Val av metod och genomförande 

För att tillgodose studiens syfte har jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att samma huvudfrågor ställts till alla respondenter och att jag sedan ställt följdfrågor 

som baserades på respondenternas svar. Det ger en möjlighet till flexibilitet samtidigt som det 

finns en struktur som gör att centrala områden täcks in i alla intervjuer. Populationen för 

studien består av samtliga brandmän (32 st.), insatsledare (4 st.) och brandchef (1 st.) inom 

räddningstjänsten i den aktuella kommunen. Från min sida fanns inledningsvis ett stort 

intresse till att undersöka insatsledarnas och brandchefens attityder kring individuell 

lönesättning. Av olika anledningar fick jag dock inte möjlighet att intervjua dessa personer. 

 Valet föll då på att kontakta brandmännen utifrån ett målstyrt urval (Bryman 2011) som 

beaktade varierande åldersfördelning samt jämn skiftlagsfördelning. Respondenterna föredrog 

att bli intervjuade över telefon och då även jag tyckte detta var ett smidigt och effektivt sätt 

valdes telefonintervjuer som metod. Det finns både för- och nackdelar med telefonintervjuer. 

En nackdel kan vara att man inte kan se den person man intervjuar och att man därför inte kan 

reagera på respondenternas kroppsspråk. Bryman (2011) menar dock att det även kan vara en 

fördel att man inte kan regera på varandras kroppsspråk vid telefonintervjuer eftersom det 

undanröjer eller i alla fall kraftigt minskar risken för att respondentens svar påverkas av 

intervjuaren. I de fyra första intervjuerna användes en lite längre intervjuguide (se bilaga 1), 

varefter jag i de följande intervjuerna tog beslutet att använda en kortare intervjuguide som 

endast utgick från tre grundfrågor då jag märkte att jag fick ut mycket information av dessa 

frågor (se bilaga 2). Intervjuerna spelades in efter godkännande från respondenten. Efter 13 

genomförda intervjuer togs beslutet att avbryta datainsamlingen, då en mättnad upplevdes när 

samma typ av svar som i tidigare intervjuer återkom och inga i grunden nya argument 

framfördes. Längden på intervjuerna varierade från 2 minuter till 108 minuter. (Genomsnittlig 

intervjutid var 23 minuter och mediantiden var 12 minuter.) Av de personer som kontaktats 

valde alla utom en att ställa upp på intervju.  
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Analys 

Intervjuerna transkriberades, löpande, i sin helhet och tilldelades ett unikt ID-nummer. 

Därefter lästes de igenom ett flertal gånger varpå övergripande kategorier definierades som 

innehållet sorterades in i. Därefter sorterades texterna i olika underkategorier i en stegvis 

process (Patel & Davison 2003). Jag behöll så länge som möjligt ”stora stycken text” för att 

bättre kunna förstå i vilket sammanhang åsikterna framkommit i syfte att undvika 

feltolkningar av det respondenten sagt.  

Under hela processen har de olika ”urklippen” behållit sitt unika ID-nummer varpå jag 

har kunnat säkerställa att inte samma persons åsikter nämns fler än en gång under varje 

kategori. Slutligen har citaten putsats för ökad läsbarhet och kärnfullhet då talspråk oftast 

karakteriseras av konstig meningsbyggnad, onödiga upprepningar och onödiga småord. 

Svärord har i vissa fall bytts till andra ord eller plockats bort. Överlag har jag behållit 

ursprungstexterna så långt som möjligt och i de fall där jag bedömt att även små ändringar 

skulle förändra innehållet i citaten har jag behållit dem ordagrant. Kommentarer i syfte att 

klargöra vad en informant menar är infogade i klammer []. På de ställen där fet-text 

förekommer är det mina egna ord under intervjun. Eftersom intervjuerna var olika långa och 

därmed olika innehållsrika är det naturligt att vissa av respondenternas åsikter upptar en större 

plats i resultatet. 

 

Objektivitet 

Intervjuer är interaktiva vilket innebär att informationen som samlats in är skapad i samspel 

mellan mig och den intervjuade. Därför kan den information som undersökts och presenteras 

här till viss del vara beroende av mig då det alltid är en svårighet att vara helt objektiv och 

neutral till ett ämne där man har ett personligt engagemang. Jag har under arbetets gång varit 

extra vaksam på egna tankar kring ämnet, samt valt att arbeta så metodiskt jag kunnat, 

exempelvis genom att transkribera alla intervjuer i sin helhet. 

 

Etiska överväganden 

Under samtliga intervjuer informerade jag inledningsvis respondenten om syftet med 

undersökningen samt att den bygger på frivilligt deltagande. De blev även informerade om 

hur resultaten kommer att användas, att det är till en C-uppsats. De intervjuade garanterades 
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anonymitet och konfidentialitet då ingen annan än jag som intervjuare har tillgång till det de 

har sagt. 

Individuell lön har visat sig vara ett känsligt ämne och jag har under arbetets gång 

övervägt frågor gällande studiens existensberättigande och presentation av dess resultat. Att 

jag nämner studiens existensberättigande hänger samman med det faktum att jag, vänligt men 

bestämt, blev informerad av en representant från personalkontoret i den aktuella kommunen 

att de inte uppskattade att jag undersökte brandmännens åsikter om individuell lönesättning. 

För att hantera detta har jag haft som utgångspunkt de riktlinjer Vetenskapsrådet diskuterar 

i ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, där 

inledningsvis samhällsnyttan av forskningen vägs mot kravet på skydd för den enskilda 

individen. 

 
Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 
Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, 
att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. … Samhällets medlemmar 
har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina 
livsförhållanden. … Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den självklara 
utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. … Forskningskravet väger i många fall 
tungt. Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan 
komma att t.ex. förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja 
människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser. 
(Vetenskapsrådet, forskningsetiska principer:5) 

 

Jag anser frågan kring individuell lönesättning vara av sådan vikt att belysa att de berättelser 

som framkommit under intervjuerna måste tillåtas framgå i resultatdelen. En avvägning jag 

gjort är hur mycket av brandmännens egna berättelser jag valt att ta med i presentationen av 

resultatet då citat alltid ger en viss möjlighet till igenkännande men samtidigt bedöms viktiga 

för att framställa respondentens åsikter.  

 

Validitet och reliabilitet – delstudie 1 

Validitet är ett mått på hur väl man mäter det man avser att mäta och reliabilitet kan sägas 

beskriva ett mått på hur tillförlitlig ens resultat är. I metodlitteratur görs ofta en distinktion 

mellan kvalitativa och kvantitativa studier. Delstudie 1 kan i sammanhanget definieras som en 

kvalitativ studie (Bryman 2011). Patel och Davidsson (2003) menar att begreppen reliabilitet 

och validitet är tätt sammanflätade i kvalitativa studier och att de enkelt sätt kan uttryckas 

omfatta kvalitén i hela forskningsprocessen. Flera författare har föreslagit att kvalitativa 

studier ska bedömas utifrån andra kriterier än de som är vanliga inom kvantitativ forskning 
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(Bryman 2011). En metod Bryman nämner handlar om tillförlitlighet och utgår från fyra 

kriterier vilka beskrivs nedan. 

Trovärdighet aktualiseras i situationer där olika beskrivningar av en social verklighet kan 

förefalla lika möjliga. I dessa fall avgör trovärdigheten i forskarens beskrivning i vilken 

utsträckning den kommer att accepteras av andra.  

Överförbarhet fäster vikt vid att forskaren ger en så fyllig redogörelse som möjligt så att 

läsare av materialet kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Pålitlighet handlar om att forskaren säkerställer att det skapas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Bryman tar upp att detta ofta är 

praktiskt mycket svårt vid kvalitativa studier eftersom de ofta genererar mycket stora mängder 

data. Jag väljer att tolka detta som att pålitlighet måste skapas inom rimliga gränser.  

Möjligheten att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman att forskaren utifrån 

insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker 

säkerställa att forskaren agerat i god tro. Han uttrycker det på följande sätt: ”Det ska med 

andra ord vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning” (Bryman 

2011:355). 

Detta är ett av flera sätt att närma sig diskussionen kring validitet och reliabilitet. I denna 

studie eftersträvar jag att uppfylla dessa nyss nämnda kriterier. Om jag har lyckats överlåter 

jag till dig som läsare att avgöra.  

 

Kunskapsanspråk 

Syftet med studien är i första hand inte att generalisera resultatet, utan att undersöka och bilda 

en förståelse kring förekommande åsikter. Dock menar jag att bilden som framkommit under 

intervjuerna är så pass tydlig och klar att det utan tvivel går att anta att de åsikter som lyfts 

fram mycket väl speglar populationens åsikter. Samtligas intervjuer har handlat om tre 

områden: respondentens inställning till individuella löner, vilken inställning respondenten tror 

att deras chefer och arbetskamraterna har samt frågan hur respondenten skulle vilja att 

lönesättningssystemet såg ut. Jag anser att resultatet från dessa tre frågor kan generaliseras till 

populationen utifrån följande antaganden: 13 av 32 (40 procent) respondenter är en relativt 

stor mängd samt att en mättnad upplevdes då samma argument återkom gång på gång och 

ingen i grunden avvikande åsikt har uppmärksammats mellan respondenterna.  
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Metod – delstudie 2 

Material och metod 

Delstudie 2 utgår från analys av lönestatistik från en Teknisk förvaltning i den aktuella 

kommunen mellan åren 2004 och 2011. Datamaterialet har innefattat löneuppgifter från 

kommunens lönesystem från den valda förvaltningen under den valda tidsperioden. 

 Studien har kännetecknats av en undersökande karaktär där en metod för att studera 

löneutvecklingen framträtt under arbetets gång. Grundläggande ställningstagande gjordes 

dock. Det första beslutet gällde att bara undersöka de individer som haft en lön under två på 

varandra följande år för att därigenom minska inverkan av tillfällig personal. Det andra 

beslutet var att sortera de anställda i olika kategorier utifrån sin arbetsbenämning (se bilaga 3). 

Kategorierna som valts är Arbetare, Tjänsteman samt kategorierna Medarbetare, Ledare, 

Chef och Praktikant. Ett byte mellan någon av dessa kategorier har ansetts medföra en 

onaturlig löneförändring och därför har inga beräkningar gällande löneökning gjorts för 

personer som bytt till annan kategori under aktuell period (Jag är inte längre av åsikt att detta 

är nödvändigt, se metoddiskussion). För att göra jämförelser rättvisa mellan personer med 

olika sysselsättningsgrad har en normaliserad lön använts, vilket innebär att alla löner gjorts 

om till heltidslön.  

 

Sammanställning och analys 

I syfte att skapa ett material som lämpade sig för analys användes inledningsvis ett 

specialskrivet script (datorprogram) för att sammanställa listorna med löneuppgifterna och 

skapa önskvärda variabler (Se bilaga 5 för mer information). Analyser har sedan gjorts i 

datorprogrammet SPSS där främst tre variabler har valts för att studera löneutvecklingen, 

vilka är: Normaliserad lön, Absolut lönedifferens (kronor) och Relativ lönedifferens. 

Analysen har utgått från antagandet att det är mer intressant att skilja på kategorierna arbetare 

och tjänstemän än att analysera dem tillsammans. Vidare har tre olika yrkeskategorier inom 

kategorin arbetare studerats närmare i detalj.  

 Tre olika metoder har främst använts för analysen av lönespridningen. Dessa är (a) att 

grafiskt studera lådagram (engelska namnet är boxplot), (b) beräkna kvoten mellan den 90:e 

och 10:e percentilen (även 80:e och 20:e percentilen har använts i yrkesgrupperna), (c) en 

egen utvecklad metod som jag valt att kalla för ”Robust mått”. 
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Även om det ”Robusta måttet” är en egen utvecklad metod så utgår den från statistikern John 

Tukey´s välkända och respekterade metod för att räkna ut ”boxplot” (Howell 2002). 

Namnet ”Robust metod” kommer från att jag bedömer metoden som pålitlig vid mätning av 

lönespridning i framförallt små grupper. Det är ett arbetsnamn i väntan på ett kanske bättre 

namn för metoden. (Eller om den redan förekommer under annat namn? Jag har inte stött på 

metoden i mina efterforskningar.) Anledningen till att ha utvecklat denna metod för att 

beräkna lönespridning är att det vid små datamängder (mindre än 100-200) är viktigt att ta 

stor hänsyn till extremvärden. Metoden kan definieras på följande sätt: 

 
”Robust metod” 
Måttet på lönespridning är kvoten, alternativt differensen, mellan det största och minsta värde 
som inte räknas som avvikande (outlier). (Gränsen för outliers beräknas enligt John Tukey´s 
boxplot-metod, se bilaga 6) 

 

En viktig del av studien har varit att förstå orsakerna till varför vissa personer har legat 

antingen högre eller lägre i lön än övriga gruppen och följaktligen har avvikande 

observationer kontrollerats och förklarats. Samtliga undersökta fall har visat sig ha en naturlig 

förklaring och inga datafel har uppmärksammats i samband med dessa kontroller.  

 

Beskrivning av grupper som analyserats 

 
Arbetare och tjänstemän 

Grupperna arbetare och tjänstemän utgår från en sortering av yrkesbeskrivningar som har 

ansetts vara ”närbesläktade” varandra (se bilaga 3). Indelningen har utförts i samråd med 

lönehandläggaren på förvaltningen och även om denna indelning inte existerar i officiella 

sammanhang var ändå hennes bedömning att ”nu är vi så nära sanningen vi kan komma”. 

 

Yrkesgrupperna 

Ur gruppen arbetare har tre yrkeskategorier valts ut för att studeras noggrannare. I syfte att 

anonymisera materialet presenteras inte yrkesgrupperna med sitt riktiga namn. 

- Yrkesgrupp 1 karakteriseras av att de anställda arbetar med ett stort antal olika 

praktiska arbetsuppgifter, ofta i grupp och har liknande formell kompetens. Antalet 

personer i denna grupp är 24-30 personer. Könsfördelning:100 procent män fram till 

år 2007, då en kvinna ingår i gruppen. 
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- Arbetsuppgifterna för yrkesgrupp 2 är av praktisk karaktär och de anställda arbetar två 

och två med samma arbetsuppgifter, men är uppdelade i olika geografiska distrikt. 

Antalet personer i denna grupp är 18-14 personer.  Könsfördelning: 100 procent män.  

- Yrkesgrupp 3 arbetar med fysiska arbetsuppgifter utomhus i grupper som ibland kan 

vara uppdelade i mindre enheter, men på det stora taget är de att betrakta som hel 

arbetsgrupp. Intressant med denna grupp är också att det har bytts chef då den gamla 

chefen gick i pension. Den nya chefen och den avgående chefen satte 2009 års lön 

tillsammans. 2005 bestod gruppen av 6 personer, men följande år slogs en annan 

grupp ihop med denna grupp och blev tillsammans 11 personer. Därefter har antalet 

personer stigit till 17 personer för år 2011. Könsfördelning: 100 procent män fram till 

år 2005, varpå en kvinna ingår i gruppen.  

 

Validitet och reliabilitet – delstudie 2 

Jag bedömer resultatet i delstudie 2 som reliabelt. Detta antagande grundas dels på att den 

lönestatistik som ligger till grund för studiens resultat bedöms pålitligt dels utifrån att lön är 

ett absolut mått som tydligt går att mäta, dels på att resultatet har kontrollerats i samråd med 

lönehandläggaren på förvaltningen. Tillsammans har vi gått igenom extremvärden och 

kontrollerat att dessa observationer stämmer överens med verkligheten. De kontroller som har 

gjorts har visat att det finns en naturlig förklaring till varför värdena är på den nivå de är, 

vilket tyder på att materialet är reliabelt. En stor fördel med att använda datorprogram för 

sammanställning och analys av data är, utöver den klara anledningen att det inte varit 

praktiskt möjligt att räkna ut alla dessa siffror för hand, även att risken för slumpmässiga fel 

minskar eller försvinner helt.   

 Systematiska mätfel skulle kunna ha uppstått bland annat vid kodning av scriptet som 

sammanställer lönestatistiken, vid hanteringen av datamaterialet, samt om fel variabler valts 

för analyser i SPSS. Jag upplever dock att inget av nyss nämnda fel har inträffat och jag har 

varit mån om att dubbelkontrollera resultaten och beräkningarna. Ett visst urval har gjorts då 

jag bara omfattat de personer som varit anställda minst två på varandra följande år, vilket 

dock inte bedöms påverka resultaten i någon betydelsefull mening.  

 I resultatdelen är frågan om validitet ständigt närvarande och i vilken mån resultaten som 

framkommit speglar (mäter) en bra bild av ”verkligheten”. 
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Förklaring till lådagramen som används i studien 

Resultatbeskrivningen i delstudie 2 innehåller en typ av diagram som på svenska kallas för 

lådagram. Det finns ingen absolut standard för lådagram och det är därför viktigt att alltid 

ange vilken typ av centralmått och spridning som visas. Jag har utgått från John Tukey´s 

metod (Howell 2002). 

 Figur 1 visar ett lådagram. Den tjocka linjen i mitten 

av lådan symboliserar medianen och innebär enkelt 

uttryckt att hälften av personerna ligger under detta 

värde och hälften över. Lådan innehåller 50 procent av 

alla individer, varpå man kan se att hälften av gruppen 

har en månadslön mellan 20000 kronor och 24000 

kronor. Från lådans kant sticker det ut två antenner, 

varav ändarna på antennerna symboliserar minsta och 

största värde som inte utgör en ett alltför avvikande 

värde. Dessa antenner innefattar alltså i stort sett alla 

individer. Figur 1 visar en population av 112 personer varav 

endast 5 personer kan ses ligga utanför antennernas 

utsträckning, således har 96 procent av alla personer en lön mellan drygt 17500 kronor och 

30000 kronor. Gränsen för ”outliers” kan enkelt förklaras med att den dras vid 1,5 gånger 

lådans längd. (Se bilaga 6 för utförligare beskrivning.) 

Siffrorna som är kopplade till outliers och extremvärden symboliserar en unik individ och 

kan användas för att göra jämförelser årsvis inom samma diagram eller mellan två olika 

diagram. Siffrorna är genererade utifrån individens relativa ålder där den äldsta individen i 

hela datamaterialet tilldelats siffran 1, varpå följande yngre person fått siffran 2,3,4 osv. 

Följande två värden kan användas för en grov uppskattning av åldern:  

- siffran 100 betyder att personen är född 1950  

- siffran 400 betyder att personen är född 1980 

  

  

Figur 1. Exempel på ett lådagram, 
kronor. N=112  
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4. Resultat  

Intervjuer med brandmän – delstudie 1 

Sammanfattning 

För tre år sedan satte cheferna individuella löner på brandmännen. Enligt de intervjuade gav 

det upphov till stort missnöje, även bland de som fick en högre löneökning än andra, och 

utlöste starka känslor. Beskrivningar om att brandmännen delades in i A och B-lag 

förekommer samt även att spåren från denna händelse för alltid kommer att sitta kvar inom 

dem. Stämningen sägs ha blivit sämre och att det inte längre känns lika roligt att gå till jobbet. 

De intervjuade berättar om hur ledningen backade och att samtliga brandmän vid de två 

senaste lönesättningstillfällen fått lika stora ökningar med undantag från de som ligger lite 

lägre och håller på att klättra ikapp de andra. 

Brandmannayrket nämns som speciellt ur flera områden och att en förståelse för deras 

arbetssituation är en viktig förutsättning till att förstå deras åsikter kring individuell 

lönesättning. Intervjuerna visar dessutom att ingen av respondenterna tror att någon av 

cheferna på räddningstjänsten innerst inne vill ha individuell lönesättning. Den samlade 

åsikten är att en klar majoritet av alla brandmännen inom deras förvaltning är negativt 

inställda till individuell lönesättning. Samtliga intervjuade uppger att de vill ha tillbaka ”det 

gamla lönesättningssystemet” hellre än dagens individuella lönesättningssystem. Om de 

intervjuade tillåter sig att önska fritt hur systemet skulle kunna se ut skiljer sig vissa åt i sina 

åsikter om huruvida systemet ska vara helt slätt eller baseras på en lönetrappa som premierar 

antal år i tjänsten Åsikterna går även isär huruvida man bör få lönetillägg för extra 

ansvarsområden eller inte. 

 

Brandmännens erfarenheter av individuell lönesättning 
 
Övergången till individuella löner 

I huvudsak verkar två olika lönesättningssystem innan individuell lönesättning förekommit. 

Det ena systemet, som ofta i intervjuerna har benämnts som ”det gamla systemet” var 

konstruerat som en lönetrappa där antalet arbetade år premierades. Trappstegen var 5, 10, 15 

år, där varje nivå gjorde att man hoppade upp ett snäpp i löneläge. (Bland de som har arbetat 

länge nämns också att det förekommit varianter med andra antal år för trappstegen under 

tidens lopp.) Det andra systemet som en del kallat för ”slät lön” nämns ha förekommit under 
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en period och var konstruerat så att alla som var fast anställda och hade fullgjort 

brandmannaskolan fick full lön direkt. Flera av respondenterna vittnar om att dessa 

lönesystem var accepterade av de anställda samt att steget till dagens individuella 

lönesättningssystem är stort. För tre år sedan sattes det individuella löner och detta tillfälle 

nämns som startpunkten för den ”konflikt” som kan sägas ha blossat upp. Enligt vissa är det 

att likna med ett svart moln som hänger över deras arbetsplats. Flera brandmän säger att deras 

chefer blev satta i en svår situation med krav på att sätta individuella löner samtidigt som de 

hade dåliga kriterier att gå på. Händelserna i samband med lönesättningen för tre år sedan 

verkar ha utlöst starka känslor.  

 
Våra insatsledare satte lönen här för tre år sedan utan att veta vad de gjorde, och vid 
lönesamtalet sa de till ”Jonas” att jag förstår att du har det tufft du har ju småbarn hemma, så 
du klarar inte av att prestera lika mycket, och så fick han lägre lön. Till en annan sa de att du 
klarar inte av att svetsa lika bra som ”Kalle”. Och då har ”Kalle” jobbat som svetsare. Ja, det 
är såna här irrelevanta grejer som de sätter lön på. Till de som har jobbat här i tjugo år på mitt 
skift sa de att de inte var lika drivande som jag var, och jag fick högre lön än de som jobbat 
här i tjugo år. De hade aldrig sagt någonting på ett medarbetarsamtal tidigare eller påpekat 
någonting, det kom bara som en blixt från en klar himmel. (brandman 1) 
 
Det [Individuell lönesättning] vart påkastats oss i slutet av året då för tre år sedan. Nu ska vi 
börja med individuella löner, gör så här, här och så fick chefen sitta och sätta individuella 
löner på oss. … Det som hände blev jätteolyckligt. Det var inte genomarbetat och det sitter 
kvar än i väggarna här. (brandman 2) 
 
Att säga till någon att du byter skift med någon lite för mycket eller att du är hemma med 
barn för mycket, det tycker jag är bullshit. Det har varit sådana grunder för lönesättning och 
det slog ju bakut ganska ordentligt. Till och med de som lämnade facket. (brandman 5) 

 

Stort motstånd 

Chefernas lönesättning möttes av stort motstånd bland brandmännen som i flera fall krävde att 

cheferna skulle motivera sina beslut. En av brandmännen berättar att han känner till personer 

som ville veta varför de hade fått sämre lön än sin kompis och inte fått någon mer motivering 

från chefen annat än att denne ansåg att det skulle vara på det viset. I följande citat beskriver 

en person sin egen upplevelse av en liknande (eller nyss omtalade) händelse.  

 
Min lönesättande chef, han har sagt till mig att jag är lite, lite, lite, lite sämre än de andra och 
då frågade jag honom om han kan utveckla det, för jag sa: – Vi har flera timmar på oss och 
du ska vara förberedd på det här samtalet, vänligen utveckla det. och då säger han, – jag 
tycker så, du får finna dig i vad jag tycker. Och då kan man ju, när man dessutom själv vet 
vad man går för, vad man kan och vem man är, då kan man ju nästan dö när man sitter. Så 
känner jag med individuella löner. (brandman 4) 

 

En annan menade att man från chefernas håll varit ute efter att hitta saker som kunde skilja på 

dem, att de letade fel. Han tar dock cheferna i försvar och menar att de inte visste vad de 
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gjorde. Nedan berättar om hur hans chef tog tillbaka sitt beslut när han krävde att chefen 

skulle motivera varför han fått den lön han fått. 

 
Men som det var hos oss när de körde det första racet, då satt de ju subjektivt och bedömde 
och tyckte utifrån vad de hade hört. Jag blev rosenrasande och frågade den som satt min lön 
vart han hade hört det. – Ja, men det var han här ute som var ansvarig för verkstan som hade 
sagt och tyckt, och jag gick omgående till honom och frågade, – vad i helvete har du sagt om 
mig, nu har jag fått lägre lön. Och det vart ett samtal mellan han på verkstan, mig och han 
som hade lönesatt mig. Då backade han och menade att han inte hade menat sådär. 
(brandman 7)  

 
 

Känsloladdat 

Upplevelsen av individuell lönesättning verkar ha varit extremt känsloladdad för vissa och en 

brandman beskriver hur han vid arbetsdagen när lönerna tillkännagivits mötte en kollega 

gråtande. En annan intervjuad berättar därefter om en liknande upplevelse i samband med att 

han var facklig representant. 

 
Dagen, den första dagen i vår brandkårs historia när vi skulle ha individuella löner, låt oss 
säga att det var en måndag, jag minns inte exakt vilken veckodag det var. Då jobbade en 
arbetsgrupp dagskift och min skiftgrupp skulle jobba nattskift vilket betyder att de går hem 
när vi kommer. Då möts jag i dörren av en brandman, en medarbetare, en kollega, han har 
jobbat i nästan 40 år, jag möter denna karl, denna vuxna man, gråtande för han vill iväg, han 
vill iväg från jobbet. Han möter mig i dörren och säger jag måste härifrån. Han gråter därför 
att han hade fått reda på att han skulle få 75 kronor eller 100 kronor mindre än någon annan, 
och då kan man förstå hur djävulskt djupt rotat det här sitter i oss. Han var ju direkt dömd 
som sämre än sina medarbetare, och sen upplevde jag och flera med mig samma sak.  
(brandman 4) 
 
Det var vuxna människor som ringde hem, jag var ju facklig då, så då ringde vuxna karlar 
hem på telefon och pratade, de grät nästan på telefon, de var helt förkrossade, de var så jävla 
besvikna. Så de där svarta molnen du hört om, de har varit mörkare, det har varit sånt hat och 
sån djävulskt dålig stämning. (Brandman) 

 

En brandman säger att det kändes som om brandstationen höll på att sågas isär i två delar när 

individuella löner infördes men att ledningen backade till slut. En annan intervjuad berättar att 

brandchefen var väldigt ödmjuk när han sagt att det blivit fel att göra bedömningar på det sätt 

som de hade gjort och han upplevde det som att cheferna hade pressen från personalkontorets 

sida att individuell lönesättning måste införas trots att de själva inte ville göra det.  

 

Möten och föreläsningar 

I hopp om att få brandmännen att ändra åsikt fick dessa bland annat gå på möten och lyssna 

till föreläsare.  

 
Vi har varit på en massa möten och vi har haft hit föreläsare för att övertala oss på 
räddningstjänsten hade de upp någon gammal lärare som snackade individuella löner i en 
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heldag. Och det vart ju inget bättre med det, han gjorde bara bort sig totalt när han var här. 
(brandman 1)  
 
Jo, vi har haft någon sån där utbildningsdag, men det biter inte på oss. (brandman 3)  

 

Nedan vittnar en brandman om samma händelse och berättar om hur föreläsaren hade sagt att 

han hjälpt till att färdigställa och driva igenom individuell lönesättning på flera andra 

räddningstjänster i Sverige.  

 
Du ”Kalle Karlsson” ropade jag när det var frågestund. Kan du berätta vilka 
räddningstjänster du har hjälpt, det vore så intressant att ta del av deras jobb, vi behöver ju 
inte uppfinna hjulet igen. Och då blev han liksom röd som en tomat i ansiktet och står där 
och stammar och kommer inte riktigt ihåg, och ska kolla, och ska maila tillbaka och sådär. 
Står han och ljuger, karln. Ja, och så påtalar man det, då blir först chefen förbannad för att 
man överhuvudtaget frågar. Han [chefen] menar att du skämmer ju ut honom inför alla andra. 
Men frågan är ju vem som skämmer ut vem om man står och ljuger på ett podium. Ja, så 
redan där har du ju, vad ska man säga, maktmissbruk, och misstroende och felaktiga 
ingångsvärden. Han hade ju kunnat säga. ”Jag har jobbat jättemycket med individuella löner 
men aldrig med någon räddningstjänst, och jag har nog förvisso jobbat med någon 
räddningstjänst, men det har havererat”, det är ju sanningen. … Det är liksom förödande att 
stå i en sådan situation och fara med osanning. (brandman 4)  

 

Hur ser systemet ut idag? 

På frågan om brandmännen idag har individuell lönesättning eller om de snart ska införa det 

så är svaret att de har arbetat fram lönekriterier som består av en ”tvågradig skala”. Denna 

tvågradiga bedömningsmall har godkänts av brandmännen på stationen men den uppskattas 

inte av personalkontoret. En person beskriver det som om de i praktisk mening inte har 

individuell lönesättning då löneökningarna blivit lika de senaste två åren. Han och fler med 

honom nämner att de som legat efter i lön (rest från gamla lönesystemet med lönetrappa) har 

fått lite mer för att klättra ikapp övriga. 

I den tvågradiga bedömningsmallen, som de har nu, baseras lönekriterierna på ett antal 

krav som ställs för att få arbeta som brandman (exempelvis fysiska test). Skalans två steg 

är ”godkänd” eller ”icke godkänd”. De intervjuade brandmännen berättar om att samtliga hos 

dem i dagsläget klarar alla målen och därför alla är berättigad till samma lön. Dessa kriterier 

godtas dock som tidigare nämnts inte av personalkontoret och en av de intervjuade beskriver 

det som om brandmännen är som en nagel i ögat på personalkontoret. En annan beskriver 

förhållandet som ganska frostigt. Arbetsgivaren vill enligt vad flera menar införa nya kriterier 

som gör det möjligt att skilja dem åt, exempelvis en femgradig skala. En brandman beskriver 

det som om en ständig kamp pågår från deras sida till att göra motstånd mot att individuell 

lönesättning införs. Deras motstånd har enligt vissa respondenter gett upphov till att 

personalavdelningen bestraffat dem för det.   
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Vi sitter som i en liten rävsax kan man säga, för KLK[centrala personalavdelningen] har 
egentligen sagt klart ut att vi ligger lite lågt lönemässigt i jämförelse med övriga regioner i 
närområdet. De har sagt klart ut att ni inte har individuella löner och då får ni inte upp lön. 
(brandman 13) 

 

Flera av brandmännen berättar att det som hände i samband med den individuella 

lönesättningen för tre år sedan har satt sina spår i väggarna hos dem. En person menar att det 

var en dyrköpt erfarenhet ledningen gjorde men att han till sin förfäran upplever att de inte har 

lärt sig något och håller på att upprepa samma sak igen. 

 
Man håller på att upprepa samma sak. Det är ytterst, vi är bara ett målsnöre från att upprepa 
samma sak igen. Så, det är lite tungt [uppgivet]. (brandman 4) 

 

En intervjuad berättar om hur han upplever att personalkontoret är bestämda i sin uppfattning 

att individuella löner ska införas. 

 
Ja, KLK, personalnämndens ordförande, var [på ett möte] orubblig med att lönen ska vara 
individuell, differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Vår chef säger inte det. 
Han säger att de har sagt till honom att vi ska individuell lön och jag måste genomföra det 
annars blir jag avskedad. (brandman 1) 
 

Brandmannayrkets speciella kontext 
 
Svårt att bedöma vad som ska värdesättas 

En av aspekterna som nämnts ofta är att brandmännen i sin yrkesroll ställs inför en komplex 

vardag där det är svårt att med hjälp av kriterier bedöma vad man ska värdesätta. Det nämns 

även att lönesättande chef inte har så god möjlighet att veta vad var och en gör och de 

intervjuade ser risker i att det blir personligt tyckande som avgör. Enligt respondenterna 

ställer brandmannayrket stora krav på en fungerande gruppgemenskap och lyfter fram att det 

är gruppen tillsammans som är det viktiga.  

 
Ett sånt komplicerat jobb som vi har där du ska kunna det mesta är det svårt att betygsätta 
eller lönesätta vad som är värt någonting. Om du är duktig på att svetsa, eller om du är duktig 
på att klättra eller vad det nu kan vara. Det är gruppen tillsammans som utför uppdraget, så 
att säga, och då tycker jag det är fel att det ska skilja i lön, för alla är vi duktiga på någonting 
och att vi tillsammans löser uppgiften. (brandman 10) 

 
Och vi har ju som ett yrke där vi egentligen producerar beredskap, … vi kompletterar 
varandra, man ska ju mäta på något vis, men det går inte att mäta eftersom vi jobbar i en 
grupp och alla kompletterar varandra. Jag kan inte se att någon är mer eller mindre värd än 
någon annan. (brandman 3) 
 
Vår huvudsakliga uppgift är räddningstjänst och att vara till för medborgarna i samhället … 
och som jag ser det så kan det ju skapa en stor hop olägenheter att sätta individuella löner på 
oss. För vi gör ju i princip samma arbete, vi är rökdykare, vi är chaufförer, ja ikväll är jag 
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rökdykarledare och då har jag lön för det, men det är tack vare att jag har tagit på mig ett 
större ansvar som det heter och att jag har utbildning för det. Men sen när jag jobbar som 
vanlig brandman då gör vi samma sak som jag sa nyss, rökdykare, chaufför, tankbil, stege, 
och sen de vardagliga jobben som vi också delar lika på. (brandman 7) 

 

En annan förutsättningarna som nämns är att det finns tydliga och mätbara kriterier. En 

intervjuade menar att begreppet rättvisa är svårt att använda då han upplever att det beror på 

utifrån vilken horisont man tittar. Han ser hellre att kriterierna bör var vara tydliga för att man 

ska kunna förhålla sig till dem. Dessutom menar han att det faktum att räddningstjänsten är en 

kommunal förvaltning kräver mycket tydligare kriterier och riktlinjer för hur lönesättningen 

ska gå till än i ett privat företag. Han säger att i ett privat företag skulle han acceptera 

personligt tyckande i högre grad, men att i en kommunal förvaltning, som är en del av den 

offentliga sektorn, måste det vara glasklart för både chefer och medarbetare på vilka grunder 

lönen sätts i syfte att förhindra godtycklighet.  

 

Gruppgemenskapen 

God gruppgemenskap nämns som en mycket viktig förutsättning för att brandmännen ska 

kunna göra ett bra jobb. 

 
Vi har ett väldigt speciellt jobb eftersom vi är en liten grupp som ska fixa allting, vi har olika 
professioner, vi måste kunna lita på varann och det blir tjänstefel att man ska gradera och 
göra skillnad på gruppen. … för att få ut det mesta möjliga av vår personal så är det viktiga 
att lyssna på personalen och ha en rättvis lönesättning. Problemet hittills har varit att det finns 
inget individuellt lönesystem som har bra kriterier att stå på. … Det är så mycket subjektiva 
bedömningar och svårt att klassificera Är det mer värt han som är duktig på att svetsa än han 
som är duktig på VVS till exempel. Hur värderar man såna saker? Speciellt när man ska 
samarbeta i en grupp tror jag det blir jättesvårt. (brandman 5) 

 

Något som utmärker deras arbetsplats i större utsträckning än vad de tror är vanligt på andra 

arbetsplatser är att de är öppna mot varandra och berättar för sina arbetskamrater hur mycket 

de fått i löneökning. 

 
Vi är ganska öppna och säger till varandra vart vi hamna och ur mycket vi fick. (brandman 3) 
 
Vi är ganska raka och sådär och alla säger vad de tycker och så. Är det något som är fel så 
lever vi ju om, så är det. Det kanske inte är alla som gör, utan många är tysta. (brandman 13) 

 

Arbetar till pension 

En utmärkande faktor som framhålls till att göra deras arbetsplats unik är att de allra flesta 

arbetar fram till pensionen utan att byta jobb. 

Vi är väl lite unika i att alla som börjar jobba på vårt jobb de jobbar fram till pension. 
Så om du har en slät lön eller lönetrappa, det har inte så stor betydelse, alla går samma 
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väg. Ingen ger sig efter sju år och byter jobb, så att säga, 99 procent går hela vägen. 
(brandman 3) 

 

God stämning viktigt 

Att stämningen i gruppen måste vara god upplevs som en mycket viktig faktor. 

 
För det är det vi har levt på tidigare, att sammanhållningen har varit så bra. (brandman 1) 
 
Trivseln på arbetet är en väldigt viktig faktor och om jag ser till de diskussioner som har varit om 
individuella löner så har trivseln inte blivit bättre. Och då skulle jag kunna säga såhär, kan vi skippa 
individuella löner bara för trivselns skull… Jag är ingen som strävar efter att vi ska ha individuella 
löner, verkligen inte. (brandman 12) 

 

De intervjuades egen inställning  
 
Sämre stämning och sämre prestationer 

En vanlig åsikt som framkom var att allt kring individuell lönesättning tar mycket tid och 

energi samt bidrar till en sämre stämning.  

 
Det känns som om det är ett litet fiasko det här [individuell lönesättning], i alla fall det vi 
håller på med här. Det tar mest en massa tid och skadar motivationen, det har inte bidragit till 
någon vidare bra stämning här om jag säger så. (brandman 9) 

 

Flera ansåg att individuell lönesättning inte kan bidra till bättre prestationer utan tvärtom, att 

det leder till sämre prestationer. 

 
Som det har funkat ser jag hellre att de som inte blir premierade, de bidrar mindre med att nå 
målen än före det här. Så det är plus minus noll om inte negativt. De som blir premierade är 
redan bidragande, de blir inte mer bidragande. De andra tappar motivationen och blir sämre. 
(brandman 1) 
 
Jag ser egentligen inga fördelar med det, utan tro att man ska lyfta de som presterar lägre 
genom att ge dem lägre, det är någonting som är dömt att misslyckas. Utan man får bara 
motsatt effekt. Det har väl visat sig från de diskussioner vi har haft på jobbet att det har varit 
så. (brandman 5) 
 
Problemet är att det blir precis tvärtom. Vi var mycket effektivare och gladare och ville 
uppnå målen innan vi hade individuell lön. (brandman 3) 
 
Skulle de vilja få ut det mesta möjliga av våra killar så skulle de inte ha individuell lön utan 
istället lyfta hela kollektivet och börja uppskatta det vi gör. (brandman 8) 

 

Splittrar gruppen 

Om kollektivavtalet ska följas och lönen ska vara individuell och differentierad menar flera 

brandmän att det kräver att cheferna måste söka fel för att kunna höja någon. De menar även 

att individuell lönesättning bidrar till att splittra gruppen. 
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Det här att vi ska ha olika löner det är att splittra gruppen. Så känner jag det. Att de här ska 
ha 200 spänn mer än mig fast vi gör samma jobb, och samtidigt så ska vi jobba som ett team. 
(brandman 1) 

 
Vad är din inställning till individuella löner? Ja, jag kan inte direkt säga att jag är för det. 
Jag tycker att vi gör ju samma jobb, varför ska du dra isär oss. På vilket sätt tror du 
individuella löner kan vara. Ja men om du säger, vi är två likadana killar, vi har jobbat i 
snart 30 år och gör samma jobb, varför ska en eller kanske tycker att han är duktig på nån 
grej och då får han högre lön. Jag menar, jag kan ju ha mina ”skills” någon annanstans. 
(brandman 6) 

 

Ta pengar av varandra 

Att pengarna tas från en pott upplevs som ett grundläggande problem och en intervjuade 

nämner att så länge systemet är uppbyggt på ett sådant sätt är det omöjligt att acceptera.  

 
Det är alltid ett nollsummespel en kommun, och det är liksom startskottet till att det här är 
omöjligt att acceptera och respektera. Det är ju så fånigt att man får ont i huvudet innan man 
ens hinner tänka tanken. De tror att de kan lura vuxna människor, det kanske hade gått på ett 
dagis man hade kunnat finta bort någon unge. Men här handlar det ju om vuxna, duktiga 
individer. Och om du och jag jobbar på samma arbetsplats och det ska skilja i lön, då faller 
jag tillbaka, då måste vi veta varför vi ska tjäna olika. Ja, ok, det må finnas skäl till det, men 
då ska de vara tydligt beskrivna, men inte flummigt och luftigt för det mår ingen bra av. Men 
sen är det ju så att om den här chefen ska ta pengar från en och ge till den andra då har man 
verkligen ett problem att brottas med. (brandman 4) 

 

Symbolisk handling 

Samma brandman menade att för honom handlar individuell lönesättning inte om pengar utan 

att det är en symbolisk handling. 

 
För mig handlar det inte om pengar, det kan du stryka direkt. För mig handlar det om 
mänsklighet, värdighet och ett medarbetarvärde. (brandman 4) 

 

Att löneskillnaderna ofta är så små att det är onödigt är också en kritik som nämns mot 

individuell lönesättning. På frågan om deras inställning till individuell lönesättning har en del 

beskrivit att de upplever att man från arbetsgivarens håll vill bedöma hur man utför sina 

arbetsuppgifter. 

 
Vi har ju olika jobb, men de räknas lika så att säga, det spelar ingen roll om jag står vid 
slangen eller är i luften, det är ju samma jobb som vi gör, MEN det är frågan om du gör det 
glatt eller mindre glatt. (brandman 2) 

 

Individuell lönesättning hos dem och på andra ställen 

En stor del av respondenterna svarade att de inte i kategorisk mening var emot individuell 

lönesättning men framhåller noga att de inte anser det fungera på deras arbetsplats. 
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Om jag förstått dig rätt så är du inte kategoriskt emot individuell lönesättning men 
under de förutsättningar ni arbetar under på brandstationen bedömer du det svårt, är 
det? Ja, absolut opassande, olämpligt, jo. (brandman 7) 

 

Flera trodde inte att det fungerar på andra ställen inom kommunen heller men att missnöjet 

mörkas ner av kommunledning och även i viss mån facket.  

 
Det sägs ju att det funkar på andra platser, men det känns som om det fall på sin egen 
orimlighet. (brandman 3) 

 

En brandman berättar att han alltid är emot individuell lönesättning även om förutsättningarna 

skulle finnas och menar att en viktig solidarisk aspekt är att tänka på att alla inte har samma 

förutsättningar till att prestera. 

 
Vilka förutsättningar anser du måste finnas? Ja, det måste vara att man har ett jobb där 
man har ett mätbart resultat, men jag är alltid mot individuell lön. Jag menar, om jag nu är på 
ett jobb och producerar mycket, mer eller mindre än nån annan, det är ju inte säkert att man 
har samma förutsättningar. Jag menar, jag vill ju inte att jag tjänar mindre när jag är 64 för att 
jag kanske inte orkar lika mycket då. Du menar att det i grunden är ett orättvist sätt att 
sätta lön på. Jo, jag är röd, jag tycker man ska hjälpas åt. (brandman 3) 
 

Sätter cheferna i en svår situation 

En annan tar upp att individuell lönesättning placerar deras chefer i en mycket dålig 

psykosocial arbetsmiljö. 

 
Sen är det att det inte funkar någonstans. Kommunen mörkar, men jag har en hustru som 
arbetar inom barnomsorgen och de är inte lika tajt på varann så att de vet inte lika mycket 
om varann men där har de ju en chef som inte är mitt uppe i dem. Jag menar våra 
insatsledare bor tillsammans med oss, det är ju en enorm psykosocial dålig arbetsmiljö de 
hamnar i som ska lönesätta familjen. (brandman 8) 

 

Inte använda pengar som motivationsverktyg 

Om man ska man motivera till bättre prestationer menar flera att man inte bör/kan använda 

lönen till att lösa problemen. I stället nämns att man behöver chefer som är duktiga på att 

berömma och peppa sina anställda. 

 
Ska du motivera folk får du väl pröva något annat än att bråka med löner (brandman 9) 

 
Det är många som tycker det är bra för att de säger att den där djäveln han gör ju ingenting. 
Men sådana problem tycker jag inte man behöver blanda in pengar för att lösa, … Man ska 
inte använda lönen som något slags påtryckningsmedel eller att man ska vara glad och framåt 
och producera mycket. (brandman 3) 
 
Jag tror att det är viktigare att se personalen, än att försöka komma åt de här strulputtarna 
genom att införa något sånt här [individuell lönesättning] och tro att det ska bli bättre. För det 
känns som att det blir en kollektiv bestraffning för att de inte klarar av att hantera, sköter ni 
inte erat jobb så kan det få konsekvenser. Jag tror att det är så att det finns mycket svaga 
chefer som försöker gömma sig bakom det individuella lönesystemet. (brandman 5) 
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Jag tycker det är svårt att vilja köpa produktivitet och engagemang när det man behöver är en 
arbetsgivare som är duktig på att berömma och peppa sina anställda. Det är som om man 
skulle köpa sig fri från att ha en bra chef. Man måste ju ha en chef som är duktig och 
drivande och får folk att känna det. Man skulle kunna lägga alla de här pengarna på att 
utbilda cheferna. (brandman 1) 

 

Retoriska färdigheter avgör löneutvecklingen 

En farhåga med individuell lönesättning som upplevs är att hur duktig man är att prata för sig 

på lönesamtalet kan komma att avgöra ens löneutveckling. 

 
Är det något annat du skulle vilja ta upp i samband med individuell lönesättning. Ja, du 
jag vet inte, alltså det känns som om individuell lönesättning, är du duktig på att snacka då 
kan du ta mig fan snacka dig till lönen, det känns så. (brandman 6) 

 

Chefens beslut går inte att överklaga 

Att lönesättningen inte går att överklaga i praktisk mening tas upp av brandman och att det 

medför att man egentligen från början hade kunnat skriva i avtalet ”att det är chefen som 

bestämmer”. 

 
När det inte går att överklaga vad chefen tycker, då försvinner ju hela hökens 
[kollektivavtalets] mening. För då hade vi kunnat skippa höken, då hade vi redan på den 
nivån kunnat säga att den som lönesätter bestämmer, punkt. (brandman 4) 

 

Att chefens beslut inte går att överklaga i praktisk mening kan också användas som en form 

av motstånd till individuell lönesättning av cheferna själva. Information har framkommit att 

cheferna ska ha gjort motstånd till individuell lönesättning genom att säga: “Om jag bedömer 

att alla är lika, att de är bra på olika saker, men alla är lika. Vem ska överpröva det på något 

sätt?”  

 

De intervjuades uppfattningar om andras inställning 

Alla säger att en klar majoritet bland brandmännen på stationen är negativt inställda till 

individuell lönesättning. Påfallande många poängterar ändå att de vet eller tror sig veta att det 

finns någon eller några enstaka bland dem som vill ha individuell lönesättning. (Observera 

dock att ingen av de tretton individer jag intervjuat har föredragit individuell lönesättning) 

 

Cheferna vill inte heller ha individuell lönesättning 

Intervjuerna visar att ingen tror att cheferna på räddningstjänsten innerst inne vill ha 

individuell lönesättning, men att de är styrda ovanifrån till att måste genomdriva det. 
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Vår förvaltningschef och alla våra lönesättande chefer tycker precis som mig att individuell 
lönesättning är skräp, men vi är tvingade av kommunledningen, egentligen från kommunal 
också, att följa kollektivavtalet. (brandman 1) 

 
Så i stort sett upplever du att alla är negativa, eller? Ja, i princip är väl alla det vad jag 
tror, men sen finns det säkert undantag, det kan jag säkert tänka mig. (brandman 13) 

 
Jag tror rent privat som de känner själva så skulle de nog helst slippa. Fast de säger att de har 
det i uppdrag att det ska genomföras. Jag tror att eftersom de är chefer så måste de ju tycka 
som storchefen. Jag tror att innerst inne så är de emot. (brandman 3) 

 
Vår chef här på räddningstjänsten har ju tydligen pressen på sig att det ska bara genomföras. 
Han personligen har jag en känsla av att han vill nog inte ha det för han ser ju bara 
problemen med det att, ja det kan bli lite besvär. Men han har som sagt var pressen från 
personalkontoret. Det är min personliga uppfattning. (brandman 7) 

 

En brandman menar att om han vore arbetsgivare skulle han vara glad när arbetstagarna säger 

att de är nöjda som de har det, och inte sträva efter att införa något som inte uppskattas. 

 
De [insatsledarna] ser inte heller någon större vits med att införa det om inte vi vill ha det. 
Om jag skulle vara arbetsgivare åt ett kollektiv och kollektivet säger vi vill inte ha det, vi är 
nöjd med så som vi har det, då skulle jag ju vara lycklig. (brandman 8) 

 

För- och nackdelar individuell lön anses bidra till 
 
Inga uteslutande fördelar  

Som tidigare framgått nämns inte någon uteslutande positiv sida utan de intervjuade ser alltid 

en baksida som överskuggar de ”små” positiva fördelarna.  

 
Mmm, positiva, ja det är väl att man ger ”credd” till de som är drivna och engagerade. Det är 
väl en positiv sida. De får betalt om de jobbar lite extra. Jag lägger inte in positivt i att man 
kan få de som inte bidrar att engagera sig mer för det tror jag inte. (brandman 1) 

 
Ja [positivt], det får väl de som är längst ner och gör minst kanske att göra mer ELLER att de 
gör ännu mindre. Ja, vad tror du är störst sannolikhet att det leder till av de två 
alternativen? Jag tror klyftan blir större. Att de som hamnar i låglön så att säga de blir ännu 
mer negativa och gör ännu mindre. (brandman 2) 

 

Medarbetarsamtalet lyfts fram som en positiv ingrediens och en del upplever att det blivit lite 

mer ordnat de senaste åren. Flera gör dock en klar distinktion mellan medarbetarsamtalet och 

lönesamtalet och menar att medarbetarsamtalet inte bör handla om lön. 

 
Ett väl förberett och vad ska jag säga, professionellt och kunnigt medarbetarsamtal är bland 
det bästa som finns på en arbetsplats. Det är ett mycket, mycket bra verktyg, en fantastisk 
verktygslåda för att utveckla sina medarbetare och sin förvaltning. Så medarbetarsamtal de är 
bra, där har man chans att riktigt göra något dugligt och gott för alla. ... Kan man ha ett 
medarbetarsamtal utan att koppla in lön överhuvudtaget? Klockrent, absolut, definitivt 
ja, det är nästan det bästa medarbetarsamtalet. Lönesamtalet det är någonting annat. Men 
tankarna i individuell lönesättning är väl att de ska gå hand i handsken? Egentligen är 
det ju två olika saker, vid två olika tillfällen, i medarbetarsamtalet ska man ju ta reda på hur 
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man kan utveckla, stärka personens drivkraft, position och förmåga. … sen väger man ju av 
det samtalet i lönesamtalet, och då har man ju lyckats göra en spelplan som är acceptabel. 
Men då måste man åter igen krypa tillbaka och titta, vart ska pengarna tas, ska dina pengar 
tas från mig och då är vi tillbaka på ruta ett. (brandman 4) 

 

Desto fler nackdelar 

Alla intervjuade har berättat om negativa konsekvenser med individuell lönesättning. En 

aspekt som ofta nämndes var att kommunikationen mellan arbetskamraterna kan försämras 

och vissa menade även att de inte i lika stor utsträckning kommer att dela med sig av misstag 

och erfarenheter. En farhåga som ofta nämnts är att en utebliven löneökning inte alls leder till 

att man arbetar hårdare. 

 
Det är ju inte självskrivet att de knyter nävarna i byxfickan och jobbar hårdare, farhågorna är 
större att de tappar allt engagemang för några hundralappar, ja då skiter jag i det här. 
(brandman 1) 

 

En annan berättar om att det inte känns lika roligt att åka till jobbet nuförtiden på grund av 

kravet på individuell lönesättning.  

 
För mig. Det är inte lika roligt att fara till jobbet, man är inte lika taggad när man är på jobbet, 
man vill inte göra något extra än det man måst, man har tappat sugen, äh, ja slut, det är mest 
att man är mer negg och det är inte lika roligt. (brandman 3) 

 

En menar att visst finns det de som bara går och väntar på att få gå hem, men att man inte 

uppmuntrar dem till att arbeta hårdare med individuell lönesättning, snarare tvärtom. Andra 

har också uppmärksammat hur de upplever att individuell lönesättning kan leda till att man 

fokuserar på fel arbetsuppgifter.  

 
Det var, när det bar iväg första gången, folk som hade gjort vissa grejer, som hade gjort ett 
jättejobb, då vart lite olika arbetsuppgifter rankade på olika sätt och då vart det som tvärnit på 
många. Då ville de inte göra såna saker, och det är ju en väldans nackdel. (brandman 13) 

 

Åsikten att individuell lönesättning tar mycket tid och kostar pengar utan att föra 

med sig några positiva sidor är det flera intervjuade som uppmärksammat. 

 

Skapar osämja 

Som redan nämnts är en åsikt att individuell lönesättning bidrar till sämre kommunikation 

mellan arbetskamrater. Andra åsikter gäller även att det försämrar samarbetet och skapar 

intriger. 

 
Vi bor och jobbar tillsammans som ett tajt team. Man har lika mycket tid med kollegorna 
som med familjen. Vi sover här, vi säger god natt till varann och vi far på tunga smällar med 
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varann. Och det är ju jävligt bra kamratskap och då att börja ha en chef som går in och säger 
att du är bättre än Pelle, det blir inget bra för gruppdynamiken. (brandman 1) 

 
Vi har varit mycket harmoniska och tillfreds. Det har i och för sig funnits problem, nån har 
kunnat tycka att den där jäveln han ska inte ha lika mycket betalt som den här, lite så där 
småmuttra, men i 40 år har det i princip puttrat på. Nu har man lyckats splittra och få folk att 
må dåligt och bli misstänksamma och rädda för varann.( brandman 4) 

 
Min grundinställning till det är att det skapar intriger, man ser ju snett på varann.  
(brandman 7) 
 
Du menar att olika lön kan leda till att man blir ovän med sin chef, men tror du att det 
kan skapa osämja inom gruppen också? Individuella löner ja, självklart. (brandman 12) 

 

Olycklig konsekvens av att värdera olika människor olika 

En brandman menar att om man börjar värdera anställda internt kommer en ovillkorlig 

konsekvens bli att det smittar av sig på hur de kommer att bemöta de som de ska hjälpa. Han 

menar att ledningen förordar en dubbelmoral i och med införandet av individuell lönesättning 

och ser stora risker om systemet skulle införas. 

 
Tänk dig själv, om du och jag är brandmän och så kommer vi fram till en trafikolycka med 
tre skadade… Ska vi då välja vem vi ska rädda, alltså välja vem av de här människorna som 
har högre värde … det är ju livsfarligt för oss att börja välja och värdera. Fullständigt 
förödande, det får inte smyga sig in. Smyger det sig in i ena hörnet så är det snart i andra 
hörnet. Menar du att om man börjar tänka med värderingsmått på sig själv och 
anställda kan det även spilla över på hur man utför sitt arbete? Ja, det ser jag som en 
uppenbar sammanlänkning av funktionen. Om man från sin arbetsgivares håll skall värdera 
och värdesätta sig själva i sin egen grupp så är det ju uppenbart att man ska göra det med 
andra grupper. Jag kan inte se någon skillnad. Hur ska han kunna förklara. På er ska vi skilja 
på, men inte på andra. (brandman 4) 

 

Ingen chans till gemensam bättre löneutveckling 

Flera har ansett att individuell lön inte leder till bättre löneutveckling, snarare till sämre lön.  

 
Jag har svårt att se hur individuell lönesättning ska kunna bli effektivare ur löntagarsynpunkt. 
Hur ska var och en kunna förhandla sina löner i förhållande till att ett starkt fack förhandlar 
fram lönerna Det blir att ställa oss mot varandra. Mina erfarenheter är att det inte funkar, att 
man ska försöka ta sig fram på någon annans bekostnad. (brandman 5) 

 

En av brandmännen menar att det enda som skulle kunna motivera till individuell lön 

hade varit om alla skulle få högre lön, men han tror inte att det skulle fungera. En 

negativ aspekt en annan intervjuad lyfter fram är att han tror att förtroendet till 

cheferna kan ha skadats i och med händelserna kring individuell lönesättning. 

 
Kanske föll förtroendet bland många mot chefen från såna som blev missnöjda, och det där 
ligger väl kvar i mångt och mycket kan jag gissa. …. Då delade de egentligen upp oss i ett A- 
och ett B-lag. Om än att de tog tillbaka det så är det som är sagt, sagt, och det lever kvar. 
(brandman 13) 
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Lönesättningssystem som de intervjuade vill ha 
 
Tydliga kriterier som inte utgår från hur man utför jobbet 

Om man ska ”ha kriterier” så ska de vara tydliga och omfatta ansvarsområden och 

arbetsuppgifter.  

 
Det enda jag tror skulle funka är att man går på det som landstinget har kört på, att man går 
på ansvarsområden och arbetsuppgifter. …det behöver inte vara utbildning utan det kan vara 
vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden man har, att man får lite extra för sånt.  
(brandman 1) 

 

Alla intervjuade har menat att det är svårt att hitta bra kriterier för hur man utför jobbet och 

det bedömdes även i flera fall vara omöjligt. Flera har tydligt uttryckt att de inte vill att 

kriterierna ska innefatta en bedömning av hur man gör jobbet.  En menar att kriterier för ett 

lönesättningssystem måste, förutom att grunda sig på mätbara ting, också dokumenteras 

noggrant. Han menar att man som arbetstagare måste veta vad som premieras för att man ska 

kunna välja vad man vill jobba med och att det inte får vara något ”bananskal som gör att man 

halkar in på det som är lönsamt eller olönsamt”.  

 

Hjälper bättre utbildning av cheferna till att lönesätta individuellt? 

Ingen av brandmännen trodde att bättre utbildning kunde göra att cheferna skulle lyckas helt 

med individuell lönesättning och en menar att utbildning endast kan hjälpa till att undvika de 

värsta missarna.  

 
Ett argument bland de som är positiva till individuell lönesättning är att det kommer 
att fungera bara folk är bättre utbildade. Ja, det ligger något i det för de har gjort många 
klavertramp, men jag tycker det är lite smärtsamt för det tar ganska lång tid att utbilda alla 
chefer. Tror du att man kan utbilda sig till att lönesätta brandmän individuellt? Nä, men 
jag tror att man kan utbilda så pass att man vet vad man inte ska lönesätta på. (brandman 1) 

 

En annan menar att deras chefer hamnar i en väldigt svår situation och ser även risker med att 

ingen längre kommer att vilja bli chef om ett individuellt lönesystem införs. 

 
Tror du att det går att utbilda sig till att lönesätta brandmän på ett individuellt sätt?  
Jaha, nä det tror jag inte. För det är ju en jävla sits, de jobbar så nära oss, vilket är både bra 
och dåligt, men grejen är att du tycker alltid bättre eller sämre än folk och jag tror aldrig de 
skulle kunna bedöma rättvist samtidigt som det är bra att de är så nära oss och därför borde  
ha bättre chans att bedöma oss bra. Men man trivs ju olika bra med olika människor. Jag tror 
det är helt omöjligt att inte väga in personliga värderingar. De är ju bara människor, de är 
inga maskiner. … jag tror att det kan bli rekryteringsproblem till brandmästare. Jag har svårt 
att se att folk nu vill gå hela vägen och utbilda sig till brandmästare när de hamnar i den 
sitsen. Menar du att det är ett så otacksamt jobb att det är ingen som vill hamna i den 
situationen. Ja, men det har vi inte sett än. ”Sista dåren är inte född.” (brandman 3) 
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Förslag att de närmsta cheferna ska slippa lönesätta brandmännen 

En brandman tycker att om man nödvändigtvis måste ha ett individuellt system hade det varit 

bättre om lönen bestämdes av deras brandchef och inte insatsledarna som är deras närmsta 

chef. Han menar att det är bättre att bli ovän med sin högre chef än med sin närmsta chef och 

tycker att det skulle underlätta om bara en person gjorde bedömningen. På min fråga om hur 

han skulle vilja att lönesystemet såg ut om han fick önska helt fritt tänker han fortfarande att 

han måste hitta ett sätt att inom ramen för dagens kollektivavtal finna en lösning och han 

faller tillbaka på sitt förslag om att inte insatsledarna bör sätta lönen. När jag åter igen frågar 

hur han skulle vilja att systemet fungerade om han fick tänka helt fritt svarar han att han gärna 

skulle slippa individuell lönesättning men att han inte vet något sätt att komma undan det. 

Han säger sedan att fick han välja så skulle han vilja ha det gamla systemet med lönetrappa. 

 
Om jag rakt av ser till den lön vi har, det löneutrymmet som finns, trivseln på arbetsplatsen, 
så skulle jag nog skippa den individuella lönen. Den ger inte alla plusfördelar som den borde 
ge utan ska jag sätta ett kryss i nån av rutorna så då vill jag ha det gamla systemet. (brandman 
12) 

 

Belöning som tillfaller alla föredrogs 

På frågan om vilken av tre metoder (individuella belöningar utifrån individuella prestationer, 

gruppbelöningar utifrån en gemensam prestation eller belöningar som tillfaller alla i 

räddningstjänsten) de tror skulle fungera bäst på deras arbetsplats svarade alla att man skulle 

belöna hela organisationen som en enhet. Bedömning av arbetslag ansågs än värre än 

individuell bedömning. 

 
Jag tror inte det [gruppbelöningar], för vi är fyra skiftlag och alla lag ska klara av att göra 
samma sak och det ska vara samma kvalitet. Det spelar ingen roll för de som bor här i 
kommunen om det börjar brinna om det är skiftlag 1 eller skiftlag 4 som kommer. Vi ska 
vara lika duktiga allihop, så det är inte heller lyckat tycker jag. Då är det bättre att man från 
kommunen kunde belöna hela organisationen, – ”vad duktiga ni är på räddningstjänsten, ni 
har gjort det här riktigt bra”. (brandman 1) 

 
Ja, då måste det vara hela organisationen [som det är bäst att ge belöningen till] för kliver du 
upp från individnivå till gruppnivå då kommer grupperna att sluta sig inom sig själva och 
börja konkurrera med varandra och då splittrar man ännu hårdare. Då blir det mycket 
allvarligare till och med än individuell splittring. För då blir det ett laggruffande, och det 
skulle aldrig gynna oss. (brandman 4) 
 
Lika för alla. (brandman 3) 

 

Gärna återgång till en erfarenhetsbaserad lönetrappa 

Erfarenhet samt lön utifrån arbetsuppgifter lyfts fram som möjliga kriterier för ett 
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belöningssystem som de skulle vilja ha och flera menade att de gärna skulle gå tillbaka till en 

erfarenhetsbaserad lönetrappa lik den som tidigare förekom. 

 
Jag skulle vilja ha en årsstege som det var tidigare. Efter 10 år ska du kunna allt inom brand 
och ha den rutin att. Ja, efter ha fått fast jobb, efter att ha gått brandskolan har du en högre 
lön, efter 5 år och efter 10 år har du ytterligare en slutlön. Och om du sen vill ha ännu högre 
så kan du söka förman, brandmästare.  … Är du godkänd brandman och du har gjort dina 
tester och åtaganden så ska du ha lön efter det. Det är inte frågan om du gör det glatt eller du 
gör det på fem minuter eller en timme. (brandman 1) 

 
Nu håller jag ju på att vara gammal i gården, men jag tycker det var bättre förr, då hade man 
som en åldersstege … Något liknande. Upplever du att det var ett system som var rättvist 
i den bemärkelsen att det var accepterat. Ja. (brandman 6) 

 
Någon form av lönestege baserat på åren? Ja, det kan väl vara rimligt, när du är ny här är 
din uppgift att komma hit och lära dig jobbet, utrustning och allting. Du menar att det är 
något som alla skulle acceptera att det är på det viset. Ja, det har ju jag fått accepterat. 
Och det köpte jag som ny, jag kunde ju inte kräva att jag som jag kände då i alla fal att jag 
skulle ha lika lön, samma lön som den som jobbat några år, jag lärde mig ju av dem. … jag 
tror de flesta köper att som ny kan du ha någon krona lägre, men när du jobbar in dig och lär 
dig och utvecklas och blir trygg med utrustning och allting är det inte mer än rätt att då har 
man lika lön som alla andra. (brandman 7) 
 
… vi har ju haft en åldersstege och det tyckte jag var bra. (brandman 10) 
 
… jag tycker det funkade rätt så bra det som vi hade. (brandman 11) 
 
… det är något som alla respekterar. (brandman 5) 

 

Två brandmän menar att det självklart går att skilja på hur duktiga olika personer är, men 

bedömer ändå att en lönetrappa baserat på anställningstid är ett bra system.  

 
Det är ju självklart att någon som har jobbat i åtta år kan vara mycket bättre än någon som har 
jobbat i tolv år, men han som har jobbat i tolv år har högre lön. Men det har varit accepterat, 
och alla har som gått den vägen. Så att jag vill ju att det ska vara som det var förr med 
lönetrappa. (brandman 3) 
 
Jag tycker den [lönetrappan] är duglig, däremot så är det självklart och naturligtvis så att en 
person som jobbat i ett företag är inte mer produktiv än den som har jobbat där i tre, det bara 
är så det vet jag också. Men i huvudsak och i generella stycken så är den som har jobbat i 
tjugo år mer påläst, kunnig erfaren än som har jobbat kortare tid. Och då måste ju 
arbetsgivaren bestämma hur mycket de tycker värdet är att ha trogen personal. (brandman 4)  

 

För och emot att bedöma ansvarsområden 

En annan är av åsikten att man i viss mån kan bedöma olika kompetenser, till exempel  

E-körkort och något ansvarsområde. 

 
Jag önskar att det fanns såna här krav, om du börjar här som ny så har du ingen av de där 
kompetenserna mer än att du eventuellt har E-kortet, det är ju en positiv grej för 
arbetsgivaren. Det kanske var värt en femhundring, har du E-kort får du 500 kr mer än nån 
som inte har. Sen då när du har jobbat ett tag så får du kanske ett ansvarsområde, att du blir 
utbildad, eller att du får ett ansvarsområde i verkstan eller i klädförråd eller något sånt där, 
och då skulle du kunna få två till. Du kulle kunna få som tre lägen. Ett för E-kortet och sen en 
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där du får för två ansvarsområden. Då får du tre lägen, då får du en morot och sen när du har 
fått de där tre så stagnerar du. (brandman 8) 

 

Man vill gärna ha lönetrappa men man bör inte bedöma ansvarsområden då det följer problem 

med det menar en brandman. Risken han upplever är att alla som vill kanske inte kan få ett 

eget ansvarsområde och menar dessutom att det inte tjänar något positivt till att bråka om 

småsummor. 

 
Men det är en svårighet om folk tar på sig olika ansvarsområden, för det kan ju vara de som 
vill ha ett ansvarsområde men inte får något och ska de då missgynnas? Menar du att det 
inte är bra att sätta lön efter ansvarsområden hos er? Det kan gå om, så att säga, alla har 
en chans att utveckla något av det de vill, men det blir ju vissa som får fördelar då framför 
andra och det är en jättekänslig fråga i en tajt grupp som ska utföra insatser där du måste 
kunna lita på varandra nästan intill döden. Att då bråka om 150 till 200 kronor som 
individuella löner rör sig om tycker jag inte är värt det. Hur mycket har det inte kostat 
kommunen, alla, alla lönesamtal, möten, allting, det måste ha kostat dem fem gånger i 
kostnader i jämförelse med att låtit det gamla systemet finnas kvar. (brandman 5) 

 

Kortare lönetrappa eller lika lön 

En kunde tänka sig ett system med ett erfarenhetsbaserat trappsteg på fem år och att alla 

därefter hade lika lön. En annan vill helst ha lika lön och olika löneökningar bör ges i syfte att 

utjämna skillnader. Ytterligare två av brandmännen föredrar slät lön och tycker även de att 

ålderstrappan ska bort helt eller kortas ner. 

 
Det kanske är så att de som ligger efter i en års-stege, det kan vara möjligt att de ska ha en 
extra pott så att de hinner ikapp oss som har fullt. Det är helt naturligt tycker jag. Då handlar 
det mer om att utjämna lönerna så att de blir lika. Ja. (brandman 2) 

 
Den skillnaden vi skulle kunna ha i lön den skulle i så fall vara erfarenhetsmässig. Ganska 
plant dock. Man kanske har en slutlön, men i så fall ska det inte ta så lång tid heller, om du 
kommer och jobbar här som brandman i fem år så är du självgående. (brandman 9) 

 
Samma tjänst samma lön känns det som. Hel slät lön eller? Ni hade tidigare en åldersstege. 
Nä, ålderstrappan tycker jag ska bort, i alla fall kortas ner betydligt. (brandman 13)  

 

Förhoppning om nytt kollektivavtal 

En intervjuad berättar att han har på känn och förhoppningen att man vid nästa centrala 

kollektivavtalsförhandling kommer att besluta att man ska kunna avstå från individuella löner 

och välja ett eget lönesystem om man är överens mellan arbetsgivare och fack. 

 
Det finns inom kommunal ett branschråd, där alla större räddningstjänster i Sverige sitter 
med och de är ju till hundra procent överens om att individuella löner är skit. Och deras 
förslag till kommunal och arbetsgivaren är att om man är överens med arbetsgivaren och 
facket så kan man avstå från individuella löner och välja ett eget lönesystem. (brandman 1) 
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Resultat lönestatistik – delstudie 2  

Syftet med delstudie två är att undersöka hur löneutvecklingen påverkats efter införandet av 

individuell lönesättning inom en mansdominerad förvaltning där grupper finns som arbetar 

tätt tillsammans med praktiska arbetsuppgifter. Sammanfattning av resultaten återfinns i slutet 

av kapitlet. 

 

Introduktion till resultatet 

Resultatet baseras på lönestatistik från samtliga anställda inom en teknisk förvaltning i den 

aktuella kommunen. Materialet har studerats utifrån en uppdelning av de anställda i grupperna 

arbetare och tjänstemän. Uppdelningen har gjorts utifrån arbetskategorier enligt bilaga 3. 

Tidsperioden som studerats är från 2004 till 2011 och nedan följer en tabell över antalet 

individer som ingår i beräkningarna som ligger till grund för resultatet. 

 

Tabell 3. Översikt över antalet personer i grupperna arbetare och tjänstemän 2005 - 2011 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mäter åren 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 

Arbetare 164 205 203 210 219 210 170 

Tjänstemän 98 112 111 114 112 117 104 

(Byte kategori*) (4) (2) (1) (4) (3) (3) (2) 

(Byte status*) (1) (3) (6) (5) (6) (5) (11) 
 

* Om någon person har bytt mellan kategorierna ”Arbetare” och ”Tjänstemän” och/eller ändrat status mellan ”medarbetare”, 

 ”chef”, ”ledare” eller ”praktikant” har det antagits medföra en onaturlig löneförändring och därmed har ingen information om 

variablerna ”Absolut lönedifferens” och ”Relativ lönedifferens” registrerats för dessa individer (se bilaga 5). 

 

Tabell 3 visar att fördelningen av personer mellan de båda grupperna, arbetare och tjänstemän, 

varit relativt stabil över alla år. Om man räknar procent finner man att arbetarna har utgjort 

cirka 64 procent och tjänstemännen cirka 36 procent av samtliga anställda under perioden. 

Antalet personer i arbetarkategorin är märkbart mindre åren 2005 och 2011 än övriga år. 

Detta förklaras utifrån att i det lönestatistiska material som har använts har säsongsanställda 

inte funnits med på listorna från åren 2004 och 2011. Att de säsongsanställda inte finns med 

under dessa två år har dock inte påverkat möjligheten att använda data från dessa år så länge 

man tar i det i beaktning vid tolkning av resultatet.  

Figur 2 och figur 3 på nästa sida visar könsfördelningen inom förvaltning som undersökts 

med uppdelning i arbetare och tjänstemän.  
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I figur 2 framgår att inom gruppen arbetare är dominansen av män mycket stor. Andelen 

kvinnorna har ökat från att ha utgjort ca 6 procent 2005 till ca 14 procent 2010. 2011 har 

antalet kvinnor minskat i förhållande till männen. Dock bör inga slutsatser om hur 

könsfördelningen utvecklats göras annat än mellan år 2006 och år 2010 då föregående och 

efterföljande år saknar statistik från de säsongsanställdas löner. Inom gruppen tjänstemän är 

en majoritet av de anställda är män, även om andelen kvinnor är betydligt fler än i gruppen 

arbetare (se figur 2 och 3).  

 

Yrkesgrupper 

Ur gruppen arbetare (som består av flera olika yrkesgrupper) har tre stycken grupper valts ut. 

I metodkapitlet finns en kort beskrivning av varje grupp. Tabell 4 visar antalet personer i 

varje grupp under perioden 2005-2011. 

 

Tabell 4. Antal personer i de tre utvalda yrkesgrupperna 

ÅR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Yrkesgrupp 1 29 30 23 27 25 24 24 

Yrkesgrupp 2 18 18 18 17 18 14 15 

Yrkesgrupp 3 6 11 15 17 17 16 17 

 

Löneökningar i procent 

Inledningsvis i analysen väcktes frågan om det är löneökningarna i procent eller i kronor som 

är mest intressant att studera. Förändringen uttryckt i kronor har valts, dock är det intressant 

att översiktligt se hur löneökningarna fördelats i procent utifrån hypotesen att det skulle kunna 

vara så att löneökningarna ges utifrån en procentsats av månadslönen. Figur 4 och 5 visar hur 

löneökningarna i procent sett ut inom grupperna arbetare och tjänstemän.  

 

Figur 2. Arbetare, könsfördelning.  
N=164-219 

Figur 3. Tjänstemän, könsfördelning.  
N=98-117  
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Figur 4 och 5 visar att alla inte får exakt samma löneökning i procent. Inom kategorin arbetare 

är de flesta löneökningarna runt 2-3 procent (se figur 4). Tjänstemännen varierar lite mer än 

arbetarna och löneökningarna ser ut att ligga i genomsnitt runt 2-4 procent för tjänstemännen 

(se figur 5). År 2010 sker en kraftig nedgång till 2 procent bland tjänstemännen. Denna 

minskning avspeglar med största sannolikhet den ekonomiska kris i samhället som inträffade 

under 2009, varpå arbetsgivaren ser ut att ha fått mindre medel till att dela ut löneökningar år 

2010. Bland arbetarna ses samma trend tydligast om man studerar hur medianen förändrats i 

figur 4. (Åren 2007 och 2008 avviker markant från övriga år, anledningen förklaras i början 

av kapitlet “Löneutveckling i de enskilda yrkesgrupperna.) 

 Figur 6 och 7 nedan visar hur motsvarande löneökningar sett ut i kronor. Löneökningarna 

inom gruppen arbetare är tätt sammanhållen kring en nivå av 500 kronor för de två senaste 

åren (se figur 6). För tjänstemännen har år 2010 tilldelats löneökningar på två procent till i 

stort sett samtliga (se figur 5) vilket har gett upphov till olika stora löneökningar i kronor för 

motsvarande år (se figur 7).  

 Lönesättningsystemet har under samtliga år tillåtit stora variationer av storleken på 

löneökningarna inom både procent och kronor. 

 

 

Figur 6. Arbetare, löneökningen i kronor.  
N=163-219  

 

Figur 7. Tjänstemän, löneökningen i kronor 
N=93-113 

 

Figur 4. Arbetare, löneökningen i procent.  
N=163-219  

 

Figur 5. Tjänstemän, löneökningen i procent 
N=93-113  
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Löneutvecklingen innan införandet av individuell lönesättning 

Lönehandläggaren på förvaltningen berättar (personligt samtal, 18 maj 2011) att när man går 

en tid tillbaks i historien kan en form av ”individbaserad lön” sägas ha förekommit, dels 

utifrån en lönetrappa och dels utifrån att man hade olika tillägg. Åren innan individuell lön 

infördes hade man en period när man tog bort tillägg och annat i syfte att ”städa upp” och 

jämna ut lönerna. I stort sett kan man säga att ”slät lön” föregick individuell lönesättning. 

Tillfället för införandet av individuell lön var år 2005 för tjänstemän och 2006 för arbetare. 

När man studerar hur lönespridningen utvecklats i de tre enskilda yrkesgrupperna ser man 

tydligt att lönespridningen i stort sett var obefintlig år 2005, med en lönespridning på 1,0 (se 

figur 8, figur 9 och figur 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid beräkningen av lönespridningen har olika 

metoder använts. Metoden jag anser ger bäst bild av 

löneutvecklingen är den så kallade ”Robusta kvoten”, 

vilken beskrivs i metodkapitlet.  

Den relativa lönespridningen beskriver 

förhållandet i lön mellan ”höginkomsttagaren” 

och ”låginkomsttagaren” i gruppen. En 

lönespridning på 1,04 betyder alltså att den som 

tjänar mest, tjänar 1,04 gånger mer i lön än de med minst lön. (Exempel 21000 kronor ! 1,04 

= 21840 kronor, vilket ger en skillnad i lön på 840 kronor).  

Figur 8, 9 och 10 visar att lönespridningen har utvecklats på lite olika sätt inom de tre 

yrkesgrupperna, vilket strax kommer att förklaras närmare. Figur 11 på nästa sida visar hur 

lönespridningen utvecklats inom hela gruppen arbetare vilken innefattar ett större antal olika 

yrkesbefattningar där det av ”naturliga” skäl råder en viss löneskillnad, vilket medför att 

Figur 10. Yrkesgrupp 3, relativ lönespridning  

 

Figur 8. Yrkesgrupp 1, relativ lönespridning 

 
Figur 9. Yrkesgrupp 2, relativ lönespridning 
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lönespridningen är större än i yrkesgrupperna var för sig. I yrkesgrupperna var 

lönespridningen 2005 det relativa värdet 1,0 (vilket betyder att alla hade samma lön) medan 

lönespridningen inom hela gruppen arbetare 2005 var 1,08 (se figur 11).  

 
Inom gruppen tjänstemän är lönespridningen ett genomsnittligt värde kring 1,60 (se figur 12) 

Lönespridningen i gruppen arbetare är i storleksordningen 1,15 (se figur 11).  Det relativa 

måttet gör att man kan jämföra den relativa löneskillnaden mellan olika grupper, och är man 

intresserad av att veta vad det motsvarar i kronor måste man känna till gruppens lönenivå. 

Därför kan det ibland vara enklare att uttrycka skillnaden i kronor direkt. I figur 13 ser man 

att lönespridningen inom gruppen arbetare varit mellan 1500 - 3000 kronor, vilket kan 

jämföras med att spridningen bland tjänstemännen varierat från 10000 - 15000 kronor (se 

figur 14). 

 

I resultatdelen kommer jag vidare rikta uppmärksamhet på löneutvecklingen inom de enskilda 

yrkesgrupperna då jag bedömer det vara mest intressant.  

  

Figur 12. Tjänstemän, relativ lönespridning  

 
Figur 11. Arbetare, relativ lönespridning 

 

Figur 14. Tjänstemän, lönespridning i kronor 

 
Figur 13. Arbetare, lönespridning i kronor 
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Löneutvecklingen i enskilda yrkesgrupper 

Som tidigare nämnts har löneutvecklingen sett lite olika ut inom de tre olika undersökta 

yrkesgrupperna. Mest iögonfallande (vilket sågs i figur 4 och 6) är att åren 2007 och 2008 

avviker markant från övriga år. Anledningen till att så många inte fick någon lönehöjning alls 

under 2007 var att avtalsförhandlingarna från centralt håll drog ut på tiden, vilket resulterade i 

att den nya lönen för merparten anställda inom gruppen arbetare sattes först 2008-01-01 

(tjänstemännen berördes inte av detta). Lönesamordnaren berättar att de anställda fick ett 

engångsbelopp under sommaren som kompensation. Den exakta orsaken till varför 

avtalsförhandlingarna drog ut på tiden vet hon däremot inte, men upplyser att det kan tänkas 

ha att göra med att kommunal var på väg in i en ny avtalsperiod. 

I följande beskrivning av lönespridningen inom de olika yrkesgrupperna syftar jag på 

det ”Robusta måttet” både när det gäller kronor och relativt mått om inte annat sägs. Antalet 

redovisas exempelvis med N = 24-30 personer, vilket innebär att gruppen under tidsperioden 

bestått av 24-30 personer. Se tabell 4 för exakta antal.  
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Yrkesgrupp 1  

Lönespridningen var mycket liten året innan 

individuell lön infördes (år 2006) och ökade 

något i samband med införandet (se figur 16 och 

17). Lönespridning låg på en relativt låg nivå till 

år 2008 då löneskillnaden mellan de som tjänade 

mest och de som tjänade minst i gruppen ökade 

från 400 kronor år 2007 till 815 kronor år 2008. 

Efter 2008 har lönespridningen fortsatt öka lite 

varje år och 2011 är lönespridningen 1315 kronor. 

I figur 16 ser man att två personer ligger  

något högre i lön än övriga personer, vilket kräver 

att undersökas närmare. Förklaringen till att 

personen 99 ligger högre i lön är att den har/haft 

en annan kompetensutbildning än övriga i 

gruppen (utbildad sprängare). Efter år 2009 kan 

man inte längre se nummer 99 i figur 16. 

Anledningen är att nummer 99 bytte till en annan 

yrkeskategori 2010 och därmed slutade i den här 

gruppen. Nästa person som ligger något över de 

andra i lön är nummer 23 (se figur 16). Av siffran 

23 kan man dra slutsatsen att det här handlar om en 

äldre person. Lönehandläggaren på förvaltningen 

berättar att personen med nummer 23 går i pension 

år 2008. Utöver dessa två personer finns det ingen 

som sticker ut nämnvärt över de andra i löneläge. 

Det finns dock några individer, nummer 394 och 

396, som ligger markant under de andra i lön (se 

figur 16). Förklaringen till att 396 har lägre lön är 

att personen är säsongsarbetare. Personen med 

nummer 394 växlar vintertid och sommartid mellan 

två olika förvaltningar och urskiljer sig därför något från övriga i gruppen. Figur 15 visar 

löneökning i kronor och där kan bland annat ses att personen 386 har fått en löneökning på 

Figur 16. Yrkesgrupp 1, månadslönen i kronor  
 N = 24-30 (Y-axeln kapad vid 18000 kr) 

Figur 15. Yrkesgrupp 1, löneökningen i kronor 
N = 24-30 

Figur 17. Yrkesgrupp 1, lönespridning i kronor  
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2400 kronor år 2008. Trots en löneökning på 2400 kronor hamnar person 386 fortfarande en 

liten bit under de andras löneläge år 2008 (se figur 16). År 2007 är person 394 den enda som 

får en löneökning och hamnar därmed i nivå med de andras löner (se figur 15 och 16). År 

2009 får person 386 en löneförhöjning som gör att personen hamnar i samma nivå som de 

andra och därmed inte sticker ut (markeras inte som outlier).  

 

Yrkesgrupp 2  

I yrkesgrupp 2 har lönespridningen efter 

införandet av individuell lönesättning inte ökat 

speciellt mycket. 2009 års löneökningar medför 

tvärtom att lönespridningen minskar till nära 

noll kronor (se figur 19 och 20). Året därefter 

ökar lönespridningen till en nivå som innebär att 

det skiljer 500 kronor mellan den som tjänar 

minst och den som tjänar mest i gruppen. Figur 

18 visar hur löneökningarna fördelats. 

Löneökningarna som utdelas 2011 medför dock att 

lönespridningen åter minskar något. Figur 18 

och 19 visar tydligt att de som har fått ta del av 

de största löneökningarna är de som ligger under 

de andra i lön. Tydligast ses detta under 2011 då 

person 270 och person 434 får de största 

löneökningarna (se figur 18) men fortfarande 

ligger under de andras lönenivå (se figur 19). 

Anledningen till att de ligger så mycket lägre i 

lön än de andra är att en av dem är nyanställd och 

den andra är säsongsanställd. I figur 19 ser man 

tydligt att ingen person sticker ut ovanför de andra 

i löneläge. Lönespridningen inom yrkesgrupp 2 år 

2011 är 625 kronor.  

 

 

 

 
Figur 18. Yrkesgrupp 2, löneökningen i kronor 
N = 14-18 
 

Figur 19. Yrkesgrupp 2, månadslönen i kronor 
N = 14-18 
  

 

Figur 20. Yrkesgrupp 2, lönespridning i kronor  
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Yrkesgrupp 3  

I figur 23 ser lönespridningen ut att åka ”berg och 

dalbana” i linjerna som utgår från beräkning av 

percentilerna. Anledningen är att det har 

tillkommit flera nyanställda i yrkesgrupp 3 som 

har legat betydligt lägre i lön innan de klättrat 

ikapp de övrigas löneläge (se figur 22) vilket 

kraftigt påverkar värdet för den 90:e och 10:e 

percentilen, varpå ingen större uppmärksamhet 

bör ägnas åt den kurvan. Även kurvan som utgår 

från 80:e och 20:e percentilen visar en kraftig 

uppgång i lönespridning under år 2006 trots att 

några sådana tecken inte kan ses i figur 22. Den 

“Robusta kvoten” ger  däremot en mycket bättre 

bild över lönespridningen då den bara omfattar de 

som “tillhör gruppen”, vilket kan uttryckas i att 

den mäter skillnaden i lön inom antennerna i 

lådagrammen.  

Nummer 206, sticker ut ovanför de andra i 

löneläge mellan 2005 till 2008 men försvinner 

som ”utstickare” vid år 2009 (se figur 22). 

Anledningen till att nummer 206 har haft högre 

lön än de andra är att han haft rollen som 

biträdande arbetsledare och försvinner 2009 från 

gruppen för att gå över till en befattning som 

tjänsteman. 

År 2009 byttes chef i yrkesgrupp 3 då den förra 

chefen gick i pension. Lönen 2009 sattes av den 

gamla och nya chefen gemensamt och det året 

differentierades lönespridningen från att ha varit 

270 kronor till att bli 1180 kronor. Lönespridningen som uppstod vid 2009 har därefter 

minskat något till 2011 då skillnaden mellan lägsta och högsta lönen inom gruppen är 1050 

kronor. I princip har alla fått dela lika på löneökningarna de två sista åren (se figur 21).   

Figur 21. Yrkesgrupp 3, löneökningen i kronor 
N = 6-17  
 

 

Figur 22. Yrkesgrupp 3, månadslönen i kronor 
N = 6-17 (År 2008 finns en lön på 15900 
kronor vilken inte visas då y-axeln är bruten 
vid 18000 kronor)  

 

Figur 23. Yrkesgrupp 3, relativ lönespridning 
mätt med olika metoder 

 



 

 

43 

Sammanfattning av resultatet i delstudie 2 

Figur 24 visar fördelningen av månadslönen 2011 

inom de undersökta grupperna när y-axeln utgår 

från noll kronor. Lönespridningen inom gruppen 

arbetare är inte speciellt stor (3250 kronor) och 

alla de tre undersökta yrkesgrupperna ligger på 

ungefär samma lönenivå.   

Under genomgången av löneutvecklingen i 

yrkesgrupperna har endast tre personer kunnat 

observeras ha stuckit upp ovanför de andra i lön, 

vilka har förklarats med ”arbetsledande 

befattning”, ”speciell kompetens” och ”hög 

ålder”. Bilden som tydligt framträder är att 

personer relativt snabbt rör sig uppåt i kapp de andras löneläge, men att ingen person sticker 

ut ovanför de andra. Lönespridningen som sker uppstår inom ramen för gruppens ”naturliga” 

löneläge.  

Tabell 5 visar hur lönespridningen har utvecklats. I samtliga grupper har 

lönedifferentieringen ökat sedan införandet av individuella löner, dock har den minskat något 

det sista året i yrkesgrupp 2 och 3.  

 
Tabell 5. Lönespridning i kronor (Robust differens) 

ÅR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Yrkesgrupp 1 0 405 400 815 920 1060 1315 

Yrkesgrupp 2 0 150 255 441 51 660 625 

Yrkesgrupp 3 0 140 300 270 1180 1140 1050 

 

På nästa sida visas i tabell 6 hur fördelningen av månadslönerna i detalj ser ut i de olika 

yrkesgrupperna för år 2011.   

Figur 24. Fördelningen av månadslönen i 
kronor när y-axeln utgår från noll. År 2011 
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Tabell 6. Fördelningen av månadslöner år 2011. Varje ring symboliserar en person. 

Yrkesgrupp 1  Yrkesgrupp 2  Yrkesgrupp 3 

Lön Antal  Lön Antal  Lön Antal 
19360 o  20650 o  19260 o 
21615 o  22250 o  19500 o 
21685 o  22515 o  22276 oo 
21700 o  22635 o  22572 o 
21755 o  22675 ooooo  22972 oooo 
21766 o  22810 o  23090 ooo 
21825 o  22850 o  23172 oo 
21940 o  22900 oo  23320 o 
22055 oo  23000 o  23326 oo 
22120 o  23140 o    
22154 oo       
22170 o       
22205 oo       
22290 o       
22380 o       
22400 o       
22405 o       
22470 o       
22495 o       
22780 o       
22930 o       

 

Tabell 6 ger en uppfattning av hur stora (eller små) skillnaderna i lön är mellan personerna i 

de olika grupperna.  

Figur 25 visar hur lönerna har utvecklats för varje person i yrkesgrupp 1 från 2005 till 

2011. Åren 2009 till 2011 visas i detalj i figur 26. Där ser man att medarbetarnas relativa 

placering i löneläge består år från år i stort sett, men även att några individer har bytt plats 

med varandra.  

  

Figur 25. Yrkesgrupp 1, översiktlig bild av 
löneutveckling för varje person. Kronor. 
(rektangelns område visas i detalj i figur 26)  

Figur 26. Yrkesgrupp 1, detaljerad bild av 
löneutvecklingen mellan år 2009 och 2011. 
Varje linje symboliserar en person.  



 

 

45 

I yrkesgrupp 2 har den relativa placeringen i löneläge i stort sett varit likadan från 2009 till 

2011 (se figur 28). Man ser i figur 28 att den person som har legat lägst i lön 2010 har fått en 

något större löneförhöjning än de andra och därmed har lönespridningen i gruppen minskat. 

Lönespridningen 2010 var 660 kronor och 2011 är lönespridningen 625 kronor (se tabell 5). 

 

Figur 29 nedanför visar löneutvecklingen i yrkesgrupp 3. Man ser där hur de som varit 

nyanställda relativt snabbt har arbetat sig ikapp de andras lönenivå. Även i denna grupp ses ett 

mönster i att den relativa löneplaceringen följer med år från år. I Figur 30, som visar en 

detaljerad bild över utvecklingen 2009 till 2011, ser man att en person avviker från övrigas 

mönster genom att ha en brantare löneutveckling. I tabell 6 på föregående sida kan utläsas att 

två personer år 2011 har en månadslön på 23326 kronor. Även i denna grupp har 

lönespridningen minskat det senaste året från att ha varit 1140 kronor 2010 till att bli 1050 

kronor 2011. Förklaringen till det är att den som ligger lägst i lön har fått en löneökning som 

gjort att personen närmat sig de andras lönenivå (se figur 30).  

Figur 27. Yrkesgrupp 2, översiktlig bild av 
löneutveckling för varje person. Kronor.  
(rektangelns område visas i detalj i figur 28)  

Figur 28. Yrkesgrupp 2, detaljerad bild av 
löneutvecklingen mellan år 2009 och 2011. 
Varje linje symboliserar en person. 

Figur 29. Yrkesgrupp 3, översiktlig bild av 
löneutveckling för varje person. Kronor. 
(rektangelns område visas i detalj i figur 30)  

Figur 30. Yrkesgrupp 3, detaljerad bild av 
löneutvecklingen mellan år 2009 och 2011. 
Varje linje symboliserar en person.  
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5. Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visar att individuell lönesättning gett upphov till starka känslor men inte 

några ”större” löneskillnader. Man kan fråga sig, varför är det så?  

Lönesättningen ska enligt kollektivavtalet syfta till att skapa en attraktiv och effektiv 

arbetsplats (HÖK 10, bilaga 1). I delstudie 1 framgick tydligt att brandmännen inte upplevde 

att individuell lönesättning bidrog till att göra deras arbetsplats varken mer attraktiv eller 

effektiv. I stället berättade de intervjuade om att stämningen blivit sämre, hur det känns 

tråkigare att åka till jobbet och att de även ser stora risker med att införa individuella löner 

hos dem. Varför vill man ändå från arbetsgivarens sida införa individuella löner när 

motståndet mot det verkar vara så kompakt på denna arbetsplats? I kollektivavtalet påstås 

bestämt att ett positivt samband mellan lön, motivation och resultat skall råda (HÖK 10, 

bilaga 1). Alsterdal och Wallenberg (2005) menar däremot att individuell lön under fel 

förhållanden kan ge upphov till negativa konsekvenser. Vilka är då dessa felaktiga 

förhållanden? 

Bonhet och Eaton (2003) har i en studie undersökt vilka grundläggande förutsättningar 

som behövs för att prestationsbaserad lönesättning ska fungera och menar att 

prestationsbaserad lönesättning kan fungera om: (a) anställda genomför en väldefinierad 

arbetsuppgift; (b) resultatet är klart mätbart; (c) resultatet kan härledas till en individs 

prestation; (d) medarbetarna främst arbetar för lönen; (e) medarbetarna främst bryr sig om sin 

reella lönenivå. De menar dock att dessa faktorer är svåra att uppnå i praktiken och att många 

i dagens arbetsliv ställs inför komplexa arbetssituationer som är svåra att mäta och dessutom 

bygger på lagarbete. Bonhet och Eaton menar även att de allra flesta forskare idag kommit 

fram till att människor inte främst arbetar för pengar och att detta verkar vara extra tydligt för 

människor inom offentlig sektor. Dessutom anser de att människor är mindre intresserade av 

sin reella lönenivå än den relativa jämfört med andras lönenivå. Bohnet och Eatons lista vill 

jag även utöka med att individuell lönesättning kan fungera om: (f) bättre prestationer 

verkligen kan leda till en löneökning (Alsterdal & Wallenberg 2005).  

En åsikt som dök upp under intervjuerna med brandmännen var att individuell 

lönesättning inte kan fungera så länge systemet bygger på en gemensam lönepott och att om 

en person ska få mer i lön måste någon annan få mindre. Turneringsteorin menar precis 
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tvärtemot att det är lönespridningen som skapar motivation hos medarbetarna då en tävlan 

uppstår om att förbättra sig (Lazear och Rosen 1981).  

Med tanke på det Pfeffer (1998) har beskrivit kring ”självuppfyllande profetior” känns 

det tveksamt att cheferna skall dela upp sina medarbetare i bättre och sämre genom att tilldela 

dem olika stora löner. Genom att ”pressa/tillåta” cheferna att differentiera lönerna i en 

arbetsgrupp ger man dem samtidigt ett verktyg som riskerar att fel använt leda till negativa 

konsekvenser, exempelvis minskad motivation. Av resultaten i delstudie 2 framgår att 

lönespridningen i praktiken inte handlar om så stora summor och framförallt har ingen individ 

höjt sig långt över de andra. Det verkar ”omöjligt” för en individ att genom bra prestationer 

exempelvis höja sin lön till 25000 kronor om gruppens övriga löneläge ligger på 23000 

kronor. De små löneskillnaderna som finns inom grupperna framstår vara av ett symboliskt 

värde. Vad är det då man vill markera med lönesättningen? Svaret är troligtvis att man vill 

markera om medarbetaren har gjort ett bra eller mindre bra arbete under året. Kollektivavtalet 

(HÖK 10) stadgar att lönen ska avspegla uppnådda mål och resultat. En av de intervjuade 

brandmännen lyfte fram att han ansåg att risken kunde vara att lönesättningen kunde avspegla 

hur duktig man var på att prata för sig. Om man gör en sökning på internet på frasen ”lyckas 

på lönesamtalet kommunal” dyker ett flertal sidor från bland annat olika fackförbund upp där 

det uteslutande nämns tips kring att man ska vara väl förberedd och träna på sina argument. 

Som kontrast har jag inte hittat någon alls som ger rådet till att lyckas med lönesamtalet i stil 

med detta: ”Arbeta bra och lita på att chefen gör en rättvis bedömning”. Retoriska 

färdigheter verkar helt tydligt vara det som förespråkas (givetvis förutsätts att man har gjort 

ett bra arbete).  

Jag anser att målet med personalpolitik rimligtvis borde vara att bidra till förbättring av 

verksamheten och att en förutsättning för att lyckas är att man har chefer och medarbetare 

som trivs på sin arbetsplats. En självklarhet vore då att lyssna på cheferna och medarbetarnas 

förslag om hur de vill att lönesättningssystemet ska fungera hos dem. Även om 

kollektivavtalet säger att lönesättningen ska vara differentierad så kan det ju inte vara något 

självändamål. Av kollektivavtalet framgår att lönesättningen syftar till att göra arbetsplatsen 

effektiv och attraktiv, vilket jag anser borde väga tyngre än att lönen ska vara differentierad. 

Om differentierad lön bedöms medföra att arbetsplatsen fungerar sämre kan det inte finnas 

någon anledning till varför man inte kan tillåta att göra på annat sätt vid lönesättningen. 

Kollektivavtalet är även decentraliserat i syfte att varje kommun och arbetsplats ska kunna 

hitta den form för lönesättning som de anser passar just deras förutsättningar bäst. Om man i 
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någon förvaltning bedömer att prestationsbaserad lönesättning inte är bra för dem borde det 

övergripande målet väga tyngre än kravet på att lönerna ska vara differentierade. 

I ett telefonsamtal med Owe Halvors, som är ordförande i ett kontaktnät inom Kommunal 

för branschfrågor inom räddningstjänsten, berättar han att räddningstjänsten jag studerat bara 

är ett av flera exempel där individuell lönesättning inte fungerar tillfredställande. Han känner 

inte till någon kommun i Sverige som hittat ett fungerande individuellt lönesystem inom 

räddningstjänsten (Owe Halvors, personligt samtal 3 maj 2011). 

 

Tankar kring löneskillnader 

Ett mönster jag observerat är att det kommer nya medarbetare som börjar relativt lågt i lön, 

snabbt arbetar sig upp och hamnar i nivå med de andras löner. Det är ingen som sticker iväg 

uppåt och man skulle nästan kunna säga att man slår i ett tak. Dock har lönespridningen inom 

alla de undersökta arbetsgrupperna ökat sedan införandet av individuella löner. Om det är ett 

mått på framgång låter jag vara osagt. Frågan jag bedömer mer intressant är vilka känslor och 

prestationer dessa skillnader har gett upphov till. Har det bidragit till mer motiverade och 

bättre presterande medarbetare och arbetsgrupper? Eller har skillnaderna medfört det 

motsatta…? 

 

 

”Ska man få utveckling i någonting måste man våga prata om det.” 

Personalstrateg på Tekniska förvaltningen 
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Metoddiskussion 

 
Delstudie 1 

Telefonintervjuerna fungerade bra och det går inte att komma bort ifrån att det är tidsödande 

att transkribera allt intervjumaterial. Dock har det varit mycket bra att jag inte valde att 

utesluta några delar eftersom jag nu på ett enkelt sätt under analysprocessen har kunnat gå 

tillbaka och studera intervjuerna i sin helhet. Längden på intervjuerna varierade kraftigt men 

även de kortaste intervjuerna gav bra svar på mina forskningsfrågor. 

 Jag har inte upplevt att jag som intervjuare har påverkat de intervjuades åsikter. 

Brandmännens åsikter har varit mycket tydliga, framförallt när det gällt attityden till 

individuell lönesättning samt vilka fördelar och nackdelar man kunnat se. Frågan om vilket 

lönesättningssystem brandmännen föredrar har jag upplevt som lite åt det spekulativa hållet 

och det har varit något svårare att säga ”hur man vill ha det” än ”hur man inte vill ha det”.  

 

Delstudie 2 

I början av studien hade jag endast ett klart syfte med vad jag ville göra, att studera 

löneutvecklingen. Jag hade uppfattningen att jag inte skulle kunna mäta lönespridningen på 

ett tillförlitligt sätt om jag inte definierade vad som var en ”naturlig” löneökning och därför 

valde att sortera bort uppgifter från de individer som ändrat kategori, samt bara ta med löner 

från de som varit anställda två på varandra följande år. Men med den metod jag nu arbetat 

fram för att studera löneutvecklingen hade jag inte behövt göra detta urval. Bitarna har fallit 

på plats under arbetets gång och efter att upptäckt den ”robusta metoden” för att beräkna 

lönespridning har jag känt betydligt större tilltro till att uttala mig om hur lönerna utvecklats.  
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6. Förslag till vidare forskning 

 
Individuell lön inom kommunal sektor är en fråga som berör och som det även är viktigt att 

skapa en öppen diskussion om. Den här studien har visat att individuella löner gett upphov till 

starkt missnöje inom en kontext (räddningstjänsten). Fler studier behövs för att undersöka 

konsekvenser av införandet av individuella löner även inom andra grupper.  

 Mitt förslag till forskningsupplägg är att studera hur lönestatistiken har utvecklat sig och 

därefter gå in mer i detalj i grupperna och undersöka känslor och attityder. Exempelvis skulle 

en studie kunna undersöka effekterna av att: (a) få en relativt de andra i arbetsgruppen stor 

löneökning; (b) få en relativt de andra i arbetsgruppen liten löneökning; (c) vara en av dem 

som hamnar mittemellan.  
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Bilagor 

 
1. Intervjuguide 1 

2. Intervjuguide 2 

3. Kategoriindelning 

4. Resultatdiagram och tabeller 

5. Programkod 

6. Robust metod 



Bilaga 1. Intervjuguide 1 

 
1. Kollektivavtalet mellan SKL och Kommunal 

Paragraf 1 i bilaga 1 till HÖK 10 anger de grundläggande principerna för lönesättning. 
 
§ 1 Grundläggande principer för lönesättningen  
Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen.  
Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska 
stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara 
individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att 
rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställnings-villkoren. Syftet är att skapa en process där 
arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation 
och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, 
förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.  

 
- Vad tänker du kring meningarna? 

o Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för 
verksamheten.  

o Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet.  

o Därför ska lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål 
och resultat.  

 
2. Förutsättningar för individuell lönesättning 

- Vilka förutsättningar anser du måste finnas för att individuell lönesättning ska 
fungera? 

- Upplever du dem möjliga att uppnå på din arbetsplats? 
- Hur ser era lönekriterier ut? 

 
3. Konsekvenser med individuell lönesättning 

- Positiva sidor 
- Negativa sidor 
- Vilka attityder till individuell lönesättning upplever du finns på arbetsplatsen? 

 
4. Eventuella alternativ till  dagens individuella lönesättning 

- Hur skulle du vilja att lönesättningen fungerade? 
- Rättvis lönesättning? 

 
- Vilken metod av nedanstående tror du fungerar bäst på din arbetsplats? 

o Individuella belöningar utifrån individuella prestationer 
o Gruppbelöningar utifrån en gemensam prestation 
o Belöningar som tillfaller alla i organisationen (Räddningstjänsten) 

 
5. Relationen med arbetsgivaren 

- Hur upplever du att arbetsgivaren lyssnar till dina synpunkter? 
 
6. Övrigt 

- Något jag glömt att ta upp som du tycker är viktigt att jag belyser? 
  



Bilaga 2. Intervjuguide 2 

 
Hej, 
Jag heter Thomas Johansson och är student vid personalvetarprogrammet på Umeå 
Universitet. Jag håller på att skriva en C-uppsats om individuella löner och har förstått att det 
är en mycket omdiskuterad fråga på er arbetsplats. Jag vill förtydliga att jag inte skriver 
uppsatsen på uppdrag åt Xxxx kommun, utan att den skrivs med universitet som 
uppdragsgivare. 
 
Mitt syfte med uppsatsen är att belysa de attityder till individuell lönesättning som finns på 
brandstationen. En intervju med dig är en mycket viktig del för att få en uppfattning om 
attityderna.  
  
Ditt deltagande är givetvis frivilligt och dina svar kommer att behandlas så att du är anonym i 
rapporten. Jag har tre frågor jag vill ställa och beräknar att intervjun inte tar mer än fem 
minuter, men vill du prata längre är jag öppen för det. 
 
Är det ok att jag spelar in samtalet? 
 

1.  Vad är din inställning till  individuella löner? 
2.  Hur skulle du vilja att lönesättningen fungerade på er arbetsplats? 
3.  Något annat du vill  ta upp? 

 
Eventuella följdfrågor. 
 
 
 
 
 
 

 

  



Bilaga 3. Kategoriindelning 
   ARBETARE  TJÄNSTEMAN forts. 

Arbetsförkortning Beskrivning Indelning  Arbetsförkortning Beskrivning Indelning 
Anlarb Anläggningsarbetare Medarb 

 
Admin Administratör Medarb 

Cafe Cafeteriabiträde Medarb 
 

Assisten Assistent Medarb 
Deponarb Deponiarbetare Medarb 

 
Avfing Avfallsingenjör Medarb 

Driftrep Driftreparatör Medarb 
 

Drifting Driftingenjör Medarb 
Förarb Förrådsarbetare Medarb 

 
Drifttek Drifttekniker Medarb 

Förare Maskinförare Medarb 
 

Ekoass Ekonomiassistent Medarb 
Förådman Förrådsman Medarb 

 
Ekonadm Ekonomiadministratör Medarb 

Garavakt Garagevakt Medarb 
 

Ekonom Ekonom Medarb 
Gatbeltk Gatubelysningstekniker Medarb 

 
Förådfrv Förrådsförvaltare Medarb 

Gatbemon Gatubelysningsmontör Medarb 
 

Gatuing Gatuingenjör Medarb 
Grovdive Grov-& diversearbetare Medarb 

 
Gatukamr Förvaltningskamrer Medarb 

Hamnarb Hamnarbetare Medarb 
 

GIStekn GIS tekniker Medarb 
Hjälpare Hjälpare Medarb 

 
HandlUtr Handläggare/utredare Medarb 

Idrpltvm Idrottsplatsvaktmästare Medarb 
 

Informör Informatör Medarb 
Kundmott Kundmottagare Medarb 

 
Infotekn Infotekniker Medarb 

Lastbfö Lastbilsförare Medarb 
 

Ingenjör Ingenjör Medarb 
Maskför Maskinförare Medarb 

 
Inglnfmt Ingenjör/informatör Medarb 

Miljöarb Miljöarbetare Medarb 
 

Kartass Kartassistent Medarb 
Mätjust Mätarjusterare Medarb 

 
Karttekn Karttekniker Medarb 

Mättekfö Förste mättekniker Medarb 
 

Labas/te Labbassistent/tekniker Medarb 
Mättekn Mätartekniker Medarb 

 
Landsing Landskapsingenjör Medarb 

Nyanlarb Nyanläggningsarbetare Medarb 
 

Lskarkit Landskapsarkitekt Medarb 
Parkarb Parkarbetare Medarb 

 
Löneadmi Löneadministratör Medarb 

Parkerva Parkeringsvakt Medarb 
 

Löneass Löneassistent Medarb 
Parklpla Park/idrottshallsarbetare Medarb 

 
Lönesamo Lönesamordnare Medarb 

Reparatö Reparatör Medarb 
 

Markning Markingenjör Medarb 
Rörntekn Rörnätstekniker Medarb 

 
Miljing Miljöingenjör Medarb 

Servman Serviceman Medarb 
 

Nämndsek Nämdsekreterare Medarb 
Skorsten Skorstensfejare Medarb 

 
Parking Parkingenjör Medarb 

Skorstf Skorstensfejare Medarb 
 

Parkprjt Parkprojektör Medarb 
Specbifö Specialbilsförare Medarb 

 
Persoman Personalman Medarb 

Spolbilf Spolbilsförare Medarb 
 

Perstrat Personalstrateg Medarb 
Trafiköv Trafikövervakare Medarb 

 
Planetek Planeringstekniker Medarb 

Traktför Traktorförare Medarb 
 

Planing Planeringsingenjör Medarb 
Träarb Träarbetare Medarb 

 
Proceing Processingenjör Medarb 

Vrkstsni Verkstadssnickare Medarb 
 

Proding Produktionsingenjör Medarb 
Väghyvfö Väghyvelförare Medarb 

 
Prodtekn Produktionstekniker Medarb 

Prakt Praktikant Prakt 
 

Projekta Projektadministratör Medarb 
Teknrak Teknikerpraktikant Prakt 

 
Projektö Projektör Medarb 

Ungdres Ungdomsresurs Prakt 
 

Registra Registrator Medarb 
   

 
Renhing Renhållningsingenjör Medarb 

TJÄNSTEMAN  Trafikad Trafikadministratör Medarb 
Arbetsförkortning Beskrivning Indelning  Trafikas Trafikassistent Medarb 
Admin ch Administrativ chef Chef 

 
Trafikin Trafikingenjör Medarb 

Avdchef Avdelningschef Chef 
 

Trafikpl Trafikplanerare Medarb 
Enhetchf Enhetschef Chef 

 
Trafing Trafikingenjör Medarb 

Förvchef Förvaltningschef Chef 
 

Träding Trädgårdsingenjör Medarb 
Hamnchef Hamnchef Chef 

 
Utredare Utredare Medarb 

Hamnkapt Hamnkapten Chef 
 

Utreding Utredningsingenjör Medarb 
Mskchfar Maskinchef fartyg Chef 

 
VA tek VA tekniker Medarb 

Omrchef Områdeschef Chef 
 

VA-ing VA-ingenjör Medarb 
Produkch Produktionschef Chef 

 
VA-inst VA-installatör Medarb 

Projchea Projektchef Chef 
 

WEB-red WEB redaktör Medarb 
Sektch Sektionschef Chef 

 
Trainee Trainee Medarb 

Servchef Servicechef Chef 
 

   
Arbled Arbetsledare Ledare 

 
   

Arbledbi Bitr arbetsledare Ledare 
 

   
Grupleda Gruppledare Ledare 

 
   

Projled Projektledare Ledare 
 

   
Servled Serviceledare Ledare 

 
   

Staträmä Stadsträdgårdsmästare Ledare 
 

   
Tspled Transportledare Ledare 

 
   

Utveled Utvecklingsledare Ledare 
 

   
Verkmäst Verkmästare Ledare 

 
   



Bilaga 4. Resultatdiagram och tabeller 
 

Arbetare  

 

Tabell 4.1 Löneökningen i kronor, Arbetare 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N 163 205 203 209 219 210 170 

Medel 544 604 241 1360 778 510 525 

Min 0 175 0* 0 175 85 250 

10:e perc 450 400 0* 705 525 368 305 

20:e perc 450 460 0* 1116 600 432 440 

Median 500 500 0* 1368 720 460 480 

80:e perc 600 660 600 1586 900 550 590 

90:e perc 805 954 677 1795 1020 755 680 

Max 2000 2500 4000 5010 2646 2000 2219 
 

* Löneökningen uteblev p.g.a. förseningar i avtalsförhandling 

Tabell 4.2 Månadslön i kronor, Arbetare 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N 164 205 203 210 219 210 170 

Medel 18873 19159 19381 20540 21049 21403 22358 

Min 17475 14675 14900 15000 15600 15685 16100 

10:e perc 18450 18290 18542 19557 18600 18770 21565 

20:e perc 18500 18834 18950 20261 20720 21106 21940 

Median 18700 19160 19300 20560 21255 21745 22319 

80:e perc 19200 19648 19802 21149 21900 22437 22972 

90:e perc 19300 19960 20400 21735 22410 22784 23325 

Max 31700 32600 33700 23970 25470 25470 25210 

        
Spridning, kvot       
Robust  1,08 1,10 1,15 1,12 1,12 1,17 1,16 

Percentil 
90:e/10:e perc 

1,05 1,09 1,10 1,11 1,20 1,21 1,08 

        
Spridning, absoluta tal      
Robust 
differens 

1500 1900 2765 2320 2490 3400 3250 

Percentil 
90:e-10:e perc 

850 1670 1858 2178 3810 4014 1760 

 

Figur 4.4. Lådagram över månadslönen i kronor, Arbetare. 
Pilarna symboliserar hur medianen skulle ha utvecklats om den 
följt inflationen. (Inflationen uträknad med prisomräknaren på 
SCB:s hemsida. Enstaka observation förekommer ovanför 
27500) N = se tabell 4.2 

 

Figur 4.3 Lådagram över löneökningen i kronor, Arbetare. 
(Enstaka observation förekommer ovanför 3500) N = se tabell 4.1 
 

Figur 4.1 Relativ lönespridning mätt med olika  
metoder, Arbetare  

 

Figur 4.2 Lönespridning i absoluta tal mätt med  
olika metoder, Arbetare.  

 



Tjänstemän 
  

 

 
 

  
 

 

Tabell 4.3 Löneökningen i kronor, Tjänstemän 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N 98 109 105 110 106 113 93 

Medel 705 926 927 1028 1143 606 557 

Min 200 500 0 0 0 200 200 

10:e perc 400 570 515 650 633 381 280 

20:e perc 400 610 604 700 714 400 350 

Median 600 950 825 921 1023 480 415 

80:e perc 1050 1100 1220 1340 1430 700 800 

90:e perc 1400 1300 1470 1500 1633 972 900 

Max 1500 2000 3500 3007 4500 2700 2500 

 

Tabell 4.4 Månadslön i kronor, Tjänstemän 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N 98 112 111 114 112 117 104 

Medel 21850 23178 24162 25084 26097 26854 27644 

Min 17350 17950 18550 19425 20125 20325 21650 

10:e perc 18045 19150 19920 20580 21400 21950 22600 

20:e perc 19060 19952 20760 21416 22648 23092 23640 

Median 19750 21575 22835 23865 24940 25880 26425 

80:e perc 23520 24888 25580 27000 27676 28850 30400 

90:e perc 28910 29793 31040 32075 33176 34476 35360 

Max 38750 52000 54000 54000 58500 61000 63500 

        
Spridning, kvot     

Robust  1,61 1,68 1,73 1,77 1,68 1,70 1,71 

Percentil 
90:e/10:e perc 

1,60 1,56 1,56 1,56 1,55 1,57 1,56 

        
Spridning, absoluta tal    

Robust 
differens 

10550 12125 13550 14900 13675 14175 15350 

Percentil 
90:e-10:e perc 

10865 10643 11120 11495 11776 12526 12760 

 

Figur 4.7 Lådagram över löneökningen i kronor, Tjänstemän. 
(Enstaka observation förekommer ovanför 3500) N = se tabell 4.3 
 

Figur 4.8 Lådagram över månadslönen i kronor, Tjänstemän. 
Pilarna symboliserar hur medianen skulle ha utvecklats om den 
följt inflationen. (Inflationen uträknad med prisomräknaren på 
SCB:s hemsida). (Enstaka observation förekommer ovanför 
475000) N = se tabell 4.4 

 

Figur 4.5 Relativ lönespridning mätt med olika  
metoder, Tjänstemän.  

 

Figur 4.6 Lönespridning i absoluta tal mätt med  
olika metoder, Tjänstemän.  

 



 
Yrkesgrupp 1 

 

  

Tabell 4.5 Löneökningen i kronor, yrkesgrupp 1 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N 29 30 23 27 25 24 24 

Medel 521 506 20 1429 717 453 439 

Min 0 230 0* 1165 330 300 250 

10:e perc 500 355 0* 1165 489 370 250 

20:e perc 500 452 0* 1285 661 440 350 

Median 500 500 0* 1365 720 445 465 

80:e perc 500 600 0* 1530 793 460 500 

90:e perc 600 645 0* 1694 835 580 605 

Max 1000 650 460 2370 1100 580 605 
 

* Löneökningen uteblev p.g.a. förseningar i avtalsförhandling 

 

Tabell 4.6 Månadslön i kronor, yrkesgrupp 1 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N 29 30 23 27 25 24 24 

Medel 18717 19223 19247 20614 21309 21599 22038 

Min 18200 18700 18950 20070 20825 18960 19360 

10:e perc 18700 18960 19100 20245 20913 21300 21650 

20:e perc 18700 19110 19158 20422 20998 21435 21755 

Median 18700 19200 19200 20595 21244 21704 22154 

80:e perc 18700 19300 19300 20730 21458 21900 22405 

90:e perc 18700 19350 19620 21034 21715 22085 22638 

Max 19200 19800 19800 21750 22490 22325 22930 

        
Spridning, kvot   

Robust  1,00 1,02 1,02 1,04 1,04 1,05 1,06 

Percentil 
90:e/10:e perc 

1,00 1,02 1,03 1,04 1,04 1,04 1,05 

Percentil 
80:e/20:e perc 

1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 

        
Spridning, absoluta tal  

Robust diff 0 405 400 815 920 1060 1315 

Percentil 
90:e-10:e perc 

0 390 520 789 802 785 988 

Percentil 
80:e-20:e perc 

0 190 142 308 460 465 650 

 

Figur 4.11 Lådagram över löneökningen i kronor, yrkesgrupp 1 
N = se tabell 4.5 
 

Figur 4.12 Lådagram över månadslönen i kronor, yrkesgrupp 1 
N = se tabell 4.6 
 

Figur 4.9 Relativ lönespridning mätt med olika 
metoder, yrkesgrupp 1. 

 

Figur 4.10 Lönespridning i absoluta tal mätt  
med olika metoder, yrkesgrupp 1. 

 



Yrkesgrupp 2 

 

  
 

 
 

 

 

Figur 4.13 Relativ lönespridning mätt med olika  
metoder, yrkesgrupp 2.  

 

Figur 4.14 Lönespridning i absoluta tal mätt  
med olika metoder, yrkesgrupp 2.  

 

Tabell 4.7 Löneökningen i kronor, yrkesgrupp 2 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N 18 18 18 17 18 14 15 

Medel 605 532 22 1358 745 812 590 

Min 355 450 0* 1000 500 705 470 

10:e perc 355 450 0* 1203 575 708 470 

20:e perc 355 490 0* 1293 647 755 470 

Median 805 525 0* 1320 742 805 510 

80:e perc 805 580 0* 1442 810 890 548 

90:e perc 805 610 156 1550 921 930 1106 

Max 805 700 250 1800 1150 970 1790 
 

* Löneökningen uteblev p.g.a. förseningar i avtalsförhandling 

 

Tabell 4.8 Månadslön i kronor, yrkesgrupp 2 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N 18 18 18 17 18 14 15 

Medel 18827 19359 19367 20761 21464 22276 22602 

Min 18605 19130 19025 20559 21150 21960 20650 

10:e perc 18605 19175 19183 20632 21321 22050 21610 

20:e perc 18855 19305 19305 20662 21450 22165 22539 

Median 18855 19380 19380 20745 21453 22205 22675 

80:e perc 18855 19435 19435 20867 21500 22390 22900 

90:e perc 18855 19465 19480 21000 21605 22555 23056 

Max 18855 19555 19700 21000 21650 22620 23140 

        
Spridning, kvot 

Robust  1,00 1,01 1,01 1,02 1,00 1,03 1,03 

Percentil 
90:e/10:e perc 

1,01 1,02 1,02 1,02 1,01 1,02 1,07 

Percentil 
80:e/20:e perc 

1,00 1,01 1,01 1,01 1,00 1,01 1,02 

        
Spridning, absoluta tal      

Robust diff 0 150 255 441 51 660 625 

Percentil 
90:e-10:e perc 

250 290 297 368 284 505 1446 

Percentil 
80:e-20:e perc 

0 130 130 205 50 225 361 

 

Figur 4.15 Lådagram över löneökningen i kronor, yrkesgrupp 2 
N = se tabell 4.7 
 

Figur 4.16 Lådagram över månadslönen i kronor, yrkesgrupp 2 
N = se tabell 4.8 
 



Yrkesgrupp 3 

 

 
 
  

 
 

Figur 4.17 Relativ lönespridning mätt med olika metoder, 
yrkesgrupp 3. 

 

Figur 4.18 Lönespridning i absoluta tal mätt med olika 
metoder, yrkesgrupp 3.  

 

Tabell 4.9 Löneökningen i kronor, yrkesgrupp 3 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N 6 11 15 17 17 16 17 

Medel 683 910 267 1672 791 462 464 

Min 600 660 0 1000 500 442 400 

10:e perc 600 660 0* 1000 532 442 432 

20:e perc 600 660 0* 1590 540 442 440 

Median 600 800 0* 1650 600 460 440 

80:e perc 900 1176 600 1876 1140 500 536 

90:e perc 1100 1852 1000 2100 1432 500 536 

Max 1100 2000 1600 2500 2600 500 536 
 

* Löneökningen uteblev p.g.a. förseningar i avtalsförhandling 

Tabell 4.10 Månadslön i kronor, yrkesgrupp 3 
 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N 6 11 15 17 17 16 17 

Medel 19383 19646 19804 21088 21622 22280 22550 

Min 19300 17500 18050 15900 18400 18860 19260 

10:e perc 19300 17610 18680 19260 18480 20876 19452 

20:e perc 19300 18814 19680 20370 21240 21897 22276 

Median 19300 19960 19960 21550 22090 22591 22972 

80:e perc 19600 20100 20072 21750 22290 22767 23231 

90:e perc 19800 20500 20300 21906 22316 22817 23326 

Max 19800 20600 20600 22250 22420 22880 23326 

        
Spridning, kvot      

Robust  1,00 1,01 1,02 1,01 1,06 1,05 1,05 

Percentil 
90:e/10:e perc 

1,03 1,16 1,09 1,14 1,21 1,09 1,20 

Percentil 
80:e/20:e perc 

1,02 1,07 1,02 1,07 1,05 1,04 1,04 

        
Spridning, absoluta tal    

Robust diff 0 140 300 270 1180 1140 1050 

Percentil 
90:e-10:e perc 

500 2890 1620 2646 3836 1941 3874 

Percentil 
80:e-20:e perc 

300 1286 392 1380 1050 870 955 

 

Figur 4.19 Lådagram över löneökningen i kronor, yrkesgrupp 3 
N = se tabell 4.9 
 

 

Figur 4.20 Lådagram över månadslönen i kronor, yrkesgrupp 3 
N =se tabell 4.10 (År 2008 finns en lön på 15900 kronor vilken 
inte visas då y-axeln är bruten vid 18000 kronor) 

 



Bilaga 5. Programkod 
 
Nedan följer en översiktlig beskrivning av vilka beräkningar som gjorts (för mer detaljerad 
information kontakta författaren). 
 
1. De ursprungliga listorna innehöll information om individens födelsedag (ej de fyra sista 
siffrorna), arbetsbenämning, lön, sysselsättningsgrad, förnamn och datum för lönesättning. 

 
Exempel: 650311; Reparatö; 17700; 1,000; Kalle; 2005-01-01 

 561014; Assisten; 8800; 0,500; Kajsa; 2005-04-01 

 
2. För att göra jämförelser rättvisa mellan personer med olika sysselsättningsgrad har en 
normaliserad lön beräknats för alla personer. Denna normaliserade lön har sedan varit 
utgångspunkt för vidare beräkningar. (normaliserad lön = lön / sysselsättningsgrad) 
 
3. För varje arbetsbenämning har en kategori hämtats ur en uppslagstabell där varje 
arbetsbenämning mappar (jämförs) mot någon av kategorierna Tjänsteman eller Kollektiv. 
Vidare har även varje arbetsbenämning mappats mot chefskategori: Medarbetare, Chef, 
Ledare, Prakt.  
 
4. Om samma person påträffas vid flera tillfällen under samma år (p.g.a. flera 
löneförändringar samma år) har den högsta lönen av dessa sparats.  
 
5. Resultattabellen utgick från löneutveckling mellan två på varandra följande år. Om en unik 
person påträffas i både listan för år ”xxxx” och i listan för år ”xxxx + 1” har löneförändringen 
räknats ut mellan dessa år enligt följande: 
 

Absolut lönedifferens (förändring i antal kronor) = Norm. lön år 2 – Norm. lön år 1 
Relativ lönedifferens (förändring i procent) = Norm. lön år 2 / Norm. lön år 1 

  
6. Slutligen har det kontrollerats om kategori eller chefskategori har ändrats mellan de två 
åren. Har ingen av dem förändrats så sparas följande i resultattabellen: 

 
Information om vilka år differensen avser Arbetskategori - för år 2 av de två åren 
Unikt ID baserat på födelsedag och namn Chefskategori - för år 2 av de två åren 
Absolut lönedifferens Sysselsättningsgrad - för år 2 av de två åren 
Relativ lönedifferens Förändring av Sysselsättningsgrad 
Normaliserad lön" - för år 2 av de två åren Förändring av Arbetsbenämning 
Arbetsbenämning" - för år 2 av de två åren  

 

7. Om någon person har bytt mellan kategori eller chefskategori har också ovanstående 
information sparats med undantaget att variablerna ”Absolut lönedifferens” och ”Relativ 
lönedifferens” inte har registrerats. 
 
Resultattabellen kompletterades därefter manuellt med en variabel för kön. Då information 
om individens sista fyra siffror inte fanns i materialet (3:e siffran indikerar kön) har 
könsindelningen gjorts genom att utgå från personens förnamn. Jag har utgått från min egen 
förförståelse om namnet tillhör en man eller kvinna. I några enstaka fall har jag googlat 
namnet för att ”ta reda på” vilket kön namnet verkar höra till. Av totalt 453 personer har jag 
avstått från att ”avgöra” kön på 3 personer utifrån anledningen att jag inte känt mig säker på 
hur jag ska placera in namnet.   



Bilaga 6. Robust metod 
 
En mer robust metod för att mäta lönespridning i små grupper 
 
Bakgrund 
I strävan att studera löneutvecklingen inom ramen för delstudie 2 letade jag efter ett bra mått 
att mäta lönespridning. Den metod som enligt min uppfattning förekommer flitigast vid 
mätningar av SCB verkar vara att räkna ut kvoten mellan den 90:e percentilen och den 10:e 
percentilen. Jag insåg dock när jag ritade upp ”lådagrammen” över löneutvecklingen att 
kvoten mellan den 90:e och 10:e percentilen inte skulle ge något bra resultat i de små grupper 
som jag valt att studera, då de skulle påverkas stort av extremvärden. Jag provade då att i 
stället beräkna kvoten mellan den 80:e och 20:e percentilen men inte heller det mätte 
lönespridningen speciellt bra i de små grupperna (se figur 23). Metoden att utgå från ett 
percentilmått är dock generellt inte dålig när man utgår från stora datamängder med många 
mätpunkter.  

Jag har sökt efter flera metoder för att räkna ut lönespridning men inte funnit någon jag 
bedömt tillämpbar och enkel att förstå. Utifrån denna problembild har undersökts en egen 
metod (har aldrig läst om metoden, vet därmed inte om någon annan presenterat den tidigare) 
till att mäta lönespridning i små grupper. Med små grupper anser jag i nuläget allt under 100-
200 personer. Metoden jag valt att använda tar avstamp i John Tukey´s metod att 
beräkna ”outliers”.  
 
Definition ”Robust metod” 
Måttet på lönespridning är kvoten alternativt differensen mellan den största och 
minsta observationen som inte räknas som avvikande (outlier). 
(Se nästa sida för räkneexempel) 
 
Min uppfattning är att ett relativt mått generellt är bättre än absolut mått vid jämförelser 
mellan grupper med skillnad i löneläge. Ett absolut mått (uttryckt i kronor) kan dock vara 
lättare att förstå när det dels gäller att få en uppfattning om hur mycket pengar det rör sig om, 
samt att det fungera väl när endast en grupp studeras eller att olika grupper ligger i samma 
löneläge. 

Att extremvärden utesluts vid beräkningen av lönespridningen medför dock inte att de är 
ointressanta att studera. Snarare är de mycket intressanta att studera då de antingen kan bero 
på något slags fel i materialet eller visa ett värde som är legitimt men av någon anledning 
extremt. För att studera extremvärden enklast har jag använt lådagram i kombination med 
grundmaterialet som beräkningarna utgår från. Metoden förutsätter att någon med stor inblick 
i lönerna inom den organisation studien berör finns att tillfråga i syfte att utreda eventuella 
oklarheter.  
 

Räkneexempel 
Begreppen som används i räkneexemplet är på engelska och de som John Tukey använde när 
han presenterade sin metod för att beräkna boxplot (Howell 2002). Exemplet utgår från 
månadslönerna för yrkesgrupp 2 för 2011. 

 
 
 

 



Tabell 6.1 Yrkesgrupp 2, år 2011, N=15 
Månadslön Antal personer 

20650 o 
22250 o 
22515 o 
22635 o 
22675 ooooo 
22810 o 
22850 o 
22900 oo 
23000 o 
23140 o 
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(*Endast medianens heltal ska ingå i beräkningen av ”Hinge location”. Om medianen slutar med värdet 0,5 ska 
0,5 uteslutas.)  

 

Figur 6.1. Räkneexemplet 
illustrerat i lådagram 


