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Förord 

 

Denna rapport representerar en milstolpe i våra studier inom företagsekonomi med inriktningen 

ledarskap och organisation. Vår undersökning och framskrivning av studien har kunnat 

genomföras tack vare engagerade personer som hjälpt oss på vägen till vårt mål.  

Först och främst vill vi tacka våra respondenter som har ställt upp och avsatt sin arbetstid för 

oss och våra frågor. Ert bidrag har ökat trovärdigheten i vår undersökning och utan era svar 

hade vi inte kunnat utveckla vår analys.   

Vi vill även tacka vår handledare Tommy Borglund för god handledning och hans synpunkter 

som har fått oss att reflektera över våra val och vår slutledning.  

Till sist vill vi tacka våra opponenter som har bidragit till värdefull och relevant återkoppling 

kring vår forskningsfråga och vårt genomförande. 

Vår förhoppning är att studien ska ge våra läsare ökad kunskap kring hur den individuella 

lönesättningen kan påverka arbetsmotivationen. Vi hoppas även att kunna bidra med kunskap 

kring motivationsteorin och att våra slutsatser blir en del av den allmänna diskussionen om den 

individuella lönesättningens effekter på arbetsmotivation. 

 

 

 

Örebro, juli 2018 

 

 

 

Fredrik Dahlberg                  Tova Holm                   Bruno Maras 
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Abstract 

 

For many years, Sweden’s labour market has been characterised by centralised wage practice, 

but today individual wage setting is becoming increasingly popular among companies. Since 

1980, the nation has witnessed drastic changes in terms of norms in wage setting and wage 

distribution. The case study presented here highlights the impact of individual wage setting on 

work motivation amongst blue-collar workers. 

 

The aim of this study is to understand the relationship between individual wage setting and the 

work motivation amongst blue-collar workers at the company Epiroc Rock Drills AB. A 

significant focus has been placed on ascertaining whether individual wage setting is perceived 

as a motivational management control system in the organisation. Regarding research 

methodology in this study, the researchers conducted primary research using a qualitative 

research technique. 

 

The interviews revealed that individual wage setting can be perceived as a motivational force 

by blue-collar workers at Epiroc Rock Drills AB. However, the majority of workers 

interviewed do not see individual wage setting as a primary source of their motivation. These 

workers are more driven by team spirit, being a part of a team, a sense of loyalty to the 

company and a desire to be part of the company’s culture. After presenting the study and its 

results, the later part of this thesis outlines our conclusions and our contribution to motivational 

theory. 

 

Keywords: motivation, individual wage setting, centralised wage system, collective bargaining, 

decentralisation wage, management 
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1. Inledning 
Alfie Kohn (1993), författare inom samhälls- och beteendevetenskap, skriver att belöning via 

exempelvis lön kan ge negativa effekter på arbetsmotivationen. Han menar att externa 

belöningar stimulerar anställda att tappa intresset för arbetsuppgifterna eftersom den anställdes 

jakt på belöningen gör att denne väljer den enklaste vägen dit. Kohn (1993) anser valet av den 

enkla vägen sker på bekostnad av kvalitet, kreativitet och effektivitet. Professor Jeffery Pfeffer 

(1997) anser att hur anställda motiveras är ett viktigt forskningsområde, särskilt utifrån ett 

chefsperspektiv, eftersom lönekostnaderna inom ett företag kan uppgå till stora summor. 

Pfeffer (1997) menar att problemen som det behöver forskas mer kring är i vilken utsträckning 

lönen kan öka arbetsmotivationen. Detta är enligt honom viktigt eftersom vissa företag 

använder lön som det enda styrmedlet inom verksamheten. Lage Carlsson och Jan Wallenberg 

(1999) skriver att många genomförda studier pekar på att bekräftelse ihop med en rättvis lön 

leder till arbetsmotivation. Helena Lindberg (2009) har undersökt om individuell lönesättning 

leder till motivation eller bara stress och ohälsa. Hennes studie visar att individuell lönesättning 

är en löneform som ökar motivationen hos anställda men ökar även risken för ohälsa. Anders 

Eriksson, Magnus Sverke, Johnny Hellgren och Jan Wallenberg (2011) har skrivit om vilka 

konsekvenser lön som styrmedel har för kommunanställdas attityder och prestation. Deras 

studie pekar på att både arbetsklimatet och upplevelser rörande lön har betydelse för anställdas 

attityder och självskattade arbetsprestation. Deras studie visar att lönen spelar en sekundär roll 

och arbetsklimatfaktorerna har en mer primär roll när det gäller arbetsmotivationen. 

Motivationsforskaren Helle Hedegaard Hein (2012) skriver att majoriteten av motivations-

teorierna tog sin form i den tidsepok då efterfrågan på industriarbetare var stor men 

anställningsvillkoren inte var tillräckligt stimulerande för att locka arbetstagarna till den 

industriella sektorn. Hon menar att industrin hade två stora utmaningar: dels hade företagen 

svårigheter att motivera anställda till att överhuvudtaget komma till jobbet och dels hade 

företagens ledare svårt att motivera medarbetarna att prestera när de väl var på jobbet. Vidare 

anser hon att vissa teorier om hur anställda skulle motiveras grundades på forskning som 

kopplade motivation till olika psykologiska faktorer. Andra motivationsteorier hade sin 

utgångspunkt i forskningen kring arbetsmotivation och de villkor inom företagen som påverkar 

den. Enligt Hedegaard Hein (2012) har dessa motivationsteorier en sociologisk inriktning, där 

attityder till arbete och arbetsvillkoren kan kopplas till motivation. 

Nationalekonomerna Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson (2013) anser att Sveriges 

nuvarande lönebildning och företagens lönesättning bidrar till ökad produktivitet inom landet. 

Dessa två nationalekonomer har tittat på olikheter mellan länders långsiktiga ekonomiska 

prestationer och de menar att resultatet av skillnaderna i prestation beror på lokala villkor samt 

nationernas reglering av arbetsmarknaden. Braunerhjelm och Henrekson (2013) anser vidare att 

produktivitet bör ses som en summa av flera styrsystem som tillämpas inom företagen. Dessa 

system ska tillsammans uppmuntra till ökad individuell ansträngning, god fysisk och 

psykosocial arbetsmiljö samt innovation.  

 

  



6 

1.1 Problemformulering 

Hedegaard Heins (2012) beskrivning av de olika motivationsteorierna visar att arbetsmotivation 

kan påverkas genom anställningsvillkor och de lokala arbetsförhållandena inom företaget. 

Vidare har Mattias Bengtsson och Tomas Berglund (2017) i sin forskning visat att vissa 

attityder till arbete påverkar den individuella motivationen. 

Att få betalt för utfört arbete är en självklarhet för de flesta enligt Lena Granqvist och Håkan 

Regnér (2008), som menar att det finns ett samband mellan anställdas löner och deras 

motivation till att prestera. Bengt Larsson, Ylva Ulfsdotter Eriksson och Petra Adolfsson 

(2017) konstaterar att det finns mycket forskning kring sambandet mellan anställdas löner och 

motivation till att prestera. De menar däremot att forskningsresultaten visar på att en minoritet 

av anställda inom företagen uppfattar individuell lönesättning som ett starkt motiverande 

styrmedel. Deras egen enkätstudie kring lönens effekter på motivationen inom den kommunala 

verksamheten visar att endast en tredjedel av respondenterna upplevde att individuell 

lönesättning var tillräckligt motiverande för att de skulle öka sin prestation. Samma 

enkätundersökning visar på att färre än en fjärdedel av respondenterna ansåg att individuell 

lönesättning bidrar till att kommunen uppnår sina verksamhetsmål (Larsson m.fl., 2017). 

Lön och lönesättning förefaller sig vara ett strategiskt verktyg som kan användas av företagets 

ledare för att uppmuntra anställda till ökad individuell ansträngning. Enligt Medlingsinstitutet 

(2018) är närmare 35 procent av alla kollektivavtal sifferlösa vilket möjliggör för företag och 

deras chefer att tillämpa individuell lönesättning som strategi på mer än 800 000 anställda i 

Sverige. Vilka effekter den individuella lönesättningen har på motivationen är, enligt vår 

mening, inte entydigt trots omfattande forskning inom området. 

Larsson m.fl. (2017) menar att tidigare forskning fokuserar mycket på lönens effekter på 

motivation, vilket vi också upplever efter vår granskning av forskningsrapporter inför vår 

studie. Även om det finns forskning som berör kollektivanställda så saknar vi nyanseringen 

kring huruvida vissa typer av yrken kan påverkas olika av individuell lön som motiverande 

styrmedel. 

 

1.2 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur den individuella lönesättningen upplevs bland 

kollektivanställda inom ett tekniskt företag. Vi tror att tekniska företag med stort 

kunskapsbehov lockar till sig en viss typ av individer som motiveras mer av andra faktorer än 

lön. Därför är vi intresserade av att studera hur individuell lönesättning motiverar denna typ av 

anställda. För att förstå samband så har vi studerat insamlat data med hjälp av två motivations-

teorier och vi hoppas att vår analysmodell kommer bidra med kunskap kring motivation. Vi 

hoppas även att våra slutsatser ska bidra till den allmänna diskussionen om den individuella 

lönesättningens effekter på arbetsmotivation. 
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1.3 Frågeställning 

Vi har med denna studie valt att besvara följande frågeställning: 

 Hur upplevs individuell lönesättning som ett motiverande styrmedel bland 

kollektivanställda inom ett tekniskt företag?  

 

1.4 Avgränsning 

Studien fokuserar på kollektivanslutna montörer inom Epiroc AB’s underdivision Epiroc Rock 

Drills AB i Örebro. Vi har valt att i vårt arbete skriva Epiroc när vi syftar till Örebrodivisionen 

och Epiroc AB då vi syftar till huvudbolaget.  

Vi kommer enbart att intervjua montörer som varit anställda i minst ett år eftersom nyanställda 

ingår i en lönetrappa och därför inte omfattas av lönesättande samtal. Forskningsfrågan 

kommer endast att beröra företagets senaste löneprocess Studien kommer inte att omfatta 

kollektivavtalens minimikrav på årlig löneökning, bonusar eller annan prestationsbaserad 

ersättning. Vi kommer inte heller att undersöka sambandet mellan den individuella 

lönesättningen och eventuella effekter som systemet har på sjukskrivningar, 

rehabiliteringsärenden och uppsägningar. 

 

 
2. Teoretisk referensram 

Peter Fredriksson och Robert Topel (2010) anser att fram till och med mitten av 1970-talet har 

svenskarnas levnadsstandard varit den bästa i världen samtidigt som anställdas inkomster varit 

höga jämfört med övriga industriländer. Under högkonjunkturen låg den svenska arbetslösheten 

på cirka två procent och den genomsnittliga löneutvecklingen samt landets produktivitet var 

mycket över dåtidens jämförbara länder. Sveriges ekonomiska tillväxt började stagnera 1975 då 

landets offentliga sektor expanderade kraftigt. För att staten skulle kunna hantera de ökade 

utgifterna i den offentliga sektorn ökade skattetrycket i hela landet.  

Under 1970- och 1980-talets förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer 

fanns det mycket pessimism bland cheferna inom den privata sektorn. Företagen ansåg att de 

centrala förhandlingarna ledde till snedvridna och oproportionerliga krav som inte var 

anpassade till de lokala förhållandena. De centrala avtalen ansågs därmed förstöra 

konkurrensen då samma centrala arbetsvillkor gällde för anställda, oberoende av vilket företag 

inom branschen de arbetade för. Det gick inte att locka och motivera anställda att öka sin 

individuella ansträngning eftersom arbetstagarna kunde göra mindre för samma lön i ett annat 

företag, alternativt fortsätta göra så som de alltid hade gjort och ändå erhålla ersättning som 

motsvarade det som alla andra anställda i företaget fick. Missnöjet bland de privata företagen 

var så stort att arbetsgivarorganisationerna till slut upphörde att ge sitt stöd till de centrala 

förhandlingarna och stora industriella arbetsgivare började tillämpa decentraliserade 

förhandlingar direkt med sina medarbetare och deras tjänstemannafack (Fredriksson och Topel, 

2010). 
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Professor Per Lundborg (2005) skriver att kollektivavtalen, som arbetsgivare och 

arbetstagarorganisationer kom överens om, successivt började finnas i olika omfattningar; 

avtalen kunde vara helt centralt förhandlade med ett generellt definierat ramverk eller vara helt 

sifferlösa och innehålla decentraliserade överenskommelser. Lundborg (2005) menar att i 

samband med tillämpningen av decentraliserad förhandling har differentiering av lönerna mot 

slutet av 1990-talet ökat anmärkningsvärt, både bland tjänstemännen och kollektivanställda 

som jobbar inom den privata sektorn. 

 
2.1 Förväntansteori 

Professor Victor Vroom (1994) beskriver att alla individer väljer att agera på sådant vis som 

leder dem närmast till de belöningar som de värdesätter mest. Individens olika uppfattningar är 

enligt honom grunden till motivation. Han skriver att individens egna uppfattningar inom tre 

specifika faktorer påverkar sammantaget individens motivation. Dessa faktorer definieras enligt 

Vroom (1994) på följande sätt: 

 

1. Förväntan - refererar till individens bedömning på den egna förmågan att utföra en 

arbetsuppgift. Vroom (1994) anser att om individen upplever ställda mål som svåra eller 

otydliga minskar individens förväntan på att dessa kan eller kommer att uppnås. Den 

upplevda svårighetsgraden och otydligheten bidrar till individens upplevelse av kontroll 

och ansvarstagande för det egna arbetet. Han menar att en högre känsla av upplevd 

kontroll av arbetssituationen leder till att individen känner en ökad trygghet och en ökad 

vilja till ansvarstagande, vilket i sin tur leder till ökad arbetsmotivation. 

 

2. Medverkan - hänvisar till individens föreställning om att bra resultat leder till en 

belöning, oavsett om det är monetär eller psykologisk belöning. Vroom (1994) menar 

att individens tilltro till kopplingen mellan prestation och belöning påverkar 

sannolikheten för att individen presterar mer på arbetsplatsen. Om individen saknar eller 

har ett svagt förtroende för sambandet mellan prestation och belöning är sannolikheten 

låg att individen presterar mer än vad hen måste. 

 

3. Värdering - refererar till sambandet mellan individens upplevelse av värdet på 

belöningen i relation till de egna målen. Vroom (1994) skriver att individens personliga 

mål påverkar dennes sammantagna bedömning om arbetsinsatsen är mödan värt. Han 

menar att individen ständigt jämför de negativa och positiva effekterna för att uppnå ett 

visst arbetsresultat. Om de positiva effekterna är större än de negativa, med hänsyn 

taget till individens personliga mål, ökar sannolikheten att individen vill uppnå de 

efterfrågade arbetsresultaten. 

 

Kombinationen av de tre faktorerna som Vroom (1994) har definierat leder till olika 

beteendemönster och definierar individens grad av arbetsmotivation. Ju högre skattning inom 

varje faktor desto högre arbetsmotivation enligt honom.  
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2.2 Karriär- och kulturbaserad motivation 

Avseende Rikard Larsson, Kenneth Brousseau, Katarina Kling och Patrick Sweets (2005) teori 

så har vi valt att enbart hålla oss till att använda den kategoriseringsmodell som de har arbetat 

fram. Det finns en enorm komplexitet i individers motivationer och vi upplevde tidigt att någon 

förenkling och kategorisering av individerna var nödvändigt.  

Larsson m.fl. (2005) menar att det är viktigt att förstå individens drivkrafter och hur dessa 

samspelar med organisationens kultur. Individens målsättning avgränsas och struktureras 

utefter individens förändringsbenägenhet. De mest förändringsbenägna individerna 

kategoriseras in under karriärskonceptet transitory inom diagrammet som redovisas nedan, och 

de individer som har en mer långsiktig målsättning placeras in i spalten motsvarande expert. 

Larsson m.fl. (2005) förklarar de ingående begreppen på följande sätt: 

Expert: Karriärsval görs en gång och sedan är denna individ hängiven till den utvalda rollen. 

Att avancera uppåt inom den valda branschen är mindre viktigt för individens upplevda 

framgång i förhållande till individens bemästrande och kunskap inom det valda ämnesområdet.  

Linear: Karriärsval fokuserar mer på att röra sig uppåt längs en externt definierad “stege” med 

sällsynta skiften avseende bransch. Frekventa befordringar är eftertraktade. 

Spiral: Karriärsval utvecklas genom en rad olika yrken (med fem till tio års mellanrum emellan 

varje karriärskifte) där varje nytt val bygger på tidigare val i syfte att utveckla nya 

skickligheter.  

Transitory: Karriärsval bygger på frekventa skiften avseende fält, organisationer och arbete (ett 

till fyra års intervall) med varierande erfarenheter som den dominanta kraften (orelaterad 

rörelse i olika riktningar). 

 

Career Concept Expert Linear Spiral Transitory 

Duration in field Life Variable 5-10 years 2-4 years 

Direction of movement In-depth Upward Lateral related Unrelated 

Career Motives Security 

Expertise 

Power 

Achievement 

Creativity 

Personal growth 

Variety 

Independence 

Figur 1 – Larsson m.fl. (2005, sida 4) modell för kategorisering av anställda 

Enligt Larsson m.fl. (2005) matchar organisationskulturer som är betingade av bonussystem, 

arbetsrotation, specialuppdrag och självständighet en individ med ett karriärskoncept där 

målsättningen är att arbeta i två till fyra år på arbetsplatsen och sedan gå vidare till något annat 

uppdrag. En individ med målsättningen att förbli på arbetsplatsen fram till pensionen matchar 

bättre med en kultur som är betingad av en platt, stabil och funktionell struktur och 

utvärderingssystem som är fokuserade på kvalitet, precision och allmän expertis.  

https://www.emeraldinsight.com/author/Brousseau%2C+Kenneth+R
https://www.emeraldinsight.com/author/Kling%2C+Katarina
https://www.emeraldinsight.com/author/Sweet%2C+Patrick+L


10 

Larssons m.fl. (2005) modell för den kulturella matchningen i förhållande till de individuella 

målsättningarna är användbar i samband med analys och förståelse avseende de olika 

drivkrafter som finns på individnivå bland företagets anställda. 
 

  Expert Linear Spiral Transitory 

Strategy Maintaining 

present position 

through quality 

refinement and 

consolidation 

Growth in size, 

competitiveness 

and market 

leadership 

Related 

diversification 

through new 

applications of 

existing core 

competencies 

Immediate new 

targets of 

opportunities 

(unrelated) 

Structure Stable, flat, 

functional 

Tall pyramid Matrix, project 

organization 

Informal, 

temporary 

adhoc teams 

Preformance

appraisal 

factors 

Quality, 

accuracy, 

expertise 

Cost efficiency, 

profit, leadership 

ability 

Creativity, skill 

diversity, teamwork 

Speed, 

flexibility, 

opportunity 

recognition 

Rewards Recognition, 

jobsecurity, skill 

refinement, own 

budget 

Promotion, 

managerial 

bonuses, 

leadership 

development 

Job rotation, cross-

functional projects, 

creative latitude, 

personal 

development 

Cash bonuses, 

job rotation, 

special 

assignments, 

independence 

Figur 2 – Larsson m.fl. (2005, sida 5) modell för kulturell matchning i förhållande till 

individuella målsättningar 

 

2.3 Lön som styrmedel 

Lön ska ses som ett styrmedel som nyttjas av cheferna för att uppnå fastställda mål inom 

företaget. En förutsättning för att cheferna ska kunna använda detta styrmedel på ett 

framgångsrikt sätt är att det finns tydligt definierade mål inom verksamheten och det måste 

finnas en tydlig koppling mellan arbetarens arbetsuppgifter och de uppsatta målen 

(Arbetsgivarverket, 2010). 

Tydlighet är viktigt för att chefen och den enskilda medarbetaren ska kunna få samsyn över de 

förväntningar som finns mellan parterna. När en chef tillsammans med den enskilda 

medarbetaren får göra en gemensam bedömning av medarbetarens individuella bidrag till 

måluppfyllelsen, i relation till dennes lön, blir lönen ett effektivt styrmedel. Lönen symboliserar 

således arbetsgivarens syn på den enskilde arbetstagarens resultat och skicklighet i jämförelse 

med övriga i verksamheten (Arbetsgivarverket, 2010). 

Den lön som en chef sätter på respektive anställd påverkas även av utbudet och efterfrågan på 

den kompetens som varje anställd har, den rådande situationen på marknaden, konjunkturen 



11 

och den unika hierarkiska ordningen inom företaget. Dessutom påverkar lönerelationer, 

förmåga att samarbeta med andra samt de föreställningar som parterna har kring rättvisa (Nils 

Karlson, Henrik Malm Lindberg, Lotta Stern och Torbjörn Lundqvist samt Anne-Sophie 

Larsson, 2014). 

Arbetsgivarverket (2010) anser att decentraliserad förhandling möjliggör för företagens ledning 

att arbeta strategiskt med lönesättningen, vilket innebär att företagen använder lön som ett 

motiverande styrmedel till att öka den individuella ansträngningen i den interna 

verksamhetsutvecklingen. Att använda lönesättningen på detta vis kan enligt 

medlemsorganisationen förstärka företagets produktivitet, tillväxt och lönsamhet. Det 

strategiska förhållningssättet på lön anses också vara en förutsättning för att kunna rekrytera 

nödvändig kompetens, behålla nyckelkompetens inom företaget och motivera de anställda till 

utveckling av strategiskt viktig kompetens (Arbetsgivarverket, 2010). 

 

2.4  Individuell lönesättning 

Karlson m.fl. (2014) definierar lönesättning som en metod för hur lön sätts för medarbetare 

inom ett givet företag. Lönesättning kan bland annat ske via individuella förhandlingar som 

involverar den anställde och den lönesättande chefen. Den individuella löneförhandlingen 

baserar sig i regel på ett flertal definierade kriterier som tillämpas systematiskt i företagens 

löneprocess, det vill säga i de återkommande medarbetarsamtalen och lönesamtalen. 

Den individuella lönesättningen är vanligtvis förknippad med den decentraliserade 

förhandlingen men även centrala avtal kan ge utrymme till en viss nivå av individuell 

lönesättning som parterna får utnyttja om de så önskar. Denna typ av lönesättning förväntas 

bygga på en bedömning av den anställdes prestation, skicklighet, ansvarstagande, kompetens et 

cetera. För att den individuella lönesättningen ska fungera måste bedömningen utgå ifrån 

tydliga och kända kriterier samt upplevd rättvisa av arbetaren (Karlson m.fl., 2014). 

Facklig samverkan spelar en stor roll för att den individuella lönesättningen ska upplevas 

rättvis. Facket har således inflytande över de centrala förhandlingarna och därmed hela 

lönebildningen i Sverige, men de gör sig även involverade i det enskilda företagets lönepott 

samt lönepottens fördelning vid lönesättningen via lokala fackliga grupper (Karlson m.fl., 

2014). 

 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

I vår teoretiska referensram har vi redogjort för den utveckling inom lönebildningen som har 

resulterat i decentraliserade avtal och den individuella lönesättningen. Den redovisade 

utvecklingen förklarar orsaker till att den individuella lönesättningen i dag anses vara mer en 

regel än ett undantag inom den svenska lönebildningen. Vi har vidare belyst de perspektiv som 

har relevans för vår studie. Men hjälp av Vrooms (1994) förväntansteori kommer vi kunna hitta 

en generell förklaring till anställdas motivation. För att precisera vår undersökning till tekniskt 

företag kompletterar vi vår teoretiska modell med Larsson m.fl. (2005) kategoriseringsmodell.  

https://www.studentlitteratur.se/#person/367932/Nils+Karlson
https://www.studentlitteratur.se/#person/367932/Nils+Karlson
https://www.studentlitteratur.se/#person/264202/Henrik+Malm+Lindberg
https://www.studentlitteratur.se/#person/264202/Henrik+Malm+Lindberg
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Förhoppningen är att vi kommer kunna analysera motivation på fallföretaget utifrån två vinklar, 

dels en generell och dels en som berör personalsammansättningen på fallföretaget. Teorierna 

har inte någon koppling till varandra men till fenomenet. Förståelsen som vi får genom Vrooms 

(1994) teori och Larssons m.fl. (2005) modell knyter an till vår frågeställning och kommer även 

ligga till grund för vår analys. 

 

 
3. Metod 

Upprinnelsen till vårt arbete kommer från de iakttagelser som vi har gjort under vår 

yrkesverksamma tid. Tillsammans har vi en lång yrkeserfarenhet inom den privata, ideella och 

offentliga sektorn. Bland oss har vi haft roller som kollektivarbetare, tjänstemän och chef med 

ett lönesättande ansvar. Vi har delade uppfattningar om huruvida medarbetarna är nöjda med 

den individuella lönesättningsprocessen och om den skapar mer osämja mellan chefer och 

anställda än vad den skapar motivation till att prestera bättre. 

Vi har antagit att en företagslednings motiv till att ha individuell lön är för att kunna motivera 

sina anställda att öka sin arbetsinsats. Vår upplevelse är däremot att de anställda som vi har 

mött i vårt arbetsliv är väldigt vaksamma på om löneökningen de har fått ligger över eller under 

medel samt hur deras lön ligger i förhållande till sina närmaste kollegor. Förhållandet mellan 

den egna löneökningen och medelhöjningen, eller kollegans höjning, verkar vara det som avgör 

nöjdheten och känslan av rättvisa, inte vad den faktiska ökningen blivit. Vad vi också tycker 

oss ha sett är en trend att alla vill ha individuell lön så länge ingen får bättre än de själva har. 

När löneökningen inte blir som medarbetarna förväntat sig blir de besvikna och talar om 

orättvisor.  

Vi intresserar oss mycket för frågan om individuell lönesättning då vi, i enlighet med Pfeffer 

(1997) anser att hur anställda motiveras är ett viktigt forskningsområde. Lönekostnaderna inom 

ett företag kan som tidigare sagts uppgå till stora summor och vi anser dessutom att chefernas 

egen arbetstid belastar företagets ekonomi. Därför är det av yttersta vikt att det säkerställs att 

det arbete med individuell lön som styrmedel ger önskad effekt.  

För att vara tydliga så vill vi påpeka att en av författarna till den här uppsatsen är anställd på 

fallföretaget, på kollektivsidan, sedan 14 år. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Det finns främst två typer av forskningsmetodik som kan användas i syfte till att förklara och 

förstå en vald forskningsfråga. Författarna inom företagsekonomiska forskningsmetoder Alan 

Bryman och Emma Bell (2017) skriver att den kvantitativa metoden ämnar till att beskriva 

sambanden med stöd av numeriska värden. Inom denna metod kan statistik användas och 

analyseras för att hitta svar på en forskningsfråga. Kvantitativ metod bidrar till att skapa en 

objektiv bild av svaret till forskningsfrågan. Den kvalitativa forskningsmetoden beskriver och 
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gestaltar ett fenomen samt ger ett stort utrymme till tolkningar. Den kvalitativa 

forskningsmetoden fångar upp den verklighet som en person eller mindre grupper uppfattar i 

olika kontext. Kvalitativ forskningsmetod bidrar till att skapa en subjektiv bild av svaret till 

vald forskningsfråga (Bryman och Bell, 2017). 

Författarna till denna fallstudie har använt sig av den kvalitativa forskningsmetoden eftersom vi 

vill skapa förståelse för hur individuell lönesättning motiverar de anställda på ett specifikt 

företag. Det är inte en absolut sanning som vi söker utan upplevelser kring ett avgränsat 

styrmedel i företaget. Författaren Martyn Denscombe (2016) definierar fallstudier som studier 

av specifika scenarier där varje enskilt fall har unika särdrag som möjliggör för forskarna att 

isolera och studera fallet utifrån sitt sammanhang. En fallstudie ger forskarna möjlighet till 

djupare studier där betoningen ligger i beskrivning av det som händer i fenomenets miljö och 

att hitta förklaringar till dessa händelser. Metoden är mest lämpad för forskning av mindre 

skala (Denscombe, 2016). 

 

3.2 Urval 

Bryman och Bell (2017) skriver att för en kvalitativ studie är målinriktat urval det lämpligaste 

urvalet. Ett målinriktat urval innebär att urvalet av respondenterna tydligt baseras på 

definierade kriterier och att urvalet är representativt. 

Vi har valt ett företag som tillämpar individuell lönesättning. De respondenter inom företaget 

som har intervjuats är slumpmässigt valda medarbetare vars lönesättning grundar sig på 

processen i fråga. Inför respektive besök på företaget fick vi godkännande av företagsledningen 

att intervjua de medarbetare som själva ansåg sig ha tid för våra frågor. Intervjuerna med 

medarbetare har således inte bokats i förväg 

 

3.3 Insamling av data 

En studies datainsamling kan sorteras i två olika typer – primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är sådan information som författarna själva inhämtar och tolkar. Informationen från 

denna typ av data kan användas för att beskriva det empiriska underlaget i studien. 

Datainsamlingen sker exempelvis genom intervjuer, enkätundersökningar och observationer. 

Genom primärdata får författarna tillgång till information som inte har gjorts tillgänglig via 

tidigare studier och undersökningar (Bryman och Bell, 2017). 

 

3.3.1 Intervju 

Bryman och Bell (2017) skriver om tre typer av intervjuer för att samla in primärdata. Dessa 

typer är: strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. De strukturerade 

intervjuerna innebär att frågorna är nedskrivna i förväg och respondenternas svar bedöms 

utifrån fördefinierade skalor. Under denna typ av intervjuer ges inget utrymme för följdfrågor. 

De semistrukturerade intervjuerna baserar sig på nedskrivna frågor men respondenterna tillåts 

utveckla sitt resonemang och intervjuaren tillåts ställa följdfrågor som inte har definierats i 
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förväg. De ostrukturerade intervjuerna utgår inte ifrån några fördefinierade frågor eller 

kravprofiler. 

De intervjuer som vi har genomfört är semistrukturerade. Semistrukturerad intervju har gett oss 

möjlighet att ställa frågor kring lönesättningens påverkan på medarbetarnas arbetsmotivation, 

men samtidigt gett oss utrymme att fånga upp motiverande faktorer som medarbetarna ansåg 

vara viktiga att förmedla till oss. Frågorna har dokumenterats i förväg utifrån teman men 

följdfrågor har ställts under intervjuerna beroende på respondenternas svar. 

En intervju kan ske genom olika kommunikationskanaler. Då vi valt en semistrukturerad natur 

har enkätfrågor fallit bort. Vi har istället genomfört intervjuerna via personliga möten med 

medarbetarna på företaget. Några av de fördelar med besöksintervjuer som listas av författaren 

Karin Dahmström (2011) är att många och komplicerade frågor kan ställas, oklarheter i frågor 

kan vanligen redas ut, öppna frågor kan lättare besvaras och anonymitetsskyddet kan förstärkas. 

Utöver dessa faktorer valde vi även besöksintervju utifrån vår tidigare kännedom om företaget 

och den ibland ganska högljudda miljö som råder vilken troligen skulle försvåra 

telefonintervju. De nackdelar Dahmström (2011) tar upp är att besöksintervjuer är dyrt och tar 

lång tid, vilket inte berör oss studenter i så stor utsträckning, men det finns också risk för 

intervjuareffekter och prestigebias. Vi bemöter dessa risker under rubriken, Bias. 

 

3.3.2  Övrig data 

Fallstudiens övriga primärdata består av källor som är publicerade sedan tidigare såsom 

lagstiftning, litteratur inom svensk lönebildning, det lokala kollektivavtalet samt 

forskningsrapporter kring individuell lönesättning. Insamlat data kan vara vinklat på olika sätt 

beroende på vem som är den tänkta mottagaren av informationen. För att reducera risken för 

felaktigheter har vi granskat och fört diskussion kring vilka vinklingar inhämtat data kan ha. Vi 

har därefter sammanställt all data inom ramen för fallstudiens syfte och avgränsning. 

 

3.4 Presentation av företaget 

Epiroc AB är en del av Atlas Copco Group. Epiroc AB bildades januari 2018 ur Atlas Copcos 

affärsområde gruv- och bergbrytningsteknik och divisionen för hydraultillbehör. Epiroc AB 

beskriver sig själva som en ledande partner för gruv-, infrastruktur- och naturresursindustrierna. 

De utvecklar och tillverkar innovativa borraggregat, bergbrytnings- och 

anläggningsutrustningar. Grunden till dagens Epiroc AB lades 1873 i Stockholm och har sedan 

dess växt till en global aktör vars största anläggning i Sverige är belägen i Örebro (Epiroc 

Group, 2018).  

“Our brand promise is strong: United in performance. Inspired by innovation.” 

(Epiroc Group, 2018) 

Innovation är ett viktigt attribut inom Epiroc. Företaget säger sig sträva efter kreativitet och en 

hög entreprenörsanda för att förbättra alla aspekter av verksamheten. Epiroc vill ha nära 
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samarbeten med kunder, affärspartners, kollegor och intressenter. De vill ha en arbetskultur 

som ska kännas serviceinriktad och handlingskraftig med en stark hängivenhet till kunderna 

(Epiroc Group, 2018). 

“Our core values – innovation, commitment and collaboration - are a competitive advantage 

that help us maintain our leadership position, even in a changing environment. They formed 

our past, created our present, and will guide our future.” 

(Epiroc Group, 2018) 

 

3.5 Presentation av respondenter 

Vi har valt att kalla de intervjuade medarbetarna för respondenter. Eftersom vi vill hålla våra 

respondenter anonyma refererar vi till dem med siffrorna ett till sju. Denna indelning 

underlättar för läsaren att särskilja varje medarbetares upplevelse som vi återger. 

 

Respondent 1 

Medarbetaren har jobbat på Epiroc i över 20 år och det var av en slump som individen började 

jobba på företaget. Vid tillfället då respondenten sökte ett nytt jobb var efterfrågan efter 

montörer inte särskilt stor. Epiroc var ett av de större företag som sökte efter montörer på den 

tiden. I början av sin anställning på företaget har respondenten deltagit i flera olika interna 

utbildningar. De senaste åren har inga interna utbildningar varit lockande att söka till. 

Respondenten har under alla sina år på företaget provat på en annan tjänst men har i dagsläget 

inga funderingar på att utbilda sig till något annat yrke eller tjänst inom företaget. Respondenten 

tycker om att vara montör eftersom det innebär att göra lite av varje utan att behöva vara 

specialist inom något område. Individens målsättning är att arbeta på företaget som montör fram 

till och med pensionen (Intervju av respondent 1, den 4.5.2018). 

 

Respondent 2 

Respondenten anställdes som montör på företaget för mer än tio år sedan. Individen var trött på 

sitt gamla jobb och sökte sig därmed till andra företag. Epiroc var en av de få företagen som 

sökte montörer på den tiden. Under de första åren av sin anställning har respondenten deltagit i 

flera interna utbildningar men på senare tid har inga utbildningar varit tillräckligt intressanta för 

att söka till.  

Respondenten har under sin anställning inte provat på andra tjänster inom företaget och anser 

att det bästa med monteringsjobb är variationen i arbetet. Individens målsättning är att få arbeta 

på företaget som montör fram till och med pensionen (Intervju av respondent 2, den 4.5.2018). 
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Respondent 3 

Respondenten har jobbat inom företaget i nästan 20 år. Respondenten anställdes på företaget 

som truckförare men har med tiden bytt tjänst och jobbar idag som montör. Det var till viss del 

slumpen som bidrog till att individen började jobba för Epiroc. Arbetsbristen på respondentens 

tidigare arbetsplats medförde att ett flertal anställda valde att söka sig vidare, därigenom 

hamnade respondenten på Epiroc. Respondenten har under de senaste åren sökt ett par andra 

tjänster inom företaget. Trots att individen är intresserad av att prova på andra roller upplever 

individen en rädsla för att byta tjänst på grund av osäkerhet inför vad den nya tjänsten innebär. 

Respondenten deltar i olika interna repetitionsutbildningar var tredje år, dessa anses vara viktiga 

eftersom det har med säkerhet och miljö att göra (Intervju av respondent 3, den 4.5.2018) 

 

Respondent 4 

Respondenten påbörjade sin anställning på företaget i början av 2000-talet och har jobbat som 

montör i många år. Under det innevarande året har respondenten bytt till en ny tjänst inom 

området kvalitetssäkring. "Spänning och häftiga maskiner" lockade respondenten till att söka sig 

till företaget och arbetet som montör. Respondenten upplever sig inte ha deltagit på några 

specifika interna utbildningar under de senaste åren, men berättar att som nyanställd deltog 

individen i många interna utbildningar. Individen har inga utstakade målsättningar avseende sin 

karriär utan ser sig gärna omkring allteftersom (Intervju av respondent 4, den 4.5.2018). 

 

Respondent 5 

Vid millennieskiftet valde respondenten att byta jobb och hamnade på så vis på Epiroc. Det var 

den dåliga löneutvecklingen som bidrog till att respondenten valde att se sig om efter nya 

utmaningar i arbetslivet. Under sin tid på Epiroc har respondenten provat på olika tjänster men 

dessa har av olika anledningar effektiviserats bort och till sist återstod endast monteringsjobb 

som alternativ för individen. Respondenten upplever att jobb som montör är intressant och har 

som önskemål att vara kvar på den tjänsten i fler år framöver (Intervju av respondent 5, den 

4.5.2018). 

 

Respondent 6 

Respondenten har arbetat inom samma arbetsgrupp i nästan fem år och trivs bra med att jobba 

som montör. För nästan 20 år sedan sökte sig respondenten till företaget, dels då arbetsklimatet 

inte var bra på den förra arbetsplatsen men även dels då individen hade kontakter inom Epiroc. 

Individens kontakter rekommenderade respondenten att söka sig till företaget vilket resulterade i 

en tillsvidareanställning. Respondenten deltar i olika interna utbildningar med jämna mellanrum 

där många utbildningar avser repetition som är viktigt för att upprätthålla god säkerhetsnivå i det 

vardagliga arbetet. Respondenten har ingen målsättning att byta jobb eller söka sig till mer 

administrativa roller inom företaget (Intervju av respondent 6, den 4.5.2018). 



17 

Respondent 7 

Respondenten har jobbat som tillsvidareanställd montör inom företaget i nästan tio år. Individen 

hade inte tänkt sig att jobba inom industrin men fick en anställning inom bilindustrin och med 

tiden tipsades respondenten att söka sig vidare till Epiroc. Under sin anställning på företaget har 

respondenten provat på olika tjänster och hoppas att få fortsätta utvecklas. Respondenten vill 

framöver gärna jobba med mer administrativa uppgifter på kontoret. De interna utbildningar som 

respondenten har deltagit i anses, enligt respondenten, vara de klassiska utbildningarna inom 

företaget (Intervju av respondent 7, den 4.5.2018). 

 

3.6 Analysmodell 

Samtliga intervjuer som vi har genomfört har transkriberats. För att kunna påvisa likheter och 

skillnader i materialet analyserade vi materialet i enlighet med författarna Hsiu-Fang Hsieh och 

Sarah Shannon (2005) styrda ansats för kvalitativ innehållsanalys. Den tillämpade strategin för 

innehållsanalysen innebär att koder, kategorier och teman som vi väljer att använda oss av för 

att förstå verkligheten har definierats i förväg utifrån den teoretiska referensramen. Skälet till 

detta arbetssätt är att vi i enlighet med den abduktiva ansatsen, som Bryman och Bell (2017) 

beskriver, först observerade ett fenomen som vi sedan gått till teorin för att söka förklaring på. 

Våra teorier har styrt oss att söka specifika svar för att kunna verifiera vår ansats.  

Hsieh och Shannon (2005) skriver att i den styrda ansatsen ska författarna använda 

förutbestämda koder, kategorier och teman som har tagits fram utifrån tillämpad teori och 

sedan styra det empiriska materialet till dessa. Författarna måste läsa igenom materialet och 

skapa sig en helhetsbild samt kondensera meningsenheter genom relevanta meningsbärare som 

förmedlar tankar, idéer eller ställningstaganden. Enligt Hsieh och Shannon (2005) utgör 

kondenserade meningsenheter grunden för författarnas tolkning av kod. För att behålla en god 

nivå av öppenhet och tydlighet rekommenderar de att kodningen och kategoriseringen 

redovisas genom någon form av schema. 

Individerna som vi har intervjuat, så väl som fenomenet i sig, är viktiga för vår studie. 

Individens karaktärstyp och upplevelser formar väsentligt det fenomenet vi studerar. Vi har valt 

att redovisa en öppen och tydlig empiri för läsarna genom att återge vad respondenterna har 

förmedlat till oss under intervjuerna. Detta utgör vårt empiriska underlag och ger läsaren 

möjlighet att forma egna åsikter kring materialet. Den objektiva redovisningen av intervjun 

med respektive respondent ligger sedan till grund för innehållsanalysen enligt Hsieh och 

Shannons (2005) strategi för kvalitativ innehållsanalys utifrån en styrd ansats. De på förhand 

bestämda koder, kategorier och teman vi har tagit fram baserar sig på Larssons m.fl. (2005) 

kategorisering av anställda samt de faktorer som enligt Vroom (1994) utgör motivation. Nedan 

redovisas de scheman som vi har tillämpat för innehållsanalysen. 
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Meningsbärare Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

  Livslång karriärsmålsättning inom 

företaget 

Expert Kärriärstyp 

  Tydligt utstakad bana och väg 

avseende karriär.  

Linear Kärriärstyp 

  5-10 års karriärs- målsättning inom 

företaget och har inga utstakade 

målsättningar avseende karriären. 

Spiral Kärriärstyp 

  2-4 års karriärsmålsättning inom 

företaget 

Transitory Kärriärstyp 

Figur 3 – Egen framställning på tillämpning av kvalitativ innehållsanalys enligt Hsieh och 

Shannons (2005) beskrivning, baserad på Larsson m.fl. (2005) kategorisering av anställda 

 

Meningsbärare Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

  Förmågan att utföra 

arbetsuppgifter 

Hög / Låg Förväntan 

  Förtroende på samband mellan 

prestation och belöning 

Hög / Låg Medverkan 

  Upplevelse av värdet på 

belöningen i relation till de egna 

målen 

Positiv / 

Negativ 

Värdering 

Figur 4 – Egen framställning på tillämpning av kvalitativ innehållsanalys enligt Hsieh och 

Shannons (2005) beskrivning, baserad på Vrooms (1994) tre faktorer till motivation 

Innehållsanalysen som vi tillämpade vid bearbetning av vårt material har vi sedan sammanställt 

i ett överskådligt schema för att lättare förstå och bedöma varje enskild respondents upplevda 

motivation samt respondentens karaktärstyp. I nedanstående figur redovisas exempel på 

schema som vi har skapat för att kunna strukturera och analysera respondenterna. 

Respondent Kärriärstyp Förväntan Medverkan Värdering Motivation genom lön 

      

      

Figur 5 – Egen framställning av analysmodell för att förstå motivation hos respondenterna 

genom den teoretiska referensramen 
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Alla bedömningarna grundar sig på vår förståelse av teorin och vår tolkning av respondenternas 

svar samt uttryck som de har valt att förmedla till oss. Eftersom våra frågor till respondenterna 

kretsar kring respondenternas förväntningar, förtroende och påverkan av den individuella 

lönesättningen, har vi på så vis kunnat analysera deras arbetsmotivation påverkas av individuell 

lönesättning. Genom analys av respondenternas karaktär enligt Larssons m.fl. (2005) modell 

har vi kunnat analysera sambanden mellan karaktärstyper och upplevd motivation genom 

individuell lönesättning.  

 

3.7 Metodkritik 

För att genomföra en kvalitativ studie krävs både förberedelse och god planering. All insamlad 

data måste granskas och sammanställas för att passa in i studiens syfte och avgränsning. 

Eftersom den kvalitativa studiens data inte är av repetitiv art är det svårt att bedöma 

trovärdigheten av dessa data jämfört med kvantitativa data. Varje intervju är ett unikt möte 

mellan intervjuaren och respondenten vilket innebär att interaktionen inte kan upprepas på 

exakt samma sätt, då respondenters uttryck och svar varierar (Denscombe, 2016).  

Vårt sätt att göra urvalet av respondenter kan också ha varit mer inbjudande för anställda som 

är så trygga i sin befattning att de vågar gå ifrån sin ordinarie uppgift för att genomföra 

intervjun. Eventuellt kan detta ha medfört en överrepresentation av medarbetare med lång 

anställningstid. 

Kvalitativa studier behöver granskas utifrån dess tillförlitlighet och validitet samt undersöka 

graden av studiens generaliserbarhet och objektivitet (Denscombe, 2016). 

I en studie där författarna har valt fallstudie som forskningsdesign och kvalitativ datainsamling 

skapas stora risker för tvivel och misstro. Insamlade data är unika och författarnas objektivitet 

kan ifrågasättas i en större utsträckning än vid kvantitativ datainsamling (Denscombe, 2016). 

För att skydda anonymiteten av våra respondenter finns det risk att vi inte kan framföra alla 

upplevelser och berättelser. I det fall vi stöter på uttryck som kan identifiera respondenten 

kommer vi att inte ta med dessa i vår uppsats. Detta kan innebära att ett visst bortfall av data 

eventuellt kan ske. 

 

3.8 Källkritik 

Källkritik är en viktig del i vårt arbete med att skapa trovärdighet i denna fallstudie och 

minimera risken för tvivel och misstro. Det kritiska tänkandet är ett av de viktigaste 

förhållningssätten som författarna har i en studie. Genom den källkritiska granskningen har vi 

kunnat avgöra vilka källor som kan ge insikter inom forskningsområdet och bidra till att kunna 

besvara fallstudiens frågeställning.  
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Den teoretiska referensramen som vi har använt oss av bedöms vara tillförlitlig för 

forskningsområdet eftersom författarna till litteraturen och rapporterna är erkända. Teorierna 

anses vara relevanta till studiens syfte och avgränsning samt anses vara jämförbara med 

studiens empiriska underlag. 

 

3.9 Bias 

Utifrån Dahmströms (2011) redovisade risker med intervjuer och eftersom vi inte är erfarna 

intervjuare finns det risk för intervjuareffekter, där vi som intervjuare omedvetet styr 

respondenten att svara i enlighet med vår egen uppfattning om ämnet. Det finns även risk för 

prestigebias där både medarbetare och chefer kan känna att de bör ha en särskild attityd kring 

lön och därmed återspeglas denna attityd i deras svar. Dessutom förväntas alla anställda inom 

ett företag vara lojala till arbetsgivaren. Respondenterna kan därför ha besvarat frågorna så 

diplomatiskt som möjligt eller gett andra svar än vad de egentligen skulle vilja ge uttryck för. 

För att reducera riskerna för intervjuareffekter och prestigebias valde vi medvetet att låta 

intervjugruppen bestå av två intervjuare, varav den ena sedan tidigare arbetar på företaget. 

Intervjuaren med koppling till företaget fick stå för kontakten medan intervjuaren som inte har 

någon relation med företaget genomförde intervjun. Därigenom hoppades vi skapa en 

professionell miljö för respondenterna så att de skulle känna sig trygga att svara ärligt på våra 

frågor.  

Tolkning av insamlade data kan påverkas av exempelvis författarnas förutfattade meningar 

eller författarnas vilja att kunna påvisa ett särskilt resultat. Vi har varit medvetna om att det kan 

finnas en stor risk för bias vid varje intervjutillfälle som har genomförts. Genom att ha 

intervjuat flera kollektivanställda har vi kunnat jämföra svaren och på så vis eliminera 

feltolkningar. Vi har försökt ha en objektiv inställning till all insamlad data och har varit 

medvetna om att en del av informationen är vinklad. Vi har ansett att det är viktigt för läsaren 

att förstå vilka uppfattningar och inställningar till individuell lönesättning vi själva har haft när 

vi påbörjade vår studie. Dessa har vi redogjort för i början av metodkapitlet. 

 

3.10 Validitet 

Bryman och Bell (2017) skriver att den externa validiteten i en genomförd studie mäts utifrån i 

den skala som studiens resultat kan överföras till andra kontexter. 

Fallstudiens empiriska data grundar sig på speciella förhållanden som existerar inom ett 

specifikt företag. Även om vi kan finna tydliga samband mellan forskningsområdets teorier och 

fallstudiens empiri kan resultatet inte generaliseras på alla företag. Den externa validiteten i 

studien bedöms därmed vara låg. Då undersökningen baserar sig på upplevelser hos 

respondenter så kan den interna validiteten anses vara problematisk. Vi har därför använt 

modeller och generaliserande begrepp i syfte att förenkla och definiera upplevelserna och 

kategorisera in respondenter i förutbestämda grupper för att förbättra den inre validiteten.  
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4. Empiri 

Utifrån materialet vi fått från IF-Metalls avdelning på Epiroc kan vi sammanfatta att 

grundprinciperna för lönesättningen följer de löneprinciper som återges i materialet 

Teknikavtalet - IF Metall för avtalsperioden mellan den 1.4.2017 och den 31.3.2020. I avtalet 

står det följande; 

“Lönesättningen är differentierad efter individuella grunder och skillnader mellan anställda 

ska vara sakligt motiverade. Diskriminerande skillnader i löner ska inte förekomma.” 

(Teknikavtalet - IF-Metall, 2018, sida 2) 

Lönesättningen grundas på svårighetsgraden i befattningen och den anställdes prestation. 

Bedömning sker genom en Arbetsvärderingsdel (AV) som står för ca 70 procent av 

månadslönen och en Personvärderingsdel (PV) som utgör resten. Det finns sex AV-grupper 

och vilken av dessa respektive medarbetare tillhör utgörs av arbetsbefattningen. I dag finns det 

34 olika arbetsbefattningar på kollektivsidan. PV-delen är uppdelad i tre delar: kompetens, 

effektivitet och kvalitet. Dessa bedöms i fem nivåer där noll är att jämföra med nyanställd. Det 

finns gott om riktlinjer för hur bedömningarna ska göras men utrymme för subjektiva 

bedömningar uppstår ändå i och med att dessa riktlinjer ska utgå ifrån uppsatta mål. Vilka 

dessa mål är specificeras inte i dokumentationen från fackorganisationen (IF-Metall, 2018). 

Nyanställda har en särskild inskolningslön vilket inte bör förväxlas med den lön som inhyrd 

personal har. Vice ordförande på Verkstadsklubben på Epiroc, Ulf Ström (2018), berättar:  

“Bemanningsanställda jobbar ju inte mot samma avtal. De har bemanningsavtal istället för 

vårat teknikavtal men då är kopplingen den att en bemanningsanställd ska gå in på 

genomsnittliga förtjänstläget. Då kommer de in på en genomsnittslön för till exempel en 

montör. Allt från enklaste monteringen och även provarna räknas som montörer  

i det fallet och då är det klart att då kommer den där genomsnittliga  

förtjänstlägeslönen, över ett antal individers lön.” 

(Ulf Ström, den 18.5.2018) 

Enligt Ström (2018) är skälet till att bemanningsanställda ska ligga på den genomsnittliga 

lönen är för att skydda ordinarie personal. Han menar att detta är något som ordinarie personal 

ibland har svårt att förstå: 

“Vi försöker förklara, att det här är ett skydd för annars skulle din anställning övergå till en 

bemanningsanställning så småningom också. I Tyskland och Belgien där har man inte samma 

typ av bemanningsavtal som här i Sverige. Och där är det ju bemanningsanställda, de ligger ju 

kanske på 70% av lönen av en tillsvidareanställd har, och då är det ju ett 

låglönekostnasalternativ för arbetsgivarna.” 

(Ulf Ström, den 18.5.2018) 
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I vårt arbete kommer en del respondenter att hävda att nyanställda får högre lön än ordinarie 

personal, men så är troligen inte fallet, utan det som då avses är med stor säkerhet inhyrd 

personal. Ström (2018) förklarar att de som sedan anställs av Epiroc från bemanningsföretaget 

till en början får gå ner i lön. Han berättar följande: 

“När man har varit bemanningsanställd och går över till en anställning i Epiroc, då prövas 

man ju utifrån våra lönesystem och vilken lön man har. Då sjunker lönen när man får en 

tillsvidareanställning. Men då har du ju oftast ett års erfarenhet så du går ju  

inte in på lika låg lön som om du kom du skulle komma utifrån.” 

(Ulf Ström, den 18.5.2018) 

Enligt Ström (2018) är Epirocs målsättning att ha en del inhyrda för att lättare kunna minska 

personalkostnaderna i händelse av en svacka, men menar själv att det kompliceras av att det är 

lång upplärningstid för att kunna bli självständig. Inte ens de som hyrts in i ett år räknas som 

fullärda utan går likväl in på inskolningslön om de anställs av Epiroc. 

 

4.1 Respondentsvaren 

Individerna är viktiga för vår studie. Av denna anledning samt för att vi vill presentera en 

öppen och tydlig empiri har vi valt att återge huvuddragen av de berättelser som våra 

respondenter har förmedlat till oss. Avsikten med berättelserna är att ge en bild av individernas 

karriärstyp och vad de upplever kring lön samt motivation. 

 

Respondent 1 

Respondenten är en medarbetare som har arbetat länge inom företaget men upplever att de 

senaste åren har varit kaotiska. Medarbetaren menar att många på företaget har slutat och många 

nya har anställts vilket har resulterat i att gruppdynamiken inte är bra. Respondenten upplever 

sig inte ha en chef som kan ta beslut när det behövs. Det framkommer under intervjun att 

chefens oförmåga att ta beslut bidrar till att den anställde känner en besvikelse.   

“Det är fan ingen som törs ta ett beslut och det är lite frustrerande.” 

(Respondent 1, den 4.5.2018) 

Respondenten tillägger under samtalet att chefen inte upplevs som närvarande och hellre väljer 

att sitta på sitt kontor framför datorn än att vara ute i verksamheten. Medarbetaren upplever 

också att chefen favoriserar vissa av sina anställda och att det är dessa som chefen väljer att 

prata med. 

“Det är ju vissa han pratar med. Vissa tror jag inte han vet vad de heter ens.” 

(Respondent 1, den 4.5.2018) 
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Respondenten kan inte specificera vilka egenskaper som en chef bör ha men framhåller att en 

grupp är som ett fotbollslag och uttrycker sig enligt nedanstående citat. 

“Om man har ett fotbollslag som går dåligt, vad gör man då? 

Man byter ut ledaren. Så gör man inte här.” 

(Respondent 1, den 4.5.2018) 

När vi frågar respondenten om det fanns något chefen skulle kunna göra annorlunda för att öka 

motivationen lyfter medarbetaren vikten av att ha en fungerande grupp och att ha roligt på 

jobbet. Respondenten menar att det var kul på arbetsplatsen förut men att det i dag råder en 

form av obeslutsamhet inom företaget. Medarbetaren rekommenderar oss att intervjua 

nyanställda, som enligt respondenten är oförstörda. Sedan uttrycks en frustration över att 

nyanställda får samma lön. Respondenten berättar: 

“De nya går in på samma lön. Det är helt sjukt alltså. De går in på snittet.” 

(Respondent 1, den 4.5.2018) 

Respondenten uttrycker en önskan om att företaget skulle jobba mer med olika lönepåslag som 

kan fås beroende på vilket uppdrag som chefen delegerar till respektive anställd eller gruppen. 

Respondenten tycker exempelvis att om gruppen får en ny medlem som behöver introduceras 

och handledas, borde övriga i gruppen få ett tillägg för detta. På så vis skulle det bli intressant 

att få in nya medarbetare och det skulle inte kännas som ett straff att få en ny och oerfaren 

kollega. Respondenten upplever att lönen är viktig, men att det inte är allt. Enligt denne är det 

sociala också väldigt viktigt och som anställd måste man som individ trivas i sin grupp. Det 

framkommer i samtalet med respondenten att för att ett byte till ett annat arbete med samma 

lön skulle vara aktuellt, är det upplevelsen av de människor som respondenten förväntades 

jobba med som är avgörande. 

Respondenten känner inte till företagets vision, mål eller värderingar men gissar att allt går ut 

på att sälja och tjäna mycket pengar. För medarbetaren är det inte heller tydligt om eller hur 

chefen skulle ge feedback den dagen då medarbetaren inte upplevdes jobba åt rätt riktning. I 

samtalet kring våra frågor om feedback uttrycker respondenten även följande:  

“Man får inte längre ha direkt kommunikation, 

utan man ska ringa någon som ringer dig. Skitdumt.” 

(Respondent 1, den 4.5.2018) 

Medarbetaren tycker generellt sett att anställda inte ska vara nöjda med sina löner utan alltid 

sträva efter att få mer. Respondenten anser att montörer på företaget har en bra lön utifrån de 

arbetsuppgifter de har men betonar sin frustration kring att de nyanställda får samma eller 

högre ingångslöner än de som förväntas lära upp nyanställda. Att jämföra löner mellan 

varandra inom gruppen är enligt respondenten det enda möjligheten att kunna få en uppfattning 

om man själv tjänar bra eller inte. 
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Respondent 2 

Medarbetaren är kritiskt inställd till att dennes chef inte klarar av att fatta ett beslut och stå för 

det. Respondenten upplever chefen som svag och en person som inte vågar testa andra arbetssätt 

än att förespråka att jobba så som de alltid har gjort. Chefen är enligt den anställde närvarande 

på så vis att chefen brukar gå förbi dennes arbetsstation och respondenten uttrycker inte heller 

någon större önskan om ökad närvaro av chefen. 

Respondenten upplever att det är en skillnad mellan att vara chef och ledare, således anser den 

anställde att trots att det finns en formell chef för gruppen saknas det en ledare för gruppen. 

Respondenten tillägger: 

“Jag tror inte det finns en enda ledare på företaget längre.” 

(Respondent 2, den 4.5.2018) 

I vårt samtal kring vad respondentens chef skulle kunna göra annorlunda för att öka 

arbetsmotivationen framkommer det att respondenten vill att chefen ska hålla gruppen intakt 

och inte byta ut gruppmedlemmarna så frekvent som det görs i dag. Respondenten anser att 

chefen måste få med sig medarbetarna och uppfylla löften som har getts. Medarbetaren 

upplever att chefen lyfter upp problem för diskussion men låter lösningarna rinna ut i sanden. 

Företagets vision, mål och värderingar känner respondenten inte till men de tror att företaget 

vill att försäljningen ska öka och tjäna mycket pengar. Respondenten fortsätter och uttrycker 

sin upplevelse kring detta i nedanstående citat: 

“Nu ska allting bara ut. 

Även om man säger att det inte är klart så ska det bara ut, i alla fall.” 

(Respondent 2, 4.5.2018) 

Den årliga löneprocessen inom företaget anser respondenten vara en dålig process, eftersom 

det upplevs som att det finns stora skillnader mellan anställda som har varit här lika länge. 

 

Respondent 3 

Medarbetaren upplever att allt fungerar bra när det gäller chefen. Chefen är väldigt närvarande 

och besöker ofta medarbetarens arbetsstation, detta är något som respondenten tycker om.  

Enligt respondenten är chefen duktig på att lyssna och bjuder in till samtal. Chefen upplevs 

vidare ta tag i de frågor som finns och återkopplar när denne har undersökt frågan.  

”Är det något man undrar och han behöver forska lite i det, så tar han tag i det.  

Det rinner inte ut i sanden. Det är lite motiverande att det händer något.” 

(Respondent 3, den 4.5.2018) 
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Medarbetaren har inte någon kännedom om företagets vision och mål men tror att företaget vill 

sälja mer maskiner och skapa större vinst. När det gäller värderingar vet respondenten inte hur 

de är framskrivna men upplever att värderingarna kan handla om anställdas arbetsmiljö och 

säkerhet. Respondenten berättar om sin upplevelse kring företagets värderingar på följande 

sätt: 

”Ja, jag vet inte. De är rätt så måna om sina anställda. Det är det, de trycker hårt på hela 

tiden och det med säkerheten, den biten. Så det är väl kanske det då.” 

(Respondent 3, den 4.5.2018) 

Respondenten tillägger också att de frekventa diskussionerna kring säkerhet gör att 

medarbetarna är väl medvetna om riskerna i det vardagliga arbetet. Respondenten upplever 

detta som positivt även om respondenten inte vet hur dennes chef kontrollerar att alla i gruppen 

jobbar åt rätt riktning. Medarbetaren menar att det är sällan de får bekräftelse när allt går rätt 

till men att det säkert skulle bli någon sorts återkoppling om man gjorde fel eller riskerade sin 

eller någon annans säkerhet.  

Respondenten upplever att företagets löneprocess tar mycket lång tid och de har inte fått ta del 

av någon förklaring till detta. Respondenten uttrycker sig enligt nedanstående citat kring 

upplevelsen av företagets årliga löneprocess.  

”Den är alltid utdragen. Fruktansvärt sen vartenda år. Varför blir det så vet jag inte.” 

(Respondent 3, den 4.5.2018) 

Medarbetaren hoppas dock att orsaken till att löneprocessen drar ut på tiden beror på att 

företagsledningen förhandlar med facket. Respondenten tycker att då får löneprocessen ta tid 

eftersom det är bättre att komma fram till en förnuftig fördelning än ett slarvigt förslag. 

Respondenten är nöjd med sin lön och upplever sig oftast vara överens med sin chef kring 

lönen. Medarbetaren berättar: 

”Ja, jag har oftast varit överens. Det tycker jag har varit rätt bra. 

Sen kan man alltid klaga och vilja ha mer, men jag vet inte om det skulle hjälpa heller. 

Jag är rätt dålig på det där. Jag tar den krona som blir över.” 

(Respondent 3, den 4.5.2018) 

I samtal kring hur nöjd respondenten känner sig med den senaste löneökningen upplever 

medarbetaren att ingen fick några större lönelyft. Respondenten kan inte riktigt säga vad detta 

beror på. Respondenten har fått höra att nyanställda får väldigt höga löner samt att 

löneskillnaden mellan nyanställda och anställda sedan många år tillbaka är lite för liten. 
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Respondent 4 

Under intervjun berättar denna medarbetare att den närmaste chefen är ny och respondenten kan 

därför inte beskriva honom eller hans ledarskapsstil. Respondenten tycker dock att chefen är 

närvarande och hoppas på att han kommer ge gruppen uppmärksamhet och verka för att skapa 

en fungerande gruppdynamik där alla trivs. Medarbetaren hoppas vidare att den nya chefen ska 

vara drivande och visa förståelse för gruppens situation och produktionsflödet så som de ser ut i 

dag. 

När vi frågar respondenten om denne upplever att de i gruppen motiveras av samma saker fick 

vi följande svar: 

”Det är svårt att svara på. Det är mycket inhyrt folk. De nya tänker som vi, de förstår hur det 

är, redan. Det man kan svara dem är att det är som det är.” 

(Respondent 4, den 4.5.2018) 

Respondenten berättar vidare att löneökning motiverar att ta sig an nya uppgifter och roller 

inom företaget, men medarbetaren upplever att företagets löneprocess är konstig och orättvis. 

Respondenten upplever bedömningskriterierna som otydliga och att kriterierna ger mycket 

utrymme för tolkningar vid lönesättningen. Medarbetaren önskar att chefen inför 

lönesättningen ska se individen och förstå sig på dennes vardag och inte bara bocka av punkter 

på en lista.  

Medarbetaren har ingen kännedom om företagets vision, mål eller värderingar. Dessa 

styrdokument upplever respondenten som något bara företagsledningen arbetar med. 

Respondenten tror dock att företaget vill att det ska producera mer och sälja in företagets 

tjänster överallt. Värderingarna lyfter troligtvis, enligt respondenten, fram att anställda ska vara 

intresserade, läsa in sig på produkter som produceras inom företaget och söka lärdomar. Vad 

detta dock innebär för respondenten själv och dennes grupp kunde respondenten inte svara på. 

Respondenten tror dock att chefen snabbt skulle kalla in till ett möte och ge en varning om 

någon ansågs avvika från gällande vision, målsättningar och värderingar. Chefen upplevs ge 

sparsamt med positiv feedback till respondenten. Om respondenten gör något extra bra tror 

medarbetaren att chefen troligen skulle ge beröm som exempelvis “Bra jobbat!” men kanske 

inte mycket mer än så. Respondenten uttrycker en önskan om ökad feedback från chefen, 

framför allt när det gäller negativ feedback som kan påverka lönesättningen. Respondenten 

berättar: 

”På medarbetarsamtalet kanske det kommer fram saker som kunde ha tagits på en gång, 

på plats. I stället för att vänta sex månader.” 

(Respondent 4, den 4.5.2018) 
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Respondent 5 

Medarbetaren upplever sin chef som en av de bättre cheferna på företaget. Chefen upplevs vara 

närvarande och även om denne upplevs ha ett stort kontrollbehov skapar detta en trygghet enligt 

respondenten, som tillägger i sin utsaga: 

”Det är egentligen bra att ha den kollen. 

Vad folk kan och vad de gör för någonting.” 

(Respondent 5, den 4.5.2018) 

Medarbetaren upplever att gruppdynamiken fungerar och att alla i gruppen trivs. Respondenten 

menar vidare att det finns medarbetare som motiveras av lönen men även de som motiveras av 

arbetsuppgifterna.  

I vårt samtal kring företagets vision, målsättningar och värderingar framkommer det att 

respondenten inte känner till dem ordagrant. Respondenten upplever dock att något av detta 

handlar om miljömål och säkerhetsmål. Medarbetaren menar vidare att företaget är relativt 

kundfokuserat och därför byggs många maskiner som är utformade unikt utifrån kundens 

behov. Enligt respondenten borde dessa inte byggas utan denne önskar sig mer standardisering 

i sitt arbetsflöde. 

Medarbetaren upplever att chefen har kontroll över allt som görs och sker. Enligt respondenten 

upprätthålls denna kontroll av chefen genom att denne pratar med andra chefer inom företaget 

och via regelbundna morgonmöten.  

Trots att mycket är bra inom företaget enligt respondenten, upplevs löneprocessen som en av 

de saker som är dåliga. Respondenten upplever att det är omöjligt att uppnå det högsta 

lönekriteriet. Medarbetaren anser att det inte finns några större saker som denne själv kan göra 

i syfte att få högre lön. Aktiviteter som skulle bidra till en löneökning måste initieras av chefen 

eller så måste ett byte till en annan tjänst inom företaget ske. En lönehöjande aktivitet som 

nämns är projektledning, något som respondenten inte kan initiera själv.  

När vi frågar respondenten om chefen skulle kunna motivera på något annat sätt än med lön så 

får vi följande svar: 

”Jag har faktiskt fått något sådant. 

Att jag har fått lite tid i tidbanken om vi har ansträngt oss lite extra.” 

(Respondent 5, den 4.5.2018) 

När vi sedan frågar medarbetaren vad denne skulle kunna göra mer för företaget utifrån den 

nuvarande tjänsten, framkom att det enda som kunde göras var att söka och delta på olika 

interna kurser i syfte till att öka den egna kompetensen. Trots sitt missnöje kring den egna 

lönen är respondenten inte intresserad av att byta jobb och säger sig trivas bra inom företaget. 

Friheten i arbetet är en av de starkaste orsakerna till varför respondenten trivs bra på Epiroc. 
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Respondent 6 

Medarbetaren upplever inte att den närmaste chefen utmärker sig på något betydande sätt. 

Chefen upplevs av respondenten som fyrkantig och troligtvis ha dålig kännedom om allt som 

görs inom gruppen. På frågan hur respondentens chef brukar motivera i det vardagliga arbetet 

får vi följande svar:  

”Jag tror att det är det man har fått höra på lönesamtalen. 

Det här får du bli bättre på och utveckla om du ska höja din lön.” 

(Respondent 6, den 4.5.2018) 

Respondenten berättar vidare att företagets vision, målsättning och värderingar är något som 

gruppen brukar går igenom med chefen, men det är inget som fastnar i minnet. Medarbetaren 

uppfattar dock att företaget vill sälja så mycket som möjligt och till bra kvalitet. Detta innebär 

enligt respondenten att gruppen förväntas följa de standarder som finns på arbetsstationen och 

bygga rätt.  

Den intervjuade medarbetarna upplever att chefen kontrollerar att de jobbar utifrån företagets 

vision, målsättning och värderingar genom så kallade schemakontroller. Respondenten berättar 

följande: 

”Han kontrollerar våra scheman och det som ska vara klart enligt schema, när det gäller 

kvalitet är det osäkert hur de gör bedömningarna.” 

(Respondent 6, den 4.5.2018) 

Respondenten upplever vidare att företagets löneprocess aldrig blir klar och att denna känns 

orättvis, där chefen saknar information om vad alla kan och gör om dagarna. Respondenten 

upplever sig ha tagit ett stort ansvar inom gruppen men att den satta lönen inte återspeglar det 

ansvaret. Trots detta är medarbetaren inte missnöjd med sin lön, men skulle vilja ha mer.  

Respondenten upplever lönekriterierna som otydliga där chefen inte kan ge tydlig information 

kring vad som saknas för att nå en högre lönenivå. Respondenten skulle gärna vilja att 

löneprocessen är tydligare, där anställda kan få tillägg för olika specialkunskaper som de väljer 

att anförskaffa sig. Vidare anser medarbetaren även att det borde finnas fler lönenivåer än vad 

som finns i dagens lönesystem. 

 

Respondent 7 

Respondenten upplever inte sin chef som närvarande just nu eftersom denne för tillfället har ett 

vikariat på en annan tjänst inom företaget. Respondenten har nu en vikarierande chef, men 

ombads svara på våra frågor utifrån samarbetet med sin ordinarie chef. Medarbetaren beskriver 

sin chef enligt nedanstående citat.  



29 

”Han är rak, en ärlig människa och ställer upp för oss. 

Väldigt närvarande bland montörer. Jag hade inte den förväntningen 

på honom innan, men han är nog den bästa chefen jag har haft.” 

(Respondent 7, den 4.5.2018) 

Medarbetaren berättar vidare att chefens sätt att inge ett förtroende har gjort att de kan lita på 

individen bakom titeln. Chefen besöker också väldigt ofta arbetsstationerna och ställer nyfikna 

frågor och vill vara med och lösa problem som har uppkommit. Respondenten upplever sig 

vara motiverad av chefens drivande och coachande förhållningssätt. 

I samtalet med medarbetaren framkommer det också att det finns vilja att jobba ännu mer och 

övertid när det behövs, så länge chefen tydligt kan förklara varför detta är så viktigt. 

Respondenten anser också att medarbetarna ska ställa motprestation gentemot chefen i dessa 

lägen, det vill säga att han också ska vara på plats och ställa upp lika mycket när det behövs.  

Respondenten upplever att det är många nyanställda just nu inom gruppen men att alla jobbar 

bra tillsammans. Medarbetaren vet inte om alla i gruppen motiveras av samma saker på jobbet 

och tillägger att en del av de som har jobbat länge på företaget kan ha tappat motivationen. 

Respondenten berättar: 

”Nyanställda har väl fortfarande mycket att lära och tron om, förhoppningen om, 

att komma någonstans. Det finns ju vissa personer som kämpar och 

kämpar med kommer ingenvart. Så är det ju.” 

(Respondent 7, den 4.5.2018) 

Medarbetaren är osäker på företagets vision, målsättning och värderingar. Respondenten tänker 

inte mycket på dessa begrepp och tror inte att någon annan i gruppen gör det heller. 

Respondenten förklarar sin syn om dessa styrande dokument i nedanstående citat. 

”Cheferna tänker nog så att man ska jobba efter vision och värderingar, 

men sedan hur de har förmedlat det till oss på golvet, det är lite osäkert. 

Där tror jag att man tänker sin vardag. Det är visionen: Jag ska klara av vardagen!” 

(Respondent 7, den 4.5.2018) 

Respondenten berättar även att man i deras grupp jobbar aktivt med feedbackövningar och det 

är via dessa aktiviteter som respondenten upplever sig få återkoppling om det jobbas i rätt 

riktning eller inte. Respondenten berättar att det inte är typiskt för alla grupper att jobba med 

dessa övningar. Det har med chefens inställning att göra och övningarna upplevs ha gett en god 

effekt. Respondenten upplever att kollegorna har blivit trygga i att ge varandra feedback i det 

vardagliga arbetet.  
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Medarbetaren upplever att chefen ger tillräckligt med uppmärksamhet och beröm och anser att 

det är viktigt att chefen inte bara ser på individuella medarbetare som en i mängden, utan att 

vill blir sedd som individ utifrån det jobb man har gjort inom gruppen. 

Respondenten upplever att företagets löneprocess är acceptabel men påpekar att vissa anställda 

som har jobbat väldigt länge och har en gedigen erfarenhet inom sitt yrke inte kan avancera 

mer än vad de har gjort samtidigt som nyanställda snart är ikapp dem. Respondenten är nöjd 

med sin lön och berättar följande:  

”Man har ganska hög lön inom industrin. Man har ju ingen högskoleutbildning eller 

någonting så då tycker jag att det är ganska bra lön.” 

(Respondent 7, den 4.5.2018) 

Under intervjun berättar respondenten att denne upplever sig få tillräckligt med information om 

vad som behöver göras för att öka lönen och den motivering som chefen har gett till 

respondenten under det senaste lönesamtalet upplevs som saklig och tydlig.  

På vår fråga kring vad respondenten skulle kunna göra mer för företaget berättar respondenten 

att det inte är aktuellt att jobba fler timmar per arbetsdag, men respondenten skulle kunna tänka 

sig att gå fler utbildningar och specialisera sig inom vissa områden. 

 

 

5. Analys 

Vi valde att inleda intervjuerna genom att ställa några öppna frågor kring individens bakgrund 

och förväntade framtid för att kunna identifiera olika målsättningar i enighet med Larssons 

m.fl. (2005) modeller. Exempel på frågor som ställdes är Vem är du?; Varför jobbar du på 

Epiroc?; Var ser du dig själv om fem år? samt Vad arbetade du med innan du kom till Epiroc? 

De fick utveckla själva kring dessa frågor och vi upplevde att vi fick en bra bild avseende hur 

deras karriärsmålsättningar har sett ut och hur de resonerar kring deras fortsatta karriär.  

Figur 6 nedanför är en sammanställning av dessa frågor där vi presenterar meningsbärare och 

kondenserade meningsenheter som kan kopplas till förutbestämda koder och kategorier. 

Figuren visar sorteringen i karriärstyper. De två typerna Linear och Transitory kunde inte 

hittas. 

  



31 

Meningsbärare Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Karriärstyp 

1 # Individens målsättning är att 

arbeta på företaget som montör fram 

till och med pensionen 

Uttalad vilja 

att jobba kvar 

till pension 

Livslång 

karriärsmålsättning  

Expert 

2 # Individens målsättning är att få 

arbeta på företaget som montör fram 

till och med pensionen 

Uttalad vilja 

att jobba kvar 

till pension 

Livslång 

karriärsmålsättning  

Expert 

5 # Aktivt sökt specifik tjänst. 

Upplever att jobb som montör är 

intressant. Önskar vara kvar på den 

tjänsten i fler år framöver. 

Söker jobb 

efter intresse 

Stressar inte 

att byta jobb 

Livslång 

karriärsmålsättning  

Expert 

6 # Har arbetat inom samma 

arbetsgrupp i nästan fem år. Trivs 

bra. Ingen målsättning att byta jobb 

eller söka sig till mer administrativa 

roller inom företaget. 

Inga tankar 

på att byta 

tjänst  

Trivs där man 

är 

Livslång 

karriärsmålsättning  

Expert 

3 # Jobbar på Epiroc på grund av en 

slump. Är intresserad av att prova på 

andra roller. Upplever en rädsla för 

att byta tjänst och har inga utstakade 

mål. 

Öppen för att 

jobba med 

varierande 

uppgifter. 

 

5-10 års 

karriärsmålsättning inom 

företaget. Har inga 

utstakade målsättningar 

avseende karriären. 

Spiral 

4 # Bytt till en ny tjänst inom 

området kvalitetssäkring. "Spänning 

och häftiga maskiner" lockade till att 

söka sig till företaget och arbetet som 

montör.  

Vill prova på 

nya saker. 

5-10 års karriärs- 

målsättning inom 

företaget. Har inga 

utstakade målsättningar 

avseende karriären. 

Spiral 

7 # Vill jobba med mer 

administrativa uppgifter på kontoret.  

Vill prova på 

nya saker. 

5-10 års karriärs- 

målsättning inom 

företaget. Har inga 

utstakade målsättningar 

avseende karriären. 

Spiral 

N/A N/A Tydligt utstakad bana 

avseende karriär.  

Linear 

N/A N/A 2-4 års karriärs-

målsättning inom företaget 

Transitory 

 

Figur 6 – Egen framställning på tillämpning av kvalitativ innehållsanalys enligt Hsieh och 

Shannons (2005) beskrivning, baserad på Larsson m.fl. (2005) kategorisering av anställda 
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Innehållsanalysen visar på att våra respondenters karriärsmotivationer i huvudsak faller inom 

kategoriseringarna för expert eller spiral i Larssons m.fl. (2005) modell för kategorisering av 

anställda. Vi kunde inte urskilja några individer med en tydlig karriärmålsättning som 

motsvarar kategorin linear eller transitory. Möjliga orsaker till det tar vi upp i diskussionen. 

Larsson m.fl. (2005) skriver bland annat att personer som kan kategoriseras som transitory och 

linear motiveras mer av monetära belöningar än expert och spiral. För det två sistnämnda 

kategorierna motiveras mer av kvalitet, erkännande, personlig utveckling och möjligheten av 

att kunna utveckla företagets processer. Vår kategorisering av respondenterna indikerar att 

lönen inte är det enda som har betydelse för dem och sällan den avgörande faktorn för deras 

arbetsmotivation. Den individuella lönesättningen kan således upplevas som en sekundär 

motiverande faktor bland respondenterna. De primära faktorerna avser sociala och 

psykologiska faktorer som erkännande, personlig utveckling med mera. 

 

5.1 Individernas förväntningar 
 

Efter att respondenterna fick möjlighet att presentera sig fortsatte våra intervjuer med frågor 

kring respondenternas upplevelse av motivation och företagets löneprocess. Respondenternas 

svar har kodats efter Vrooms (1994) tre faktorer som påverkar motivation. Figuren nedanför är 

en sammanställning av respondenternas svar på våra frågor, där vi presenterar relevanta 

meningsbärare och kondenserade meningsenheter som kan kopplas till förutbestämda koder, 

kategorier och teman. Figuren sträcker sig över tre sidor, men är uppdelad så att varje tema, 

Förväntan, Medverkan och Värdering bildar är presenterat på var sin sida, och respondenternas 

svar är sorterat utifrån vilken kategori, hög eller låg, de hamnat i. 
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Meningsbärare för Förväntan Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

3 # “Är det något man undrar och han behöver forska lite 

i det, så tar han tag i det.  

Det rinner inte ut i sanden. Det är lite motiverande att det 

händer något.” Frekventa diskussioner kring säkerhet gör 

att medarbetarna är väl medvetna om riskerna i det 

vardagliga arbetet 

Tydliga besked och 

lösningar 

 

Hög kontroll på 

arbetssituationen 

 

Förmågan att 

utföra 

arbetsuppgifter 

Hög 

5 # Upplever att chefen har kontroll över allt som görs 

och sker. Kontroll upprätthålls av chefen genom att 

denne pratar med andra chefer inom företaget och via 

regelbundna morgonmöten 

Tydliga krav Förmågan att 

utföra 

arbetsuppgifter 

Hög 

7 # Chefen besöker ofta arbetsstationerna och ställer 

nyfikna frågor och vill vara med och lösa problem som 

har uppkommit. Upplever sig vara motiverad av chefens 

drivande och coachande förhållningssätt 

Tydliga krav 

 

 

 

Förmågan att 

utföra 

arbetsuppgifter 

Hög 

1 # Känner inte till företagets vision, mål eller 

värderingar.  

“Om man har ett fotbollslag som går dåligt, vad gör man 

då? 

Man byter ut ledaren. Så gör man inte här.” 

Otydliga mål 

 

Låg kontroll på 

arbetssituationen 

Förmågan att 

utföra 

arbetsuppgifter 

Låg 

2 # Medarbetaren upplever att chefen lyfter upp problem 

för diskussion men låter lösningarna rinna ut i sanden.  

“Nu ska allting bara ut. Även om man säger att det inte 

är klart så ska det bara ut, i alla fall.” 

Otydliga besked 

och lösningar 

 

Otydliga krav 

Förmågan att 

utföra 

arbetsuppgifter 

Låg 

3 # Har inte någon kännedom om företagets vision och 

mål 

Otydliga mål Förmågan att 

utföra 

arbetsuppgifter 

Låg 

4 # På medarbetarsamtalet kanske det kommer fram 

saker som kunde ha tagits på en gång, 

på plats. I stället för att vänta sex månader. 

Otydliga mål Förmågan att 

utföra 

arbetsuppgifter 

Låg 

6 # ”Han kontrollerar våra scheman och det som ska vara 

klart enligt schema, när det gäller kvalitet är det osäkert 

hur de gör bedömningarna.” 

Otydliga mål Förmågan att 

utföra 

arbetsuppgifter 

Låg 

7 # “Cheferna tänker nog så att man ska jobba efter 

vision och värderingar, 

men sedan hur de har förmedlat det till oss på golvet, det 

är lite osäkert. 

Där tror jag att man tänker sin vardag. Det är visionen: 

Jag ska klara av vardagen!” 

Otydliga mål Förmågan att 

utföra 

arbetsuppgifter 

Låg 
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Meningsbärare för Medverkan Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

3 # Nöjd med sin lön och upplever sig oftast vara 

överens med sin chef kring lönen. 

Upplevd rättvisa Förtroende på samband 

mellan prestation och 

belöning 

Hög 

6 # Medarbetaren inte missnöjd med sin lön, men 

skulle vilja ha mer.  

Upplevd rättvisa Förtroende på samband 

mellan prestation och 

belöning 

Hög 

7 # ”Man har ganska hög lön inom industrin. Man 

har ju ingen högskoleutbildning eller någonting så 

då tycker jag att det är ganska bra lön.” 

Upplevd rättvisa Förtroende på samband 

mellan prestation och 

belöning 

Hög 

1 # “De nya går in på samma lön. Det är helt sjukt 

alltså. De går in på snittet.” Att jämföra löner 

mellan varandra är det enda möjligheten att få en 

uppfattning om man själv tjänar bra eller inte. 

Upplevd orättvisa 
 

Resultat leder inte 

till belöning 

Förtroende på samband 

mellan prestation och 

belöning 

Låg 

2 # Den årliga löneprocessen inom företaget anser 

respondenten vara en dålig process, eftersom det 

upplevs som att det finns stora skillnader mellan 

anställda som har varit här lika länge. 

Lågt förtroende 

för lönesättningen 
 

Upplevd orättvisa 

Förtroende på samband 

mellan prestation och 

belöning 

Låg 

3 # Företagets löneprocess tar mycket lång tid och 

de har inte fått ta del av någon förklaring till detta.  

“... man alltid klaga och vilja ha mer, men jag vet 

inte om det skulle hjälpa heller. Jag är rätt dålig på 

det där. Jag tar den krona som blir över.” 

Lågt förtroende 

för lönesättningen 
 

Resultat leder inte 

till belöning 

Förtroende på samband 

mellan prestation och 

belöning 

Låg 

4 # Medarbetaren upplever att företagets 

löneprocess är konstig och orättvis. Respondenten 

upplever bedömningskriterierna som otydliga. 

Kriterierna ger mycket utrymme för tolkningar. 

Upplevd orättvisa 
 

Lågt förtroende 

för lönesättningen 

Förtroende på samband 

mellan prestation och 

belöning 

Låg 

5 # Upplever att det är omöjligt att uppnå det 

högsta lönekriteriet. Anser att det inte finns några 

större saker som denne själv kan göra i syfte att få 

högre lön. 

Lågt förtroende 

för lönesättningen 
 

Resultat leder inte 

till belöning 

Förtroende på samband 

mellan prestation och 

belöning 

Låg 

6 # Företagets löneprocess blir aldrig klar och den 

känns orättvis. Lönekriterierna är otydliga där 

chefen inte kan ge tydlig information kring vad 

som saknas för att nå en högre lönenivå. 

Lågt förtroende 

för lönesättningen 

Förtroende på samband 

mellan prestation och 

belöning 

Låg 

7 # “Det finns ju vissa personer som kämpar och 

kämpar med kommer ingenvart. Så är det ju.” 

Resultat leder inte 

till belöning 

Förtroende på samband 

mellan prestation och 

belöning 

Låg 
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Meningsbärare för Värdering Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

N/A N/A Upplevelse av värdet 

på belöningen i 

relation till de egna 

målen 

Positiv 

1 # Lönen är viktig, men att det inte är allt. 

Enligt denne är det sociala också väldigt viktigt 

och som anställd måste man som individ trivas i 

sin grupp.  

 

Lagandan 

Upplevelse av värdet 

på belöningen i 

relation till de egna 

målen 

Negativ 

2 # Hålla gruppen intakt och inte byta ut 

gruppmedlemmarna så frekvent som det görs i 

dag. 

Lagandan Upplevelse av värdet 

på belöningen i 

relation till de egna 

målen 

Negativ 

3 # Individen är intresserad av att prova på andra 

roller inom företaget. 

Lojalitet till 

företaget 

 

Upplevelse av värdet 

på belöningen i 

relation till de egna 

målen 

Negativ 

4 # Värnar en fungerande gruppdynamik där alla 

trivs 

Lagandan Upplevelse av värdet 

på belöningen i 

relation till de egna 

målen 

Negativ 

5 # Inte intresserad av att byta jobb och säger sig 

trivas bra inom företaget 

Lojalitet till 

företaget 

Upplevelse av värdet 

på belöningen i 

relation till de egna 

målen 

Negativ 

6 # Upplever sig ha tagit ett stort ansvar inom 

gruppen  

Lagandan 

 

 

Upplevelse av värdet 

på belöningen i 

relation till de egna 

målen 

Negativ 

7 # Provat på olika tjänster och hoppas att få 

fortsätta utvecklas. Respondenten vill framöver 

gärna jobba med mer administrativa uppgifter på 

kontoret. 

Lojalitet till 

företaget 

Upplevelse av värdet 

på belöningen i 

relation till de egna 

målen 

Negativ 

 

Figur 7 – Egen framställning på tillämpning av kvalitativ innehållsanalys enligt Hsieh och 

Shannons (2005) beskrivning, baserad på Vrooms (1994) tre faktorer till motivation 
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Vår innehållsanalys visar att majoriteten av respondenterna upplever en hög otydlighet i de 

uppsatta målen och kan inte se något samband mellan deras egen insats och företagets uppsatta 

mål. Respondenterna kan inte återge en tydlig bild av ställda krav eller rådande målsättningar. 

Respondenternas förmedlade uttryck redogör för en känsla av låg kontroll av det egna arbetet. 

Detta kan indikera att företagets chefer inte har tydliggjort sambandet mellan företagets resultat 

och medarbetarnas insatser. En av respondenterna redogör att trots att det går dåligt inom laget 

så byts ledaren inte ut, vilket för medarbetaren symboliserar att resultat och prestation inte har 

något starkare samband inom Epiroc. Ledaren kan utöva ett omotiverande ledarskap utan någon 

synlig konsekvens för denne. 

Vroom (1994) skriver att om individen upplever ställda mål som svåra eller otydliga minskar 

dennes förväntan på att uppnå dem. Svårighetsgraden och otydligheten kan påverka individens 

kontroll och ansvarstagande för det egna arbetet negativt. Han menar vidare att en högre känsla 

av kontroll i det egna arbetet leder till ökad arbetsmotivation. Utifrån redogörelsen i 

innehållsanalysen tolkar vi svårighetsgraden att nå målen som hög. Svåra mål i sig behöver inte 

vara negativt då detta kan stimulera till ökad personlig insats, beslutsamhet och engagemang 

inom företaget. Däremot förefaller den höga svårighetsgraden inom Epiroc bero på 

otydligheten kring vilka mål som ska uppnås. Ingen respondent har uttryckt en beslutsamhet att 

nå uppsatta mål eller ökat engagemang och detta kan bero på att de inte vet vad de ska 

koncentrera sig på för att uppnå målen.  

Värt att omnämna är att i presentationen av våra respondenter framkommer det att majoriteten 

av respondenterna har jobbat inom företaget tio år eller längre. Vi tolkar att respondenternas 

långa erfarenhet borde bidra till en ökad trygghet och kontroll över det egna arbetet. Erfarenhet 

i arbetsuppgifterna och av kollegorna borde ha resulterat i en högre nivå av förväntan än vad 

som har framkommit i innehållsanalysen. Utifrån respondenternas berättelser bedömer vi att 

respondenternas faktor förväntan är låg. Respondenterna upplever sig inte se sambanden 

mellan deras långa erfarenhet och den kontroll som de har över det egna arbetet och 

möjligheten att nå uppsatta mål. 

Majoriteten av våra respondenter har uttryckt ett missnöje och frustration över nyanställdas 

eller inhyrda medarbetares ingångslön, som motsvarar lönenivån som många erfarna inom 

respektive arbetsgrupp har. Utifrån intervjun med Ulf Ström (2018) förstår vi att detta är ett 

påtagligt problem. Respondenterna upplever dessutom en otydlighet kring påverkan av den 

egna lönen och många av respondenterna ser inte sambandet mellan resultat och belöning i 

form av lön.  

När respondenterna ombads fundera över på vad som kunde motivera dem annat än 

lönesumman fick vi som svar att de sociala aspekterna på jobbet var starkt motiverande. 

Känslan av att tillhöra en grupp och att ha roligt på jobbet var eftertraktade belöningar.  Vi 

tolkar detta som att ökad prestation kan komma av starkare grupptillhörighet och gemytligare 

klimat på jobbet. Även i faktorn medverkan spelar erfarenhet en stor roll enligt vår mening. 

Erfarenhet av samarbete med olika kollegor bidrar till gruppbildningar och erfarenhet av 

kollegornas personligheter innebär att respondenterna kan anpassa sitt agerande i syfte till att 

skapa ett trevligt arbetsklimat. Vår bedömning är att respondenterna inte upplever sig se ett 

tydligt samband mellan den egna prestationen inom företaget och de eftertraktade belöningarna. 



37 

Respondenterna berättar att lagandan är viktig med att det snarare är chefen och inte de själva 

som ska påverka situationen. Respondenternas utsagor visar också att de inte ser samband 

mellan ökad prestation och monetära belöningar. Respondenterna upplever de monetära 

belöningarna som låga och kriterierna för otydliga.  

Värdering är den sista faktorn i förväntansteorin (Vroom, 1994) som påverkar motivationen. 

Denna faktor refererar till sambandet mellan individens upplevelse av värdet på belöning i 

relation till de personliga målen. Våra respondenters personliga mål uttryckte sig på olika sätt 

men deras innebörd var mycket lika. Belöningarna från företaget som de ville jobba för var 

lagandan och att få vara en del av företagets framtid. Respondenterna förnekade inte att 

löneökning var ett personligt mål även om det inte var det främsta målet som de gav uttryck 

för. 

Innehållsanalysen visar att de personliga målen inte motsvarar den belöning som företagets 

lönesättningsprocess kan generera. Detta beror på att respondenternas önskan att göra sitt bästa 

för att få belöning avser psykologiska belöningar och inte monetära. Sambandet mellan 

belöning och prestation kan också vara otydlig eftersom respondenterna som vi har intervjuat i 

hög grad drivs av inre motivationsfaktorer som exempelvis laganda. Vår uppfattning är att 

löneökning inte är den primära belöningen bland respondenterna. Otydligheten kring 

förväntningar, mål och bedömningskriterier som tillämpas under lönesättningsprocessen 

förefaller skapa osäkerhet samt misstro. Dessa upplevelser bidrar troligen till mer frustration än 

motivation inom arbetsgrupperna. Detta kan förta eventuella fördelar med individuell 

lönesättning. 

 

5.2 Lönens inverkan 

Arbetsgivarverket (2010) skriver att om lönen ska fungera som ett framgångsrikt styrmedel så 

måste det finnas tydligt definierade mål inom verksamheten och det måste finnas ett tydligt 

samband mellan de anställdas insatser och de uppsatta målen. Detta stämmer med Vrooms 

(1994) påstående att om individen upplever ställda mål som svåra eller otydliga minskar 

dennes förväntan på att uppnå dem. Våra respondenter beskriver en otydlig bild kring de 

uppsatta målen och de ser inte sambandet mellan den egna insatsen och målen. Detta i sig 

förklarar varför lönen är inte den främsta motiverande faktorn. Hade dessa mål varit tydligare 

kanske lönens inverkan varit större, men utifrån Larssons m.fl. (2005) karaktärstyper så skulle 

de anställda på fallföretaget ändå inte lockats av löneökningar primärt. Det framkommer även 

att respondenternas känsla av rättvisa påverkar deras arbetsmotivation. De anställda vi 

intervjuat upplever i stor utsträckning orättvisor kring sin lön, vilket bekräftas av Ulf Ström. 

Enligt Karlson m.fl. (2014) kan detta leda till att respondenterna känner av stora omotiverande 

effekter. Vi hävdar att detta kan förklara beteenden så som klagande kultur, pessimism och 

passivitet även om lönen är en sekundär typ av belöning. Vi tolkar det som att lönesättningen 

kan ge en negativ feedback vid orättvisa som kan vara starkare än den positiva feedbacken om 

den upplevs rättvis. Det här kan ligga i linje med Arbetsgivarverkets (2010) påstående att lönen 

symboliserar arbetsgivarens syn på den enskilde arbetstagarens resultat och skicklighet i 

jämförelse med övriga i verksamheten.  
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I figuren nedanför presenterar vi en sammanställning av respondenternas arbetsmotivation 

utifrån Vrooms (1994) tre faktorer som påverkar motivation och Larssons m.fl. (2005) 

kategorisering av anställda. 

 

Respondent Karriärstyp Förväntan Medverkan Värdering Motivation 

genom lön 

1 # Expert Låg Låg Negativ Svag 

2 # Expert Låg Låg Negativ Svag 

3 # Spiral Låg Låg Negativ Svag 

4 # Spiral Låg Låg Negativ Svag 

5 # Expert Låg Låg Negativ Svag 

6 # Expert Låg Låg Negativ Svag 

7 # Spiral Låg Låg Negativ Svag 

Figur 8 – Egen framställning av analysmodell för att förstå motivation hos respondenterna 

genom den teoretiska referensramen 

 

Figuren bekräftar för oss att kärriärstyperna expert och spiral enligt Larsson m.fl. (2005) modell 

inte ser monetär belöning som primär motivationsfaktor. Innehållsanalysen enligt faktor 

värdering indikerar på att teamkänsla, kulturell tillhörighet och att få vara en del av företaget är 

viktiga motivationsfaktorer. Den sammantagna bedömningen av de tre faktorerna visar också att 

företagets lönesättningsprocess inte upplevs vara tydlig eller rättvis. Sambanden mellan insats 

och prestation samt prestation och belöning är otydliga. Motivation genom lön är således låg. 

Våra modeller indikerar också på att löneökning inte är den primära belöningen som 

respondenterna är ute efter på fallföretaget.  

 

 

6. Slutsats 

Som svar på hur individuell lönesättning upplevs som ett motiverande styrmedel bland 

kollektivanställda inom ett tekniskt företag, tolkar vi de medarbetare vi intervjuat på Epiroc 

som att de upplever företagets lönesättningsprocess som otydlig och orättvis. Våra 

respondenter förefaller också motiveras starkare av andra belöningar än lön, som exempelvis 

lagandan.  

Medarbetarna upplever att det saknas tydlighet kring bedömningskriterierna och målen för att 

styrmedlet skulle kunna upplevas som motiverande. I samtal med medarbetarna framkommer 

det att majoriteten upplever att den nuvarande löneprocessen ger mycket utrymme för 

tolkningar och upplevs därför som orättvis. Det är inte heller säkert att den upplevda orättvisan 
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har en saklig grund, som i fallet med bemanningsanställdas löner. Detta kan då vara särskilt 

svårt för cheferna att hantera. 

Individuell lönesättning har ett symbolvärde bland anställda som förväntar sig att chefen ska 

uppmärksamma och bedöma individen utifrån dennes prestation i gruppen. För att använda den 

individuella lönesättningen på ett framgångsrikt sätt måste det dock finnas en tydlighet och 

samsyn mellan chefen och medarbetaren om hur bedömningen av medarbetarens prestation ska 

gå tillväga. På fallföretaget är det i dagsläget alldeles för otydligt för att individuell 

lönesättning ska fungera enligt de kriterier som exempelvis Karlson m.fl. (2014) skriver. 

Därför blir sambanden för otydliga vilket enligt Vroom (1994) stör motivationen.  

De karaktärstyper som vi kategoriserat enligt Larsson m.fl (2005) skulle ändå inte motiverats 

av individuell lönesättning även om företaget uppfyller alla kriterier för tydlighet. De åsikter 

och svar som medarbetarna har valt att dela med sig av till oss indikerar att lön är viktigt men 

inte det viktigaste för dem, utan i slutändan är det lagandan, att vara en del av gruppen eller 

lojaliteten till företaget, det vill säga att vara en del av kulturen, som upplevs vara viktigare för 

de anställda.  

 

 

7. Diskussion 

Vi påbörjade vårt arbete med en magkänsla av att individuell lönesättning inte alltid fungerar 

som tänkt. Efter att ha sökt i den omfattande litteratur som finns inom området motivation 

kopplat till individuell lönesättning så har vi förstått att frågan är komplex. Vi har valt att likt 

många andra undersöka de anställdas motivation men en möjlig vinkling för kommande 

forskning är en kvantitativ analys av hanteringskostnaden för lönesättningen. Vi misstänker att 

det finns en break-even punkt som inte alltid nås på vissa företag då många kostnader är dolda 

och lätt förbises. Vi resonerar att de chefer som i viss mån kan motivera sina anställda, men där 

förberedelser och efterspel äter upp vinsten av det, behöver antingen optimera tiden de lägger 

ned på lönesättningen eller överväga andra motivationsformer. I slutändan handlar det om att 

känna sin grupp och gruppens individer samt anpassa sig därefter för optimalt resultat. 

Vi hade förväntat oss att hitta olika typer av kollektivarbetare på Epiroc, som motiverades av 

olika saker, men de flesta vi intervjuade föll in i två olika kategorier, det vill säga expert eller 

spiral i Larssons m.fl. (2005) modell. De motiverades mest av lagandan, att vara en del av 

gruppen och utvecklande arbetsuppgifter. Vi tror att skälet till att vi endast hittade de typerna 

är för att samtliga respondenter varit anställda i över tio år. Vi resonerar att de som är 

karriärsdrivna möjligtvis redan har avancerat och inte finns kvar i monteringen så länge som 

tio år. Dessutom krävs det väldigt mycket kunskap av de som arbetar som montörer, så arbetets 

art sållar förmodligen bort karriärstypen transitory eftersom upplärningssträckan är lång. Det 

här kan leda till att även om Epiroc kan uppfylla kraven på tydliga mål för att öka motivationen 

utifrån Vroom, så kommer personalsammansättningen att befinna sig i den delen av Larssons 

m.fl (2005) kategorier som ändå inte motiveras av det. 
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Av de intervjuade tillhörde ungefär hälften kategorin expert som inte intresserar sig för 

karriärskliv. De trivs där de är och chefers argument om att de borde söka sig till nya uppdrag 

upplevs som något negativt i stället för att upplevas som beröm. Inte ens möjligheten att få 

högre lön får dessa att vilja ge upp sitt lag, sin plats och sina arbetsuppgifter. Att nyttja 

individuell lönesättning på dessa individer kan i värsta fall riskera att skapa osämja. 

Medarbetarna kan komma att jämföra löner med varandra och uttrycka missnöje om någon får 

en upplevt orättvis lön.  

Vad gäller lönen har det stora inflödet av inhyrd personal skapat upplevda orättvisor då den 

inhyrda personalen erhåller en snittlön beräknad utifrån samtliga montörer på Epiroc och 

därmed får en högre lön än några av de montörer som jobbat i många år. Att den inhyrda 

personalen får denna lönenivå är egentligen det bästa för ordinarie personal enligt Ström 

(2018), eftersom en lägre arvodering skulle motivera företagsledningen att säga upp personal 

som kostar mer än de inhyrda. De montörer som vi har intervjuat verkar inte reflektera över 

detta. Våra respondenter upplever att inhyrd personal får högre lön, oavsett kunskapsgrad, och 

därigenom blir den egna kunskapen inte värd något. Vi upplever att det är här den individuella 

lönesättningens problemkärna ligger. Vi menar att anställda inte avgör sin egen nöjdhet utifrån 

storleken på den egna lönen, utan utifrån hur högt eller lågt hen ligger i förhållande till någon 

som hen upplever har en lägre kunskapsnivå än sig själv. Detta trots att det egentligen finns 

goda argument till att löneförhållandena ser ut som de gör. Vi tolkar det som att det är svårt att 

till fullo förklara alla beslut som leder till en viss lönenivå, något som är oerhört viktigt för att 

uppnå samsyn. 

Sammanfattningsvis skulle vi vilja påstå att det i dagsläget inte verkar som att den individuella 

lönesättningen ökar motivationen bland de intervjuade montörerna på Epiroc. Vi ser att 

individuell lönesättning inte ger önskad effekt och misstänker utifrån vår analys att det beror på 

att en stor del av Epirocs montörer hör till karriärstyper som inte motiveras av lön, kombinerat 

med att det råder otydlighet kring målsättningarna och vad man kan göra som individ för att nå 

dessa mål.  

Då Epiroc är anslutna till ett kollektivavtal och inte kan besluta på egen hand huruvida de ska 

ha differentierad lön eller ej, så kan inte den differentierade lönen helt frångås, men det finns 

alltid utrymme till tolkningar och därigenom utrymme för förbättringar. Dels behövs mer 

tydlighet rent generellt och om personalen, utöver de vi intervjuat, mest består av de 

karriärstyper som inte motiveras av lön så måste Epiroc arbeta mer med andra 

motivationsformer. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Presentation av vårt arbete till de som ska intervjuas. 

Vi gör just nu en c-uppsats i företagsekonomi. Det vi tittar på är individuell lönesättning och 

hur det påverkar de anställda på olika sätt. Vi kommer spela in samtalet, men det är bara för 

vår egen skull eftersom vi måste skriva av samtalet för att kunna analysera resultatet. Dock är 

allt ni säger anonymt och vi kommer i möjligaste mån att försöka ta bort allt som möjligen 

skulle kunna identifiera dig. Exempelvis kommer vi inte berätta vilket flöde du tillhör eller 

vilket skift. Vi kommer intervjua 7 anställda så även om någon ser vem vi pratar med kommer 

de inte veta vem som svarat vad. 

 

 

1. Frågor till anställda 

Tema: Kärriärstyp 

● Vem är du? 

● Varför jobbar du på Epiroc? 

● Var ser du dig själv om fem år? 

● Har du gått någon utbildning den senaste tiden? 

● Har du sökt några andra tjänster inom Epiroc under de senaste åren? 

● Har du provat på olika roller inom företaget? 

● Känner du att du har några utstakade målsättningar avseende din karriär? 

 

Tema: Förväntan -> Medverkan 

 

● Hur skulle du beskriva din ledare? 

● Tycker du att din chef är närvarande? 

● Vilka egenskaper tycker du att din ledare/chef ska ha? 

● Hur brukar din ledare motivera dig i det vardagliga arbetet? 

● Finns det något som sin ledare skulle kunna göra annorlunda för att öka din motivation  

            på jobbet? 

● Om det händer något utöver det vanliga, vad behöver chefen göra för att motivera dig  

            att ge mer? 

● Hur skulle du beskriva din grupp som du jobbar inom? 

            Tror du att ni i gruppen motiveras av samma saker? 
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● Vad har företaget för vision? 

● Vad har ni för mål? 

● Vad har företaget för värderingar? 

● Vad innebär det här för dig och din grupp? 

● På vilket sätt tror du att din ledare kontrollerar att du och dina kollegor jobbar mot  

            Epirocs vision, mål och värderingar? 

            Vad händer om du inte gör det? 

● På vilket sätt får du feedback att du jobbar åt rätt riktning, det vill säga mot denna  

            vision, mål och värderingar? 

● På vilket sätt skulle du få feedback att du jobbade åt fel riktning, det vill säga inte mot  

            denna vision, mål och värderingar? 

● Upplever du att alla dina kollegor är lika drivna? 

● Upplever du att du blir tillräckligt uppmärksammad för dina insatser i nuläget? 

● Hur skulle du vilja bli mer uppmärksammad? 

 

Tema: Medverkan - > Värdering 

 

● Hur upplever du företagets årliga löneprocess? 

● Upplever du individuell lön bidrar till att du vill göra mer och ta mer ansvar på jobbet?  

            Exempel. 

● Har du koll på hur din lön steg i förhållande till dina kollegors under den senaste  

            löneprocessen? 

● Är du nöjd med din lön i allmänhet? 

● Är du nöjd med den senaste löneökningen? 

● Upplever du att du har fått tillräckligt med information om vad du behöver göra för att  

            öka din lön, under medarbetarsamtalet? 

● Upplever du att du har fått tydlig motivering under lönesamtalet till den nya lön som du  

            har fått? 

● Upplever du att ni var överens om resultatet och bedömningarna? 

● Om du fick bestämma, hur skulle löneprocessen se ut för att du skulle känna dig mer  

            motiverad att göra mer? 

● Vad skulle du kunna göra mer än det du gör idag? 

 

Tema övrigt: 

● Men för de som slagit i taket lönemässigt, hur ska man motivera dem? 

● Om jag erbjöd dig en annan anställning med likadana arbetsuppgifter men med 3000  

            kronor högre lön, vilken annan förmån som idag finns på Epiroc skulle du kräva att  

            få behålla för att göra bytet? (Exempelvis arbetstiden, flextid eller karriärmöjligheter?) 

● Om jag erbjöd dig en anställning med samma arbetsuppgifter och samma lön, vad ska  

            jag erbjuda för att du ska nappa? 


