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HAR DE SOM LIKNAR CHEFEN HÖGRE LÖN?

Ingvar Celander och Anita Svantesson

Påverkar personligheten lönesättningen? Kan chefen vara objektiv 
eller belönar chefen omedvetet dem som liknar honom/henne 
själv? Det saknas tidigare forskning om hur personligheten 
påverkar lön och lönesättning. Syftet med denna uppsats är att 
undersöka om det föreligger ett samband mellan hög lön och en 
personlighet som liknar den lönesättande chefen. Studien är 
genomförd hos 4 chefer och 55 medarbetare inom handikapp-
omsorgen i Ängelholms kommun. Undersökningen genomfördes 
med hjälp av Myers-Briggs standardiserade frågeformulär, 
intervjuer samt egna enkäter. Vi hittar inga klara bevis för att 
cheferna premierar medarbetare som liknar dem själva. Däremot 
finner vi ett samband mellan hög lön och upplevelsen av att lönen 
är rättvis samt att ett gott samarbete med chefen också ger en 
uppfattning av en rättvis lön, dock inte nödvändigtvis hög. 
Dessutom fann vi att utbildning och lång erfarenhet inom yrket ger 
högre lön. Lite förvånande fann vi att personer med introverta 
personlighetsdrag hade signifikant högre lön än extraverta 
personer, trots att cheferna uppgett att de framförallt uppskattar 
egenskaper som korrelerar med extraversion. Vi tror att Introverta 
egenskaper inte har lika positiv klang som Extraverta egenskaper. 
Det är intressant att chefernas egen uppfattning om personlighetens 
betydelse vid lönesättning inte stämde överens med våra resultat. 
Vi har i vår studie inte gjort några mätningar på vare sig vad eller 
hur arbetet utförs av den enskilde medarbetaren. Personligheten 
behöver inte nödvändigtvis vara kopplad till prestationen.

Nyckelord: personlighet, lön, Myers-Briggs Type Indicator, 
handikappomsorg, ledarskap, rättvisa
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Inledning

Idén till denna uppsats uppkom genom författarnas erfarenhet av problemställningar omkring 
att sätta individuella löner på personal inom kommunal omsorgsverksamhet. Vi har funderat 
över vad känslor, personkemi och personligheter haft för betydelse för vårt eget sätt att utöva 
chefskap inklusive att sätta individuella löner. Lön är ett ämne som inte sällan är föremål för 
diskussioner på arbetsplatsen. Bland medarbetare inom samma yrkesområde, med likartade 
arbetsuppgifter och ansvarsområden, finns nog oftast en uppfattning om att varje 
medarbetares enskilda prestation i arbetet är det som motiverar löneskillnaderna bland 
personalen. Vi tror dock att det finns fler faktorer förutom prestation i arbetet som påverkar 
chefens bedömning av personalen i samband med lönesättning. 

Förutom våra erfarenheter av individuell lönesättning så grundar sig idén på en av författarnas 
erfarenheter av kompetensutvecklingsarbete inom Ängelholms kommun. I sitt arbete som 
personalsekreterare har hon fått i uppdrag att planera och genomföra teamutveckling med 
chefer och medarbetare inom handikappomsorgen. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) har 
använts som instrument i teamutvecklingen och samtliga deltagare har inför 
utbildningstillfället fyllt i ett tillhörande personlighetsformulär. Vi har valt att använda oss av 
detta material för att göra en djupanalys av våra frågeställningar angående personlighetens 
inflytande över lönesättningen.

MBTI är ett av de mest använda test i världen för att identifiera personers rolldispositioner 
och bygger på Carl G. Jungs tankar om personlighetstypologier. Jungs observationer 
resulterade i en teori om psykologiska typer. Jung beskriver åtta olika grundläggande mönster 
för mental aktivitet som finns tillgängliga för människor. Dessa typer är ett resultat av 
individers medfödda tendenser och skapar beteendeskillnader och förutsägbara 
beteendemönster vilket leder till fundamentala skillnader mellan olika individer.

Vi har möjligheten att undersöka ett eventuellt samband då vi har förmånen att ta del av 
personlighetstester enligt MBTI, dvs. det material som togs fram vid den ovan nämnda 
teamutvecklingen, på 55 medarbetare och deras chefer inom handikappomsorgen i 
Ängelholms kommun. Då vi också har tillgång till medarbetarnas aktuella lön kan vi jämföra 
om cheferna har premierat de som har en personlighetstyp som överensstämmer med deras 
egen.

Förutom personliga egenskaper påverkar även andra tänkbara faktorer chefens bedömning av 
medarbetarna vid lönesättning, t.ex. samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. Vi 
kommer i uppsatsen även att undersöka om andra teorier såsom LMX-teorin (Leader-
Member-Exchange) kan appliceras på vår studie.

Vi har valt att ställa kompletterande frågor till medarbetarna om deras förväntningar och 
upplevelser av lönesättningen. Syftet med det har varit att se om vi kan hitta stöd för 
Rättviseteorin och Förväntningsteorin i vår studie. Närmare förklaringar av dessa teorier finns 
beskrivna längre fram i arbetet. Undersökningsdeltagarna har även svarat på frågor om 
utbildning och erfarenhet för att vi ska kunna ta hänsyn till detta vid utvärderingen av vårt 
material.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett samband mellan hög lön och 
en personlighet som liknar den lönesättande chefen.

Utifrån vår erfarenhet och kunskap har en diskussion omkring hur chefer sätter individuella 
löner förts. Våra frågeställningar är följande: Vad prioriterar, värdesätter och belönar chefer i 
lönebildningen? Vilka är lönekriterierna och skiljer de sig åt mellan de olika cheferna? Kan 
chefen vara objektiv vid bedömningen av medarbetarna i samband med lönesättning eller 
belönas homogenitet med chefen, alltså belönar chefen omedvetet dem som liknar 
honom/henne själv? Om inte homogenitet premieras, finns det något speciellt 
personlighetsdrag som värderas i lönesättningen? Vi undrar också om medarbetarnas 
upplevelse av samarbete med sin chef har någon inverkan på lönen. Tjänar de som upplever 
att de har ett bra samarbete med sin chef mer än sina kollegor? Vi undrar också om lönen har 
någon påverkan på medarbetarnas motivation och upplevelse av rättvisa på arbetsplatsen.

Vi avser undersöka våra frågeställningar närmare bland chefer och medarbetare inom 
handikappomsorgen i Ängelholms kommun.

Teoretisk bakgrund

För att få en större förståelse för dagens lönesystem ges i början på detta avsnitt en kort
historik kring lönesättning. Vidare följer en teoretisk bakgrund om hur individuell 
lönesättning är tänkt att fungera, dels generellt och dels i den offentliga sektorn samt inom 
handikappomsorgen i Ängelholms kommun. Under rubriken ”Tidigare forskning” 
presenteras olika forskare som har forskat inom närliggande områden till vår studie. 

Lönebildningen inom den offentliga sektorn var under större delen av 1900-talet helt 
decentraliserad där medarbetarna lönesattes enligt fasta lönegrader. Vilken grad en person var 
placerad i berodde på vilka kvalifikationer och vilken befattning personen hade. Kompetens 
och särskilda prestationer kunde inte påverka löneutvecklingen. Löneökningar var kopplade 
till hur länge individen hade arbetat på befattningen. Efter ett visst antal år nåddes lönetaket 
och för att påverka lönen var personen tvungen att byta befattning till en högre värderad 
(Palm, 2000).

De äldre regelstyrda systemen var, enligt Sjölund (1997), uppbyggda kring begreppet tjänst. 
Dessa tjänster var placerade i bestämda lönegrader med avseende på kvalifikations- och 
ansvarsgrad. Löneökningarna ägde rum efter bestämda tidsperioder, genom uppflyttning i så 
kallade löneklasser. Det var tjänsten som lönesattes och inte dess befattningshavare.  

Omfattande lönepolitiska förändringar började införas i den offentliga sektorn under 1980-
talet. De bärande idéelementen i den nya lönepolitiken var att individen skulle lönesättas och 
inte tjänsten. Arbetsgivarna, det vill säga statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och 
landsting, menade att den centrala fördelningen av löneutrymmet var stelbent och medgav 
inte den flexibilitet som var nödvändig på lokal nivå. Meningen var att lönen skulle fungera 
som ett incitament för den anställde. Lönen ansågs vara ett aktivt styrinstrument för chefer 
och ledare i den offentliga verksamheten. Med ett nytt individuellt lönesystem skulle en 
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ledare kunna belöna anställda som på ett effektivt sätt bidrog till att nå verksamhetens mål. På 
så sätt skulle man kunna skapa en koppling mellan individens egenintresse och 
verksamhetsintresset. Förändringen kan beskrivas med nyckelord som: från centralisering till 
decentralisering, från enhetlighet till differentiering, från lönesättning av tjänster till 
lönesättning av individer. Motiven bakom förändringarna i lönesystemen inom den offentliga 
sektorn har varit att försöka bidra till en ökad effektivitet i den offentliga verksamheten 
(Sjölund, 1997).  

Enligt Sjölund (1997) innebar decentraliseringen av löneförhandlingarna och 
individualiseringen av lönerna omfattande och grundläggande förändringar för lönebildningen 
inom den offentliga sektorn. Cheferna inom den offentliga sektorn, som tidigare inte hade 
något ansvar för lönefrågor, har idag en central roll som lönesättare. De ska bilda sig en 
uppfattning om vilken lönestruktur som är lämplig, hur stora differenserna mellan olika 
personer och kategorier bör vara, vilka kriterier som bör ligga till grund för lönesättningen, 
etc. De ska också ta det konkreta ansvaret för att bedöma och göra en individuell rangordning 
av sin personal inför förhandlingarna. Enligt Carlsson (2001) innebär bedömningen av 
arbetsinsatsen en stor kontrast mot de äldre kollektivavtalen och den kollektiva 
lönesättningen, som inte skilde en individ från en annan.

Begreppet individuell lön kan, enligt Sjölund (1997), ges tre olika innebörder:

1. Medarbetarens arbetsinsats mäts mot organisationens mål, det vill säga 
prestationsbaserad lön relaterad till mål.

2. Medarbetarens prestationer jämförs med varandra, det vill säga prestationsbaserad lön 
relaterad till andra individers prestationer.

3. Den individuella lönen sätts i förhållande till medarbetarnas kunskaper, det vill säga 
kunskapsbaserad lön.

Individuell lönesättning innebär att lön inte bara är ersättning för utfört arbete, utan också ska 
bidra till att höja arbetarens motivation inför kommande arbetsuppgifter. Om medarbetaren 
vet vad som krävs för högre lön blir medarbetaren mer intresserad av att utvecklas. 
Medarbetarens styr således sin egen lön genom att påverka arbetsinsatsen i organisationen 
(Carlsson, 2001).

Tron på att det finns ett positivt samband mellan individuell lön, motivation och 
verksamhetsresultat verkar vara en av de mest uttalade drivkrafterna bakom den 
decentraliserade lönesättningens utbredning på den svenska arbetsmarknaden på senare tid. 
Denna uppfattning uttrycks i alltfler lönepolitiska deklarationer och avtal. I Bilaga 1 till det 
centrala kollektivavtalet mellan Kommunalarbetareförbundet och Sveriges Kommuner och 
Landsting, HÖK 07 (2007), står bland annat följande:”Lönebildning och lönesättning ska 
bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar 
av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och 
differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Syftet är att skapa en process där 
arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet 
mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan 
chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.”
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Det finns inga specifika lönekriterier eller någon lönepolicy för handikappomsorgen i 
Ängelhoms kommun utan enbart en generell lönepolicy  för hela kommunen. Den lyder i sin 
helhet som följer: ”Kommunen använder för alla anställda en individuell och decentraliserad 
lönesättning, med arbetsprofilen och utvecklingssamtal som utvärderingsverktyg. 
Lönekriterierna skall vara välkända av alla berörda på varje arbetsplats. Lönen skall spegla 
arbetets svårighet och ansvar samt individens insats, kompetens och effektivitet. En skälig 
lönespridning skall finnas. En löneskillnad får aldrig grunda sig på orsaker relaterade till 
kön, ras eller religion. Mätbara mål för effektivitet och produktivitet skall sättas för all 
verksamhet. Uppföljning och avstämning skall göras fortlöpande.” (PA-handboken, 
Ängelholms kommuns Intranät).

Politikerna i Ängelholms kommun har valt att inte styra den individuella lönesättningen mer 
än vad policyn ovan anger. Detta innebär i praktiken att det är upp till varje enskild 
verksamhet, och ibland varje enskild chef, att ta ställning till vilka lönekriterier som ska gälla 
för den aktuella verksamheten. Samtidigt står det i Bilaga 5 till HÖK 07 (2007) att en 
förutsättning för att en lönesättning ska fungera väl, är att arbetsgivaren arbetat fram 
grundläggande och långsiktiga lönepolitiska riktlinjer för lönesättningen. Dessa riktlinjer 
måste även vara kända och diskuterade med medarbetarna för att bidra till det positiva 
sambandet mellan lön, motivation och resultat. 

Vanligtvis är det några hundralappar per medarbetare inom Kommunals avtalsområde som 
brukar fördelas individuellt vid den årliga lönerevisionen. Som kompensation för att parterna 
inte enades om en löneökning 2007, utan enbart ett engångsbelopp, blev löneavtalet 2008 
högre än tidigare år. Istället för att i vanlig ordning gälla from 1 april, fick alla inom 
avtalsområdet dessutom nya löner redan från årsskiftet. Avtalet innebar ett genomsnittligt 
utrymme motsvarande 1 400 kr per anställd och 400 kr extra för kvinnor med en månadslön 
under 20 000 kr (HÖK 07, 2007). Detta ökade märkbart möjligheterna för personalansvariga 
chefer att differentiera medarbetarnas löner efter den individuella bedömningen.

Tidigare forskning

Det finns inte mycket forskning om hur personligheten påverkar lön och lönesättning. Vi har 
inte funnit någon forskning eller uppsats som behandlar detta ämne direkt. Däremot har vi 
funnit en del forskning som behandlar ämnena lön, t.ex. individuell lönesättning, och 
personlighetens betydelse i arbetslivet. Här har vi funnit en del indirekta kopplingar mellan 
ämnena som vi redovisar nedan.

Inom den beteendevetenskapliga forskningen finns en rad teorier om vad som anses motivera 
oss människor att arbeta för lön. Enligt Maslows klassiska behovstrappa är det våra behov 
(fysiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning respektive behov av 
självförverkligande) som styr vår motivation medan andra teorier tar fasta på bestraffningar 
och belöningar som grund för att skapa motivation t.ex. taylorismen (Scientific Management-
teorin), vars signum är ”moroten och piskan” (Maltén, 2000). Senare teorier överger dock 
både idén om biologiska behov och synen på människan som rent instrumentell och 
poängterar istället betydelsen av koppling till individens värderingar och upplevelse av 
rättvisa som motivationskrafter. Enligt Ryman (2004), väger rättviseaspekterna tungt i dagens 
forskning. Hög upplevd rättvisa och värdemässig identifikation anses ge hög motivation. 
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Motivation beskrivs som en funktion av både individen, t.ex. erfarenhet och personligheter, 
och den omgivande situationen, t.ex. arbetsorganisation och arbetsutformning. 

Den beteendevetenskapliga arbetslivsforskningen har identifierat en rad faktorer som viktiga 
för arbetsmotivationen, däribland inflytande, självständighet, återkoppling på utfört arbete, 
tydliga mål och delaktighet i mål och beslutsprocesser, utvecklingsmöjligheter, möjligheter 
till lärande och personlighetsutveckling, arbets- och samarbetsklimat, arbetsbelastning, 
ledarskap, god kommunikation, organisationsklimat m.fl. Jämfört med dessa faktorer anses 
lönen ha en sekundär inverkan på motivationen. Därmed inte sagt att lön saknar betydelse för 
motivationen. Generellt sett brukar man anta att ekonomiska belöningar fungerar bäst om 
jobben är enkla och resultaten lätta att mäta (Ryman, 2004).

Arbetslivsforskaren Lotte Alsterdal (2003) pekar dock på svårigheten att med hjälp av 
fastställda kriterier garantera att lönen verkligen premierar det man säger sig vilja premiera. 
Detta gäller inte minst inom offentlig sektor där det lätt kan leda till att arbetets ”kärna” 
missgynnas eftersom det ofta rör sig om prestationer som är svåra att mäta och uppskatta 
exakt (som exempelvis sättet att bemöta och ta hand om patienter). 

Inom den offentliga verksamheten finns en konflikt mellan strävan efter att sätta lön på 
sakliga, precisa grunder och förhållandet att betydande arbetsinsatser inte alltid låter sig 
definieras tydligt och klart i traditionell mening. Detta kan leda till att chefen värderar det som 
är enkelt att värdera, snarare än det som är viktigt att värdera (Alsterdal, 2003).

Det finns en allomfattande värdering hos både anställda och arbetsgivare som säger att den 
som gör ett bra jobb ska ha bättre betalt än den som gör ett mindre bra jobb. Så långt tycks 
alla vara överens. Men vad är ”bra”? Vad är det som ska bedömas, hur ska det bedömas och 
av vem? I diskussionerna om vilka kriterier som ska bestämma lönen väger rättviseaspekterna 
tungt, men vad som upplevs som rättvist beror på vilket perspektiv och vilken position man 
har och varierar från person till person (Ryman, 2004). Det är framförallt den 
beteenderelaterade rättvisan (den som utför sitt arbete på ett ”bra sätt” ska ha bättre betalt än 
den som utför arbetet på ett ”mindre bra sätt”) som upplevs som kontroversiell, enligt Ryman 
(2004). Den innebär att lönen inte bara ska spegla vad den anställde gör utan även hur. 
Sådana bedömningar ställer krav på lönesättande chefs kännedom om varje anställd och kan 
öka risken för godtycke men också bidra till att de enskilda medarbetarna synliggörs (ibid).

Medarbetarnas beteende är ofta underlag för ett eller flera kriterier, vilka sedan ligger till 
grund för lönesättningen. I en studie på det kommunala området (Wallenberg och Carlsson, 
1999), angav de anställda följande faktorer som viktigast vid bedömningen av den 
individuella lönen (i prioriteringsordning):

1. Att ge bra service
2. Ansvarstagande
3. Egna arbetsresultat
4. Initiativtagande
5. Skapa god stämning på arbetsplatsen
6. Vidareutbildning
7. Formell utbildning
8. Anställningstid
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9. Efterfrågan på personal.
10. Stigande ålder.

De fem viktigaste faktorerna rör samtliga den anställdes beteende. Ytterligare exempel på 
beteenderelaterade lönekriterier är serviceförmåga, empatisk och kreativ förmåga, flexibilitet 
och självständighet. 

I sin undersökning ”När rektor sätter lön – röster om den individuella lönesättningen i skolan” 
skriver Dan Collberg (2004) om vad bedömningen grundar sig på när rektor sätter lön. Han 
har intervjuat rektorer och lärare och kommit fram till en modell som grovt fördelar sig på tre 
kategorier – produkt, process och person.

Rektorn bedömer med andra ord:
 Produkt – något påtagligt och konkret som kan visas ”svart på vitt”, som poäng, 

särskilt arvoderade uppdrag eller mätbara resultat som ligger i linje med 
styrdokumentens mål.

 Processer – avser mindre konkreta kriterier som är viktiga för att verksamheten ska 
fungera.

 Person – avser kriterier som är direkt knutna till den unika individen och hennes 
egenskaper – inte vad han eller hon gör utan vad hon är.

När det gäller person och personliga egenskaper undrar Collberg (2004) om man kan vara 
säker på att det är själva utförandet, handlingen man bedömer och inte personligheten, 
individen och karaktären. Går de att helt skilja åt? Här hamnar varianter på kriterier av typen 
”social kompetens”, som förmodligen de flesta spontant ser som en viktig tillgång i arbete 
med människor. Collberg (2004) undrar var man hamnar när man tvingas gradera människor 
efter en sådan måttstock.

Collberg (2004) menar till sist att systemet med arbetsvärdering bara är skenbart logiskt och 
rationellt. Under den rationella och objektiva ytan tycks det alltid finnas ett stort mått av 
osäkerhet, subjektivitet och intuition för att inte säga godtycke.

Det finns forskning inom andra områden som visar tecken på att homogenitet med chefen 
gynnas. Rekrytering är ett sånt område där det finns studier som pekar på att man i 
urvalsprocessen gynnar de personer som har en personlighet eller värderingar som är 
homogena med antingen chefen eller organisationen. Giberson et al. (2005) studie pekar på att 
organisationer har en naturlig tendens att attrahera, välja ut och behålla medarbetare som har 
liknande personlighetskaraktärer som de existerande inom organisationen. Cheferna har en 
nyckelroll när organisationens miljö/kultur skapas. Då homogeniseringsprocessen börjar 
”bäddar” de in sin egen personlighet i organisationen genom att omge sig med 
personer/medarbetare som liknar dem själva. Giberson et al. (2005) har funnit stöd för att 
organisationer blir homogena utifrån chefens personlighet och att chefer har en tendens att 
omge sig med medarbetare som har en liknande personlighet som dem själva. Giberson et al. 
(2005) redogör också för forskning av bland annat Schneider, som menar att en organisations 
mål grundar sig på chefens/grundarens personlighet och att dessa personer införlivar sin 
personlighet i organisationen genom att etablera målen och visionen för verksamheten. Detta 
attraherar personer med liknande personlighetsdrag som chefen/grundaren. Från denna pool 
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av personer väljer chefen ut individer vilka delar samma mål och visioner som organisationen 
och som sannolikt har liknande personlighet och värderingar.

Teoretiska förklaringsmodeller

Vi kommer nedan att redovisa ett antal teoretiska förklaringsmodeller för att belysa 
motivation och prestation hos medarbetare, utbytesförhållande mellan chef och medarbetare 
samt personlighet, vilka har stor inverkan på både hur chefen fungerar som lönesättare och 
hur medarbetarna upplever individuell lönesättning. Vi börjar med allmänt förklarande 
modeller så som LMX- teorin, Förväntansteorin och Rättviseteorin. Avslutningsvis redovisar 
vi Myers-Briggs Type Indicator, vilken är vårt egentliga verktyg för analys. I vår 
undersökning använder vi oss av tillhörande personlighetsformulär, vilket beskrivs närmare 
under avsnittet Metodologiska utgångspunkter på sidan 17. Detta bygger på Jungs teorier om 
personlighetstypologi. 

Varje avsnitt i detta kapitel  inleds med en kort sammanfattning av teorin/modellen för att 
därefter förklaras mer utförligt i den löpande texten, där det också finns referensanvisningar. 

LMX (Leader-Member Exchange) Theory

Enligt Yukl (2006) är de basala premisserna i denna teori att ledaren utvecklar en separat 
relation med varje enskild medarbetare, där båda parterna ömsesidigt definierar 
medarbetarens roll. Graen och Cashman (1975) skriver att med tiden är det sannolikt att 
ledaren etablerar antingen en hög utbytesrelation eller en låg utbytesrelation med varje 
medarbetare. Enligt teorin utvecklar de flesta ledare en hög utbytesrelation med ett fåtal 
betrodda medarbetare som får en funktion som ”assistenter”. En hög utbytesrelation 
karaktäriseras av ett ömsesidigt förtroende, respekt och förpliktelse. En relation enbart 
baserad på ett formellt anställningskontrakt mellan ledare och medarbetare kommer 
därigenom att inneha ett lågt utbytesförhållande. 

Grunden för att etablera en hög utbytesrelation är ledarens kontroll över möjligheter som är 
åtråvärda för medarbetaren. De gäller bl.a. att bli tilldelad intressanta och önskvärda 
uppgifter, få större ansvar, få ta del av information, delta i beslutsfattande, och framförallt få 
belöningar som högre lön, andra förmåner och bättre karriärmöjligheter. I utbyte mot högre 
status, inflytande och förmåner medför en hög utbytesrelation en del omkostnader och 
förpliktelser för medarbetare. Han/hon förväntas att arbeta hårdare, vara mer engagerad och 

LMX-teorin går ut på att ledaren och medarbetaren efter hand utvecklar en utbytesrelation.
Denna kan dels vara hög och karaktäriseras då av ömsesidigt förtroende och respekt medan 
en låg utbytesrelation t.ex. enbart behöver vara baserad på ett formellt anställningskontrakt. 
Ledaren utvecklar ofta bara en hög utbytesrelation med några fåtal medarbetare. En hög 
utbytesrelation är mer sannolik om medarbetaren uppfattas som kompetent och pålitlig, och 
att medarbetarens värderingar och attityder liknar ledarens. Medarbetare med en hög 
utbytesrelation har större möjligheter till förmåner som belöningar, hög lön, större ansvar, 
deltagande i beslutsfattande m.m. Detta medför dock att medarbetaren förväntas att arbeta 
hårdare samt vara mer engagerad och lojal.
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lojal och dela en del av ledarens administrativa uppgifter. Utvecklandet av en hög 
utbytesrelation uppstår gradvis över tid genom upprepad bekräftelse av varandra. Då är det 
sannolikt att relationen utvecklas till en hög grad av beroende, lojalitet och support (Graen 
och Cashman, 1975). 

Enligt Yukl (2006) finns det studier som tyder på att en hög utbytesrelation är mer sannolik 
om medarbetaren uppfattas som kompetent och pålitlig och att medarbetarens värderingar och 
attityder liknar ledarens. En del aspekter av medarbetarens personlighet och ledarens 
personlighet kan också vara relaterad till LMX, men studierna i denna fråga är för få för att 
kunna dra några säkra konklusioner. 

Yukl (2006) beskriver också ”Attribution theory” som förklarar den kognitiva process som 
ledare använder för att bedöma orsaken till ett effektivt eller ineffektivt arbetsresultat.
När ledaren skall ta reda på orsaken till ett dåligt arbetsresultat så bedömer han/hon om det 
refererar till medarbetarens interna förmåga (t.ex. dålig vilja eller oförmåga att utföra 
arbetsuppgifter) eller externa problem som ligger utanför medarbetarens kontroll.   
Ledaren har lättare för att härleda goda arbetsresultat till interna faktorer hos medarbetare med 
hög utbytesrelation och till externa faktorer hos medarbetare med låg utbytesrelation. Även 
omvänt, dåliga arbetsresultat härleds till externa faktorer hos medarbetare med en hög 
utbytesrelation och till interna faktorer hos medarbetare med låg utbytesrelation. Detta belyses 
också av Frick (2004) som menar att det i bedömningen av medarbetaren finns risk för en så 
kallad haloeffekt. Det innebär att en medarbetare kan leva på gamla meriter. En medarbetare 
som förut har haft bra prestationer får trots försämrad prestation en positiv bedömning. Risken 
att det motsatta sker finns också, det vill säga att en tidigare lågpresterande medarbetare får en 
negativ bedömning trots en förbättrad prestation. Ju längre tid som lönesättande chef har känt 
sina medarbetare desto större är risken för haloeffekt.

Ett effektivt beteende hos en medarbetare med hög utbytesrelation ges positiv feedback, 
medan misstag hos medarbetare med låg utbytesrelation kritiseras. De senare får mindre 
support, coachning och resurser. Trots detta så lägger chefen skulden på medarbetaren istället 
för att se till situationen eller sitt eget bidrag till problemet när medarbetaren gör misstag eller 
har problem att utföra sina uppgifter. Chefens benägenhet att tillskriva dåligt arbetsresultat till 
interna faktorer står i skarp kontrast till medarbetarens benägenhet att skylla misstag och 
dåligt arbetsresultat på externa faktorer. Denna benägenhet hos cheferna resulterar i större 
grad av bestraffande åtgärder vilket sårar medarbetarna som inte upplever sig ansvariga för 
problemen. 

Förväntansteorin

Enligt Förväntansteorin finns det tre faktorer som är avgörande för om en medarbetare 
känner motivation och lägger ner ansträngning i arbetet. En av faktorerna är att hon tror 
att hon har tillräcklig förmåga att göra en bra prestation om hon anstränger sig tillräckligt. 
Dessutom måste hon tro att prestationen ger ett resultat i form av någon belöning och till 
sist måste hon värdera den förväntade belöningen tillräckligt högt för att tycka att det är 
värt att anstränga sig. Enligt teorin måste alla faktorerna vara uppfyllda för att en person 
ska anstränga sig i arbetet. Saknas någon av dem, uteblir också ansträngningen.
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Teorin bygger på att varje individ är en rationell beslutsfattare som anstränger sig när hon ser 
att det är möjligt att uppnå något hon starkt önskar sig. Individer antas således veta vad de vill 
få ut av arbetet och förstå vad deras prestation leder till. De måste också tro att en ökad 
ansträngning leder till den önskade belöningen. För att känna motivation måste alla följande 
tre faktorer vara uppfyllda. Enligt Förväntansteorin är motivationskraft en produkt av 
Förväntan, Instrumentalitet och Värderingen av belöningen. Om något av dessa är noll, finns 
det heller ingen motivation (Arnold et al., 2004).

               =             X        X

Figur 1. Förväntansteorin (Scholl, 2002). 

Förväntan

Denna del behandlar relationen mellan en individs arbetsansträngning och prestation. Enligt 
teorin gör individen en beräkning över hur mycket hon ska anstränga sig utifrån hur sannolikt 
det är att ansträngningen kommer att leda till ett bra utfall, t.ex. ”Om jag anstränger mig, 
kommer jag att klara av att göra ett bra resultat?”.

Instrumentalitet

Detta behandlar sambandet mellan arbetsprestationen och resultatet som denna resulterar i, 
exempelvis befordran, högre lön eller arbetstillfredsställelse. Den anställde antas göra en 
bedömning huruvida en prestation leder till någon belöning eller inte, t.ex. ”Om jag gör den 
arbetsuppgiften bra, får jag då högre lön?”.

Värdering

Denna del behandlar hur mycket den anställde värderar det förväntade resultatet av sin 
arbetsinsats. Vanligtvis är resultatet i någon form av belöning, feedback eller 
arbetstillfredsställelse. Vilken form av belöning som känns värdefull för den anställde är 
högst personligt och individuellt. 

Tidigare kända teorier kring motivation i arbetslivet har bl.a. varit Teori X och Y, Maslows 
behovstrappa, McClellands prestationsbehov och Hertzbergs tvåfaktorteori. Dessa teorier 
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hade i praktiken svårt att förklara faktiskt beteende hos människor i arbetslivet. Sambandet 
mellan de krav som människor ställer på sitt arbete och arbetets innehåll, utformning samt 
belöningssystem visade sig vara mycket mera komplicerad än det som framgick av 
ovannämnda modeller. När Förväntansteorin lanserades, kom äntligen en modell som kunde 
förklara mångfalden i beteendet hos människor i arbetslivet.

Problemet med tidigare modeller är att de inte kan förklara varför en satsning på t.ex. 
arbetsberikning inte leder till ökad trivsel och förhoppningsvis även en produktionsökning. 
Förväntansteorin möjliggör en mycket mera nyanserad analys. Vissa människor sätter inget 
större värde på innehållet i arbete eller känslan av att uppnå mål. Det enda värde de ser i 
arbetet är belöningen. En anställd med den inställningen kommer inte att påverkas av en 
satsning på arbetsberikning. Han värderar inte mera stimulerande arbete positivt, snarare 
tvärtom då en viss osäkerhet kan uppstå beträffande hans förmåga att klara arbetet, vilket 
minskar sannolikheten om en bra belöning. För att förstå hur chefer skall motivera 
medarbetare krävs således att de på individbasis känner till vad som är viktigt för personen i 
fråga och hur detta påverkar inställningen till arbetet (Mabon, 1992). 

Rättviseteorin 

Rättviseteorin liknar Förväntansteorin i det att fokus ligger på den kognitiva processen som 
bestämmer huruvida en person skall eller inte skall anstränga sig. Däremot förutsätter 
Rättviseteorin att människor är motiverade att få det som de tycker är ett rättvist utbyte mot 
deras ansträngningar, istället för att få så mycket som möjligt. Enligt Arnold et al. (2004) 
härleds Rättviseteorin till arbete utfört av Adams. Arnold et al. kommenterar teorin enligt 
följande:

1. individer utvärderar deras relationer till andra genom att ställa sin insats och sitt 
resultat av relationen i förhållande till andras insats och resultat;

2. om förhållandet resultat/insats för individen jämfört med andra upplevs som ojämnt, 
då existerar orättvisa;

3. ju större orättvisa individen upplever, ju mer stress upplever individen;
4. ju större stress individen upplever ju hårdare arbetar han eller hon på att återupprätta 

rättvisa. Tekniker för att återupprätta rättvisa inkluderar förändra eller kognitivt 
förvränga insats eller resultat, eller förändra jämförelsen med andra, eller avsluta 
relationen.

Enligt Rättviseteorin är människor motiverade till arbete/insatser om de får en rättvis 
belöning/utbyte av sina ansträngningar. Enligt Rättviseteorin jämför individer sig med 
andra för att ställa sin arbetsinsats och sin belöning/utbyte i förhållande till andras 
arbetsinsats och belöning/utbyte. Med andra ord är en person motiverad att, vid 
jämförelse med andra personer, upprätthålla en balans mellan sin egen insats och 
belöning. Orättvisa kan motivera individen att arbeta hårdare för att återupprätta rättvisa.
Tekniker för att återupprätta rättvisa inkluderar att förändra eller kognitivt förvränga 
insats eller resultat, eller förändra jämförelsen med andra.
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Med andra ord är en person motiverad att, vid jämförelse med andra personer, upprätthålla en 
balans mellan sin egen insats och belöning.

Arnold et al. (2004) menar också att flera experiment generellt stödjer denna teori. I dessa 
experiment fanns det bara en möjlighet för de deltagande personerna att upprätthålla rättvisa, 
antingen genom att minska eller öka kvantiteten eller kvaliteten av deras arbete. Experimenten 
visade att testpersonerna gjorde vad de kunde för att upprätthålla en balans och rättvisa. I 
arbetslivet är dock verkligheten mer komplicerad då det finns fler strategier för att skapa 
rättvisa och jämföra sig med andra, t.ex. liknande yrkeskategorier i andra organisationer.

Rättviseteorin har breddats till teorier om organisatorisk rättvisa i slutet av 80-talet och 90-
talet. En skillnad har gjorts mellan ”distributiv” rättvisa och ”procedural” rättvisa. Den förra 
berör huruvida personer upplever om de har mottagit eller kommer att motta en rättvis 
belöning jämfört med andra. Den senare berör huruvida personer upplever att procedurerna 
som används inom organisationen för att fördela belöningar är rättvisa. Om personer, till 
exempel, upplever att de är underbetalda jämfört med andra personer med liknande arbete i 
andra organisationer så upplever de ”distributiv” orättvisa. Om de däremot samtidigt upplever 
att deras arbetsgivare gör allt för att skaffa fram så mycket belöning som möjligt och upprättar 
rättvisa system för att fördela dessa, upplever de ”procedural” rättvisa. Tillfredsställelsen över 
lönen kommer sannolikt att vara låg medan engagemanget för arbetsgivaren ändå kan vara 
högt. 

Rättvisans möjliga roll för motivationen har blivit mer uppenbar på senare tid. Neddragningar, 
varsel, uppsägningar och andra förändringar som har drabbat många organisationer har betytt 
att den överenskommelse, eller det psykologiska kontrakt, många har ansett att de haft med 
arbetsgivaren har brutits. Detta har bidragit till att många känner sig orättvist behandlade och 
därmed är det troligt att de, i den mån det är möjligt, reducerar sitt bidrag till organisationen, 
både i termer av sin egen arbetsinsats och andra goda beteenden som att hjälpa kolleger och 
utföra andra uppgifter för arbetsgivaren (ibid).

LMX och rättvisa

Flera studier har visat på att LMX har haft betydelse för upplevd rättvisa på arbetsplatsen eller 
i organisationen. Enligt Yukl (2006) kan en chefs särskiljning av anställda skapa negativa 
effekter på arbetsgruppen. Exempelvis kan en tydlig åtskillnad av behandling från chefen 
antas skapa irritation och underminera gruppidentifikationen bland de anställda. Om chefen 
däremot erbjuder ett jämlikt utbytesförhållande till varje anställd inom arbetsgruppen kan 
effekter av LMX-processen upplevas som mer rättvisa, enligt Graen & Uhl-Bien (1995). 
Beroende på LMX-relationen distribuerar chefen resurser så som information, påverkan, 
support, arbetsuppgifter, handlingsfrihet, feedback och uppmärksamhet olika bland 
medarbetarna. För att LMX-förhållandet inte skall anses differentierat bör således chefen 
tilldela rätt nivå av resurser, vilket skapar ett mer jämlikt beteende. Begreppet jämlikhet går 
vidare att härleda ur teorier om organisatorisk rättvisa (Kabanoff, 1991).

Dansereau, Alutto och Yammarino (1984) har framställt en modell av utbytesteori som 
betonar vikten av rättviseupplevelsen i utvecklingen av utbytesförhållandet som bygger på 
LMX. I modellen definierar de två olika faktorer som har betydelse för upplevelsen av 
rättvisa. Den ena faktorn är investeringar som den ena personen bidrar med till en annan 
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person. Avkastning är den andra faktorn, vilket innefattar vad personen får tillbaka från den 
andra i interaktionen. Deras antaganden bygger på att investeringar bidrar till avkastningar 
och att dessa fortsättningsvis bidrar till investeringar. Om denna cykel existerar kommer ett 
utbyte att uppstå mellan chef och medarbetare vilket utgår ifrån graden av investeringar och 
avkastningar som sker från båda parterna. Om det däremot upplevs att investeringarna inte 
kan jämställas med avkastningen som individen bidrar med kommer detta att skapa en 
ojämlik situation. Över tid kommer LMX-relationen vara en funktion av dessa investerings-
och avkastningscykler.

Flera studier har undersökt uppfattningen av differentierad behandling på arbetsplatsen 
beroende på LMX-relationen med chefen och rättvisa i en sådan behandling. Sias & Jablin 
(1995) fann bland annat att medarbetare med låg utbytesrelation visade en betydande tendens 
att uppleva differentierad behandling som orättvis. Detta i jämförelse med medarbetare som 
har en hög utbytesrelation vilka i högre grad upplevde sådan behandling som rättvis. En 
annan studie av Vecchio et al. (1986) visade att det fanns en signifikant positiv relation 
mellan hög LMX-kvalité och uppfattad rättvisa inom områden som lön och administration. 
Likt Sias och Jablins (1995) studie, upplevde medarbetare, vilka hade en hög utbytesrelation, 
en mindre uppfattning av orättvisa jämfört med medarbetare med en låg utbytesrelation.

MBTI – Myers-Briggs Type Indicator

Jungs personlighetstypologi

Den schweiziske psykoanalytikern Carl G. Jung utvecklade sin teori om psykologiska typer 
för att förklara normala skillnader mellan friska människor (Briggs Myers, 2003). Med sina 
observationer som grund drog Jung slutsatsen att beteendeskillnader är ett resultat av olika 
individers medfödda tendenser att använda sina mentala resurser på olika sätt. Jung lade 
märke till att när människor är mentalt aktiva, utnyttjar de en av två olika mentala funktioner. 
Dessa två var att inhämta information samt och att organisera informationen och dra 
slutsatser. Jung observerade också att individer tenderar att fokusera sin energi på och hämta 
energi från antingen den yttre omvärlden genom människor, upplevelser och aktiviteter, eller 
den inre välden av idéer, minnen och känslor (Briggs Myers, 2003). Genom att kombinera de 
två energiriktningarna med de fyra mentala funktionerna, beskriver Jung åtta olika 
grundläggande mönster för mental aktivitet, så kallade psykologiska typer (Briggs Myers, 
2003).

Katherine Cook Briggs och hennes dotter Isabel Briggs Myers utvecklade Jungs teori om 
psykologiska typer och den första versionen av MBTI utkom 1942 (Briggs Myers, 2003). 

Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, har sitt ursprung i Carl G. Jungs teorier om 
psykologiska typer och är världens mest använda personlighetsinstrument. Det mäter 
individers medfödda preferenser, dvs. föredragna beteende. Totalt finns det fyra olika 
preferenspar som behandlar varifrån en person får sin energi, på vilket sätt hon föredrar 
att inhämta information, hur hon fattar beslut och vilken livsstil hon föredrar. 
Preferenserna kan sedan kombineras till sexton olika personlighetstyper, var och en med 
unika karaktärsdrag.
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Syftet var att göra teorin tillgänglig för gemene man för ökad självkännedom och personlig 
utveckling. Myers-Briggs Type Indicator har sedan dess genomgått ett antal revideringar. 
Bland annat finns ytterligare en dimension jämfört med Jungs teori, hur individer förhåller sig 
till yttervärlden. Detta har också bidragit till att antalet personlighetstyper har fördubblats till 
sexton stycken. MBTI har utvecklats till att idag vara världens mest använda 
personlighetsinventorium (Briggs Myers, 2003). 

Preferenser

MBTI beskriver preferenser genom fyra dikotomier, vilka var och en består av två motsatta 
poler (Briggs Myers, 2001). Enligt teorin har vi alla en naturlig preferens för en av de två 
motpolerna på var och en av de fyra dikotomierna. När en individ har ett beteende som gå i 
linje med den egna preferensen, känns det naturligt och utan ansträngning. När beteendet 
istället sker enligt motpreferensen, kräver det mer ansträngning. Vi kan använda båda polerna 
vid olika tillfällen, men inte båda samtidigt och inte med samma säkerhet. Det går att träna 
beteendet i sin motpreferens så att inte utomstående märker någon skillnad, men det tar mer 
energi från individen att bete sig enligt sin motpreferens än sin preferens. Krav och 
förväntningar från omgivningen, t.ex. arbetet, kan mana fram ett beteende som ligger i linje 
med individens motpreferens (Briggs Myers, 2001).

Preferenserna i MBTI visar på skillnader mellan individer när det gäller följande:
 Var de hämtar sin energi och var de föredrar att fokusera sin energi (Extraversion –

Introversion)
 På vilket sätt de föredrar att inhämta information (Sinnesförnimmelse – Intuition)
 På vilket sätt de föredrar att fatta beslut (Tanke – Känsla)
 Hur de förhåller sig till den yttre världen (Bedömning – Perception)

Den ena preferensen är aldrig bättre än den andre. Alla beskriver normala och betydelsefulla 
mänskliga beteenden vilka alla är lika värdefulla. Varje typ har både sina egna potentiella 
styrkor liksom sina utvecklingsområden.

Extraversion – Introversion (E-I)

Dimensionen Extraversion – Introversion (E-I) handlar om hur individen hämtar mental 
energi och var hon riktar sin uppmärksamhet (Briggs Myers, 2003). De som har preferensen 
Extraversion (E) fokuserar helst på den yttre världen av människor och aktiviteter. De riktar 
sin energi och uppmärksamhet utåt och får energi genom att interagera med andra människor 
och genom att agera. Följande personlighetsdrag förknippas ofta med personer med 
preferensen Extraversion: initiativrika, impulsiva, sociala och uttrycksfulla. De som har 
preferensen Introversion (I) fokuserar gärna på sin egen inre värld av idéer och upplevelser. 
De riktar sin energi och uppmärksamhet inåt och får energi genom att reflektera. Följande 
personlighetsdrag förknippas ofta med personer med preferensen Introversion: 
eftertänksamma, återhållsamma, tålmodiga och lugna.

Sinnesförnimmelse – Intuition (S-N)

Dikotomierna Sinnesförnimmelse – Intuition (S-N) tar fasta på vilket sätt individen föredrar att 
inhämta information och vilken typ av information hon föredrar (Briggs Myers, 2003). De 
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som har preferensen Sinnesförnimmelse (S) tar in information som är verklig och konkret 
genom sina fem sinnen. De förlitar sig på erfarenhet och är observanta och uppfattar detaljer i 
det som händer runt omkring dem. Följande personlighetsdrag förknippas ofta med personer 
med preferensen Sinnesförnimmelse: faktainriktad, konkret, praktisk, observant och inriktad 
på den aktuella situationen. De som har preferensen Intuition (N) däremot vill helst ta in 
information genom att se till helheten, genom att fokusera på förhållanden och kopplingar 
mellan fakta. De vill hitta mönster och är speciellt kapabla att se nya möjligheter. Följande 
personlighetsdrag förknippas ofta med personer med preferensen Intuition: nyskapande, 
visionärer, abstrakta och fantasirika med verbal kreativitet.

Tanke – Känsla (T-F)

Motsatsparet Tanke – Känsla (T-F) berör hur individen fattar beslut. De med preferens för 
Tanke (T) fokuserar helst på logiska konsekvenserna av ett val eller en handling (Briggs 
Myers, 2003). De försöker ställa sig själva utanför situationen för att undersöka för- och 
nackdelar på ett objektivt sätt. De tycker vidare om att utvärdera och analysera för att komma 
fram till vad som är fel med någonting så att de kan lösa problemet. Deras mål är att finna en 
princip som kan fungera i alla liknande situationer. Personer med preferens för Tanke brukar 
förknippas med följande personlighetsdrag: analytiska, uppgiftsorienterade, förnuftiga och 
logiska. De personer som har preferensen Känsla (F) däremot, vill helst ta hänsyn till vad som 
är viktigt för dem och andra inblandade när de tar beslut. De tänker sig in i situationen för att 
identifiera sig med de värdemässiga konsekvenser olika handlingar kan få. Deras mål är att 
skapa harmoni och behandla varje person som en unik individ. De med preferensen Känsla 
vägleds av personliga värderingar och brukar förknippas med personlighetsdrag som 
empatiska och relationsorienterade.

Bedömning - Perception (J-P)

Dikotomierna Bedömning - Perception (J-P) tar fasta på hur individen förhåller sig till den 
yttre världen eller vilken livsstil hon föredrar (Briggs Myers, 2003). Personer med Bedömning 
(J) som preferens tycker om att leva på ett planerat och ordnat sätt och vill ha kontroll över 
saker och ting. De vill ta beslut, få saker gjorda och gå vidare. Deras liv tenderar att vara 
strukturerade och välorganiserade och de tycker inte om att lämna något ouppklarat. Det är 
viktigt för dem att ha ett schema och att kunna följa en plan och de får energi av att avsluta 
uppgifter. De personer som har Bedömning som preferens brukar förknippas med 
personlighetsdrag som systematiska, metodiska och strukturerade. Personer med Perception 
(P) som preferens tycker däremot om att leva på ett flexibelt och spontant sätt och försöker 
uppleva och förstå livet snarare än att kontrollera det. De föredrar att vara öppna för ny 
information och nya alternativ som kan uppstå i sista minuten. De får energi av stress i sista 
minuten. Personlighetsdrag som spontana, flexibla, anpassningsbara brukar förknippas med 
personer med preferens för Perception.

En individs psykologiska typ bestäms av hur denne har svarat på frågorna i MBTI. Eftersom 
var och en av de åtta preferenserna representeras av en bokstav (E, I, S, N, T, F, J eller P), kan 
en fyrbokstavskod användas som en beteckning för en psykologisk typ. Varje bokstav i 
typbeteckningen är hämtad från ett av preferensparen. Det finns sexton möjliga kombinationer 
av MBTI-preferenserna, vilket leder till sexton olika personlighetstyper. Dessa brukar 
presenteras i en profilmatris (se Bilaga 1). För att förenkla kan personlighetstyperna därefter 
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kategoriseras i undergrupper. Detta kan enligt (Briggs Myers, 2003) ske på tre olika sätt, 
beroende på syfte. 

Metodologiska  utgångspunkter

Undersökningsdeltagare

Undersökningen genomfördes bland vårdare och skötare samt deras chefer inom 
handikappomsorgen i Ängelholms kommun, beläget i nordvästra Skåne. Kommunen är av 
mellanstorlek med knappt 39 000 invånare och drygt 3 200 månadsanställd personal. 
Handikappomsorgen utgör en del av Socialförvaltningen vilken lyder under Socialnämnden. 
Handikappomsorgens målgrupp består av personer, både barn och vuxna, som tillhör 
personkretsen enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, samt 
personer som på grund av långvarigt/varaktigt psykiskt funktionshinder har betydande 
svårigheter i sin livsföring.

Totalt arbetar 297 personer inom handikappomsorgen, varav 134 st vårdare och 15 st skötare. 
Vårdarna i undersökningen arbetar på någon av kommunens gruppbostäder och skötarna 
arbetar inom psykiatrin, antingen på kommunens två boenden eller inom sysselsättningen för 
psykiskt funktionshindrade.

Urvalet till undersökningen gjordes genom att använda de personalgrupper där 
teamutveckling sedan tidigare var planerad under tidig vår 2008. Samtliga deltagare vid 
tillfällena för teamutveckling, sammanlagt 4 chefer och 63 medarbetare, fördelade på 7 
personalgrupper, tillfrågades i undersökningen. Av dessa hade fem medarbetare arbetat 
kortare tid än 5 månader och därför inte ingått i den senaste lönerevisionen. Av den 
anledningen ingår dessa personer heller inte i undersökningen. Ytterligare tre medarbetare 
valde att avstå från att delta i studien. Tillsammans utgör detta ett externt bortfall motsvarande 
12,7 %. Ur den minsta av personalgrupperna var det endast en person, av fem tillfrågade, som 
svarade på fråga 9-13 i enkäten med kompletterande frågor. Utöver det var det ytterligare två 
svar som inte inkom. Detta utgör ett internt bortfall motsvarande 10,9 % på fråga 9-13. Totalt 
användes 59 stycken testresultat och enkätsvar (88,1 %), inklusive chefernas. Den 
genomsnittliga tiden deltagarna hade haft sin nuvarande chef var drygt 3 år.

Material

Undersökningen genomfördes med hjälp av Myers-Briggs standardiserade frågeformulär. 
Detta innehöll totalt 88 frågor med två svarsalternativ på varje fråga (se exempel i Bilaga 2). 
Eftersom vi ville koppla LMX-teorin, Förväntansteorin och Rättviseteorin till medarbetarnas 
hållning omkring lönen och arbetet fick dessutom vårdarna och skötarna fylla i en enkät med 
totalt 14 kompletterande frågor (se Bilaga 3). Frågorna 1-5 behandlar uppgifter som namn, 
utbildning och erfarenhet och hade öppna svarsalternativ. Frågorna 6-12 har en sexgradig 
skala med varierande svarsalternativ. Dessa frågor behandlar samarbetet mellan den enskilde 
och chefen, relationen mellan lön och prestation samt feedback från chefen. Fråga 13 har sju 
svarsalternativ och behandlar upplevd rättvisa med arbetskamraternas lön. Fråga 14 är en 
öppen fråga och behandlar vad chefen värderar vi lönesättning.
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Cheferna fick fylla i en enkät innehållande 28 adjektiv/egenskaper (se Bilaga 4), där de skulle 
välja de fem egenskaper som de värderade högst hos sina medarbetare. Adjektiven var 
hämtade från tidigare studier (Briggs Myers et al., 2003), där jämförelser har gjorts mellan 
MBTI och andra personlighetstest, såsom 16PF, Millon Index of Personality Styles (MIPS), 
FIRO-B och California Psychological Inventory (CPI). Exempel på hur 
adjektiven/egenskaperna korrelerar med preferenserna i MBTI, kan ses nedan i Tabell 1. Se 
Bilaga 5 för fullständig redogörelse över korrelationerna.

I chefernas enkät följde därefter en fråga med två svarsalternativ gällande om de valda 
egenskaperna också premierades i lönesättningen. Om svaret var nekande, fanns möjlighet att 
motivera vilka egenskaper som inte värderas i lönesättningen och varför.

För att kunna jämföra personlighet och lön hade vi dessutom tillgång till aktuella löner hos 
personalen. Av hänsyn till deltagarna redovisas inte några individuella löner.  

Tabell 1. Exempel på hur adjektiven/egenskaperna i chefernas enkät korrelerar med 
preferenserna i MBTI.

Adjektiv/egenskap Korrelerar med följande preferenser

Öppen för förändring Intuition (N)

Social förmåga Extraversion (E)

Ansvarsförmåga Bedömning (J)

Flexibel Intuition (N)
Perception (P)

Kreativ Extraversion (E)
Intuition (N)
Perception (P)

Med anledning av att det inte finns några centralt angivna kriterier för lönesättning, utan 
chefen själv sätter kriterierna, tyckte vi att det var av intresse att ställa kompletterande frågor i 
intervjuform till cheferna i studien. Intervjuguiden innehöll 13 öppet ställda frågor (se Bilaga 
6). Dessa behandlade ämnen som lönekriterier, bedömning av personalen samt 
personlighetens betydelse vid lönesättning. 

Procedur

Verksamhetschefen för handikappomsorgen informerades inledningsvis om studien. I god tid 
före varje planerad teamutveckling, fick deltagarna fylla i personlighetsformuläret. Detta 
skedde på personalmöten då samtliga i gruppen var närvarande. Innan formuläret delades ut, 
fick deltagarna information om vad instrumentet mäter samt en uppmaning om att de skulle 
försöka svara så spontant och ärligt som möjligt. Deltagarna fyllde därefter i sitt formulär 
enskilt under tystnad. Tidsåtgången varierade i grupperna mellan 20 och 30 minuter. Ingen 
information om studien lämnades vid det här tillfället.
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Inför tillfället för teamutvecklingen, räknades poängen i personlighetsformulären och gjordes 
därefter om till en kontinuerlig skala1 i enlighet med MBTI-manualen (Briggs Myers et al., 
2003). 

Teamutvecklingen ägde rum i en hyrd konferenslokal under en heldag, varje personalgrupp 
enskilt. Efter att personlighetsformulären lämnats tillbaka till deltagarna, ungefär efter halva 
kurstiden, informerades deltagarna om studien och dess syfte. De fick veta att deltagande var 
helt frivilligt, att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt och att det var möjligt att få den 
färdiga rapporten distribuerad via e-post. Därefter delades enkäterna ut med de 
kompletterande frågorna, både till chefen och till samtliga medarbetare. Syftet var att även de 
som var tveksamma skulle få möjlighet att se frågorna innan de tog ställning till om de ville 
delta i studien. De som valde att inte svara på de kompletterande frågorna i enkäten, deltar 
heller inte i studien med personlighetsformulären. Ifyllandet av enkäterna varierade mellan 10 
och 15 minuter. Hos de två personalgrupper som hade sin teamutveckling först, fanns endast 
de första åtta frågorna med i enkäten. Dessa personer fick övriga frågor skickade, i personliga 
kuvert, till sin arbetsplats i efterhand för att kunna komplettera svaren. De övriga grupperna 
fick enkäter med samtliga frågor direkt på teamutvecklingen.

Alla fyra områdeschefer har, utöver det kompletterande frågeformuläret, fått svara på 13 
frågor (se Bilaga 6) i en intervju. Syftet med intervjuerna var att få en ökad kunskap om vilka 
lönekriterier cheferna har och hur de resonerar kring individuell lönesättning. Intervjuerna 
skedde enskilt på chefernas arbetsplats. Anteckningar fördes under intervjuerna. Tidsåtgången 
var ungefär en timme per intervjuperson. 

Vi är medvetna om att vår studie behandlar uppgifter och frågeställningar som kan vara 
känsliga för både chefer och medarbetare. Av den anledningen kommer vi att behandla 
uppgifterna med största konfidentialitet. Alla enkäter kommer att förstöras efter att studien är 
avslutad och inga individuella svar eller material som kan härledas till en bestämd person, 
kommer att redovisas i uppsatsen.

Vilka samband fann vi?

Vi kommer nedan att redovisa våra resultat, både intressanta korrelationer vi funnit men 
också de fall då vi inte funnit något samband, i motsats till våra förväntningar. Resultaten är 
samlade från både personlighetsformulär, enkäter och intervjuer och redovisas i löpande text 
gemensamt under varje underrubrik utifrån område. Tabeller har vi valt att samla i Bilaga 7. 

Det bör beaktas att studien endast omfattar 55 medarbetare, fördelade på fyra chefer, varav 
den minsta gruppen utgör fem personer och den största gruppen 21 personer. Detta medför att 
varje enskild medarbetare får en stor påverkan på resultatet. 

Bland deltagarna i studien fanns en lönespridning på 5 274 kr i månaden, där den lägsta 
månadslönen, beräknat på heltid, var 16 726 kr och den högsta lönen var 22 000 kr. De 

                                                
1 En skala för varje preferenspar, där mittpunkten är värdet etthundra (100).
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individuella lönepåslagen för 2008 års lönerevision, varierade mellan 1 200 kr och 3 100 kr 
bland deltagarna i studien. 

Samband mellan lön och personlighet

De fyra områdescheferna i studien hade alla olika personlighetstyper – ENTP, ENFP, ISFJ 
samt INFP. Se tabell i Bilaga 7 för fördelningen av preferenser2 bland personalen. 

Vi har studerat personalens heltidslöner och jämfört dem med de kontinuerliga poängen i 
deras MBTI-formulär. Cheferna har även fått ange de egenskaper de värderar högst hos sin 
personal. Egenskaperna, samt dess korrelationer med preferenser i MBTI, finns att se i tabell i 
Bilaga 7.

Extraversion (E)- Introversion (I)

Vi fann att medarbetare med Introversion som preferens, hos de två chefer som själv är 
extraverta, hade signifikant högre lön än de som var extraverta. Hos de båda introverta 
cheferna fann vi inte några starka korrelationer i det här preferensparet. 

Att de båda extraverta cheferna har satt högst lön på medarbetare som är introverta motsäger 
vår tanke om att chefer skulle belöna dem som har en personlighet som liknar ens egen. 
Svaren som cheferna angav, på frågan gällande vilka egenskaper de värderade högst hos sin 
personal, är också anmärkningsvärda. Samtliga chefer har enbart angivit adjektiv som 
korrelerar med Extraversion (E). Ingen av cheferna värdesätter egenskaper som korrelerar 
med Introversion (I), oavsett om de har detta personlighetsdrag själva. 

Den genomsnittliga totala erfarenheten i yrket för de introverta var 21 år och 14 år för de 
extraverta vilket kan tyda på att det är erfarenheten som premieras och inte deras introverta
personlighetsdrag.

Sinnesförnimmelse (S) – Intuition (N)

Vi fann inga signifikanta samband med lön och preferensparet Sinnesförnimmelse (S) –
Intuition (N) när vi jämförde med de kontinuerliga poängen i testen. Däremot bland de 
egenskaper som cheferna angav som värderade högst, kunde vi se ett klart samband. Samtliga 
chefer värderade flera egenskaper som korrelerar med Intuition (N). Endast en av cheferna 
(N) hade angett en egenskap som korrelerar med Sinnesförnimmelse.

Tanke (T) – Känsla (F)

Hos två av cheferna, båda med Känsla (F) som preferens, fann vi signifikanta samband med 
lönen. Den ena hade dock premierat Tanke (T) högst och den andra Känsla (F). Vid 
jämförelser med egenskaperna som cheferna värderade högst kunde vi dock se ett tydligare 
samband. Tre av cheferna, varav den ena med Tanke (T) som preferens, hade angett vars en 
egenskap som korrelerade med Tanke (T). Inte en enda hade valt en egenskap som 
korrelerade med Känsla (F). Detta trots att medarbetarna har ett omvårdande yrke som 

                                                
2 Medfödda personlighetsdrag enligt MBTI
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stämmer väl överens med egenskaperna i preferensen Känsla (F) och att 75 % av deltagarna i 
studien har den preferensen. 

Bedömning (J) – Perception (P)

Hos tre av de fyra cheferna hade medarbetare med Bedömning (J) signifikant högre lön än de 
med Perception (P). En av dessa chefer hade själv Bedömning (J) som preferens. Då den 
genomsnittliga erfarenheten av yrket endast skilde sig marginellt mellan de båda grupperna, 
kan inte det anses vara en förklaring till resultatet.

Vid jämförelser med de högst värderade egenskaperna går det dock inte att se ett entydigt 
samband. Samtliga chefer har valt en eller två egenskaper som korrelerar med Perception (P). 
Tre av cheferna, varav en med Bedömning (J) som preferens, har även valt en eller två 
egenskaper som korrelerar med Bedömning (J). Alla dessa tre chefer hade valt 
Ansvarsförmåga som högt värderad egenskap.

Sammanfattning

 Medarbetare, hos två av cheferna, med preferensen Introversion (I) hade signifikant 
högre lön än sina arbetskamrater.

 Medarbetare, hos tre av cheferna, med preferensen Bedömning (J) hade signifikant 
högre lön än sina arbetskamrater.

 I enkäten har cheferna framför allt uppgett att de uppskattar egenskaper som korrelerar 
med Extraversion (E), Intuition (N) och Perception (P) hos sina medarbetare.

Samband mellan lön och likhet med chefen

Vi har även valt att gå lite djupare i analysen genom att jämföra lön kontra hur lika 
medarbetarna är sin chef på varje preferenspar, mätt i kontinuerliga värden i MBTI-
formuläret. Om chefen har en otydlig3 preferens kan det innebära att en medarbetare med den 
motsatta preferensen är mer lik sin chef än en medarbetare med samma, men tydligare, 
preferens som chefen. 

Totalt fann vi åtta signifikanta korrelationer (se tabell i Bilaga 7) mellan lön och likhet med 
chefens personlighet. Fem av dessa utgjorde positiva korrelationer, dvs. de som liknade sin 
chef hade högre lön än sina arbetskamrater. I de andra tre fallen var förhållandet omvänt. 

I de enskilda intervjuerna med cheferna varierade svaren på frågan om de trodde att de 
omedvetet premierar dem som liknar dem själv. En av cheferna uppgav att det är möjligt, men 
hos henne fanns inga signifikanta korrelationer. En annan av cheferna trodde absolut att så 
kunde vara fallet, men hos henne fann vi två negativa korrelationer och endast en positiv. De 
två sista cheferna trodde inte att de omedvetet premierade dem som liknade dem själv, men 
hos en av dem fanns tre, av fyra möjliga, positiva korrelationer. Hos den sista fanns en positiv 
och en negativ korrelation. 

                                                
3 Inkonsekventa svar i MBTI-formuläret
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På frågan om hur mycket personligheten påverkar vid lönesättning på en skala 1-10, svarade 
två av cheferna att den inte påverkar alls. Den ena av dem fann vi tre positiva korrelationer 
hos, medan det var den andra som hade en positiv och en negativ. Den tredje chefen svarade 
en ”femma”, men hos henne fann vi inte några korrelationer. Den chef som hade två negativa 
och en positiv korrelation, svarade en ”åtta”.

Sammanfattning

 Totalt fann vi fem signifikanta korrelationer mellan hög lön och en egen personlighet 
som liknade chefens. Av dessa fem samband, fann vi tre hos en och samma chef.

 Chefernas egen uppfattning om personlighetens betydelse vid lönesättning varierade 
kraftigt.

Samband mellan lön och kunskap om lönekriterierna

Utifrån medarbetarnas svar på frågan om de vet vilka lönekriterierna4 är, kan vi dra slutsatsen 
att deras uppfattning är att kunskaperna generellt är ganska låga om lönekriterierna (M=2,46 
på en sexgradig skala). Detta trots att tre av de fyra cheferna hävdar att deras medarbetare 
känner till kriterierna. Samtliga chefer har klart för sig vilka kriterier de använder sig av. Det 
finns stora likheter i hur de resonerar. Exempel på gemensamma kriterier är 
samarbetsförmåga, engagemang, initiativförmåga, bemötande, viljan att utveckla både sig 
själv och verksamheten samt utbildning och erfarenhet. Dock är det entydigt att ju längre tid 
medarbetaren har arbetat hos sin chef, desto mindre påverkan har utbildning och erfarenhet 
vid lönesättning. 

Cheferna uppger vidare att de använder samma lönekriterier på all sin personal, men de tittar 
även på skillnader på arbetsuppgifter och svårighetsgrad i ärenden. 

Endast hos en av personalgrupperna fann vi ett positivt samband mellan hög lön och kunskap 
om lönekriterierna,. Hos två av cheferna fanns det däremot ett negativt samband, dvs. de som 
hade högst lön hade uppgett att de hade sämst kunskap om lönekriterierna. Hos den siste 
chefen fanns inget signifikant samband.

Sammanfattning

 Medarbetarna hade generellt sett dåliga kunskaper om vilka lönekriterier som gäller.
 Bland medarbetarna till två av cheferna fanns ett signifikant samband – de som hade 

högst lön var de som hade uppgett sämst kunskaper om lönekriterierna.

Samband mellan lön och samarbete med chefen

Utifrån svaren på enkäten som medarbetarna fick svara på kan vi utläsa att de som anser att de 
har ett gott samarbete med chefen inte nödvändigtvis behöver ha mer i lön än andra. Hos en 
av cheferna är det tydligt att medarbetarna som anser att de har ett gott samarbete med chefen 
också har högre lön medan det hos en annan chef är medarbetare som anser att de har ett 

                                                
4 Lönekriterierna utformas av varje enskild chef.



24

mindre gott samarbete med chefen som har hög lön. Det ska dock påpekas att det i den 
sistnämnda personalgruppen endast ingick fem medarbetare.

Hos den chef där det fanns ett samband mellan gott samarbete och hög lön kan vi också se att 
de medarbetare som anser att deras prestationer motsvarar deras lön också har högst lön. 
Dessa medarbetare tycker också att det finns ett klart samband mellan lön och prestation och 
att deras lön är rättvis jämfört med arbetskamraterna. Detta samband finner vi inte särskilt 
anmärkningsvärt.

Hos ovannämnda chef, samt hos ytterligare en av cheferna, ser vi också att de som upplever 
att de får uppmärksamhet och feedback från chefen, också har högre lön än dem som anser att 
de får mindre uppmärksamhet från chefen. En trolig förklaring är att de som får 
uppmärksamhet också presterar bättre utifrån den feedback de får. Det går även att se ett 
samband mellan dem som tycker att de har ett gott samarbete med chefen och upplevelse av 
en rättvis lön. För dessa medarbetare betyder det att ett gott samarbete med chefen sannolikt 
också gör att de känner sig uppmärksammade och får feedback. 

Hos gruppen totalt sett kan vi se ett tydligt samband mellan dem som tycker att de har ett bra 
samarbete med sin chef och känslan av att bli uppmärksammad av sin chef genom feedback. 
Detta anser vi inte heller vara anmärkningsvärt då ett gott samarbete bygger på en god 
kommunikation och feedback. Generellt tycker också de medarbetare som uppmärksammas 
och får feedback från sin chef att det är viktigt med feedback.

När det gäller samarbete med chefen och uppfattningen huruvida lönen motsvarar 
prestationen, kan vi se ett samband för gruppen totalt sett men det skiljer sig kraftigt mellan 
medarbetarna hos de olika cheferna. Bland de medarbetare som säger sig ha ett gott samarbete 
med sin chef finns också uppfattningen att deras lön motsvarar prestationerna i arbetet. Detta 
ser vi som ett ganska förväntat resultat då en god kommunikation/samarbete sannolikt ger 
goda möjligheter för att göra en rätt bedömning. Det är därför något förvånande att det hos 
den chef där medarbetarna upplevde sämre samarbete med chefen även tycker att deras lön 
motsvarar prestationerna. Här ser vi dock ett samband då det är de medarbetare med högst lön 
(högre lön än sina kollegor) hos denna chef som har ett mindre bra samarbete med chefen. 

Sammanfattning

 Vår studie visar inte ett klart samband mellan gott samarbete med chefen och en hög 
lön.

 Medarbetare med ett gott samarbete med chefen har ofta en upplevelse av att deras lön 
är rättvis och motsvarar deras prestation.

  Ett gott samarbete med chefen resulterar i en känsla av att vara uppmärksammad bl.a. 
genom feedback.

Samband mellan lön och utbildning

Vi har funnit ett starkt samband mellan medarbetarnas lön och deras utbildningsnivå hos 
samtliga chefer, samt hos gruppen totalt sett, se tabell i Bilaga 7. En del av medarbetarna 
saknade någon form av vårdutbildning medan andra hade både en godkänd grundutbildning 
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samt flera längre påbyggnadskurser. Vi kan konstatera att ju längre utbildning medarbetarna 
har, ju högre lön har de också. 

I intervjuerna med cheferna har samtliga chefer uppgett att utbildning är ett viktigt 
lönekriterium. En av dem tillade dock att medarbetarens utbildning får mindre och mindre 
betydelse vid lönesättning ju längre tid denne har varit anställd. 

Samband mellan lön och erfarenhet inom området

Erfarenheten av yrkesområdet, hos medarbetarna i studien, varierade mellan 1 år och 45 år 
(M=17,2 år). Vi fann ett starkt samband mellan medarbetarnas lön och deras erfarenhet inom 
området hos samtliga chefer, samt hos gruppen totalt sett, se tabell i Bilaga 7. Vi kan 
konstatera att ju längre erfarenhet inom området medarbetarna har, ju högre lön har de också. 

I intervjuerna uppgav samtliga chefer att även erfarenhet är ett mer eller mindre viktigt 
lönekriterium. Två av cheferna kommenterade att medarbetarens erfarenhet inte 
nödvändigtvis behöver innebära att denne utför ett bättre arbete. En av dem gav följande svar: 
”Lång erfarenhet behöver inte ge högre lön om man inte har utvecklats under den tiden. Fem 
års erfarenhet kan vara lika mycket värt som 20 års erfarenhet.”

Samband mellan lön och upplevd rättvisa 

Från två av chefernas personalgrupper fick vi in för få svar, på frågan om de tyckte att deras 
lön var rättvis i jämförelse med arbetskamraterna, för att kunna göra en analys. Vi fann dock 
starka samband hos medarbetarna till de andra två cheferna i studien. Ju högre lön 
medarbetarna hade, ju mer rättvis tyckte de också att lönen var, i relation till sina 
arbetskamrater. Dessa medarbetare ansåg även att de hade ett gott samarbete med sin chef.

På frågan till cheferna om deras medarbetare har rätt lönenivå i förhållande till prestation, 
svarade samtliga att deras personal låg i rätt nivå i förhållande till varandra. Alltså har 
cheferna uppfattningen att lönerna är rättvisa i förhållande till prestation. En av cheferna 
tillade dock att hon kanske ”varit för försiktig på toppen”, dvs. hon borde ha höjt lönen 
ytterligare hos dem med högst lön.

Samband mellan lön och motivation

Uppfattningen att lönen betyder mycket för motivationen, delades av de flesta medarbetare 
(M=4,5 på en sexgradig skala). Bland cheferna däremot, är det endast två av fyra som tror att 
lönen är en motivationsfaktor i arbetet. 

Endast hos medarbetarna till en av cheferna fann vi ett samband mellan hög lön och 
uppfattningen att lönen betyder mycket för motivationen i arbetet. Det är intressant att chefen 
till dessa medarbetare inte tror att lönen motiverar.
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Chefernas uppfattning om hur lönesättningen fungerar

Samtliga fyra chefer uppger att de skulle behöva mer tid bland personalen för att kunna göra 
en fullständig bedömning av personalen. Två av cheferna tycker dock ändå att de kan bilda 
sig en ganska bra uppfattning av sin personal med den tiden de har idag. De andra två 
cheferna är de som har känt sin personal kortast tid, vilket bör förklara skillnaden.

Sistnämnda chefer använder ett verktyg, en individprofil, vid bedömningen av medarbetarna. 
Alla fyra chefer tycker att de har tillräckligt med verktyg för att göra en bedömning. Lång 
erfarenhet som chef, kunskap om verksamheten samt utbildning nämns som betydande stöd i 
utvärderingen av medarbetarna. 

Samtliga chefer tycker att det är bra med individuell lönesättning. Dock tillägger två att 
personalen kan ha svårt att acceptera individuella skillnader i lön, då de anser att de utför 
samma arbete som en arbetskamrat med högre lön. Ett problem som nämndes var också att 
personalen ibland jämför årets lönepåslag med varandra, istället för att jämföra den nya 
månadslönen.

Slutdiskussion

I Ängelholms kommuns lönepolicy står det att en skälig lönespridning skall finnas och att en 
individuell och decentraliserad lönesättning gäller för alla. I HÖK 07 (2007) står att 
lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten och att lönen därför 
skall vara individuell, differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat.

Bland våra deltagare inom handikappomsorgen i Ängelholms kommun finns en lönespridning 
på nästan 5300 kr mellan den som har lägst respektive högst lön. Med tanke på att det är stor 
skillnad på den formella kompetensen och sannolikt även den reella kompetensen bland 
medarbetarna, tycker vi att det vore rimligt med en ännu större lönespridning. Vi tror att det 
skulle kunna motivera de medarbetare som idag är högst betalda och därmed stimulera till 
förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet, allt enligt HÖK 07. 
Kanske kan det även vara så att cheferna, medvetet eller omedvetet, håller tillbaka de som 
tjänar mest för att inte väcka ytterligare avundsjuka och missunnsamhet bland 
arbetskamraterna?  

Ängelholms kommun och handikappomsorgen har anpassat sig till den utveckling som har 
varit de sista 20 åren. Offentlig verksamhet har gått från en historisk lönebildning som 
präglats av centralisering med bestämda lönegrader avseende kvalifikations- och ansvarsgrad 
där det var tjänsten som lönesattes och inte individen till en decentraliserad och individuell 
lönesättning. Vår undersökning visar att lönen sätts decentralt av närmaste chef och att det är 
individen som lönesätts. I 2008 års lönerevision varierar också de individuella påslagen från 
1200 kr/mån till 3100 kr/mån. Fortsätter denna utveckling kan vi kanske se en ännu större 
lönespridning i framtiden. 
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Samtidigt som Ängelholms kommun har anpassat sig till individuell lönesättning kan vi ana 
att traditionen fortfarande påverkar lönerna och löneutvecklingen, då vi ser ett klart samband 
mellan hög lön och utbildningsgrad samt erfarenhet av yrket. Ju mer utbildning och ju fler års 
erfarenhet medarbetarna har, ju högre lön har de också. Detta resultat är ju inte speciellt 
förvånande i sig, men vi hade förväntat oss att hitta fler exempel på att medarbetarnas 
personlighet skulle ha någon påverkan på lönesättningen, t.ex. att cheferna skulle premiera en 
medarbetare som har en personlighetsprofil som liknar deras egen. 

Att sambandet mellan hög lön och utbildning och erfarenhet är så starkt kan bekräfta vad 
forskning (Ryman, 2004 och Alsterdal, 2003) inom området beskriver, att det inom offentlig 
verksamhet är svårt att sätta lön på sakliga och precisa grunder då flera betydande 
arbetsinsatser inte alltid låter sig definieras tydligt och klart. Arbetets ”kärna” i offentlig 
sektor rör sig ofta om prestationer som är svåra att mäta och uppskatta exakt (som ex. sättet 
att bemöta och ta hand om brukare). Detta kan leda till att chefen värderar det som är enkelt 
att värdera t.ex. utbildning och erfarenhet, snarare än det som är viktigt att värdera. 

Alla är överens om att den som utför sitt arbete på ett ”bra sätt” ska ha bättre betalt än den 
som utför sitt arbete på ett ”mindre bra sätt”. Lönen skall alltså inte bara spegla vad den 
anställde gör utan även hur den gör det. Detta ökar risken och lämnar utrymme för ett stort 
mått av osäkerhet, subjektivitet och intuition, alltså finns det en stor risk för godtycke 
(Ryman, 2004). Även vid rekrytering visar forskning (Giberson et al., 2005) att ett stort mått 
av godtycke existerar. Organisationer har en naturlig tendens att attrahera, välja ut och behålla 
medarbetare som har liknande personlighetskaraktärer som de existerande inom 
organisationen. Cheferna ger dock uttryck i intervjuerna för att de har tillräckligt med resurser 
för att bedöma sin personal enligt lönekriterierna. Dessutom delas uppfattningen att 
individuell lönesättning fungerar bra, av samtliga tillfrågade chefer. Däremot uppger cheferna 
i intervjuerna att en del medarbetare har svårt att se skillnader i hur arbetet utförs. 
Medarbetarna tycker ibland att de utför samma arbete och har lite svårt att acceptera att det är 
individuella löner. 

Rättviseteorin

Enligt Rättviseteorin jämför medarbetarna sig med varandra och ställer sin egen insats och lön 
mot andras insats och lön. Då det är svårt att på ett klart och tydligt sätt definiera, mäta och 
uppskatta prestationer inom offentlig sektor, kan det för chefen vara svårt att motivera stora 
skillnader i lön med bakgrunden i hur medarbetarna utför sitt arbete. För att slippa att bli 
anklagad för godtycke kan det då vara enklare att motivera lönen med det som är mätbart och 
tydligt så som utbildning och erfarenhet. Det kan vara en förklaring till att vår undersökning 
visade på att utbildning och erfarenhet var de två variabler som hade störst betydelse för lönen 
inom handikappomsorgen, utöver att traditionens makt har betydelse. 

Ett möjligt bevis för Rättviseteorin som vi funnit i studien är att de medarbetare som upplever 
att lönen är rättvis i jämförelse med arbetskamraterna också tycker att deras arbetsinsats 
motsvarar lönen. Om förhållandet arbetsinsats kontra lön upplevs som orättvist jämfört med 
arbetskamraternas arbetsinsats/lön, finns en obalans. Ett sätt att återupprätta en eventuell 
obalans kan vara att förbättra sin relation med chefen. Vår studie visar att de som har ett gott 
samarbete med chefen också uppfattar sin lön som rättvis. Detta gäller oavsett vad 
medarbetarna har i lön. Enligt Rättviseteorin försöker också människor återupprätta rättvisa 
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bl.a. genom att förändra insatsen eller förändra jämförelsen med andra. Vi tror att en bra 
relation med chefen medför att jämförelsen med andra förändras vilket sannolikt medför att 
personerna får en annan bild av sig själv och sina kolleger. Detta tror vi påverkar 
medarbetarnas rättviseuppfattning och upplevelsen av en rättvis lön. Detta visade också 
studier av Vecchio et al. (1986) där de fann en signifikant relation mellan hög LMX-kvalité 
och uppfattad rättvisa inom områden som lön och administration. Likt Sias och Jablins (1995) 
studie, upplevde medarbetare med en hög utbytesrelation, en mindre uppfattning av orättvisa 
jämfört med medarbetare med en låg utbytesrelation.

LMX-teorin

Stöd för LMX-teorin finner vi när vi jämför samarbetet med chefen och känslan av att 
uppmärksammas genom feedback. De medarbetare som tycker sig ha ett bra samarbete med 
sin chef, upplever också att de uppmärksammas genom feedback på arbetsinsatsen. LMX-
teorin går ut på att ledaren och medarbetaren efterhand utvecklar en utbytesrelation. En 
medarbetare med hög utbytesrelation har större möjligheter till förmåner som belöningar, hög 
lön, större ansvar m.m. I vår studie frågade vi medarbetarna hur de upplevde samarbetet med 
chefen och om deras arbete uppmärksammas av chefen genom feedback. Dessa två variabler, 
tror vi, utgör en hög utbytesrelation. Enligt LMX-teorin borde vi även finna ett samband 
mellan ett högt utbyte med chefen och hög lön. Vår studie visade emellertid enbart ett sådant 
samband hos medarbetarna till en chef, vilket gör att vi inte kan dra några säkra slutsatser.

Förväntansteorin

Det finns inga klara tecken i vår undersökning som visar på att lönen som motivationskraft 
kan betala sig. Förväntansteorin bygger på att varje individ anstränger sig när hon ser att det 
är möjligt att uppnå något hon starkt önskar sig. Enligt teorin är motivationskraft en produkt 
av förväntan (upplevd sannolikhet att ansträngningen kommer att leda till ett bra presterande), 
instrumentalitet (upplevd sannolikhet att en bra prestation kommer att leda till ett önskvärt 
resultat) och värderingen av belöningen. Endast hos en chef i vår undersökning finns ett klart 
samband som visar att den som anser att lönen är en motivationskraft också har högre lön än 
dem som inte anser att lönen är en motivationsfaktor. Trots att de flesta medarbetare anger att 
lönen är en motivationsfaktor, dvs. de värderar lönen högt, finner vi inget stort stöd för att det 
leder till en högre lön. Enligt Förväntansteorin kan detta bero på att medarbetarna antingen 
inte tror sig kunna prestera tillräckligt bra eller att de inte tror att en ökad prestation faktiskt 
leder till en högre lön.

Kunskap om lönekriterier

Tidigare har det framkommit att medarbetarna har svårt att se skillnader i hur arbetet utförs
och har lite svårt att acceptera att det är individuella löner då de ibland tycker att de utför 
samma arbete. När det samtidigt av enkätsvaren framkommer att de har dålig kunskap om 
lönekriterierna så är det inte så konstigt att medarbetarna dels har svårt att acceptera stora 
skillnader i lön på individuell basis och dessutom inte tror att en ökad prestation faktiskt leder 
till en högre lön.

Vi hade förväntat oss ett större samband mellan kunskap om lönekriterierna och hög lön. Nu 
fann vi det bara hos en av grupperna. Om en medarbetare vet vilket beteende chefen 
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värdesätter, vore det också tänkbart att tro att denne vill leva upp till det för att nå så hög lön 
som möjligt. En tänkbar förklaring till resultatet kan vara att de lönekriterier cheferna uppger 
är relativt allmängiltiga. De torde vara användbara på de flesta arbetsplatser och inom de 
flesta yrkesområden i samhället. Generellt sett är kunskaperna om lönekriterierna dåliga. Det 
är spännande att tänka vad som skulle hända om cheferna informerade mer om sina kriterier 
så att det blev tydligt för medarbetarna att de fick mer i lön om de uppfyllde dessa. 

Personlighet och lön

Vi hittar inga klara bevis för att cheferna inom handikappomsorgen i Ängelholms kommun 
premierar medarbetare som liknar dem själva. Endast hos en utav fyra chefer går det att se ett 
tydligt samband. Det går heller inte att finna ett samband mellan de egenskaper cheferna 
värdesätter högst vid lönesättning och deras egna personliga typ. Cheferna uppger, oberoende 
av personlighetstyp, ganska enstämmigt att de värdesätter egenskaper med preferenserna 
Extraversion (E), Intuition (N) och Perception (P), t.ex. social förmåga, flexibel, god 
självkänsla, innovativ, kreativ, öppen för förändring m.m. Till synes motsägelsefullt kan vi 
dock konstatera att personal med preferenserna Introversion (I) och Bedömning (J) hade 
högre lön än sina arbetskamrater i några grupper, oavsett chefens personlighetstyp. Detta kan 
verka underligt, men vi tror att många av de egenskaper som tillskrivs preferensen 
Introversion inte uppfattas ha en lika positiv klang som de egenskaper som tillskrivs 
preferensen Extraversion, exempelvis Kreativ (E) – Eftertänksam (I), Social förmåga (E) –
Känsla för integritet (I), God självkänsla (E) – Tillmötesgående/Hjälpsam (I) etc. Detta trots 
att de introverta egenskaperna kan vara mycket viktiga att ha, speciellt inom de omvårdande 
yrkena, vilket också troligen gör att de värderas av cheferna i praktiken.

Det är intressant, tycker vi, att chefernas egen uppfattning om personlighetens betydelse vid 
lönesättning inte stämde överens med våra resultat. I de fall chefen inte trodde att 
personligheten påverkade lönenivån, hittade vi samband och vice versa. Naturligtvis är 
personligheten inte den enda faktorn som påverkar chefernas bedömning och i de fall det 
finns ett samband, sker det säkert omedvetet från chefens sida.

Självkritiskt resonemang

Nedan avser vi att diskutera något om vår studier styrkor och svagheter.

Vi har i vår studie inte gjort några mätningar på vare sig vad eller hur arbetet utförs av den 
enskilde medarbetaren. Personligheten behöver naturligtvis inte heller vara kopplad till 
prestationen i något avseende. Alla preferenser/egenskaper fyller sin viktiga funktion i det 
dagliga arbetet. Vi får heller inte glömma att resultaten i personlighetsformulären bygger på 
en egen självskattning, vilken kan påverkas av en dålig självinsikt, en omedveten önskan om 
andra personliga egenskaper, en dålig dagsform etc. Detta faktum påverkar studiens 
reliabilitet, som alltid när det gäller självskattning. I flera fall hade deltagarna en avvikande 
uppfattning om sin personlighetstyp, i förhållande till formuläret, efter att de hade fått en 
omfattande presentation under teamutvecklingen. Detta var dock inget som vi, av praktiska 
skäl, kunde ta hänsyn till i studien. 

Något som också påverkat kvaliteten till viss del, är att en av chefernas grupp var liten till 
antalet samt att vi skickade ut kompletterande frågor i efterhand till två grupper. Vi fick inte 
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in samtliga svar och de enkäter vi fick tillbaka är ifyllda under förhållanden som vi inte har 
kunnat kontrollera. Att den genomsnittliga tiden medarbetarna hade haft sin nuvarande chef 
endast var tre år är också en faktor som vi bedömer har påverkat resultatet. Trots att cheferna 
uppger att personalens löner är inbördes rätt, finner vi det rimligt att tro att den tidigare 
chefens bedömning fortfarande har ett visst genomslag på den nuvarande lönen.

Sammanfattning och framtida studier

Konklusionen av vår undersökning blir att vi funnit ett samband mellan utbildning och 
erfarenhet och hög lön. Detta resultat var inte oväntat men vi hade också en förväntning om 
att personligheten påverkar lönen. När vi kommer in på detta område blir våra resultat mer 
diffusa. Hos en personalgrupp utav fyra kan vi se ett samband mellan hög lön och en 
personlighet som liknar chefen. Detta är dock allt för lite för att vi skall kunna dra några 
slutsatser av resultatet. Ytterligare ett område där vi trodde att vi skulle finna ett samband var 
mellan hög lön och ett gott samarbete med chefen, men även här finner vi inte några bevis 
som det går att dra några slutsatser av. Däremot finns några andra samband som har statistisk 
signifikans, det gäller sambandet mellan hög lön och upplevelsen av att lönen är rättvis och 
sambandet att ett gott samarbete med chefen också ger en uppfattning av att lönen är rättvis.
Det som också försvårar bedömningen av hur personligheten eventuellt påverkar 
lönesättningen är chefernas utsago om vad det är de premierar i lönesättningen hos sina 
medarbetare. Cheferna uppger, oberoende av personlighetstyp, ganska enstämmigt att de 
värdesätter egenskaper med preferenserna Extraversion (E), Intuition (N) och Perception (P), 
t.ex. social förmåga, flexibel, god självkänsla, innovativ, kreativ, öppen för förändring m.m.
Det är detta som gör bedömningen och värderingen av personlighetens betydelse så svår när 
det visar sig i vår undersökning att det är medarbetare med preferenserna Introversion (I) och 
Bedömning (J) som har högre lön än sina arbetskamrater, oavsett chefens personlighetstyp. 

För att kunna dra säkra slutsatser om personlighetens betydelse ser vi behovet av fler och 
större studier där även medarbetare intervjuas kvalitativt. Det hade också varit intressant med 
en studie av personlighetens betydelse inom en annan bransch där det är mer tydligt vilka 
arbetsresultat som premieras och hur resultaten skall bedömas. 

Vad innebär då våra resultat i ett större perspektiv? För den enskilde individen inom 
handikappomsorgen i Ängelholms kommun kan vi konstatera att det lönar sig ekonomiskt att 
utbilda sig och att skaffa sig mer erfarenhet. Hur mycket prestationen i arbetet verkligen 
påverkar lönen har vi inte mätt i den här studien, men det är ju ganska troligt att anta att 
utbildning och erfarenhet också bidrar till en bättre prestation. Kanske är det i så fall det som 
cheferna bedömer vid lönesättningen? Vi tror att cheferna som medverkat i studien har ökat 
sin medvetenhet om vad som eventuellt påverkar dem vid bedömningen av medarbetarna. 
Förhoppningsvis kan vi även sprida den kunskapen ytterligare genom den här rapporten. I ett 
ännu vidare perspektiv går tankarna till andra yrkesområden, men också skolans värld och 
betygen. Vi fann att personer med två olika preferenser hade högre lön. Kan det möjligen vara 
så att det är andra preferenser som premieras inom andra yrkesområden? Eller att vissa 
preferenser hos eleverna ger ett högre betyg?
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MBTI-matris        Bilaga 1

Sinnesförnimmelse (S) Intuition (N)
ISTJ ISFJ INFJ INTJ

Tystlåtna, når framgång 
genom noggrannhet och 
pålitlighet, praktiska, 
realistiska och 
ansvarsfulla. Bestämmer 
genom logik vad som bör 
göras och arbetar stadigt 
för att genomföra det. 
Värdesätter traditioner 
och lojalitet.

Tystlåtna, vänliga och 
ansvarsfulla. Plikttrogna 
och noggranna. Lojala, 
omtänksamma, lägger 
märke till och kommer 
ihåg detaljer om 
människor som är viktiga 
för dem. Vill  skapa en 
ordnad och harmonisk 
omgivning, hemma och 
på jobbet.

Söker mening och 
samband i idéer, 
relationer och materiella 
ägodelar. Vill förstå 
människors motiv. 
Samvetsgranna och 
trogna sina värderingar. 
Beslutsamma när de vill 
göra verklighet av sina 
visioner.

Originella i sitt sätt att 
tänka och har en stark 
drift att göra verklighet 
av sina idéer och nå sina 
mål. Ser snabbt mönster i 
och utvecklar vidsynta 
förklarande perspektiv. 
Självständiga, har höga 
krav på kompetens och 
prestation både på andra 
och sig själv.

ISTP ISFP INFP INTP

In
tr

ov
er

si
on

Toleranta och flexibla, 
observerar i tysthet tills 
ett problem uppstår, och 
agerar sedan snabbt för 
att hitta lösningar som 
fungerar. Intresserade av 
orsak och verkan, att 
organisera fakta och att 
använda logiska 
principer, värdesätter 
effektivitet.

Tysta, vänliga, känsliga 
och snällaTycker om att 
ha utrymme för sig själva 
och att arbeta med sina 
egna tidsramar. Lojala 
och trogna sina principer 
och människor som är 
viktiga för dem. Tycker 
inte om 
meningsskiljaktigheter 
och konflikter. 

Idealister, trogna sina 
värderingar och 
människor som är viktiga 
för dem. Nyfikna, ser 
snabbt möjligheter, kan 
fungera som 
katalysatorer för att 
förverkliga idéer. 
Flexibla och 
accepterande, så länge 
värderingar hotas.

Försöker hitta logiska
förklaringar till allt som 
intresserar dem. 
Teoretiska och abstrakta, 
mer intresserade av idéer 
än av social samverkan. 
Har lätt för att gå in på 
djupet när de löser 
problem. Skeptiska, 
ibland kritiska, alltid 
analytiska.

ESTP ESFP ENFP ENTP
Flexibla, pragmatiska 
och resultatfokuserade. 
Teorier tråkar ut dem, de 
vill agera energiskt för 
att lösa problemet. 
Fokuserar på här och nu, 
spontana, njuter när de 
kan vara aktiva 
tillsammans med andra. 
Uppskattar materiella 
bekvämligheter och stil. 
Lär sig bäst genom att 
göra saker.

Utåtriktade och vänliga. 
Verkliga livsnjutare, 
tycker om människor och 
materiella 
bekvämligheter. Tycker 
om att arbeta med andra 
för att få saker att hända. 
För in sunt förnuft och en 
realistisk syn på sitt 
arbete och gör det roligt. 
Flexibla och spontana

Varmt entusiastiska och 
fantasirika. Ser livet som 
fullt av möjligheter. Ser 
snabbt samband mellan 
händelser och 
information. Vill ha 
mycket bekräftelse från 
andra och ger mycket 
uppskattning och stöd. 
Spontana och flexibla, 
litar ofta på sin förmåga 
att improvisera och sin 
verbala förmåga.

Snabba och fyndiga. Har 
många resurser för att 
lösa nya och utmanande 
problem. Stor förmåga 
att se konceptuella 
möjligheter och sedan 
analysera dem 
strategiskt. Uttråkas av 
rutiner, gör sällan samma 
sak mer än en gång på 
samma sätt, går med 
lätthet från ett intresse 
till ett nytt.

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

E
xt

ra
ve

rs
io

n

Praktiska, beslutsamma 
och realistiska. 
Organiserar projekt och 
människor för att få 
saker gjorda, fokuserar 
på att nå reslurtat på det 
mest effektiva sättet. 
Följer sina logiska 
principer systematiskt 
och vill att andra ska 
göra det också. Har lätt 
för att göra verklighet av 
sina planer.

Varmhjärtade, 
samvetsgranna och 
samarbetsvilliga. Vill ha 
harmoni i sin omgivning. 
Tycker om att arbeta 
med andra för att utföra 
uppgifter korrekt och i 
tid. Lojala, genomför allt 
som påbörjats. Vill 
uppskattas för den de är 
och för vad de gör.

Varma, empatiska och 
ansvarsfulla. Ser 
möjligheter hos alla, vill 
hjälpa andra att utnyttja 
sina möjligheter. Kan
fungera som 
katalysatorer för 
individuell och 
gemensam utveckling. 
Sociala, underlättar för 
andra i gruppen och blir 
inspirerande ledare.

Rättframma, 
beslutsamma, tar lätt 
ledningen. 
Uppmärksammar snabbt 
ologiska och ineffektiva 
procedurer. Trivs med 
långsiktig planering och 
att sätta upp mål. Är 
oftast allmänbildade, 
tycker om att utvidga 
sina kunskaper och föra 
dem vidare till andra. 

Figur 1. MBTI-matris Källa: Briggs Myers (2001, s. 13)
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Exempel på MBTI-frågor  Bilaga 2

1. Är du vanligtvis 

A      en person som har lätt för att vara social i nästan alla sammanhang,
eller

B ganska tyst och reserverad?

2. Är det en bättre komplimang att bli kallad

A      en person som känns äkta, 
eller

B en konsekvent och förnuftig person?

3. Är det mer sannolikt att du

A      ger beröm, 
eller

B ger kritik?

4. Tycker du att det är ett värre fel att

A      visa för mycket värme, 
eller

B inte visa tillräckligt mycket värme?

5. I en stor grupp händer det mer ofta att

A      du presenterar andra,
eller

B att du blir presenterad för andra?

 6. Tar du störst hänsyn till

A      andra människors känslor, 
eller

B andra människors rättigheter?
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Bilaga 3

Enkät till medarbetarna

Vi är två studenter från Halmstad Högskola som studerar Ledarskap på magisternivå. Vi har i 
vår uppsats tänkt skriva om huruvida chefens och medarbetarens personlighet har någon 
inverkan på lönen. Uppsatsen är helt fristående från Ängelholms kommun.

Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och med det menas att ingen information 
kommer att röjas som kan komma att avslöja Din identitet. Svaren kommer dessutom att 
makuleras efter att uppsatsen är färdig.

Namn:  ________________________________________                      Födelseår: _________ 

1. Vilken grundutbildning har Du?  

_______________________________________________

2. Vilka påbyggnadskurser (längre än en dag) har Du gått?  

___________________________________________________________________________

3. Hur många år har Du jobbat som vårdare?    __________ år

4. Hur många års tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter har Du?    __________ år

5. Hur många år har Du haft samma chef som idag? __________ år

6. Hur tycker Du att samarbetet mellan Dig och Din chef fungerar?

Mycket dåligt  �            �            �            �            �            �  Mycket bra
   1            2             3             4             5            6

7. Hur motsvarar Din lön Dina prestationer i arbetet?

Lönen är för   �            �            �            �            �            �  Lönen är för   
låg jämfört      1            2             3             4             5            6    hög jämfört      
med mina      med mina
prestationer                            prestationer



36

8. Vet Du vilka kriterierna vid lönesättning är? 

Ingen aning    �            �            �            �            �            �  Ja, absolut
   1            2             3             4             5            6

9. Mitt arbete uppmärksammas. Chefen visar genom feedback om jag har gjort ett bra/dåligt 
jobb.

Instämmer    �            �            �            �            �            �  Instämmer 
inte alls     1            2             3             4             5            6    helt

10. Det är viktigt med feedback från chefen, både bra och dålig.

Instämmer    �            �            �            �            �            �  Instämmer 
inte alls     1            2             3             4             5            6    helt

11. Det finns ett klart samband mellan prestation och lön. Ju duktigare någon är, ju mer tjänar 
hon/han.

Instämmer    �            �            �            �            �            �  Instämmer 
inte alls     1            2             3             4             5            6    helt

12. Lönen betyder mycket för min motivation i arbetet.

Instämmer    �            �            �            �            �            �  Instämmer 
inte alls     1            2             3             4             5            6    helt

13. Tycker Du att Din lön är rättvis jämfört med Dina arbetskamraters lön?

Lönen är         �          �          �          �         �         �         �  Lönen är    
orättvis            1           2           3        Ingen      4         5          6  rättvis jämfört      
jämfört med                  uppfattning     med mina
mina arbetskamrater                          arbetskamrater

14. Vad tror Du att er chef värderar när hon sätter individuella löner på er? 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Uppsatsen beräknas vara färdig i juni 2008 och kan rekvireras genom Anita Svantesson om 
intresse finnes.

Tack för hjälpen!
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Frågeformulär till cheferna Bilaga 4

Vi är två studenter från Halmstad Högskola som studerar Ledarskap på magisternivå. Vi har i 
vår uppsats tänkt skriva om huruvida chefens och medarbetarens personlighet har någon 
inverkan på lönen. Uppsatsen är helt fristående från Ängelholms kommun.

Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och med det menas att ingen information 
kommer att röjas som kan komma att avslöja Din identitet. Svaren kommer dessutom att 
makuleras efter att uppsatsen är färdig.

Nedan listar vi en mängd personliga egenskaper och vi vill att Du väljer ut de fem egenskaper 
som Du värdesätter mest hos Dina medarbetare.

Namn:  _________________________________________                    Födelseår: _________ 

  Omtänksam

  Livlig

  Förmåga att ta för sig

  Känslig

  Känsla för integritet

  Öppen för förändring

  Perfektionistisk/Noggrann

  Dominant

  Social förmåga

  God självkänsla

  Självständig

 Empatisk

  Ansvarsförmåga

  Självbehärskad

 Tolerant

  Flexibel

  Eftertänksam

  Tillmötesgående/Hjälpsam

  Sällskaplig

  Bestämd

  Foglig

  Systematisk

  Innovativ

  Uthållig

  Ordningsam

  Självgående

  Gott självförtroende

  Kreativ
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Är de fem egenskaper Du valt också dem som premieras i lönesättningen?

 Ja   Nej, inte __________________________________________

__________________________________________________________________________

Om Du svarat nej på första frågan, varför kan Du inte premiera de personliga egenskaper som 
Du värdesätter hos personalen?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Uppsatsen beräknas vara färdig i juni 2008 och kan rekvireras genom Anita Svantesson om 
intresse finnes.

Tack för hjälpen!
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Bilaga 5
Preferenser och adjektiv med korrelationskoefficienter

Preferenser Adjektiv Korrelationskoefficient

Extraversion (E) Dominant
Social förmåga
Livlig
Självgående
Gott självförtroende
Kreativ
Omtänksam
Förmåga att ta för sig
Innovativ
Sällskaplig
Social förmåga
God självkänsla
Självständig
Empatisk

.36**

.65*

.48*

.24**

.48**

.30**

.41*

.65*

.27**

.65**

.70**

.58**

.30**

.56**
Introversion (I) Tillmötesgående/hjälpsam

Självbehärskad
Foglig
Känsla för integritet
Eftertänksam

.42*

.44**

.47**

.37*

.54*
Sinnesförnimmelse (S) Perfektionistisk/noggrann

Självbehärskad
Tillmötesgående/hjälpsam
Uthållig

.25*

.24**

.25*

.20**
Intuition (N) Öppen för förändring

Kreativ
Känslig
Innovativ 
Sällskaplig
Empatisk
Tolerant
Flexibel

.54*

.22**

.28*

.45**

.29**

.23*

.22*

.43**
Tanke (T) Dominant 

Uthållig
Ordningsam
Självgående
Självständig
Bestämd
Känsla för integritet

.33**

.34**

.37**

.28**

.23*

.26**

.27*
Känsla (F) Tillmötesgående/hjälpsam

Omtänksam
Känslig

.27**

.24*

.28**
Bedömning (J) Perfektionistisk/noggrann

Självbehärskad 
Uthållig
Systematisk
Ordningsam
Ansvarsförmåga

.57*

.29**

.28**

.59**

.34**

.32**
Perception (P) Flexibel

Kreativ
Innovativ
Empatisk

.51**

.23**

.55**

.23*
*p< .05, **p< .01
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Bilaga 6

Intervjufrågor till områdescheferna

1. Vilka kriterier använder du vid lönesättning?

2. Är det samma kriterier för alla dina medarbetare? Vad skiljer?

3. Är kriterierna kända bland personalen?

4. Hur mäter/bedömer du kriterierna?

5. Har du tillräckligt med tid/resurser för att kunna göra en bra bedömning av 
medarbetarna?

6. Känner du att du har tillräckligt med verktyg för att göra en bra bedömning av 
medarbetarna?

7. Hur tycker du att individuell lönesättning fungerar?

8. Tror du att lönen motiverar medarbetarna att prestera bättre?

9. Finns det ett klart samband mellan prestation och lön?

10. Tycker du att dina medarbetare har hamnat i rätt lönenivå, i relation till deras 
prestation, efter årets lönerevision?

11. På en skala 0-10, hur mycket tror du att personligheten påverkar när du sätter lön? 

12. Tror du att du omedvetet premierar en viss preferens? Vilken i så fall? 

13. Tror du att du omedvetet premierar dem som liknar dig själv?
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Bilaga 7
Tabellbilaga

Korrelationer mellan adjektiv i chefernas enkät och preferenseri MBTI
Adjektiv E-I S-N T-F J-P

Omtänksam E F
Livlig E
Förmåga att ta för sig E
Känslig N F
Känsla för integritet I T
Öppen för förändring N
Perfektionistisk/Noggrann S J
Dominant E T
Social förmåga E
God självkänsla E
Självständig E T
Empatisk E N P
Ansvarsförmåga J
Självbehärskad J
Tolerant N
Flexibel N P
Eftertänksam I
Tillmötesgående/Hjälpsam I S F
Sällskaplig E N
Bestämd T
Foglig I
Systematisk J
Innovativ E N P
Uthållig S T J
Ordningsam S T J
Självgående E T
Gott självförtroende E
Kreativ E N P

Antal medarbetare per preferens, fördelat på de olika cheferna.

Chef Personlighetstyp Medarbetarnas preferenser

Extraversion
E

Introversion
I

Sinnes-
förnimmelse

S
Intuition

N
Tanke

T
Känsla

F
Bedömning

J
Perception

P

A ENTP 10 5 10 5 3 12 7 8
B ENFP 5 0 3 2 0 5 4 1
C ISFJ 11 11 13 9 7 15 16 6
D INFP 9 5 9 5 4 10 10 4

Totalt 35 21 35 21 14 42 37 19
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Negativa värden korrelerar med preferenserna Extraversion, Sinnesförnimmelse, Tanke och 
Bedömning. Positiva värden korrelerar med preferenserna Introversion, Intuition, Känsla och 
Perception. Vi har valt att redovisa signifikanta korrelationer med fet stil. Ju högre tal desto 
starkare korrelation. En signifikant korrelation existerar vid 0,250 och uppåt eller -0,250 och 
nedåt. En exakt korrelation motsvarar +/- 1,0. 

Korrelation mellan hög lön och de olika preferenserna hos medarbetarna.
Chef Chefens 

personlighetstyp
Extraversion 
Introversion

E-I

Sinnesförnimmelse
Intuition

S -N

Tanke
Känsla
T- F

Bedömning
Perception

J -P

A ENTP 0,462 -0,109 -0,206 0,180
B ENFP 0,316 0,192 -0,295 -0,274
C ISFJ 0,190 0,135 0,503 -0,695
D INFP 0,100 -0,061 0,214 -0,439

Totalt 0,209 -0,050 0,033 -0,210

I tabellen nedan, har vi jämfört lönen med chefernas kontinuerliga värden (inom parentes i 
tabellen) på de olika preferensparen i förhållande till medarbetarnas värden. Den 
kontinuerliga skalans medelpunkt är 100. Om individens värde understiger medelpunkten, 
innebär det att personen har någon av preferenserna Extraversion, Sinnesförnimmelse, Tanke 
eller Bedömning. Motsvarande gäller de övriga preferenserna om värdet ligger över
medelpunkten. Ju längre värdet är från medelpunkten 100, desto tydligare preferens. Om 
chefen har en otydlig preferens (ett värde nära 100), kan det innebära att en medarbetare med 
den motsatta preferensen är mer lik sin chef än en medarbetare med samma, men tydligare, 
preferens som chefen. Positiva värden visar på att de medarbetare med en personlighet lik 
chefens, har en högre lön än de som är mer olika sin chef. Vi har valt att redovisa signifikanta 
korrelationer med fet stil. Ju högre tal desto starkare korrelation.

Korrelationer av lön kontra chefens och medarbetarens kontinuerliga värden på de fyra olika 
preferensparen. Chefernas värden inom parentes.
Chef Chefens 

personlighetstyp
Extraversion 
Introversion

E-I

Sinnesförnimmelse
Intuition

S -N

Tanke
Känsla
T- F

Bedömning
Perception

J -P

A ENTP -0,165 (103) -0,152 (45) 0,206 (117) 0,141 (69)
B ENFP -0,290 (77)  0,333 (117) -0,214 (71) -0,302 (107)
C ISFJ 0,065 (47)  0,007 (105) 0,401 (119) -0,306 (125)
D INFP 0,334 (109)  0,082 (101) 0,402 (107) 0,415 (125)

Totalt -0,003 0,190 0,102 0,166
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De fem egenskaper som varje chef värdesätter högst hos sina medarbetare och de preferenser 
egenskaperna korrelerar med (fetmarkerade om de överensstämmer med chefens). 

Chef A
(ENTP)

Chef B
(ENFP)

Chef C
(ISFJ)

Chef D
(INFP)

Öppen för 
förändring

N God självkänsla E Öppen för 
förändring

N Öppen för 
förändring

N

Social förmåga E Innovativ E
N
P

Social förmåga E Social förmåga E

Ansvarsförmåga J Ansvarsförmåga J Ansvarsförmåga J Självständig E
T

Flexibel N
P

Flexibel N
P

Flexibel N
P

Empatisk E
N
P

Självgående E
T

Uthållig S
T
J

Kreativ E
N
P

Kreativ E
N
P

Korrelationer mellan medarbetarnas lön och frågor i enkäten, separat redovisade per chef 
samt totalt för samtliga deltagande i studien. 

Fråga Gällande A B C D Totalt 

1+2 Grundutbildning + påbyggnadskurser 0,577 0,590 0,540 0,585 0,529

3+4 Sammanlagd erfarenhet inom yrkesområdet 0,817 0,636 0,377 0,531 0,582

6 Hur tycker du att samarbetet mellan Dig och 
Din chef fungerar?

0,041 -0,537 0,620 0,174 0,016

7 Hur motsvarar Din lön Dina prestationer i 
arbetet?

-0,062 0,085 0,294 -0,113 -0,037

8 Vet du vilka kriterierna vid lönesättning är? -0,248 0,440 0,020 -0,285 -0,100

9 Mitt arbete uppmärksammas. Chefen visar 
genom feedback om jag har gjort ett bra/dåligt 
jobb.

0,401 Få svar 0,548 0,069 0,287

10 Det är viktigt med feedback från chefen, både 
bra och dålig.

-0,117 Få svar 0,541 0,091 0,096

11 Det finns ett klart samband mellan prestation 
och lön. Ju duktigare någon är, ju mer tjänar 
hon/han.

0,048 Få svar 0,508 -0,299 0,031

12 Lönen betyder mycket för min motivation i 
arbetet.

0,097 Få svar 0,165 0,495 0,374

13 Tycker Du att Din lön är rättvis jämfört med 
Dina arbetskamraters lön?

Få svar Få svar 0,573 0,391 --

En positiv korrelationskoefficient indikerar ett samband mellan hög lön och ett svar med en 
hög poäng. Se svarsalternativen i Bilaga 3. Ett negativt värde motsvarar ett samband mellan 
hög lön och ett svar med låg poäng. Ju högre värde, ju starkare korrelation.
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Övriga korrelationer av intresse

Fråga Gällande A B C D Totalt 

6/7 Hur tycker du att samarbetet mellan Dig och 
Din chef fungerar?/ Hur motsvarar Din lön 
Dina prestationer i arbetet?

0,109 -0,485 0,574 0,380 0,289

6/9 Hur tycker du att samarbetet mellan Dig och 
Din chef fungerar?/ Mitt arbete 
uppmärksammas. Chefen visar genom 
feedback om jag har gjort ett bra/dåligt jobb.

0,672 Få svar 0,744 0,432 0,538

9/10 Mitt arbete uppmärksammas. Chefen visar 
genom feedback om jag har gjort ett bra/dåligt 
jobb./ Det är viktigt med feedback från chefen, 
både bra och dålig.

0,274 Få svar 0,293 0,194 0,275

6/13 Hur tycker du att samarbetet mellan Dig och 
Din chef fungerar?/ Tycker Du att Din lön är 
rättvis jämfört med Dina arbetskamraters lön?

Få svar Få svar 0,373 0,363 --

7/13 Hur motsvarar Din lön Dina prestationer i 
arbetet?/ Tycker Du att Din lön är rättvis 
jämfört med Dina arbetskamraters lön?

Få svar Få svar 0,786 0,646 --


