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Attityd till individuell lönesättning  
Har self-efficacy och självskattad prestationsnivå en inverkan?    

 
Linea Limbäck och Jessica Molin 

 
Inom den offentliga sektorn har individuell lönesättning blivit ett vanligare 
tillvägagångsätt för att öka anställdas prestationsnivå. Även tro på den egna 
förmågan har en betydande roll för hur arbetsgivare bör hantera sin anställda 
vid lönesättning. Personer med hög self-efficacy söker sig till arbetsplatser med 
individuell lönesättning i högre grad än anställda med låg self-efficacy. 
Studiens syfte var att undersöka anställda inom den offentliga sektorns attityd 
till individuell lönesättning utifrån grad av self-efficacy och självskattad 
prestationsnivå. 174 anställda i åldrarna 19-68 tillfrågades om att delta i 
studien. Enkäten bestod av påståenden om attityd till individuell lönesättning, 
arbetsrelaterad self-efficacy och självskattad prestationsnivå. Resultatet visa på 
ett signifikant samband mellan attityd till individuell lönesättning och self-
efficacy samt en tendens till ett positivt samband mellan attityd till individuell 
lönesättning och prestation. Slutsatsen blev att anställda med högre self-
efficacy har en mer positiv attityd till individuell lönesättning men att det krävs 
mer forskning inom ämnet. 

 
Keywords: individual pay , attitudes, self-efficacy, performance, public  
sector  
 
 

Inledning 
 

Ett område inom forskningsverksamheten som har blivit intressant de senaste decennierna är 
arbetslivet och dess påverkan på det mänskliga beteendet. Det har studerats om anställdas 
motivation, ansträngning och prestationsnivåns relevans för verksamhetens utveckling. För att 
kunna driva en verksamhet framåt gäller det att arbetsgivaren uppmärksammar faktorer som 
motiverar anställda till att öka sin prestationsnivå. En motivationskälla som har växt och blivit 
en drivande kraft för anställdas prestationsnivå är individuell lönesättning. Vad som utgör 
anställdas lönesättning varierar mellan arbetsplatser (Mamman, 1997). Belöning av arbete är 
ett sätt att motivera anställda till högre prestation. Forskning har även visat på att det finns ett 
samband mellan grad av self-efficacy och prestation (Bandura, 1997; Stajkovic & Luthans, 
1998a). Self-efficacy innebär i korta drag tron på den egna förmågan att klara av en uppgift 
(Bandura, 1997).  

 
 
Individuell lönesättning   

 
När en anställd får ett tillfälle att påverka sin egen lön genom prestationsnivå kommer det i 
slutändan att vara till förmån för den individuella tillfredsställelsen och hela verksamheten 
(Mamman, 1997). Inom den svenska litteraturen benämns lön, som baseras på prestation och 
personliga egenskaper, som individuell lönesättning. Inom den engelska litteraturen benämns 
det däremot som ”pay for performance” eller ”merit pay” (Hellgren, Falkenberg, Malmrud 
Eriksson, & Sverker, 2017).  
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Ajzen och Fishbein (1977) har kunnat konstaterat att det finns en relation mellan attityd 
och beteende. Människan gör ständigt en utvärdering av det mesta i sin omvärld vilket har en 
inverkan på val av handling och beteende. Det är en positiv eller negativ utvärdering av sig 
själv, andra människor, objekt och fenomen (Azjen & Fishbein, 1977; Petty, Wegener & 
Fabrigar, 1997). Den ständiga utvärderingen som människan gör lägger grunden till attityder 
vilket i sin tur påverkar det mänskliga beteendet (Ajzen & Fishbein, 1977). Mamman (1997) 
menar på att anställda vill att chefer värderar fler faktorer, som till exempel ålder och 
utbildning, vid individuell lönesättning. Kuvaas (2006) hävdar att anställda med något högre 
utbildningsnivå anses vara mer produktiva i sitt arbete och tenderar att inte ha höga 
förväntningar på att deras handlingar och beteende ska besvaras i form av löneförändringar. 
Däremot visade De Geiter och Hoffmans (2015) resultat på att individer med högre utbildning 
tenderar att föredra ekonomisk belöning, medan individer med lägre utbildning däremot 
tenderar att vara tillfredsställd med muntlig belöning.  

För att individuell lönesättning ska fungera i praktiken gäller det att det finns en 
kommunikation mellan arbetsgivaren och medarbetaren (Hellgren et al., 2017; Lawler, 2003). 
Arbetsgivaren ska uppmärksamma och informera sina anställda om vad som förväntas av dem 
och lönen baseras därefter på den arbetsprestation som levereras (Hellgren et al., 2017). Det 
bör finnas en rättvisa där chefen basera anställdas löner på det arbete, den tid och 
ansträngning som den anställda använder för att lösa en uppgift (Schay & Fisher, 2013). 
Emellertid ska chefen vara medveten om att prestationsbaserad lön kan leda till att anställda 
känner sig underbetalda (Schay & Fisher, 2013). En klar nackdel med det individuella 
lönesystemet är att en del chefer inte stödjer systemet och tar inte därför kontroll över 
situationer som involverar lönesättning (Ren, Fang & Yang 2015). Enligt Fang och Gerhart 
(2011) kan  individuellt lönesystem även vara en nackdel eftersom det kan skapa ett 
underliggande intresse för arbetsuppgiften och därmed ha en väldigt liten effekt på 
prestationen. När anställdas lön baseras på den prestationen som en gemensam arbetsgrupp 
har levererat kan det skapa en känsla av orättvisa inom gruppen. När lön fördelas ut lika över 
arbetsgruppen, oavsett individuell ansträngning och prestation, kan det leda till att anställda 
som presterar mindre erhåller samma lön som anställda med hög prestationsnivå (Rynes, 
Gerhart & Parks, 2004). Det kan leda till en negativ inverkan på anställda med hög 
prestationsnivå utveckling vilket i sin tur kan leda till att dessa anställda söker sig till en 
annan arbetsplats (Rynes et al., 2004).  

Individuell lönesättning har blivit allt mer aktuellt inom den offentliga sektorn (Erikson et 
al., 2002). Däremot visade Bryson, Fort och Stokes (2017) studie på att prestationsbaserad lön 
i Storbritannien är vanligare inom den privata sektorn, även om det nästan är lika vanligt att 
anställda inom den offentliga sektorn tro sig ha individuell lönesättning. I studien görs även 
en jämförelse mellan liknande yrkesgrupper inom offentlig sektor och privat sektor. Den 
jämförelsen påvisar att skillnaden mellan sektorerna begränsas när man jämför anställda inom 
samma yrkeskategori (Bryson, Fort & Stokes, 2017).  
 
 
Self-efficacy 
 
Bandura är fader till begreppet ”self-efficacy” som är ett centralt begrepp inom den 
socialkognitiva teorin. Inom psykologin används begreppet flitigt för att åstadkomma en 
bättre förståelse om människans tankar, val och beteende. En direkt översättning av begreppet 
till svenska finns inte utan istället definieras self-efficacy som tron på den egna förmågan. 
Self-efficacy är en kognitiv bedömning av sig själv och förmågan att klara av uppgifter, 
utmaningar och motstånd som individen ställs  inför (Bandura, 1997). Individen tolkar en 
situation och sedan reflekterar över den vilket speglar sig i individens känslor och beteenden 
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(Bandura, 1982). Dessa tolkningar och reflektioner har sedan en inverkan på en persons 
ansträngningar, motivation och prestationer (Bandura, 1982; Stajkovic & Luthans, 1998b).  

Vid svårigheter eller motgångar har graden av tro på sin egna förmåga en inverkan på den 
ansträngning och prestation som används för att reda ut ett problem. När det finns en 
utmaning eller ett problem kommer graden av self-efficacy att ha en påverkan på hur stor 
ansträngning som används vid problemlösning och hur länge den ansträngningen pågår 
(Stajkovic & Luthans, 1998b). När en individ har hög self-efficacy har denna en visualisering 
om ett positivt scenario och använder en hög kognitiv ansträngning för att identifiera 
problemet. När en individ har låg self-efficacy har denna en negativ visualisering av scenariot 
och det leder vanligtvis till att individen ger upp innan utmaningen eller uppgiften är slutförd 
(Bandura, 1982; 1997). En persons self-efficacy är inte densamma hela tiden utan den varierar 
mellan olika problem, händelser och situationer i livet (Bandura, 1982; Stajkovic & Luthans, 
1998b). Har en individ hög self-efficacy vid ett tillfälle innebär det inte automatiskt att det 
gäller vid samtliga situationer, utan i allmänhet varierar graden av self-efficacy beroende på 
hur situationen ser ut. Därmed upplever individen en viss grad av self-efficacy i privatlivet 
och en annan grad i arbetslivet. I litteraturen beskrivs en individs arbetsrelaterade self-
efficacy som tilltro på ens egna förmåga och färdigheter att framgångsrikt kunna utföra 
arbetsuppgifter utifrån specifika arbetsuppdrag (Spurke & Abele, 2010). Arbetsrelaterad self-
efficacy handlar även om behörighet och kompetens som en individ känner för att kunna klara 
av och tillgodose de arbetsuppgifter som arbetsgivaren förväntar sig (Judge & Bono, 2001). 
Anställdas grad av self-efficacy har en inverkan på beteende och kan ha en inverkan på 
prestationsnivån. Stajkovic och Luthans (1998b) hävdar att verksamheten inte kan ignorera en 
anställds nivå av self-efficacy och dess påverkan på prestationsnivå. Genom att studera ämnet 
och skapa bättre kunskap om anställdas self-efficacy kan verksamheten ta tillvara på den 
mänskliga kapaciteten (Stajkovic & Luthans, 1998a; 1998b). 

Bandura (1982; 1997) utarbeta fyra informationskällor som finns till grund vid 
konstruktion av self-efficacy; tidigare erfarenheter, andras erfarenheter, sociala övertygelser 
samt fysiologiskt och emotionellt tillstånd. Genom kognitiva reflektioner har respektive 
informationskälla i varierande utsträckning en inverkan på bedömningen av ens egna förmåga 
(Bandura, 1997).    
  

Tidigare erfarenheter (eng. ”Enactive mastery experience”). Vid bedömningen av ens tro 
på den egna förmågan har tidigare situationer och händelser en inverkan på kommande 
situationer. Bandura (1997) redogör för att denna informationskällan har mest påverkan på 
bedömningen av tron på den egna förmågan. En situation där resultatet av ett beteende har 
varit framgångsrikt kommer att bidra till en ökad self-efficacy vid en liknande situation i 
framtiden. När ett resultat av en tidigare händelse eller situation däremot är negativt kommer 
det att minska individens self-efficacy vid en liknande situation i framtiden. 
 

Andras erfarenheter (eng. ”Vicarious experience”). Vid bedömning av sin egen förmåga 
att klara av en uppgift eller en utmaning har inte bara tidigare erfarenheter en inverkan utan 
även konsekvenser av andras beteende. Bandura (1997; 1982) hävdar att observationer av 
individer som liknar oss kommer att ha en positiv eller negativ inverkan på self-efficacy. När 
andra framgångsrikt tar sig igenom en utmaning ökar tron på förmågan att kunna klara av en 
liknande situation. När den observerade personen i fråga däremot inte klarar av en uppgift 
kommer det att ha en negativ inverkan på self-efficacy. Människan är en social varelse som 
ständigt väger sin egen kompetens gentemot andras. När en person med liknande egenskaper 
och kompetens som en själv presterar bra kommer det att leda till känslan av att själv kunna 
klara av det (Bandura, 1982).  
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Social övertygelse (eng. ”Verbal persuasion”). Denna informationskälla gäller huruvida 
andra människors åsikter och kommentarer påverkar graden av self-efficacy (Bandura, 1997). 
För att öka en individs tro på den egna förmågan gäller det att uppmuntra, ge positiv feedback 
och försöka få den andra att förstå att den har kompetensen att lösa en uppgift. När en individ 
däremot får höra negativa kommentarer, exempelvis brister och fel, kommer det att minska 
individens self-efficacy (Bandura, 1997). Social övertygelse har inte lika stor inverkan på 
self-efficacy som källorna nämnda ovan vilket dels beror på att den inte har en direkt 
påverkan på förmågan att klara av något (Stajkovic & Luthans, 1998b). Istället är det ett 
verbalt stöd som kan leda till en bättre tro på egna förmågan.  
 

Fysiologiskt och emotionellt tillstånd (eng. ”Physiological and affective states”). Den sista 
informationskällan gäller sinnesstämning, hur känslor och tankar har en inverkan på graden 
av self-efficacy (Bandura, 1997). Positiva känslor som glädje och tillfredställelse kommer att 
öka tron på den egna förmågan medan negativa känslor som nedstämdhet och depression 
kommer att minska graden av tron på den egna förmågan. Bandura (1997) hävdar att den 
emotionella nivån har en stor inverkan på om en persons self-efficacy är hög eller låg.  
 
 
Arbetsrelaterad prestation 
 
En anställds arbetsprestation är en central egenskap för en verksamhets utveckling och dess 
mål. Arbetsprestation har även en inverkan på anställdas hälsa och en betydande roll för 
välbefinnande på arbetet (Cerasoli, Nicklin & Ford 2014). Det finns ingen bestämd definition 
av arbetsprestation utan det kan förklaras utifrån olika aspekter (Greene, 2015). En tolkning 
av arbetsprestation är  anställdas beteende, ansträngningar och resultat samt hur 
prestationsnivån fungerar individuellt och inom gruppen (Greene, 2015; Viswesvaran & 
Ones, 2000). Dessa handlingar observeras, granskas och bedöms av arbetsgivaren (Rotundo & 
Sackett, 2002). Vad som förväntas av anställda och vilka mål verksamheten har varierar från 
arbetsplats till arbetsplats. Arbetsledaren är oftast den som bedömer prestationsnivån utifrån 
en rad uppsatta kriterier som rör lön och prestation (Hellgren et al., 2017). En nyligen 
publicerad studie kunde visa en relation mellan inre motivation och prestation (Cerasoli et al., 
2014). Studien visar på att den inre motivationen var bättre för prestationen när 
arbetsuppgiften utförs på kvalité snarare än kvantitet.  

För att skapa en bättre förståelse om arbetsprestation kan det studeras utifrån tre 
dimensioner; prestation i arbetsuppgiften, kontextuella beteenden och dysfunktionellt 
beteende. Dimensionerna kan fungera som en utgångspunkt i lönesystemet och vid 
bedömning av anställdas prestationsnivå i praktiken (Rotundo & Sackett, 2002). Prestation i 
arbetsuppgiften (eng. ”task performance”) är den formen av prestation som beskriver 
beteenden som är direkt relaterade till arbetsuppgiften (Hellgren et al., 2017; Rotundo & 
Sackett, 2002). Fokus ligger på hur lång tid det tar att genomföra uppgiften samt kvalitén och 
kvantiteten i arbetsuppgiften. Enligt Hellgren et al. (2017) består prestation i en arbetsuppgift 
av bland annat bra planering och att kunna ta egna beslut. Kontextuella beteenden (eng. 
”contextual performance”) innebär att den anställda utför arbetsuppgifter som inte ingår i det 
ordinarie arbete. Anställdas beteende är relaterat till verksamhetens mål och utveckling trots 
att det inte berör den enskilda prestationen i arbetsuppgiften (Hellgren et al., 2017; 
Viswesvaran & Ones, 2000). Det berör istället andra aspekter, till exempel den sociala och 
psykologiska omgivningen, som är till förmån för verksamheten (Rotundo & Sackett, 2002). 
Dysfunktionellt beteende (eng. ” counterproductive work behaviour”) skiljer sig från de två 
ovan nämnda och  har istället en negativ inverkan på verksamheten. Anställdas beteende går 
medvetet emot normer och regler vilket leder till svårigheter. Det är inte enbart en börda för 
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arbetsplatsen utan även för andra anställda inom samma verksamhet (Hellgren et al., 2017; 
Rotundo & Sackett, 2002; Viswesvaran & Ones, 2000). 

 
 
Self-efficacy och dess relation till arbetsprestation 
 
Relationen mellan grad av self-efficacy och prestationsnivå har studerats under flera 
decennier. Studier har påvisat positiva och negativa samband mellan nivå av self-efficacy och 
prestationsnivå, samt att relationen har studerats dels med mellan-individs design och inom-
individs design (Sitzman & Yeo, 2013; Vancouver, Thompson, Tischner & Putka 2002). 

Stajkovic och Luthans (1998a) granskade relationen mellan self-efficacy och 
arbetsprestation i en meta-analys där de fann ett positivt samband. Däremot visade studien på 
att en uppgifts svårighetsgrad har en inverkan på hur starkt sambandet är mellan self-efficacy 
och prestationsnivån (Stajkovic & Luthans, 1998a). En meta-analys som genomfördes av 
Sitzman och Yeo (2013) kunde även visa på ett samband mellan self-efficacy och 
prestationsnivå. Avsikten med studien var att tillföra kunskap om orsakssamband och om self-
efficacy är en produkt av tidigare prestationer eller en drivkraft inför framtida prestationer 
(Sitzman, & Yeo, 2013). Med en mellan-individs design påvisade resultatet ett starkare 
positivt samband mellan self-efficacy och prestationsnivå än vid inom-individs design 
(Sitzman, & Yeo, 2013). Resultatet visade även på att tidigare prestationer har i större 
utsträckning en inverkan på self-efficacy än vad graden av self-efficacy har på 
prestationsnivån (Sitzman, & Yeo, 2013). Denna studies resultat om att tidigare prestationer 
har en inverkan på graden av self-efficacy stämmer överens med Banduras (1997) teori om att 
tidigare erfarenheter är den mest väsentliga delen vid bedömning av den egna förmågan. En 
individs self-efficacy är ett bevis på hur denna har presterarat i tidigare situationer. En 
anställds tro på sin egna förmåga att klara av en arbetsuppgift beror dels på hur denna har 
klarat av en arbetsuppgift i en liknande situation tidigare i livet.  

Däremot har forskare som Vancouver tillsammans med kollegor kunnat bevisa motsatsen 
där relationen mellan self-efficacy och prestation har varit negativt eller att det inte funnits ett 
samband. Vancouver, Thompson, Tischner och Putka (2002) genomförde två studier för att 
genom manipulering av self-efficacy vid ett Mastermind spel kunna undersöka hur self-
efficacy påverka prestationsnivån. Resultatet visade på att vid en mellan-individs design gav 
manipuleringen av self-efficacy en ökad grad self-efficacy men som inte hade en inverkan på 
prestationsnivån (Vancouver et al., 2002). Däremot vid mätning med inom-individs design 
visade resultatet på att vid ökning av self-efficacy minskade prestationsnivån vid nästa 
försöksomgång (Vancouver et al., 2002). Utifrån denna studie drog forskarna en slutsats om 
att det fanns ett negativt samband mellan self-efficacy och prestation. En senare studie som 
utfördes av Vancouver, Gullekson, Morse och Warren (2014) gav stöd för att det fanns ett 
negativt samband mellan self-efficacy och prestation även med mellan-individs design.  
 
 
Individuell lönesättnings relation till self-efficacy och arbetsprestation 

 
Anställda som arbetar inom en verksamhet med individuell lönesättning anser i hög 
utsträckning att hög prestanda bör leda till högre lön (Kuvaas, 2006). Det pekar på att 
anställda som tjänar mer upplever en mer rättvis behandling än anställda med en sämre lön 
(Hellgren et al., 2017). Prestation består av flera aspekter vilket gör det svårt att definiera 
relationen mellan belöning och prestation. Lön är en variant av ekonomisk belöning som 
påverkar anställdas beteende (De Gieter & Hofmans, 2015) och som är relevant vid försök att 
öka anställdas prestationsnivå (Rynes et al., 2004). Det finns ett förhållande mellan belöning 
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och prestation inom det mänskliga beteendet vilket leder till att människan värderar framgång 
av engagemang, vilket i sin tur leder till ökad prestation (Kuvaas, 2006). Anställda på samma 
arbetsplats skiljer sig från varandra och därmed varierar tillfredsställelse med belöning mellan 
anställda (De Gieter & Hofmans, 2015). 

En annan studie som studerade relationen mellan self-efficacy och belöning var Tzur, 
Ganzach och Pazy (2016). Forskarna menade på att nivå av belöning har en inverkan på om 
individers self-efficacy har en positiv eller negativ påverkan på prestationsnivån. Resultatet 
visade på att  vid hög belöning hade self-efficacy en positiv inverkan på prestationsnivån 
medan vid låg belöning hade self-efficacy en negativ inverkan på prestationsnivån (Tzur et 
al., 2016). Det innebär att det finns en relation mellan ansträngning och förväntad belöning. 
När en anställd är tillfredsställd med relationen mellan sitt arbete och belöning kommer denna 
att öka sin ansträngning och därmed prestationsnivå.  

Kim, Mone och Kim (2008) genomförde en studie i Syd Korea gällande huruvida 
individuell lönesättning har en inverkan på relationen mellan self-efficacy och allmän lön 
tillfredsställelse. Resultatet visade på ett negativt samband mellan self-efficacy och lön 
tillfredställelse (Kim et al., 2008). Ju högre en anställds self-efficacy var desto mindre lön 
tillfredställelse med lönenivå, förmåner och lönestruktur var denna. Däremot konstaterade 
resultatet att anställda med sämre uppfattning av individuell lönesättning upplevde i större 
utsträckning ett negativt samband mellan self-efficacy och lönetillfredställelse (Kim et al., 
2008). Den negativa relationen mellan self-efficacy och förmåner samt self-efficacy och 
lönestrukturer var också större hos anställda med sämre uppfattning av individuell 
lönesättning än anställda med positiv uppfattning (Kim et al., 2008). Utifrån resultatet har 
studien bidragit med kunskap om hur individuell lönesättning  och self-efficacy har en 
inverkan på anställdas lön tillfredsställelse. 

 
 

Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka anställdas, som arbetar inom offentliga sektorn, attityd till 
individuell lönesättning utifrån grad av self-efficacy och självskattad prestationsnivå. Detta 
för att bättre förstå vilka aspekter som påverkar anställdas attityd till individuell lönesättning. 
En kunskapslucka som denna studie kan täcka är om anställdas self-efficacy och 
prestationsnivå har en inverkan på attityd till individuell lönesättning. Utifrån den kunskapen 
kan arbetsgivaren  bättre förstå vilka aspekter som bör finnas med vid anställdas lönesättning 
för att kunna motivera och behålla sina anställda. Eftersom individuell lönesättning har blivit 
vanligare inom den offentliga sektorn kan denna studie ge kunskap om offentligt anställdas 
attityd till individuell lönesättning.  Nedanstående frågeställningar undersöktes. 
 

Frågeställningar. Cable och Judge (1994) har studerat vilka preferenser som påverkar 
arbetssökandes val av arbete. Resultatet visade bland annat på att anställda med hög self-
efficacy tenderar att söka sig till arbeten som har individuell lönesättning i högre grad än 
anställda med låg self-efficacy. Därför skulle det vara av intresse i denna undersökning att 
undersöka om anställda inom den offentliga sektorn med hög self-efficacy har en bättre 
attityd till individuell lönesättning. Frågeställning ett formulerades därför enligt nedan. 
 

F1. Finns det ett positivt samband mellan anställdas attityd till individuell lönesättning och 
self-efficacy? 

 
Eriksson et al. (2002) menar att individuell lönesättning har blivit vanligare inom den 

offentliga sektorn och används delvis för att öka prestationsnivån. Kuvaas (2006) hävdar att 
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anställda som besitter en stor kompetens och är självständiga i sitt arbete tenderar att 
uppskatta individuella lönesystem mer. Utifrån detta är det möjligt att tänka att personer som 
presterar högt även bör ha en bättre attityd till individuell lönesättning. Därmed formulerades 
frågeställning två nedan. 
 

F2. Finns det ett positivt samband mellan anställdas attityd till individuell lönesättning och 
prestationsnivå? 

 
Mamman (1997) hävdar att anställda anser att utbildning en faktor som bör värderas vid 

individuell lönesättning. Som skrivet ovan, kunde De Geiter och Hoffmans (2015) visa på att 
individer med högre utbildning tenderar att föredra ekonomisk belöning, medan individer med 
lägre utbildning däremot tenderar att vara tillfredsställda med muntlig belöning. Det är därför 
av intresse att undersöka om attityd till individuell lönesättning har ett samband med vilken 
utbildningsnivå en person har. Frågeställning tre formulerades därför nedan. 

 
F3. Finns det ett positivt samband mellan anställdas attityd till individuell lönesättning och 
utbildningsnivå? 

 
Till sist är det även av intresse att undersöka hur stor variation samtliga prediktorvariabler 

kan förklara attityd till individuell lönesättning. Därmed formulerades frågeställning fyra 
nedan. 
 

F4. Hur mycket av variationen i attityd individuell lönesättning kan förklaras med self- 
efficacy, utbildning, prestation och kön? 

 
 
 

Metod 
 
 

Deltagare 
 
Totalt delades 200 enkäter ut till arbetande inom den offentliga sektorn under polismyndighet, 
brandkårsmyndighet och ett landsting. Av dessa 200 kunde 174 samlas in vilket gav en 
svarsprocent på 87 %. Respondenterna varierade i åldern 19 till 68. Medelvärdet för 
deltagarnas ålder var 41.28 och standardavvikelse var 11.92. Deltagarna bestod av 52.9 % 
kvinnor och 47.1 % män.  

För kategorivariabeln högst avslutad utbildning fanns det tre svarsalternativ. Lågutbildade 
definierad som nio år eller lägre, medelutbildade definierad nio till 12 års utbildning och 
högutbildade definierad till 12 års utbildning eller mer. Lågutbildade uppmättes till 1.1 %, 
medelutbildade uppmättes till 41.4 % och slutligen högutbildade uppmättes till 57.5 %. 
Lågutbildade bestod endast av två personer och inkluderades därför i medelutbildade. Varje 
respondent fick skriva antal arbetande år inom företaget, medelvärdet var 10.72 år och en 
standardavvikelse på 9.51.  
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Material 
 
Enkäten bestod av fyra avsnitt uppdelat i 21 påståenden och frågor. Det första avsnittet 
innehöll bakgrundsvariabler och de tre resterande avsnitten innehöll mätningar av studiens 
centrala begrepp: Attityd till individuell lönesättning, självskattad arbetsprestation och self-
efficacy. Det första avsnittet innehöll frågor om respondenternas födelseår, könsidentitet, vad 
de har för utbildning, hur många år den utbildning var, vilken den högst avslutade 
utbildningen var och antal arbetande år på arbetsplatsen. I analysen kodades män med 0 och 
kvinnor med 1. Utbildning och könsidentifiering användes i samband med analysen. Alla 
bakgrundsvariabler mättes med en fråga vardera.  
 

Attityd till individuell lön. Det andra avsnittet, attityd till individuell lönesättning, mättes 
med ett färdigt etablerat mätinstrument skapad av  Eriksson et al. (2002). Mätinstrumentet 
bestod av fem påståenden (exempel: ”De som presterar bra bör även betalas bra”). 
Svarsalternativen bestod av en fem-gradig skala från 1 till 5 med alternativen (Instämmer inte 
alls) = 1 till (instämmer helt)  = 5. I studien var Cronbach alpha .836. 

 
 Självskattat arbetsresultat. Det tredje avsnittet arbetsprestation, mättes med en färdig 

etablerad skala återigen skapad av Eriksson, Sverke, Hellgren, och Wallenberg (2002). Skalan 
bestod av fyra påståenden med utlåtande, ” Jag klarar av de flesta situationer som dyker upp i 
mitt arbete”, ” Jag är trygg och kompetent i min  yrkesroll”,  ”Jag tar initiativ för att lösa 
problem i arbetet”, ” I mitt arbete försöker jag alltid leva upp till god kvalitet”. 
Svarsalternativen bestod av en fem-gradig skala från 1 till 5 med alternativen (instämmer inte 
alls) = 1 till (instämmer helt) = 5. I studien var Cronbach alpha .755. 

 
Occupational Self-Efficacy Scale (OCCSEFF). För att mäta arbetsrelaterad tro på egna 

förmåga användes ett färdigt etablerat mätinstrument refererad i Rigotti, Schyns och Mohr 
(2008), skapad av Schyns och von Collani (2002). Den kortare versionen som användes i den 
befintliga studien bestod av sex påståenden med exempel, ” Vad som än händer i arbetet så 
har jag oftast förmåga att hantera det” och ” Jag klarar av de mål jag sätter upp för mig själv i 
arbetet”. Svarsalternativen bestod av en sju-gradig skala från 1 till 7 med alternativen 
(instämmer inte) = 1, (instämmer delvis) = 4 och (instämmer helt) = 7. Cronbachs alpha 
värdet var .892.  
 
 
Procedur 
 
Deltagarna i den aktuella studien var arbetande personer inom  den offentliga sektorn. Det var 
två polisorganisationer, en brandstationsorganisation samt  ett landsting i mellersta Sverige 
som tillfrågandes om ett deltagande i studien. Deltagarna tillfrågandes av en källa som fanns 
till hand för studien för att minska störningsmoment på arbetsplatsen. Endast skriftligt 
information i form av ett missivbrev lämnades ut i samband med enkäten där deltagarna 
informerades om de etiska principerna. Deltagarna informerades om syftet med studien, att 
deltagandet är frivilligt, att materialet behandlas anonymt samt hur och vart det aktuella 
materialet kommer publiceras (Vetenskapsrådet, 2017). Ingen ersättning tillhandahölls.  
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Databearbetning 
 
Materialet till studien behandlades i dataprogrammet SPSS. Frågor där respondenterna hade 
missat att svara eller valt att avstå från att svara beräknades ett medelvärde ut. 
Kategorivariabeln högst avslutad utbildning  kodades med 0:or och 1:or där 0 var högst tolv 
år och 1 var mer än 12 år. Antal arbetande år kodades med 0:or och 1:or där 0 var högst 5 år 
och 1 var mer än 5 år. Kön kodades även med 0:or och 1:or där 0 var kvinna och 1 var man. 
För var och ett av mätinstrumenten skapades ett medelvärdesindex. Ju högre numeriskt värde 
innebar mer av egenskapen. Det teoretiska min-värdet för attityd till individuell lönesättning 
var = 1 och max-värdet = 5. För self-efficacy var det teoretiska min-värdet = 1 och maxvärdet 
= 7. För prestationsnivå var det teoretiska min-värdet = 1 och max-värdet = 5. Studiens 
samtliga frågeställningar beräknades med hjälp av ett Pearson 
produktmomentkorrelationskoefficient (rxy). Studiens frågeställning besvarades med hjälp av 
en hierarkisk regressionsanalys.  I steg 1 kontrollerades hur variationen i kriterievariabeln 
attityd till individuell lönesättning påverkades av ålder och kön. Prediktorvariabeln 
utbildningsnivå lades till i steg två för att kontrollera hur variationen påverkades ytterligare.  I 
steg tre lades  self-efficacy till för att ta reda på ytterligare icke förklarad variation. I steg fyra 
lades prediktorvariablen prestation till. Gränsen för tendens till signifikant sattes till p < .10. 
Frågeställning tre kompletterades med ett oberoende t-test.  
 
 

Resultat 
 
Pearsonkorrelations koefficienter beräknades för att testa studiens samtliga frågeställningar. I 
tabell 1 redovisas deskriptiv statistik samt resultatet för studiens frågeställningar. Gällande 
studiens första frågeställning kunde ett signifikant samband fastställas (p = .045). Detta visade 
på att anställda som hade högre self-efficacy hade en mer positiv attityd till individuell 
lönesättning. Beträffande den andra frågeställningen kunde resultatet visa på en tendens till ett 
signifikant positivt samband (p = .073). Det tyder på att anställda som hade högre självskattad 
prestationsnivå hade en mer positiv attityd till individuell lönesättning. Studiens tredje 
frågeställning kunde däremot inte besvaras då de inte visade på några statistiska signifikanta 
samband (p = .122).  

För att komplettera Personkorrelations test genomfördes oberoende t-test. Beträffande 
studiens tredje frågeställning gällande anställdas attityd till individuell lönesättning och 
utbildningsnivå, kunde inget signifikant samband konstateras t(172) = -.238, p = .812. 

Utöver svaret på studiens frågeställningar kunde även studien visa på ett positivt samband 
mellan self-efficacy och prestation (p < .001). Det indikerade på att anställda med högre self-
efficacy har en högre självskattad prestation.  
 
Tabell 1 
 
Pearson produktmomentkorrelationer mellan variablerna och deskriptive statistik 
 

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 
1. Ålder 41.28 11.92 -      
2. Köna iac ia -.081 -     
3. 
Utbildningsnivåb 

ia ia .235*** -.003 -    

4. Self-efficacy 5.55 .76 .427*** -.168** .250*** -   
5. Prestation 4.37 .47 .309*** -.224*** .235*** .708*** -  
6. Individuell lön 3.81 .77 -.053 -.073 .018 .129** -111* - 
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Not: N = 174. *p < .10, **p < .05, ***p < .01. Ensidig prövning.  
a Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 
b Högst 12 år kodades med 0 och mer än 12 år kodades med 1. 
c ia: Icke applicerbart 
 
En hierarkisk regressionsanalys genomfördes för att besvara studiens fjärde frågeställning. 
Analysen gav inget statistiskt stöd för frågeställningen gällande hur stor del av variationen i 
attityd till individuell lönesättning som kan förklaras av samtliga prediktorvariabler (F5, 173 =   
1.19, p = .314) (se Tabell 2). Ålder och kön lades in i steg ett vilket förklarade 0.9 % av 
variationen i attityd till individuell lönesättning. I steg två kunde anställdas utbildningsnivå 
förklara 1% av variationen utöver ålder och kön.  Vid tillägg av self-efficacy i steg tre kunde 
modellen förklara 3.4%. I sista steget lades prestationsnivå till och därmed kunde modellen 
förklara som helhet 3.4%. Resultatet var däremot inte statistiskt signifikant.  
 
Tabell 2 
Regressionsanalys för individuell lönesättning, ålder, kön, utbildning, self-efficacy och 
självskattad prestation 
 

Individuell lönesättning 
 

Variabel Steg 1 
βa 

Steg 2 
β 

Steg 3 
β 

Steg 4 
β 

Steg 1:     
Ålder -.060 -.068 -.134 -.134 
Könb .078 -.078 .054 .051 
Steg 2:     
Utbildningsnivåc  .034 .006 .004 
Steg 3:     
Self-efficacy   .176 .156 
Steg 4:     
Prestation    .030 
Modellsammanfattning     

F-värde .765 .569 1.482 1.194 
(df) (2, 173) (3, 173) (4, 173) (5, 173) 
R2 .009 .010 .034 .034 
Δ R2  .001 .024 .000 

Not: N = 174. *p < .10, **p < .05, ***p < .01. 
a  β anger standardiserad regressionskoefficienter. 
b  Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 
c  Högst 12 år kodades med 0 och mer än 12 år kodades med 1. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka anställda inom den offentliga sektorns 
attityd till individuell lönesättning utifrån grad av self-efficacy och självskattad 
prestationsnivå. Resultatet från den föreliggande studien kunde besvara den första 
frågeställningen och delvis den andra frågeställningen. Däremot visades inga signifikanta 
samband beträffande frågeställning tre. Beträffande frågeställning fyra kunde modellen inte 
heller förklara hur stor del av variationen i attityd till individuell lönesättning som kan 
förklaras utifrån self-efficacy, prestation, utbildningsnivå och kön.   
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Utifrån resultatet kunde ett signifikant samband mellan anställdas attityd till individuell 
lönesättning och self-efficacy konstateras. Det indikerar på att anställda med en högre grad av 
self-efficacy har en mer positiv attityd till individuell lönesättning. Detta resultat stämmer 
delvis överens med Cable och Judge (1994) resultat som visade att anställda med hög self-
efficacy tenderar att söka sig till en arbetsplats med individuell lönesättning i större 
utsträckning än anställda med låg self-efficacy. Bandura (1982) menar på att individer med 
låg self-efficacy tenderar i större utsträckning att undvika aktiviteter och uppgifter som de 
upplever sig inte klara av. Utifrån detta är en spekulation att anställda med låg self-efficacy 
inte är villiga att ta sig an utmaningar och därmed har en sämre attityd till individuell 
lönesättning där deras lön baseras på prestation. Den föreliggande studiens resultat kan ge god 
kunskap till arbetsgivare om att anställda med hög grad av self-efficacy tenderar att föredra 
individuell lönesättning i högre utsträckning än anställda med låg grad av self-efficacy. 

Beträffande studiens andra frågeställning kunde den föreliggande studien visa på en 
tendens till ett signifikant positivt samband. Det indikerar på att anställda med en mer positiv 
attityd till individuell lönesättning även upplever sig ha en högre prestationsnivå. Ajzen och 
Fishbein (1977) menar på att det finns ett samband mellan attityd och beteende vilket även 
kan uppmärksammas i denna studie. När anställda har en god attityd till individuell 
lönesättning har de även en ökad prestationsnivå. Däremot menar Rynes et al. (2004) att det 
kan vara svårt att mäta en individs prestationsnivå objektivt. I en meta-analys kunde även 
Rynes et al. (2004) endast uppmärksamma ett svagt samband mellan individuell lönesättning 
och prestationsnivå. Därmed krävs det mer undersökning kring sambandet mellan individuell 
lönesättning och prestationsnivå. För om det inte finns ett samband mellan individuell 
lönesättning och ökad prestationsnivå, vad finns det då för anledning att använda individuell 
lönesättning som ett belöningssystem inom en verksamhet?  

Den föreliggande studien gav inget signifikant stöd för att det finns ett samband mellan 
anställdas attityd till individuell lönesättning och utbildningsnivå. Detta medför att 
frågeställning tre inte fick ett statistiskt signifikant samband. Den sista frågeställningen gick 
inte heller att besvara utifrån resultat. En förklaring till att två av studiens frågeställningar inte 
fick stöd kan bero på att individuell lönesättning involverar fler faktorer än vad som redovisas 
i denna studie. Individuell lönesättning baseras på ett flertal saker och det skiljer sig mellan 
olika arbetsplatser (Mamman, 1997). Forskare som har studerat individuell lönesättning har 
kunnat visa på att anställda värderar rättvisa vid lönesättning (Kuvaas, 2006), men även 
faktorer som tillfredställelse med lön och en god relation till sin chef har en inverkan 
(Hellgren et al., 2017; Lawler, 2003; Schay & Fisher, 2013). En annan spekulation till den 
föreliggandes studiens icke signifikanta resultat är att individuell lönesättning inte är anpassad 
till alla arbetsplatser. Mamman (1997) påvisa i sin studie att anställda värderar olika faktorer 
vid lönesättning där vissa vill ha betalt för utbildning medan andra prioriterar prestation och 
erfarenheter. Därmed kan det vara en fördel att använda sig ett lönesystem som tillgodoser 
allas behov för att skapa en rättvisa.  

Utöver studiens fyra frågeställningar kunde även den föreliggande studien visa på ett 
signifikant positivt samband mellan anställdas self-efficacy och prestationsnivå. Det stämmer 
även överens med Banduras (1982) teori om att det finns ett samband mellan grad av self-
efficacy och prestation där prestationsnivån påverkar grad av self-efficacy. Bandura (1997) 
hävdar att tidigare prestationer i liknande situationer är den faktorn som påverkar individens 
self-efficacy mest. Stajkovic och Luthans (1998a) kunde även i en meta-analys påvisa ett 
positivt samband mellan self-efficacy och arbetsrelaterad prestationsnivå. En möjlig 
förklaring till att det positiva sambandet i den föreliggande studien blev signifikant kan vara 
att många av deltagarna som skattade sin prestation som hög även har en större tro på egen 
förmåga att klara av arbetsuppgifter. Det i sin tur kan leda till en högre self-efficacy.  
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Styrkor och svagheter 
 
Mätinstrumenten i den föreliggande studien har använts i tidigare forskning. För att skalorna 
ska kännas ännu mer godtagbara har de genomgått en kvalitetssäkring i form av Cronbach 
alpha. En notis som upptäcktes under studiens gång var att de färdiga etablerade 
mätinstrumenten saknade vända påståenden vilket kan ha påverkat utfallet negativt. Vid 
inmatning av enkäterna upptäcktes det att deltagarna svarade likvärdigt på en del av 
påståendena. Däremot är en klar styrka med studien att alla tre mätinstrument översteg 
gränsvärdet på .70 och därmed har studien en tillförlitlig reliabilitet. Validiteten i studien är 
godtagbar då samtliga signifikanta resultat stämmer överens med tidigare forskning. Det kan 
tänkas ge delvis stöd för studiens validitet. Studiens samtliga frågeställningar blev även väl 
besvarade även om inte alla resultatet visade på signifikant. Ett hot mot studiens validitet 
framkommer dock. Vid analysen av resultatet ersattes partiella bortfall med ett aktuellt 
medelvärde för att inte helt exkludera en hel enkät från studien. Vid undersökning av högst 
avslutad utbildning uppmättes endast 1.1 % det vill säga 2 personer som lågutbildade. Dessa 2 
personer inkluderas därför i medelutbildade för att återigen inte exkludera ytterligare enkäter 
från studien. 

Alla studier har sina svagheter och så har även denna. En svaghet med studien är att 
deltagarna fick uppskatta sin egen prestationsnivå. Rynes et al. (2004) menar på att det kan 
vara svårt att mäta individuell prestationsnivå objektivt. En spekulation är att anställda med 
hög self-efficacy tror sig klara av arbetsuppgifter i högre grad vilket i sin tur kan leda till att 
de skattar sin egen prestationsnivå högre. Därför skulle det vara intressant att undersöka 
anställdas prestationsnivå utifrån hur andra upplever dennas prestation. En möjlig svaghet 
med studien uppkom i samband med att enkäterna lämnades ut. Då författarna till 
föreliggande studien inte fanns på plats för att dela ut enkäterna kunde eventuella frågor inte 
besvaras. Möjligtvis skulle resultatet kunna säkras ytterligare om deltagarna i studien kunde 
få sina frågor besvarade på plats. Det kan vara värt att påpeka att uppsatsen är en 
tvärsnittsstudie där en enkätundersökning genomfördes för att mäta studiens centrala 
variabler. I och med att det är en tvärsnittsstudie kan studien visa på samband men däremot 
kan det bli svårt att uttala sig om kausala samband. Beträffande studiens svagheter är det värt 
att poängtera att den föreliggande studien är genomförd inom den offentliga sektorn i 
Mellansverige och är därmed begränsad. Endast offentligt anställda inom polismyndigheten, 
brandkårsmyndigheten och ett landsting medverka i studien, vilket leder till att det inte går att 
generalisera till andra områden inom offentliga sektorn. Generaliserbarheten är även 
begränsad till Mellansverige vilket innebär att det kan skilja sig åt på arbetsplatser i resterande 
Sverige och i andra länder. 

Till den föreliggande studien användes en kvantitativ metod för att kunna nå ut till ett 
större urval. Det kan räknas som en klar styrka då det var en hög svarsfrekvens. Det var 
tvåhundra enkäter som delades ut och resultatet visade en svarsfrekvens på 87%. Ett stort 
urval gör det signifikanta resultatet mer reliabelt och det peka även på ett relativt stort intresse 
för hur individuell lönesättning hanteras inom den offentliga sektorn. Det stora urvalet är 
därmed en styrka för studien även att samtliga deltagare arbetar inom en verksamhet där 
individuell lönesättning förekommer. Generaliserbarheten betraktas därmed öka, även om den 
är begränsad,  eftersom deltagarna kan representera sin synpunkt på det aktuella ämnet. Den 
föreliggande studien fick inte ett signifikant samband beträffande att män hade en positivare 
attityd till individuell lönesättning än kvinnor. Trots detta såg könsfördelning som en styrka 
till studien då det nästan var lika många kvinnor som män som deltog i studien. Detta gjorde 
det möjligt att undersöka könsskillnader gällande attityd till individuell lönesättning. 
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Ytterligare en styrka med den här studien är dess val av ämne. Individuell lönesättning är ett 
relativt outforskat ämne och utifrån denna studien kan det bidra med kunskap om hur 
anställda inom offentlig sektor ser på lönesättning. Det som upptäcktes vid inmatning av 
enkäterna var att många av respondenterna hade valt att skatta högt på att anställda bör få 
betalt för prestation, men däremot svarat lågt på att individuella löner är bra för verksamheten. 
En möjlig förklaring till detta kan vara att respondenterna vill ha belöning för den 
ansträngningen och effektiviteten som läggs ner på en uppgift. Däremot kan individuella löner 
skapa en orättvisa och därmed påverka verksamheten negativt. Som beskrivet ovan, är 
prestationsnivån svår att mäta och därmed kan anställda uppleva att chefen inte baserar lönen 
på individuell prestation. En spekulation är att individuell lönesättning även kan minska 
samarbetet mellan anställda då fokus ligger på att öka sin egna prestation och därmed lön. 
Istället för att använda en grupp anställdas idéer för att lösa en uppgift, presterar individer på 
egen hand för att uppnå verksamhetens mål. Det kan i slutändan leda till negativa 
konsekvenser för verksamheten. 
 
 
Framtida studier 
 
Till framtida studier kan det vara intressant att fortsätta undersöka anställdas attityd till 
individuell lönesättning. Ett förslag till framtida studier är att kombinera en kvantitativ och 
kvalitativ metod. Genom att intervjua anställda och chefer kan det ge en tydligare bild av hur 
de ser på ämnet. Att få höra lönesättande chefers syn på individuell lönesättning kan ge en 
ökad förståelse för de olika faktorerna som vägs in vid lönesättning. Här skulle det vara 
intressant att mäta grad av self-efficacy och prestationsnivå på anställdas attityd till 
individuell lönesättning, men även andra faktorer som upplevd rättvisa och tillfredsställelse 
med lön. Utifrån den kvalitativa metoden kan en enkät konstrueras med påståenden om vad 
chefer respektive anställda värderar mest vid individuell lönesättning. Det skulle även vara 
intressant att undersöka och specificera sig mer på könsskillnader för att undersöka om män 
och kvinnor värderar olika faktorer vid individuell lönesättning. Enligt Bryson et al. (2017) är 
individuell lönesättning vanligare inom den privata sektorn än den offentliga sektorn i 
Storbritannien. Därför skulle det vara intressant att undersöka skillnaden mellan anställda 
inom den offentliga sektorn respektive den privata sektorn i Sverige. Det kan vara till förmån 
att undersöka anställdas attityd till individuell lönesättning på arbetsplatser där individuell 
prestation värderas och där prestation kan mätas objektivt. Upplever anställda inom offentliga 
sektorn respektive den privata sektorn ha sig individuell lönesättning och hur ser det ut i 
praktiken?  
 
 
Slutsats 
 
Sammantaget gav den föreliggande studien kunskap om anställda inom den offentliga 
sektorns attityd till individuell lönesättning. En kunskapslucka har kunnat täckas då resultatet 
visade på ett positivit samband mellan anställdas attityd till individuell lönesättning och self-
efficacy. Resultatet visade även på en tendens till ett positivt samband mellan anställdas 
attityd till individuell lönesättning och prestationsnivån. Den kunskapen kan vara till 
användning för arbetsgivaren som hanterar individuell lönesättning eftersom prestation ligger 
till grund för ett bra arbete. Studien visar även på ett stort behov av vidare forskning med 
andra faktorer än vad som undersöktes i denna. Framtida forskning kan studera vilka faktorer 
som utgör en bättre grund för individuell lönesättning.   

 



	   14 

Referenser 
 
Ajzen, & Fishbein, (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and review of 

empirical research. Psychological Bulletin, 84, 888-910. doi:10.1037/0033-2909.84.5.888  
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism is human agency. American Psychological  

Association, 37, 122-147. 
Bandura, A. (1997). Self-efficacy, The exercise of control. New York: W. H. Freeman. 
Bryson A., Forth, J., & Stokes, L. (2017). How much performance pay is there in the public 

sector and what are its effects? Human Resource Management Journal, 27, 581-597. 
doi:10.1111/1748-8583.12153 

Cable, D. M., & Judge, T. A. (1994). Pay preferences and job search decisions: A person-
organization fit perspective. Personnell Psychology, 47, 317-348. doi:10.1111/j.1744-
6570.1994.tb01727.x   

Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., & Ford, M. T. (2014). Intrinsic motivation and extrinsic 
incentives jointly predict performance: A 40-year meta-analysis. Psychological Bulletin, 
140, 980-1008. doi:10.1037/a0035661  

De Gieter, S., & Hofmans, J. (2015). How reward statisfaction affects employees’ turnover 
intentions and performance: an individual differences approach. Human Resource 
Mangement Journal, 25, 200-216. doi: doi:10.1111/1748-8583.12072 

Eriksson, A., Sverke, M., Hellgren, J., & Wallenberg, J. (2002). Lön som styrmedel: 
Konsekvenser för kommunalanställdas attityder och prestation. Arbetsmarknad och 
arbetsliv, 8, 205-217. 

Fang, M., & Gerhart. B. (2012). Does pay for performance diminish intrinsic interest? The 
International Journal of Human Resource Management, 23, 1176-1196. 
doi:10.1080/09585192.2011.561227 

Greene, R. J. (2015). Reward performance? What else? Compensation & Benefits Review, 47, 
103-106. doi: 10.1177/0886368715614938 

Hellgren, J., Falkenberg, H., Malmrud, S., Eriksson, A. & Sverker, M. (2017). Lön, 
motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning. 
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Judge, T. A., & Bono, J. (2001). Relationship of core self-evalutionstraits, self-esteem, 
generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability-with job statisfaction 
and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 86, 80-92. 
doi:101037//0021-9010.86.1.80 

Kim, S., Mone, M. A., & Kim, S. (2008). Relationships among self-efficacy, pay for 
performance perceptions, and pay satisfaction: A Korean examination. Human 
Performance, 21, 158-179. doi:10.1080/08959280801917727   

Kuvaas, B. (2006). Work performance affective commitment, and work motivation: The roles 
of pay adminstation and pay level.  Journal of Organizational Behaviour, 27, 365-385. 
doi:10.1002/job.377   

Lawler, E. E. ΙΙΙ (2003). Reward practices and performance management system 
effectiveness. Organizational dynamics, 32, 396-404. doi:10.1016/j.orgdyn.2003.08.007 

Mamman, A. (1997). Employee’s attitudes toward criteria for pay systems. The Journal of 
Social Psychology, 137, 33-41. doi:10.1080/00224549709595411 

Petty, R. E., Wegener, D. T., & Fabrigar L. R. (1997). Attitudes and attitude change. Annual 
Review of Psychology, 48, 609-647. doi:10.1146/annurev.psych.48.1.609 

Ren, T., Fang, R., & Yang, Z. (2017). The impact of pay-for-performance perception and pay 
level satisfaction on employee work attitudes and extra-role behaviors. Journal of Chinese 
Human Resource Management, 8, 94-113. doi:10.1108/JCHRM-06-2015-0012 



	   15 

Rigotti, T., Schyns, B., & Mohr, G. (2008). A short version of the occupational self-efficacy 
scale: structural and contruct validity across five countries. Journal of Career Assessment, 
16, 238-255. doi:10.1177/1069072707305763 

Rotundo, M. & Sackett, P. R. (2002). The relative importance of tack, clizenship and 
conterproductive performance to global ratings of job performance: A policy-capturing 
approach. Journal of Applied Psychology, 87, 66-80. doi:10.1037//0021-9010.87.1.66 

Rynes, S.L., Gerhart B., & Parks, L. (2004). Personnel psychology: performance evaluation 
and pay for performance. Annual Review of Psychology, 56, 571-600. 
doi:10.1146/annurev.psych.56.091103.070254  

Schay, B. W., & Fisher, S. F. (2013). The challenge of making performance-based pay 
systems working the public sector. Public Personnel Management, 42, 359-384. 
doi:10.1177/00910260134495770 

Schyns, B. & Von Collani, G. (2002). A new occupational self-efficacy scale and its relation 
to personality constructs and organizational variables. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 11, 219-241. doi:10.1080/13594320244000148 

Sitzmann, T. & Yeo, G. (2013). A meta-analytic investigation of the within-person self-
efficacy domain: Is self-efficacy a product of past performance or a driver of future 
performance? Personnel Psychology, 66, 531-568. doi:10.1111/peps.12035 

Spurke, D., & Abele, A. E. (2010) Who earns more and why? A multiple mediation model 
from personality to salary. Journal of Business Psychology, 26, 87-103. 
doi:10.1007/s10869-010-9184-3 

Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (1998a) Self-efficacy and work-related performance: A meta-
analysis. Psychological Bulletin, 124, 240-261. doi:10.1037/0033-2909.124.2.240 

Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (1998b). Social cognitive theory and self-efficacy: Going 
beyond traditional motivational and behavioral approaches. Organizational Dynamics, 26, 
62-74. doi:10.1016/S0090-2616(98)90006-7 

Tzur, K. S., Ganzach, Y. & Pazy, A. (2016). On the positive and negative effects of self-
efficacy on performance: Reward as a moderator. Human Performance, 29, 362-377. 
doi:10.1080/08959285.2016.1192631 

Vancouver, J. B., Gullekson. N. L., & Morse, B. J. (2014) Finding a between-person negative 
effect of self-efficacy on performance: Not just a within-person effect anymore. Human 
Performance, 27, 243-261. doi:10.1080/08959285.2014.913593 

Vancouver, J. B., Thompson, C. M., Tischner, E. C., & Putka, D. J. (2002). Two studies 
examining the negative effect of self-efficacy on performance. Journal of Applied 
Psychology, 87, 506-516. doi:10.1037//0021-9010.87.3.506 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet 
Viswesvaran, C. & Ones, D. S. (2000). Percpectives on models of job performance. 

International Journal of Selection and Assessment, 8, 216-226. doi:10.1111/1468-
2389.00151   

 
 
 


