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Lön för mödan 
Denna nya  bok, som vi kallar Lön för mödan med underrubriken Lönesätt-
ning i offentlig sektor, är ännu ett led i arbetet med att belysa frågeställ-
ningar på det lönepolitiska området. Boken behandlar särskilt de möjligheter 
och svårigheter som är förknippade med den individuella lönesättningen i 
offentlig verksamhet. För den ursprungliga idén står Maivor Sjölund fil. dr i 
statsvetenskap och Lois R.Wise, professor i ”policy and administration” vid 
the School of Public and Environmental Affairs, Indiana University. Under 
arbetets gång har  emellertid fler forskare knutits till projektet som nu är en 
samproduktion mellan  Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet 
och Arbetsgivarverket. Samordningsansvaret har vilat på kommunförbun-
dets förhandlingssektion. 

I boken Lön för mödan presenterar några forskare sin syn på lönesättning i 
offentlig förvaltning, såväl från teoretiska som erfarenhetsmässiga utgångs-
punkter och i ett internationellt perspektiv. 

Enligt vår uppfattning behöver debatten om att sätta lön efter prestation, ef-
ter enskilda anställdas bidrag till verksamhetens utveckling m.m. stimuleras 
och  kompletteras med perspektiv som bl.a. lyfter fram den offentliga sek-
torns unika förutsättningar. 

Det är därför vår förhoppning att de olika perspektiv som presenteras i 
boken skall stimulera till en bredare debatt om den individuellt 
differentierade lönesättningens  möjligheter och svårigheter liksom till 
fortsatt forskning på området. 
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Ytterligare exemplar av boken ”Lön för mödan” (best.nr: 7344-973-3) kan 
beställas från: 

Kommentus Förlag AB, 117 99  STOCKHOLM. Tel 08-709 59 90.  
Fax  08-709 59 80 eller 08-1924 10. 

Pris/ex: 180 kr/1 ex, 165 kr/5 ex 150 kr/10 ex, moms och frakt tillkommer. 
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Bilagor 

Boken "Lön för mödan " skickas endast till personalfrågor. 
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