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Sammanfattning 
 
Intresset att skriva om just lönesamtal började med att jag läste om de faktiska löneskillnader 

som finns mellan män och kvinnor. Det finns många förklaringar till dessa skillnader men 

fokus i den här uppsatsen är hur lönesamtalet fungerar för den enskilde arbetstagaren. Är det 

ett lönehöjande forum eller något som bara finns i personalhandboken och andra 

policydokument? Hur bedrivs lönesamtal och bedrivs det över huvudtaget? En undersökning 

som är gjord i syfte att undersöka maktförhållandet i utvecklingssamtal visar på en assymetri 

mellan chef och medarbetare. Utgångspunkten i den här uppsatsen har varit att det även i 

lönesamtalet finns en assymetri mellan chef och medarbetare, det är inte ett jämlikt samtal, 

vilket även försvårar kommunikationen. Det blir allt vanligare med individuell lönesättning 

och chefen har fått en ny roll. Där de fackliga organisationerna tidigare haft löneförhandlingar 

som sitt främsta varumärke får nu en mer rådgivande roll gentemot sina medlemmar och 

lönesättningen flyttas till chefen. Syftet med uppsatsen var att undersöka anställdas 

uppfattning om lönesamtal. Hur de genomförs samt om de genomförs och på vilket sätt det 

sker. En viktig fråga är om organisationens uppbyggnad har någon betydelse för lönesamtalets 

genomförande. Frågeställningar som besvarats är: - Vilken betydelse har lönesamtalet för den 

enskilde? – Hur är tillvägagångssättet vid lönesamtal? – Hur ser organisationen ut, 

befattningar, antal anställda samt hur fungerar rutinerna kring lönesamtalet? Metoden som 

använts är kvalitativ i form av intervjuer. Sju personer har intervjuats, dessa befinner sig i 

statlig och kommunal organisation. I den statliga organisationen har både militär och civil 

personal intervjuats. Teorier som använts är kommunikationsteori och organisationsteori. 

Några resultat visar att lönesamtal fungerade mindre bra i den statliga organisationen. Lönen 

meddelades via e- mail eller vanliga postgången. Den militära personalen hade aldrig haft 

lönesamtal med sin chef. En intervjuperson som var civil hade regelbundna lönesamtal med 

sin chef och dessa upplevdes som positiva. Resultaten från den kommunala organisationen 

visar att samtliga intervjuade hade regelbundna lönesamtal med sin chef. Tillvägagångssättet 

skedde också relativt bra. Vad avser innehållet i själva lönesamtalet så upplevdes detta som 

mindra positivt. Svårigheter hos chefen att vara konkret, oklarheter kring kriterierna som 

styrde lönen var några svårigheter som nämndes. Samtliga intervjupersoner ansåg att 

lönesamtal var viktigt att ha, det var ett tillfälle då man som anställd fick en förklaring till 

lönen. Lönesamtalet var ett tillfälle då man kunde diskutera sin lön tillsammans med chefen. 

Om lönesamtal fungerar som lönehöjande forum framkom inte i den här undersökningen, 

även om chefen är den som kan sätta lönen så har denne inte mandat fullt ut till detta. Den 



slutliga lönen bestäms högre upp i organisationen, närmsta chefen kan bara ge förslag till vad 

lönen skall vara. I och med att lönesamtal saknas  så går den enskilde arbetstagaren också 

miste om en av kommunikationens grundpelare, bekräftelse. Människor vill bli bekräftade och 

det innebär att bli tagen på allvar. Att bekräfta människor är att erkänna dem rätten att ha 

åsikter, värderingar och känslor och inte diskutera om de har rätt eller fel i vad de säger. Lika 

mycket som det finns ett forum för utveckling så borde det finnas det samma då det gäller lön, 

för den enskilde. 

 



Abstrakt 

Hermansson, Kristina, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Arbetsvetenskap.  

Sociologi C/D- uppsats 20 poäng, ” Lönesamtalets betydelse och funktion för 

medarbetaren En undersökning av en samtalstyp i arbetslivet”, 2005. 

 

 

Intresset att skriva om lönesamtalets betydelse och funktion för medarbetaren började 

med att jag läste om de faktiska löneskillnader som finns mellan män och kvinnor. Syftet 

med min uppsats var att undersöka anställdas uppfattning om lönesamtal. Hur de 

genomförs samt om de genomförs och på vilket sätt det sker. En viktig fråga har varit om 

organisationens uppbyggnad har betydelse för lönesamtalets genomförande. Metoden har 

varit intervjuer med anställda i egenskap av medarbetare. Jag har intervjuat personer i 

statlig och kommunal tjänst. De teorier som använts är kommunikationsteori och 

organisationsteori. Resultatet visar att lönesamtal inte alltid genomförs på ett för 

medarbetaren adekvat sätt. Samtliga intervjupersoner ansåg att lönesamtal var viktigt att 

ha just för att det var ett tillfälle att få en förklaring till lönesättningen.  

 



Abstract 

 

Hermansson, Kristina.  Luleå University of Technology, Department of Human Work 

Science. 

Sociology C/D-report 20 credits. “ The meaning and function of conversation  about 

salary from an employees point of view- A study about a conversation type in working 

life”, 2005. 

 

 

Interest in writing about conversation about salary started when a read of existed factual 

differences in salary between men and women. The aim of my paper is to find out 

employees apprehension of conversation about salary. How this conversation carries 

through and if they carries through and in what way. An important question has been if 

the form of organization effect how the conversation about salary carries through. In 

order to achieve the purpose of the paper I have chosen to do interviews with people who 

work in government and local government organization. The theories that have been used 

are theories about conversation and organization. The outcome shows that conversation 

about salary not always carries through for the employee in an adequate way. It was 

important for the employee to have conversation about salary with the boss because it 

gave the opportunity for an explanation to the salary statement.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Intresset för löneskillnader mellan män och kvinnor började med att jag läste i en av statens offentliga 

utredningar att det fanns faktiska löneskillnader mellan män och kvinnor. 1 En förklaring till dessa 

skillnader anses vara att vissa yrkesområden länge har kategoriserats som ”kvinnoyrken” och därmed 

betalats sämre. Detta kan dock ses om en form av diskriminering när kvinnor betalas lägre löner än 

män trots att de utför samma arbete. En orsak kan vara att den kompetens som förknippas med 

kvinnliga yrken tenderar att ses som något ”naturligt” och inte som kompetens. Vårdyrket är ett 

exempel. Det lägst avlönade kvinnodominerade yrket idag är barnsköterska. Att vårda barn uppfattas 

inte som något som kräver kompetens, utan något som ”alla” åtminstone kvinnor, kan. 

 

 En annan förklaring utgår ifrån individerna och från att kvinnor är mindre produktiva på 

arbetsmarknaden än män. 2 Den lägre produktiviteten kan bero på att kvinnor har kortare 

arbetslivserfarenhet än män, arbetar mindre övertid med mera. Denna skillnad kan i sin tur bero på 

arbetsdelningen i familjen som lägger en större del av hemarbetet på kvinnorna än på männen. 

Kvinnors huvudansvar för hemarbetet antas också påverka deras utbildnings- och yrkesval så att de 

väljer utbildningar och yrken som är förenliga med huvudansvaret för hushållsarbete och vård av barn. 

Det gör inte männen.  

 

 I båda dessa förklaringar, finns dels uppfattningen att kvinnan står som garant för vården och 

omsorgen och mannen är den som drar hem brödfödan. Dels att vissa yrken är typiska “kvinnoyrken” 

och vissa typiska “mansyrken” ligger rotat i den uppfattning vi har på könen, hur kön konstrueras. Från 

det vi föds så är vi ständigt föremål för vår omgivnings val, vi sorteras in i antingen det ena eller det 

andra förhållningssättet. När vi sedan själva vuxit upp och blivit stor så utsätts vi för valmöjligheter, 

hela tiden. Det kan vara val av utbildning, yrke, arbete, skaffa familj och barn. Vi har alltså dels 

uppfattningen på vad en man respektive en kvinna står för, dels också det faktum att vi hela tiden ställs 

inför val som producerar och reproducerar dessa könsroller. 

 

                                                 
1 SOU 1998:6 
2 SOU 1998:6 
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Synen på kön och hur kön värderas är inte helt lätta frågor och definitivt inte okomplicerade. Att det 

finns en hel del att jobba på då det gäller att uppnå jämlikhet i lön mellan män och kvinnor är ett 

faktum. Och då menar jag inom samma yrkeskategorier och arbetsuppgifter. Utmaningen ligger i att 

värdera typiskt kvinnliga och typiskt manliga yrken så att dom ligger lika i lön. Eftersom det är ett så 

stort område så funderade jag hur det skulle kunna benas upp till något mindre och mer greppbart. Det 

var så jag kom in på ämnet lönesamtal. Ett intresse väcktes för vilka samtal som existerar i arbetslivet. 

Är man som arbetsgivare skyldig enligt lag att kalla till samtal eller är det på frivillig basis. En tanke 

föll på lönesamtalet och hur det bedrivs. Är det ett löne förhöjande forum eller bara något som finns i 

handböcker och policydokument. Jag har i den här inledningen börjat med att skriva om löneskillnader 

mellan män och kvinnor. Även om det i lönesamtalet finns en jämställdhetsproblematik så är det inte 

det jag är ute efter i det här arbetet.  

 

Att prata om sin lön med chefen är det ett nytt fenomen och hur pass vanligt är det? Ja, det kan vara 

svårt att bedöma förekomsten av lönesamtal ute i arbetslivet, men det finns en debatt om lönesamtalens 

roll, och i den framkommer att de individuella lönesamtalen ökar och de fackliga organisationerna får 

en mer rådgivande roll. 3 Man debatterar huruvida den individuella lönesättningen är bra eller dåligt. 

Kritikerna anser att lönesamtal gynnar de starka på arbetsmarknaden och missgynnar de svaga.  

 

SACO har i en rapport kommit fram till att det är kvinnorna som gynnas mest av lönesamtalen, 

orsakerna till detta kan vara att kvinnor är generellt bättre på att planera ett samtal, och i detta kan de 

också visa på de dolda löneskillnader som finns. Kritiker till lönesamtalens ökade förekomst menar att 

man överger försöken att komma till rätta med löneskillnaderna, inte bara mellan könen utan också 

mellan olika grupper på arbetsmarknaden. 

  

Lön och diskussion om lön är en produkt av det som kallas för lönearbete, det vill säga att en 

medarbetare säljer sin arbetsprestation på en arbetsmarknad och som motprestation från arbetsgivaren 

betalas lön i form av pengar. 4  Lön kan beskrivas som något man får för utfört arbete. 

 

                                                 
3 Sennerdal 2004 
4 Frick 2004 
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 I takt med industrialiseringen och tillkomsten av lönearbete började krav ställas på bättre lön och bättre 

villkor. 5Mot slutet av 1800- talet bildades många av dagens fackföreningar för de kollektivanställda 

och arbetsgivarna bildade sina organisationer ungefär samtidigt. 

 

Från 1970- talet fram till idag har det skett en successiv utveckling, från en kollektiv grundsyn till en 

individualiserad syn på arbetsmarknaden. 6

 

Jag har inte funnit något empiriskt material om lönesamtal, vilket kan bero på att de utgör en del av 

utvecklingssamtalen. I avhandlingen Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare benämns 

utvecklingssamtalet som ett återkommande samtal mellan en arbetstagare och dennas närmaste chef.7

 

Samtalen kan ha olika syften, innehåll och genomförandesätt beroende på behov och förutsättningar 

hos samtalsdeltagarna. 8 Det finns flera benämningar för samtalstypen vilken som används beror på vad 

som stod i centrum när samtalen infördes på de olika arbetsplatserna. På en del var det förändring och 

utveckling, och därför benämns samtalen för just utvecklingssamtal. På andra var det planering, därav 

benämningen planeringssamtal. Om företaget/organisationen hade genomfört målstyrning kunde 

samtalen heta målsamtal. Ibland betonades den jämbördiga relationen mellan över- och underordnad, 

därav medarbetarsamtal. 

 

Var sak har sin plats som man brukar säga. Varje samtal i arbetslivet har sitt bestämda område som ska 

diskuteras. Utvecklingssamtalet där man talar om den stora bilden, verksamhetensutveckling med allt 

vad det innebär. Här läggs grunden för lönesamtalet, det ger en chans för chef och medarbetare att lära 

känna varandra men också ett klargörande om verksamhetens mål och utförande. 

 

Hur ser En definition på lönesamtalet ut? Akademikerförbundet SSR lämnar följande beskrivning av 

lönesamtalet: ” Lönesamtalet kan beskrivas som en diskussion kring resultaten av arbetsinsats, 

måluppfyllelse och utveckling” 

 

                                                 
5 Frick 2004 
6 Frick 2004 
7 Lindgren  2001 
8 Lindgren  2001 
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Benämningarna på de samtal som finns i arbetslivet skiljs åt beroende på dess innehåll. Detta verkar 

inte gälla för lönesamtalet, det heter lönesamtal och inget annat, däremot verkar själva innehållet i 

samtalet skifta. Om man gör ett antagande här, att i ett lönesamtal ska just den medarbetarens lön 

diskuteras och inget annat, men blir det alltid så konkret? En betydelse för lönesamtalets utformning 

och innehåll är hur det ser ut på arbetsplatsen, vad det finns för erfarenhet av lönesamtal. Finns det 

klara riktlinjer för hur ett lönesamtal ska genomföras och vad som ska diskuteras. 

 

Definitionerna på vad ett lönesamtal är varierar eller till och med saknas. Kanske det i bästa fall finns 

en greppbar beskrivning om lönesamtalet. I sämsta fall är detta samtal något som inte ens existerar. 

Någonstans mitt emellan ligger otydliga, vida definitioner av lönesamtalet. 

 

 Lönesamtalet ska klarlägga på vilket sätt utvecklingen av arbetstagarens kompetens utnyttjas i arbetet. 
9 Det är under lönesamtalet det finns möjlighet att argumentera för och lyfta sådant som arbetstagaren 

anser vara viktigt. 

 

Eftersom alla chefer vid det här laget torde vara medvetna om att lönesamtal ska hållas kan man fråga 

sig varför det inte hålls sådana samtal överallt. På en del arbetsplatser fungerar lönesamtalen inte alls, 

de anställda blir inte kallade helt enkelt. På andra håll varar samtalet ett par minuter, eller så lång tid 

det tar för berörd chef att berätta vilken löneökning han eller hon tänker föreslå att den berörde 

anställde ska få. En förklaring till varför det ser ut så här är att cheferna inte är säkra på hur ett sådant 

samtal ska eller bör gå till, att de känner sig osäkra.10  

 

Det kan i vissa fall vara så att chefen inte har mandat att sätta lön och då kan man ju fråga sig hur 

meningsfullt det är att ha lönesamtal överhuvudtaget. Dock kommer ju ändå frågan om lönens 

betydelse, vad den ska spegla och med vem ska jag som arbetstagare diskutera den. Lönen har en stor 

betydelse, större än vad vi kanske vill erkänna, vi kanske inte talar högt om den men tänker desto mer 

på den. Eftersom vi lever i ett samhälle som blir alltmer individanpassat så ställs det höga krav på att ta 

ansvar för sig själv. Det innebär att tillägna sig kunskaper och erfarenheter som gör att man kan 

avancera vidare i såväl det privata som arbetslivet.  

 

                                                 
9 Edenbrink  2002 
10 Edenbrink  2002 
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 Ett resultat som framkommer i Lindgrens avhandling visar på en asymmetri i utvecklingssamtalet 

mellan chef och medarbetare, det förekommer ett maktförhållande mellan parterna där chefen är den 

överordnade och medarbetaren den underordnade.11

 Det framgick att utvecklingssamtalet inte är ett jämlikt samtal, men trots det går båda deltagarna 

därifrån i övertygelsen att det var jämlikt. 

 

 Finns det då någon anledning att tro att lönesamtal skulle vara ett jämlikt samtal, och vad blir det för 

slags samtal om det inte är jämlikt. Om ett antagande är att även lönesamtalet skulle ske på ojämlika 

grunder, hur bedrivs då detta samtal, i synnerhet då det kanske inte är så bekväma saker som måste 

fram, men även då chef och medarbetare diskuterar grunden för lönesättningen.  

 

För chefen i den bemärkelse att det inte alltid är löneökningar det handlar om. Att ge en bra motivering 

till varför lönen blev som den blev kräver nog att chefen vet vad medarbetaren utför. Med tanke på den 

decentraliserade syn på ledarskap och medarbetarskap som finns i arbetslivet så är det för mig omöjligt 

för en chef att ha vetskap om vad ens medarbetare dagligen utför. 

 

  Kommunala organisationer har i allt större utsträckning börjat tillämpa lokal lönesättning. 12 Detta 

innebär att beslut om lönen har skjutits från personalavdelningarna till chefsnivå. 

 

 Sett ur ett medarbetarperspektiv är det inte alltid helt lätt att stå på sig och argumentera för den lön 

man vill ha och tycker sig vara värd, det krävs självförtroende, kunskap samt erfarenhet. Saknar man 

detta så faller argumenten. 

 

Av rädsla för att göra sig alltför besvärlig kanske man ligger lågt och accepterar det som förs fram i 

lönesamtalet. Känslan av lojalitet gentemot chefen kan kanske också medföra passivitet i lönesamtalet, 

man är nöjd med det man har och vill inte äventyra det. Det här kan vara möjliga problem som lägger 

hinder för en bra diskussion i ett lönesamtal. Frågan är hur parterna löser detta, eller rättare sagt finns 

det någon önskan om en lösning? Båda är kanske nöjda med det som är, underförstått känner man till 

varandras roller och vet att det är ett problem som omöjliggör ett bra samtal. Blir lönesamtalet i själva 

verket en skendemokrati där parterna aktar sig så för att kliva in på varandras självskrivna områden att 

                                                 
11 Lindgren  2001 
12 Frick  2004 
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det blir frågan om information istället för dialog. Vad är det som styr dom mekanismer som gör att det 

ändå spelas med i denna skendemokrati? Vad tjänar lönesamtalet till för medarbetaren? 

 

Jag hoppas med denna uppsats kunna öka kunskapen om lönesamtal.  

 

 

1.2.1 Lönesamtalets definition 

Lönesamtalet definieras som ett strukturerat samtal som utgår från verksamhetens mål och som innebär en 

slutgiltig bedömning av medarbetarens arbetsinsats i samband med löneöversynen. 13

 

I definitionen finns fyra nyckelbegrepp för att lönesamtalet ska upplevas som givande av både chef och 

medarbetare: 

– struktur 

– mål 

– bedömning 

– löneöversyn 

 

 

1.1.2 Utföra arbete 

Att konsekvensen av att ett anställningsavtal tecknats blir att vara skyldig utföra arbete.14 Åtagandet innebär en 

skyldighet att utföra en viss mängd arbete (kvantitet) med ett visst resultat (kvalité). En viss mängd kan innebära 

att tillverka ett visst antal produkter, skriva ett visst antal dokument eller på annat sätt åstadkomma ett 

kvantitativt resultat. Det kvalitativa kravet är svårare att definiera men bör behandlas som om det handlar om 

”normal” kvalité. Det är viktigt att chefen så tydligt som möjligt klargör innebörden av det kvalitativa kravet. 

Det är ytterst arbetsgivaren, det vill säga chefen, som bestämmer kvantitet och kvalitet på ett arbete som 

medarbetaren är skyldig att utföra.  

 

 

                                                 
13 Frick  2004 
14 Frick  2004 
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1.1.3  Individuell lön 

Syftet med den individuella lönen är att den ska sättas efter arbetets innehåll, svårighetsgrad och prestation samt 

fungera som ett styrmedel och stödja verksamhetsutvecklingen.15 Det finns en risk med individuell lön, 

nämligen att den blir godtycklig. Det är därför viktigt från arbetsgivarens sida att tydliggöra krav, förväntningar, 

uppsatta mål och att följa upp resultat. 

 

Fokuseringen på individen fortsätter på arbetsmarknaden genom att alltfler kollektivavtal lyfter fram individuell 

och differentierad lönesättning där närmsta chef är en viktig aktör.16 Den nya roll som chefen fått och den 

individuella lönesättningen har medfört en förändring för de fackliga organisationerna som tidigare haft 

löneförhandlingar som sitt främsta ”varumärke”. Nu får facket på lokal nivå en mer rådgivande roll gentemot 

sina medlemmar. Den här förändringsprocessen som tagit sin början i slutet av seklet och fortsatt in på 2000- 

talet, synliggörs av Frick på följande vis17: 

 

IGÅR    IDAG 

Centrala avtal   Lokal lönebildning   

       

Personalavdelningens ansvar  Chefsansvar 

 

Fördelning    Styrmedel    

 

 

 

1.1.4 Lönekriterier 

De olika löneavtal som reglerar individuell lön innehåller övergripande principer för individuell lönesättning.18 

Dessa principer ska sedan omsättas i individuella kriterier på arbetsplatsen. I den individuella lönen är det 

arbetstagarens prestation som utgör den centrala delen.  

 

                                                 
15 Frick  2004 
16 Frick  2004 
17 Frick  2004 
18 Frick  2004 
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De kriterier som ligger till grund för individuell lön ska ha en klar koppling till det eller de mål som ska uppnås, 

då uppfyller kriterierna kravet på styrmedel. Dessa kriterier ska även upplevas som rättvisa av både chef och 

medarbetare, det ska inte upplevas som om lönen baseras på en godtycklig bedömning. 

 

 Individuell lön grundas på två delar: 

- Formella kriterier, vad medarbetaren gör. 

- Individuella kriterier, hur medarbetaren utför arbetsuppgifterna. 

 

De formella kriterierna är knutna till den aktuella befattningen. Dessa består av befogenhetsnivå, ansvarsnivå 

och svårighetsgrad och fokuserar på vad medarbetaren gör.  

De individuella kriterierna är kopplade till den enskilde individens prestation och egenskaper och är oftast fler 

än de formella. Dessa kriterier fokuserar på hur medarbetaren utför arbetsuppgifterna. Exempel på sådana 

kriterier är:  

- flexibel 

- initiativrik 

- kreativ 

- drivande 

- förändringsbenägen 

- positiv 

- social kompetens 

- effektiv 

- prestation 

- hög kvalité 

 

 

1.1.5 Lönesamtalets struktur 

Det är viktigt att lönesamtalet är väl förberett av båda parter, välstrukturerat samt följer en checklista eller 

bedömningsmall.19 Första delen av lönesamtalet ska handla om de formella kriterierna. Medan den andra delen 

handlar om de individuella kriterierna, det vill säga hur medarbetaren har utfört sitt arbete.  

Lönesamtalet ska enbart handla om lön och lönerelaterade frågor.  

1.1.6 Mål 

                                                 
19 Frick 2004 
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För att ha framgång med lönesamtalet är en klar koppling till verksamhetens mål en nödvändighet.20 Det är 

viktigt att tydligt klargöra syftet med lönesamtalet. 

 

 

1.1.7  Bedömning 

Genomförandet av ett lönesamtal är inte det samma som att löneförhandla.21 Det är viktigt att skilja på 

bedömning och förhandling. Definitionen på lönesamtal innebär att det är frågan om en bedömning. Det är 

chefen som gör en bedömning av medarbetarens arbetsinsats och det skall föras ett resonemang och diskussion 

kring denna bedömning mellan chef och medarbetare. 

 

Det är i lönesamtalet som chefen efter dialog med medarbetaren gör sin slutliga bedömning.  I  

frågan om medarbetaren har någon chans att påverka lönen i lönesamtalet är svaret i princip nej. 22

Det som den enskilde medarbetaren kan påverka är marginellt eftersom huvuddelen av bedömningen redan är 

gjord. Lönesamtalet är trots detta en dialog vilket innebär att det ska finnas utrymme för chefen att ändra sin 

bedömning om medarbetaren för fram ny information som är argument för ökad lön. Medarbetaren har störst 

möjlighet att påverka sin lön i det dagliga arbetet (hur arbetet utförs) och i utvecklingssamtalet, där grunden för 

ett framtida lönesamtal läggs.  

                                                 
20 Frick  2004 
21 Frick  2004 
22 Frick  2004 
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2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka anställdas uppfattning om lönesamtal. Hur de genomförs samt 

om de genomförs och på vilket sätt det sker. En viktig fråga är om organisationens uppbyggnad har 

någon betydelse för lönesamtalets genomförande. 

 

2.1 Frågeställningar 

Temat i uppsatsen är anställdas uppfattning om lönesamtal. 

 

Mina frågeställningar är följande: 

- Vilken betydelse har lönesamtalet för den anställde? 

- Hur är tillvägagångssättet vid lönesamtal? 

- Hur ser organisationen ut, befattningar, antal anställda samt hur fungerar rutinerna kring 

lönesamtalet? 
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3. Metodologiskt tillvägagångssätt 

För att undersöka ämnet i uppsatsen har jag valt en kvalitativ metod, i form av intervjuer. Anledningen 

till metodvalet är att jag vill ta reda på vars och ens uppfattning om lönesamtal. Det intressanta är inte 

huruvida man tycker samtalet är bra eller dåligt utan vilken betydelse det har för den anställde samt hur 

den enskilde uppfattar det som sägs i lönesamtalet. För att få en bredd och variation i frågorna måste 

det finnas möjlighet att ställa följdfrågor. Det kan bara göras genom intervjuer där det finns tillfälle att 

ställa följfrågor. En enkätundersökning hade blivit alltför styrd och resultatet ganska smalt. En 

observationsstudie var inte möjlig att göra eftersom det innebär en stor insyn i integriteten som inte alla 

är villiga att ställa upp på. 

 

Kvalitativa mått beskriver på ett nyanserat sätt ”det som finns” och bryr sig mindre om hur ofta det 

finns. 23 Kvalitativa studier är ofta undersökningar av avgränsade och specifika miljöer, där målet är att 

ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i dessa miljöer. Jag kommer att undersöka två 

organisationer. Anledningen till det är att jag vill se om organisationens uppbyggnad har någon 

betydelse för genomförandet av lönesamtal. 

 

Undersökningen handlar om lönesamtalets betydelse för den anställde. 

 

I arbetslivet finns många olika slags samtal och benämningar på dessa. I det här arbetet är lönesamtalet 

i fokus. Anledningen till att jag valde detta samtal är att jag vill undersöka vad som möjliggör ett sådant 

samtal. I Lindgrens avhandling framkom att utvecklingssamtalet genomfördes under ojämlika 

förhållanden. 24 Chefen hade en överordnad position och medarbetaren en underordnad position. 

 

Som metod har Lindgren valt observation, hon har ställt in en bandspelare som samtalsdeltagarna sedan 

skött. Hon har sedan gjort en textanalys av det som inspelats från utvecklingssamtalen. 

 

I det här arbetet har det inte varit möjligt att göra om Lindgrens metod på grund av för stort intrång i 

integriteten.  Jag har istället intervjuat anställda om deras uppfattning om lönesamtal. Det har inte 

funnits något empiriskt material om lönesamtal, vilket ökade mitt intresse ytterligare.  

                                                 
23 Repstad  1999 
24 Lindgren  2001 
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Förekomsten av lönesamtal ökar och de fackliga organisationerna förlorar mer och mer rollen som 

löneförhandlare och får istället en rådgivande roll.25 Innebörden av detta blir att det sker en direkt 

lönesättning mellan chef och medarbetare, i de fall chefen har mandat att sätta lön. Även i situationer 

där chefen inte har mandat att sätta lön genomförs det lönesamtal.  

 

 

3.1 Avgränsningar 

 Jag har gjort en avgränsning till att bara intervjua medarbetare i egenskap av deras uppfattning om 

lönesamtal mellan sig själv och sin chef. Fyra av intervjupersonerna är själva chefer och berättar i 

intervjuerna om sina erfarenheter från lönesamtal med sina medarbetare. Det var inget som jag tänkte 

jag på innan intervjutillfällena utan det föll sig naturligt att man gjorde kopplingar till dessa samtal för 

att kunna berätta om sina egna erfarenheter. Det har inte gjorts någon medveten avgränsning gällande 

yrkesområden eller befattning hos intervjupersonerna, det har istället blivit en naturlig följd beroende 

av de personer som intervjuats. Den avgränsning som gjorts gäller val av organisation/arbetsplats, där 

en statlig och en kommunal organisation finns med. Jag ville titta på organisationens uppbyggnad och 

dess betydelse för lönesamtalet därför blev det relevant med två olika organisationer. 

 

 

3.2  Urval och tillvägagångssätt 

Intervjuerna har genomförts vid två organisationer, statlig och kommunal, och det är enbart personer i 

egenskap av anställda som intervjuats. Det är deras upplevelser av lönesamtal som är i fokus. 

Intervjuförfarandet tog sin början i att jag kontaktade olika arbetsgivare, privata, statliga och 

kommunala per telefon, för att höra mig för om det fanns något intresse av att medverka i uppsatsen. 

Förslag på möjliga intressenter fick jag från LARV- katalogen,26  där finns organisationer som anmält 

sitt intresse av att ha ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Det fanns ett allmänt intresse hos 

de flesta men ämnet nämndes som känsligt och man var osäker på hur det skulle läggas upp därför blev 

det många nej då jag ringde runt till de olika organisationerna. Av tio organisationer blev det till slut 

två som ville vara med i undersökningen. Dessa två är en statlig respektive en kommunal organisation. 

Dessa är liksom intervjupersonerna anonyma i uppsatsen. 

 

                                                 
25 Frick 2004 
26 Luleå ArbetsmarknadsVecka 
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Totalt har sju intervjuer genomförts. Av dessa har fyra gjorts vid en statlig organisation där civil och 

militär personal intervjuats. De andra tre gjordes vid en kommunal organisation. 

 

Jag benämner här den statliga organisationen för arbetsplats 1 och den kommunala organisationen för 

arbetsplats 2. 

 

 

3.3 Arbetsplats 1 

Kontakten med den här arbetsplatsen inleddes med att jag ringde upp och fick tala med 

personalavdelningen. Den som jag pratade med där blev också min kontakt som förmedlade material 

angående lönesamtal samt gav förslag på intervjupersoner. 

 

 Fyra intervjuer har genomförts. En man och en kvinna som arbetar på den civila sidan och en man 

respektive en kvinna som arbetar på den militära sidan har intervjuats. 

 

Jag fick ta del av en handbok för hur samtliga samtal ska genomföras. Där fanns alla samtal inte bara 

lönesamtalet beskrivna. Handboken används främst hos den civila personalen. Militär personal har ett 

annat system som bygger på betygssättning.  

 

 Kontakten med intervjupersonerna inleddes med att jag ringde upp dom som anmält sitt intresse och 

frågade om dom fortfarande var intresserade av att medverka i uppsatsen. Det var tre stycken, en man 

och två kvinnor, som anmält sitt intresse och de ställde alla upp på intervju. Den första kontakten med 

intervjupersonerna gjordes inte av mig utan det var min kontakt på personalavdelningen som frågade 

runt muntligt. Vi kom överens först om hur många som skulle tillfrågas, kön och om det skulle vara 

militär eller civil personal. Det val som gjordes var hälften av varje, dvs. en blandning av militär och 

civil personal samt blandat kvinnor och män. Totalt blev det tre personer, av dessa var två kvinnor, en 

civil och en militär, samt en man, militär. Den fjärde personen som intervjuades kom jag i kontakt med 

genom en bekant. Jag ringde upp och vi bokade en tid för intervju. Den fjärde intervjupersonen är en 

man och civil, han arbetar vid samma arbetsplats som dom övriga tre. 

 

 

3.2.4  Arbetsplats 2 
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Kontakt med intervjupersoner fick jag genom en person som arbetar vid denna organisation. Den 

personen frågade sedan två av sina kollegor om dom var intresserade av att medverka i uppsatsen. Jag 

fick deras telefonnummer och ringde upp och bokade tid för intervju. Totalt blev det tre 

intervjupersoner, en man och två kvinnor. 

 

 

3.2.5 Intervjuerna 

Alla intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser.  

Vid arbetsplats 1 intervjuades två på sina arbetsrum, de andra två hade bokat konferensrum så 

intervjuerna gjordes där. Vid samtliga fyra intervjuer användes bandspelare och en intervjuguide. 

Intervjusamtalen uppgick till cirka 45 minuter vardera. 

 

Vid arbetsplats 2 intervjuades samtliga i sina arbetsrum, var för sig. Bandspelare samt en intervjuguide 

användes. Intervjusamtalena uppgick här till mellan cirka 30 minuter till 45 minuter.  

 

 

3.2.6  Intervjuguiden 

I en intervjuguide anges de ämnen som är föremål för undersökningen och i vilken ordning de kommer 

att tas upp under intervjun. 27

 

Ämnet i intervjuguiden är lönesamtal. Jag har konstruerat frågorna efter den statliga organisationens 

material, som hade en handbok för hur samtal ska bedrivas hos dem. Vid konstruerandet av 

intervjufrågor utgick jag därför från den.  

  

Varje intervjufråga kan bedömas både tematiskt och dynamiskt: tematiskt med hänsyn till dess relevans 

för forskningsämnet och dynamiskt med hänsyn till det mellanmänskliga förhållandet i intervjun. 28 

Tematiskt relateras frågorna till ämnet för intervjun, till de teoretiska föreställningar som ligger till 

grund för undersökningen och till den följande analysen. Dynamiskt bör frågorna stimulera till ett 

positivt samspel, så att samtalet hålls flytande och den intervjuade känner sig motiverad att tala om sina 

                                                 
27 Kvale 1997 
28 Kvale 1997 
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upplevelser och känslor. Frågorna bör vara lätta att förstå, korta och befriade från akademiskt 

språkbruk.  

 

Tematiska intervjufrågor i intervjuguiden:  

Blir du kallad till lönesamtal ? 

Är det samma chef som har lönesamtal och utvecklingssamtal? 

Vad pratar man om i ett löne- respektive utvecklingssamtal? 

Sker det någon dokumentation från dessa samtal? 

 

Dynamiska frågor i intervjuguiden: 

Stämmer den definition som organisationen har gällande lönesamtal? 

Skulle lönesamtal kunna göras på ett annat sätt? 

Finns det någon mening med att ha lönesamtal? 

 

Vid arbetsplats 1, i den interna handboken för hur samtal skall bedrivas inom organisationen, beskrivs 

syftet med lönesamtalet på följande vis: 

 

Lönesamtal är en fortsättning på utvecklingssamtalet. Lönesättning bestäms i avtal och förhandlingar 

och är alltså en fråga som chefen inte ensidigt kan besluta om. Viktigt att den återkoppling som under 

utvecklingssamtalet givits på medarbetarnas prestation i form av omdömen/motsvarande överförs i 

lönesamtalet till en värdering av insatserna. 

 

 Vid arbetsplats 1 sägs i den interna handboken angående samtal i organisationen att lönesamtal ska 

genomföras en gång per år mellan chef och den berörda.  Ansvarig är den chef som ger underlag till 

löneförhandling. Dokumentation lämnas skriftligt och muntligt av den chef som genomför samtalet. 

 

Vid arbetsplats 2 fanns det inget klart uttryckt hur ofta och när lönesamtal ska bedrivas. Det fanns 

ingen information om vad lönesamtal var eller hur det skulle utföras.  

 

Frågeguiden vid arbetsplats 1 ser likadan ut som den vid arbetsplats 2, skillnaden är att lönesamtalets 

definition är borttagen. Arbetsplats två hade ingen definition eller beskrivning av hur lönesamtal ska 

genomföras. Jag fick veta att dom rekommenderade Lönesamtal- handbok för chefer om individuell 

lönesättning skriven av Frick (2004) till sina chefer och arbetsledare.  
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Syftet i båda frågeguiderna har varit att ta reda på hur lönesamtal genomförs i de båda organisationerna 

samt medarbetarnas uppfattning om detta samtal. 

 

Intervjuguiderna redovisas i sin helhet som bilaga.29

 

 

3.2.7 Utskrifter 

Samtliga utskrifter har gjorts av mig. Det är bara jag som lyssnat på banden och när transkriptionen 

gjorts har banden raderats. De val som gjorts vid utskriften är att jag först skrivit ut texten ordagrant, 

inklusive upprepningar, betoningar och pauser som förekommit. Detta för att ha en ursprunglig text att 

gå tillbaka till ifall det i analysstadiet skulle uppstå tolkningsproblem. I resultatdelen presenteras 

intervjuerna med en skriftspråklig karaktär. 

 

 

4. Reliabilitet och validitet 

Jag har inte gjort någon analys direkt från bandinspelningarna utan först skrivit ut den från band till en 

skriftlig text. En muntlig kommunikation har blivit en skriftlig. Varje utskrift från ett sammanhang till 

ett annat för med sig en rad bedömningar och avgöranden.30 Jag har i analysen strävat efter att återge 

det informanterna sade i intervjuerna så korrekt som möjligt. Citat från informanterna är i resultatet 

kursiverade där jag vill belysa vissa svar. En svår bedömningen har varit hur mycket jag ska ändra i 

texten, så att det fortfarande blir informanternas egna ord, men ändå blir möjligt för en läsare att förstå. 

 

Reliabilitet 

Frågan om intervjuarens reliabilitet ställs ofta inom intervjuforskning. I den här undersökningen är det 

jag som har gjort intervjuerna och skrivit ut dem. Möjligheten att göra en jämförelse av utskrifterna och 

en reliabilitetskontroll hade funnits om man varit två som skrivit.31 Nackdelen hade varit att det ändå 

kan uppstå problem att nå full enighet om vad som sägs. Det är upp till mig att bedöma vad i utskriften 

som är relevant för den fortsatta analysen. Utskriftens kvalitet kan förbättras genom tydlighet om 

                                                 
29 Bilaga  
30 Kvale 1997 
31 Kvale 1997 
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utskriftens syfte och om utskriftsförfarandet, helst i förening med en reliabilitetskontroll. Nu har det 

inte varit möjligt att göra någon reliabilitetskontroll på grund av tidsmässiga skäl. Det jag haft i 

tankarna vid utskriftsförfarandet har varit utskriftens syfte. Vad i själva utskriften är  

relevant för uppsatsens syfte.  

 

 Validitet 

 Det finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. 32

 En mer konstruktiv fråga lyder : Hur ser den utskrift ut som lämpar sig för mitt forskningssyfte. För 

språklig analys krävs ordagranna återgivningar. Relevant för psykologiska tolkningar blir att inkludera 

pauser, repetitioner och tonlägen. Genom att ge samtalet en litterär stil blir det lättare att förmedla 

meningen i intervjupersonens berättelse till läsaren.  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och noggrannheten när man mäter något. 33 Reliabiliteten 

avgörs av hur mätningarna utförts. Validitet handlar om vilken relevans de data man har får för 

undersökningens problemställning. Validiteten är beroende av vad som mäts. Vad gäller validiteten i 

undersökningen kan resultaten för intervjuperson A, C och D diskuteras eftersom dessa aldrig haft 

något lönesamtal med sin chef. Syftet var att ta reda på medarbetares uppfattning om lönesamtal. Det 

medförde att det blev något annat än lönesamtal som mättes i undersökningen. Utkomsten av svaren 

blev därför hur man önskade att ett lönesamtal skulle vara och inte hur det verkligen var. Validiteten 

kan därför inte anses vara särskilt hög gällande arbetsplats 1 eftersom det var en person av fyra som 

genomförde kontinuerliga lönesamtal med sin chef. Vid arbetsplats 2 genomförde samtliga 

intervjupersoner lönesamtal. Validiteten här kan anses vara god.  I undersökningen har det eftersträvats 

att göra en datainsamling som är relevant för undersökningens problemställning. 

 

 

5. Etiska ställningstaganden 

Etiska avgöranden sker inte på något särskilt stadium av intervjuundersökningen utan är aktuellt under 

hela forskningsprocessen. 34 Det är viktigt att redan i planeringsstadiet av en studie ta upp etiska 

spörsmål. Det är oundvikligt att man som uppsatsskrivare eller forskare ställs inför etiska 

                                                 
32 Kvale 1997 
33 Hellevik 1996 
34 Kvale 1997 
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ställningstaganden för eller senare i sitt forskningsarbete. Jag har under det här uppsatsarbetet haft i 

åtanke hur jag själv skulle vilja bli skriven om i en uppsats. 

 

Det finns tre etiska riktlinjer för forskning om människor: informerat samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenser. 

 

Informerat samtycke 

Informerat samtycke innebär att man informerar undersökningspersonerna om undersökningens 

generella syfte, om hur undersökningen är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan 

vara förenade med deltagande i forskningsprojektet. Informerat samtycke innebär också att 

undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst, så att det 

inte blir fråga om något otillbörligt inflytande eller tvång. Intervjupersonerna har informerats muntligt. 

De har informerats om frivillighet och att de när som helst kan dra sig ur undersökningen. 

 

Konfidentialitet 

Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte 

kommer att redovisas. Om det i en undersökning blir aktuellt att publicera information som potentiellt 

kan kännas igen av andra, måste undersökningspersonerna godkänna att denna information lämnas. Att 

skydda undersökningspersonernas privatliv genom att förändra namn och identifierande drag är ett 

viktigt inslag vid redovisning av intervjuer. Anonymitet utlovades till samtliga intervjupersoner. Ingen 

av intervjupersonerna hade dock kravet om anonymitet. 

 

Konsekvenser 

Den etiska principen om fördelaktighet innebär att risken att en undersökningsperson lider skada ska 

vara så liten som möjligt. De potentiella fördelarna för en undersökningsperson och betydelsen av den 

kunskap som erhålls ska uppväga skaderisken för undersökningspersonen och därmed rättfärdiga ett 

beslut att genomföra undersökningen. Konsekvenserna av en intervjuundersökning måste 

uppmärksammas, vad gäller både den möjliga skadan för undersökningspersonerna och de förväntade 

fördelarna med att delta i undersökningen. Detta medför ett ansvar för forskaren att tänka igenom de 

möjliga konsekvenserna inte bara för de personer som deltar i undersökningen utan även för den större 

grupp som dessa representerar.35 En önskan från intervjupersonerna var att få ta del av den färdiga 

                                                 
35 Kvale 1997 
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uppsatsen. Detta var också min avsikt från början. Det jag kan ge tillbaka är det färdiga resultatet i 

utbyte mot vad intervjupersonerna givit mig i form av kunskap om lönesamtal. 

 

Intervjupersonerna i uppsatsen är anonyma. De benämns som Person A, Person B, Person C, Person D, 

Person E, Person F och Person G.  

 

6. Disposition för uppsatsen 

Uppsatsen inleds med ett teoretiskt perspektiv. Där beskrivs kommunikationsteori och 

organisationsteori. I resultat delen beskrivs intervjupersonernas position i organisationen samt deras 

uppfattning om utvecklingssamtal och lönesamtal. Uppsatsen avslutas med en diskussion där jag gör ett 

försök att knyta an till de teoretiska perspektiven samt besvarar frågeställningarna och syftet med 

uppsatsen. 

 

 

7. Forskning om samtal i arbetslivet 

Det är så kallade institutionella samtal, vilka ingår som en arbetsuppgift hos en yrkesutövare, som har 

blivit studerade och beskrivna. 36

 

 I dessa samtal har makt- och dominansförhållanden varit av intresse för forskarna som funnit att 

samtalen ofta är asymmetriska. Med asymmetriska menas att makten setts som att den utövas om en 

samtalsdeltagare dominerar över en annan. Denna dominans kan visa sig genom att ena parten talar 

mest, bestämmer vad man ska tala om eller dirigerar och kontrollerar den andra parten.  

 

I Lindgrens arbete beskrivs utvecklingssamtalet, vilket är en slags samtalstyp i arbetslivet, hon ger även 

exempel på tidigare samtalsforskning. Jag redovisar en del av dessa här nedan. 

 

Fairclough visar på ett samhällsfenomen som även gör sig gällande i arbetslivet som han kallar 

konversationalisering.37 Detta innebär att situationer med en relativt formell grundkaraktär görs mer 

informella och lika vardagliga samtal genom att tydliga markeringar av maktförhållanden undanröjs. 

                                                 
36 Lindgren  2001 
37 Lindgren  2001 
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Sarangi ger uppslag till hur interaktionen mellan chefer och medarbetare bör undersökas genom sina 

resonemang om ”interaktionell hybriditet”.38 Han menar att samtal inte kan förstås om inte ramarna 

förstås. Det är därför aktivitetstyper som ska studeras, eftersom de har sina speciella ramar för 

interaktionen som bestämmer hur det som sägs ska tolkas, om det till exempel ska tolkas som terapi, 

som råd eller som förhör. Alternativet är att studera diskurstyper, till exempel terapi, rådgivning eller 

förhör, men eftersom dessa kan ingå i olika aktiviteter med vitt skilda ramar blir interaktionen då svår 

att tolka och förstå. Sarangi menar att en aktivitetstyp ofta består av flera diskurstyper, därav namnet 

interaktionell hybriditet.  

 

Engquist) belyser i sin doktorsavhandling i pedagogik vad som utmärker goda och dåliga 

utvecklingssamtal.39 För att ett samtal inte ska bli en kamp menar Engquist att chef och medarbetare 

ska bestämma sina relationer till varandra i så kallad metakommunikation. Han finner att de 

utvecklingssamtal som innehåller sådan metakommunikation är goda utvecklingssamtal, medan de som 

inte innehåller sådan är sämre. 

 

Johanssons examensarbete i pedagogik handlar om utbildnings- och personalchefers syn på 

utvecklingssamtal.40 I detta arbete ges en positiv bild av samtalstypen där utvecklingssamtalen ses som 

en utvecklingsåtgärd både för chefer och medarbetare. Johansson menar vidare att samtalen är en god 

investering på arbetsplatsen, men påtalar att samtalen måste utföras på ett kompetent sätt av 

pedagogiska chefer. 

 

I Popovics examens arbete framkommer att verklighetens utvecklingssamtal inte överensstämmer med 

den idealbild som förmedlas via handböcker och företagsinternt material.41 Hur det verkligen fungerar 

har författaren inget svar på. 
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40 Lindgren  2001 
41 Lindgren  2001 
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Lingrens arbete visar att trots samtalsdeltagarna strävar efter jämbördighet och också uppfattar 

samtalen som om de följer det demokratiska mönstret verkar det auktoritära mönstret mellan chef och 

medarbetare vara så djupt rotat att det ändå är starkast i konkurrensen mellan de två. 42  

De råd om utformning och genomförande av samtalen som finns i handböckerna skiljer sig från 

verkligheten. 43

 

 Ett råd som föreslås är att samtalen inte ska genomföras i chefernas arbetsrum. Ett annat råd är att båda 

samtalsparterna ska förbereda sig inför samtalen. Verkligheten visar att det är cheferna som tänker 

igenom och förbereder samtalen och att medarbetarna i stort sett bara kommer på tider och till platser 

de blivit kallade. Ett tredje råd är att syftet med utvecklingssamtalen ska diskuteras på arbetsplatserna 

innan en ny omgång samtal ska genomföras detta för att alla medarbetare ska vara medvetna om vad 

som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av samtalen.  
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8. Teori 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de teorier  

 

8.1 Kommunikationsteori 

 

Vad betyder kommunikation? 

Språkmässigt betyder kommunikation ungefär ”göra gemensam”, ”dela med någon”. Det man delar i 

en kommunikationssituation är parternas respektive uppfattning av det man talar om, det vill säga deras 

olika bilder av verkligheten, t ex vad man lägger i begreppet ”en trevlig människa”. Medan en person 

menar att en trevlig människa alltid visar sig glad och uteslutande talar om trevliga saker, kanske en 

annan tänker på en person som har en repertoar och som kan tala om både tråkiga och roliga saker. 

 

 Kommunikation innebär att parterna talar med varandra så att båda, så gott de kan, gör klart för 

varandra hur var och en uppfattar det man talar om, i detta fall vad man lägger i begreppet ”trevlig 

människa”. Det gäller att båda förstår den andres uppfattning om den så kallade verkligheten. Det 

gäller att komma till en ömsesidig förståelse hur parterna definierar verkligheten men inte 

nödvändigtvis till en gemensam uppfattning av den. Båda bör förstå hur båda förstår den.  

 

Kommunikation är en verksamhet som äger rum mellan två eller flera persoenr, vilket är detsamma 

som att säga att den är ömsesidig. Det vanliga uttrycket ”envägskommunikation” kan ersättas av 

”information” när man menar att en person överbringar ett budskap till en annan.44

 

 

Vad vill människor med sin kommunikation? 

Människor kan ha olika syften om vad de vill ha ut av sin kommunikation.45 Tre syften förekommer 

mer andra:  

 

1. Behov att få kontroll över en situation 

2. Samtalet skall bidra till personlig utveckling 
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3. Man vill bli bekräftad 

 

 

 

Kontroll 

Osäkerhet ger ångest. Människor försöker under samtalet komma underfund med vad som gäller för 

kommunikationen och samvaron, vad man får säga, om man har något hot att vänta, hur 

styrkeförhållandena är. Man försöker få fast mark under fötterna, det vill säga den trygghet som det 

ligger i att få veta vad som gäller.  

 

Personlig utveckling 

 När det gäller att utvecklas som människa i samtal med andra menas inte främst att få goda råd om hur 

man skall göra utan den utvecklingspotential som finns i själva dialogen. Två människor har var sin 

subjektiva bild av verkligheten. Under det meningsutbyte som sker om respektive verklighetsbilder 

växer nya bilder fram. Parterna gör nya associationer och resultatet kan bli en ny bild, inte som 

summan av de olika bilderna utan  

som en helt ny bild.  

 

Bekräftelse 

 Människor vill bli bekräftade. Det betyder att de vill bli tagna på allvar. Den som bekräftar andra 

människor tillerkänner dem rätten att ha de åsikter, värderingar och känslor de har och diskuterar inte 

med dem om de har rätt  eller fel.  

 

 

Att definiera en relation 

Kommunicerande människor kan samtala om tillvaron på elementnivå, men också på högre 

abstraktionsnivåer.46 Det kan gälla värderingar om vilken typ av relation två personer skall ha till 

varandra, om vad man skall tala om och vad som i övrigt skall gälla för samtalet. Detta formuleras i en 

teori av Watzlawick i hans andra kommunikationsaxiom: 

 

                                                 
46 Engquist  1992 
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Varje kommunikation har en innehålls- och en relationsdel där den senare klassificerar eller 

kvalitetsmärker den förra och därför är metakommunikation.47

 

Att göra klart var man har varandra då det gäller principer och regler som skall gälla för en samvaro, 

vid samtal och så vidare, kallar Watzlawick att definiera relationen mellan de kommunicerande. 

Watzlawick har utifrån detta axiom formulerat vad man kalla en följdsats: 

 

Om man inte definierar relationen kommer diskussionen på konkret nivå att bli en kamp om relationen. 

 

Innebörden av detta blir då att man vid utebliven relationsdefiniering riskerar att bara tala om element 

medan problemet ligger på värderingsnivå, till exempel att parterna har olika åsikter vad som skall 

gälla för samtalen. På ett samman träde strider man om pengar, utrustning och fördelning av pengar till 

utbildning, men i själva verket gäller kampen värderingsskillnader om verksamheten i stort. Om dessa 

får man emellertid inte tala, varför kampen förs på en annan nivå än där problemet finns.48

 

 

Kommunikation i form av en cirkel 

Enquist anser att relationer mellan människor inte lineära just därför att man inte kan  

räkna med att människor reagerar förutsägbart. Vissa relationer präglas av jämvikt. Ingen dominerar 

över den andre och kraftmätningar över längre tid har visat att ingen vinner. Parterna kan visserligen 

kämpa med olika medel, men de är jämstarka. Den typen av förhållanden brukar man kalla 

symmetriska. 

 

I en annan typ av förhållande kan en part dominera och den andre vara i ett underläge, vilket ofta är 

fallet när en chef talar med en medarbetare. 49 Sådana förhållanden kallas komplementära. När någon 

frågar chefen varför han är så dominerande kanske han säger att det beror på att medarbetaren inte har 

några konturer, sällan säger något och att det är denna passivitet som utlöser hans buffliga beteende. 

När vi sedan frågar medarbetaren säger denne att hans tillbakadragna beteende beror på att chefen är så 

dominerande. 

                                                 
47 Watzlawick  1967 
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Båda anser att deras respektive beteende utlöses av den andres beteende. Båda är offer och den andre 

orsaken. Dessa personer resonerar lineärt medan alla förhållanden människor emellan är cirkulära 

eftersom båda påverkar varandra på ett speciellt sätt. 

 

Chefens dominerande beteende (stimulus) utlöser undergivenhet (reaktion) hos medarbetaren, men 

dennes undergivenhet är också en signal (stimulus) för chefen att bete sig dominerande (reaktion), 

vilket samtidigt är en signal (stimulus) för medarbetaren att bete sig undergivet (reaktion) och så 

vidare. 
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8.2 Organisationsteori 

Enligt Weber så är sociologi en vetenskap som försöker förstå meningen i ett socialt handlande och 

därigenom klargöra orsakerna till dess förlopp och verkningar. 50

Med ”handling” menas ett mänskligt förhållningssätt och individen sätter sin subjektiva prägel i ”sitt” 

förhållningssätt. Det har ingen betydelse om det rör sig om ett yttre eller inre beteende, om 

underlåtenhet eller samtycke. Med ”social” handling menas en handling som med avseende på sin 

subjektiva mening  relaterar sig till andras beteenden och vars förlopp orienterar sig efter dessa 

 

Begreppet social handling 

En social handling kan vara orienterad mot andras tidigare, nuvarande eller i framtiden förväntade 

beteende. 51 Socialt handlande kan vara av följande slag: 

 

· målrationellt, bestämt av förväntningar beträffande beteendet från föremål i omgivningen och från 

andra människor, varvid dessa förväntningar används som ”betingelser” eller ”medel” för uppnående 

av aktörens egna rationellt eftersträvade och kalkylerade mål. 

 

· värderationellt, bestämt av en medveten tro på det etiska, estetiska, religiösa eller liknande egenvärdet 

hos ett beteende som sådant och oberoende av dess resultat. 

 

· affektuellt, i synnerhet emotionellt, bestämt av aktörens specifika affekter och känslotillstånd. 

 

·  traditionellt, bestämt av ingrodda vanor. 

 

Strikt traditionellt beteende ligger på gränsen till vad som kan kallas ”meningsfullt” orienterat 

beteende. Det utgörs ofta av en nästan automatisk reaktion på kända stimuli i en redan invand riktning. 

Det stora flertalet av våra invanda vardagsbeteenden  

närmar sig denna typ, som inte endast utgör ett gränsfall i systemet utan närmar sig den typ som 

benämns värderationellt beteende, eftersom bindningen vid det invanda kan upprätthållas medvetet och 

i växlande grad med olika innebörd. 
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Det strikt affektuella beteendet befinner sig vid eller ofta bortom gränsen för vad som är medvetet 

”meningsfullt” orienterat.52 Det kan till exempel bestå i en okontrollerad reaktion på någon ovanlig 

stimulus. Sublimering inträffar då det affektivt betingade handlandet uppträder som medveten 

avreagering av känslospänningar. I det fallet är det på väg att övergå till att bli målrationellt eller 

värderationellt handlande, eller både och. Affektuellt och värderationellt orienterat handlande skiljer 

sig från varandra genom att i sistnämnda fallet de yttersta målen för handlandet är medvetet 

formulerade och genom att att handlandet konsekvent och planmässigt inriktas efter dessa mål. 

Gemensamt för de två handlingstyperna är, att meningen med handlingen inte ligger i det resultat som 

handlingen leder till utan i ett visst slags handling som sådan. 

 

 Den som handlar affektuellt tillfredställer sitt behov av hämnd, njutning, eller hängivenhet. Den som 

handlar rent värderationellt utan avseende på de förutserbara följderna handlar i överensstämmelse med 

sin övertygelse om vad plikt, heder, estetiska ideal, religiös kallelse, fromhet eller sakens ”vikt” och 

betydelse kan bjuda. Värderationellt handlande är alltid ett handlande enligt ”bud” eller ”krav” som 

enligt aktörens mening är riktade mot honom. Den som handlar målrationellt anpassar sitt handlande 

med hänsyn till syfte, medel och sekundära verkningar. 

 

 Innebörden blir att individen överväger alternativa medel för att nå målet, sekundära konsekvenser av 

måluppnåendet liksom den relativa betydelsen av olika mål. Individen handlar varken affektuellt eller 

traditionellt. Det är mycket sällan en social handling är orienterad på endast ett av dessa sätt. De utgör 

rena typer som skapats för sociologiska syften. Det som kan avgöra hur pass lämpade de är för våra 

syften kan bara resultatet utvisa. 

 

 

Organisationen 

En social relation som är antingen sluten eller reglerar tillträdet för utomstående skall kallas en 

organisation, då efterlevnaden av dess regler övervakas av särskilt utsedda människor, t ex en chef eller 

en administrativ stab, som normalt sett representerar den.53
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 Innehavet av ledningen eller deltagandet i stabens funktioner- ”exekutivmakten” kan antingen ha 

approprierats eller enligt organisationens regler permanent eller för viss tid eller för vissa fall ha 

tilldelats vissa bestämda personer eller personer valda enligt vissa egenskaper eller procedurer. 

 

 ”Organisationshandling” är antingen det handlande av den administrativa staben som legitimeras 

av dess exekutivmakt eller dess representerande makt och som är inriktat på förverkligande av 

organisationens ordning eller medlemmarnas handlande i den mån det är organisationsrelevant och 

lett av staben. 

 

 

Organisationens ordning 

En associations fastställda ordning kan ha uppstått antingen genom fri överenskommelse eller genom 

föreläggande och samtycke.54 De som styr i en organisation kan använda sig av sin legitima makt till 

att införa nya bestämmelser. 

 

En organisations ”författning” utgörs av den empiriska sannolikheten att de styrandes makt att införa 

regler accepteras varvid denna kan variera med avseende på omfattning, art och förutsättningar. Till 

dessa förutsättningar kan höra att vissa bestämda grupper eller sektioner av organisationens 

medlemmar skall höras eller ge sitt samtycke.  

 

 

Makt och auktoritet 

Makt betyder sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd, oavsett 

varpå denna sannolikhet beror.55 Auktoritet betyder sannolikheten för att en order med ett bestämt 

innehåll åtlyds av vissa bestämda personer. Disciplin betyder sannolikheten för att en order på grund av 

vana åtlyds snabbt, automatiskt och stereotypt av en grupp människor. Förekomsten av auktoritet 

förutsätter inte nödvändigtvis existensen av vare sig en administrativ stab eller en organisation utan är 

endast beroende av att det finns någon som framgångsrikt ger en annan order. Det är dock ovanligt att 

inte någon av de två förtsnämnda faktorerna föreligger. En organisation skall kallas för 
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auktoritetsorganisation i den mån som dess medlemmar enligt dess gällande ordning är underkastade 

auktoritetsutövning.56

 

 

Grunden för legitimitet 

Auktoritet skall enligt definitionen betyda sannolikheten för att specifika eller alla order blir åtlydda av 

en viss grupp människor.57 Den innefattar inte varje slags sannolikhet att utöva makt och inflytande 

över andra människor. Auktoritet i denna mening kan i det enskilda fallet ha sin grund i de mest skilda 

motiv för lydnad, alltså intresse(yttre eller inre) av att lyda ingår i varje äkta auktoritetsförhållande.  

 

Auktoritetsutövning behöver inte vara beroende av ekonomiska medel. I ännu mindre utsträckning har 

den ekonomiska syften. Men varje myndighetsutövning över ett störra antal människor har vanligtvis 

behov av en stab av människor, det vill säga att det finns en stor sannolikhet att en viss grupp 

människors handlande med säkerhet uteslutande är inställt på att genomföra myndighetens generella 

förordningar och speciella påbud. 

 

Denna förvaltningsstab kan vara förpliktigad till lydnad mot sin eller sina överordnade på grund av ren 

vana eller rent affektuellt eller på grund av materiella intressen eller ideella motiv. Motivens art är i stor 

utsträckning avgörande för auktoritetstypen. Rent materiella och målrationella motiv för samhörigheten 

mellan den överordnade och staben innebär som i andra sammanhang en relativt instabil situation.  

Vanligtvis tillkommer andra motiv av affektuell eller värderationell natur vilka ensamma kan vara 

avgörande under exceptionella omständigheter.58 I vardagslag styrs denna liksom andra relationer av 

vanan och materiella, målrationella intressen. Men vana eller materiella intressen kan lika litet som rent 

affektuella eller rent värderationella solidaritetsmotiv utgöra en säker grund för auktoritet. Vanligtvis 

tillkommer ytterligare ett moment, nämligen föreställningen om legitimitet. 

 

Enligt all erfarenhet finns det inget auktoritetssystem som frivilligt nöjer sig med endast materiella, 

affektuella eller värderationella motiv som förutsättning för sin existens. Varje sådant system försöker 

dessutom skapa och vidmakthålla föreställningen om sin ”legitimitet”.  
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Men beroende på vad slags legitimitet, som man gör anspråk på blir det helt olika slags åtlydnad, helt 

olika typ av förvaltningsstab för övervakning av denna och helt olika karaktär på auktoritetsutövningen. 

Därmed får den också helt olika verkan. Det är därför på sin plats att klassificera auktoritetstyperna 

efter det slags legitimitet som de typiskt gör anspråk på. 

 

 

Tre rena auktoritetstyper 

Det finns tre rena typer av legitim auktoritet.59 Legitimiteten kan primärt baserar på: 

 

·  Rationella skäl: föreställningen om den föreskrivna ordningens legalitet och om de personers rätt att 

utfärda anvisningar, som enligt denna ordning kallats att utöva auktoritet(legal auktoritet). 

 

·  Traditionella skäl: den etablerade föreställningen, att gamla traditioner är heliga och att de som enligt 

traditionen kallats att utöva auktoritet är legitima(traditionell auktoritet). 

 

· Karismatiska skäl: vördnad inför en persons exceptionella helighet eller heroism eller föredömliga 

egenskaper och inför den av denna uppenbarade eller skapade ordningen(karismatisk auktoritet).  

 

Vad avser den legala auktoriteten så är det den legalt instiftade och faktiska opersonliga ordningen som 

är föremål för lydnaden liksom de som utsetts till auktoritetspersoner enligt denna ordning blir åtlydda 

endast på grund av den formella legaliteten i deras förordningar och endast inom ramen för dessa.60 

Traditionell auktoritet grundar sig i att det är auktoritetspersonen som individ som på grund av vördnad 

är föremål för lydnaden. Han har fått sin position på grund av traditionen och är inom sitt område 

bunden av traditionen. Lydnaden är också begränsad till vad traditionen bjuder. Då det gäller den 

karismatiska auktoriteten är det den karismatiskt kvalificerade ledaren som sådan som blir åtlydd på 

grund av personligt förtroende för hans uppenbarelser, heroism eller föredömliga egenskaper. 

Lydnaden sträcker sig lika långt som tron på hans karisma har sin giltighet. 
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Legal auktoritet med byråkratisk förvaltningsstab 

Den legala auktoriteten är beroende av att följande ömsesidigt relaterade föreställningar61: 

 

− Att vilka regler som helst kan fastställas genom överenskommelse eller åläggande, antingen de är 

målrationellt eller värderationellt grundade eller bådadera, med anspråk på att som regel bli efterlevda 

åtminstone av organisationens medlemmar. Detta anspråk utsträcks vanligen till att gälla även personer 

inom organisationens maktområde vilka befinner sig i vissa sociala relationer eller utför vissa sociala 

handlingar som enligt organisationens ordning förklarats vara relevanta. 

 

− Att varje rättssystem enligt sin natur består av ett samman hängande system av abstrakta regler, vilka 

vanligtvis har fastställts avsiktligt, att rättskipningen består i tillämpning av dessa regler på enskilda 

fall, att administrationen innebär det rationella tillvaratagandet av de intressen som specificeras av 

organisationens ordning inom de gränser som sätts av rättsreglerna och med tillämpning av principer 

som kan formuleras generellt och som står i överenskommelse med organisationens ordning. 

 

− Att den typiska legala auktoritetspersonen är ”den överordnade” (”chefen”). I den positionen fattar 

han beslut och utdelar anvisningar men följer å sin sida den opersonliga ordningen, som blir 

bestämmande för hans beslut. 

 

− Att den som rättar sig efter auktoriteten gör detta endast i sin egenskap av medlem av organisationen 

och vad han lyder är endast ”lagen”.  

 

− Föreställningen att medlemmarna i organisationen då de lyder auktoritetspersonen inte lyder honom 

som individ utan lyder den opersonliga ordningen. Att de är förpliktigade till lydnad endast inom det 

bestämda kompetensområde som denna ordning tilldelat honom på rationella grunder. 
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Inom det rationella auktoritetssystemet så är huvudkategorierna följande: 

En kontinuerlig ämbetsutövning i enlighet med givna regler inom62

Ett kompetensområde, vilket innebär 

 

a) ett konkret avgränsat område för plikter som en följd av systematisk arbetsfördelning, 

b) tilldelning av den nödvändiga befallningsmakten, 

c) klar definition av de eventuellt tillåtna tvångsmedlen och av villkoren för deras användning. 

En verksamhet som organiserats på detta sätt kallas för en ”myndighet”. ”Myndigheter” i denna 

mening finns det i stora privatföretag, partier, armeer, liksom i ”stat” och ”kyrka”. 

 

Till detta kommer: 

Ämbetena är ordnade efter hierarkisk princip, det vill säga varje lägre myndighet kontrolleras och 

övervakas av en högre med rätt för de underordnade att besvära sig eller framföra klagomål hos de 

överordnade. 63 Det finns då olika lösning på frågan om och när besvärsinstansen ersätter det beslut 

som skall upphävas med ett eget ”riktigt” beslut, eller uppdrar detta åt den underordnade myndighet 

över vilken besvär anförts. 

 

De ”regler” som reglerar handlandet kan vara  antingen tekniska regler eller  normer. 

I båda fallen är specialutbildning nödvändig för att de skall kunna användas fullt rationellt. Vanligtvis 

är alltså endast den som bevisligen har en adekvat fackutbildning kvalificerad att ingå i en 

organisations administrativa stab. Endast en dylik får anställas som ämbetsman. Den typiska 

administrativa staben i rationella organistioner utgörs av ”ämbetsmän”, vare sig organisationen är 

politisk, hierarkisk, ekonomisk eller av annat slag. 

 

 Den principen är giltig att förvaltningsstaben är skild från ägandet av de medel som behövs för 

administration och produktion. Ämbets- och tjänstemän och arbetare, knutna till administrationen, äger 

inte själva de reala medlen för administration och produktion, utan dessa ställs till deras förfogande in 

natura eller i form av pengar, och de är redovisningsskyldiga för dem. I princip är den egendom som 

tillhör verksamheten och administreras i tjänsten helt skild från den privata förmögenhet som tillhör 

hushållet. Likaså är platsen för tjänstens utförande(kontoret) skild från bostaden. 
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I fall av full rationalitet saknas varje slags äganderätt till tjänsten för innehavaren. I de fall det finns en 

”rätt” till ”tjänsten”, så har den vanligtvis inte som syfte att tjänsten reserverats åt tjänstemannen utan 

snarare att garantera att hans arbete kan utföras helt objektivt (”oberoende”) och enligt fastställda 

normer. 

 

Det gäller som princip att administrationens åtgärder skall bestyrkas genom akter, även i sådant fall då 

muntlig överläggning är regel eller obligatorisk. I varje fall de förberedande utredningarna och 

förslagen och de slutliga besluten, åtgärderna och bestämmelserna formuleras skriftligt.64 Dylika akter i 

kombination med en kontinuerlig verksamhet genom ämbets- och tjänstemän konstituerar kontoret som 

kärnpunkten i varje modern organiserad verksamhet. 

 

Legal auktoritet kan ha mycket olika former.65

Den renaste typen av legal auktoritetsutövning är den som sker med användande av byråkratisk 

administration. Endast organisationens ledare har sin auktoritetsställning på grund av att han tillägnat 

sig den, på grund av val eller på grund av att han designerats som efterträdare. Men även hans 

maktbefogenheter består i legalt bestämda ”kompetenser”. Den totala förvaltningsstaben består i sin 

renaste typ av individuella tjänstemän,66 vilka fungerar enligt följande kriterier: 

 

1. De är personligen fria och endats underkastade lydnad i fråga om opersonliga plikter i tjänsten. 

2. De är organiserade i en fast hierarki av tjänstepositioner. 

3.Varje position har ett klart definierat kompetensområde. 

4.Innehavaren av positionen har den i kraft av ett kontrakt, alltså i princip efter ett fritt urval på grund 

av 

5.Yrkeskvalifikationer, vilka i det rationella fallet konstaterats genom prov eller bestyrkts genom 

diplom. Han anställs(väljs inte) för sin position. 

6.Innehavarna av tjänster ersätts med fast lön i pengar, för det mesta med rätt till pension. I vissa fall 

kan visserligen anställningen sägas upp även av arbetsgivaren, men den kan alltid sägas upp av 

                                                 
64 Weber  1983 
65 Weber  1983 
66 Weber  1983 

 33



tjänstemannen. Lönen är graderad i första hand efter rangen i hierarkin, därefter efter det ansvar som 

följer med positionen och i övrigt efter det sociala anseende som följer med positionen. 

7.Tjänsten betraktas av innehavaren som det enda eller huvudsakliga yrket. 

8.Innehavaren ser fram emot en karriär. Det finns ett system för ”befordran” 

 på grund  av tjänstetid eller prestationer eller bådadera. Befordran är beroende av den överordnades 

omdöme. 

9.Tjänstemannen arbetar helt skild från ägandet av medlen för administrationen och utan appropriation 

av sin tjänsteposition. 

10.Tjänstemannen är  underkastad en strikt och systematisk disciplin och kontroll vid utövandet av sin 

tjänst. 
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9. Resultat:  Positioner i organisationen 

 

Den statliga organisationen 

Person D har befattningen stabschef. I förhållande till sin chef är han underordnad, men har även sju 

underordnade. Person D är ansvarig för enhetens ekonomi; planering, budgetering och uppföljning. 

Han ansvarar också för kompetensutveckling av enhetens personal samt planerar och samordnar 

verksamheten. 

 

Person B har befattningen personalhandläggare. Arbetsuppgifterna är rekrytering, anställning, 

arbetsrättsärenden, pension, handlägger beslutsärenden (befattningar- och löneförändringar). Enheten 

där person B befinner sig jobbar tretton personer varav en är personalchef. De är sedan uppdelade i tre 

sektioner under personalchefen med sektionschefer och underställda. Personalhandläggarna lyder under 

personaladministrationschefen och handlägger cirka sexhundra anställda fördelat på fem 

personalhandläggare. I förhållande till sin chef är person B underordnad. 

 

Person A jobbar som handläggare för personalfrågor. Arbetsuppgifterna är  nivåhöjande utbildningar, 

rekrytering och handledning av yngre kollegor. Hon har inga underordnade men det finns tillfällen då 

hon jobbar som handledare för underordnade. 

 

Person C jobbar som instruktör. Hans arbetsuppgifter är verksamhetsplanering, arbetstidsplanering och 

personaladministration. I förhållande tillsin chef är han underordnad, men har även personer under sig, 

fyra stycken. 

 

Person A och C finns inom det militära systemet i den statliga organisationen. 

 

 

Den kommunala organisationen 

Person E har befattningen enhetschef. Hon har verksamhetsansvar för fyra boenden samt personal och 

budgetansvar fullt ut. I förhållande till sin chef är hon underordnad, men har även personal under sig, 

cirka trettio personer samt 4- 6 vikarier. 
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Person F innehar befattningen enhetschef. Han har ansvaret för fyra verksamheter och dess budget samt 

personalansvar. I förhållande till sin chef är han underordnad, men har även personal under sig, cirka 

trettio personer. 

Person G innehar också befattningen enhetschef. Hon har personalansvar, budgetansvar samt 

verksamhetsansvar som sina arbetsuppgifter. I förhållande till sin chef är hon underordnad men har 

även cirka trettio anställda under sig. 

 

Person E, F och G finns på mellanchefsnivå i den kommunala organisationen. De har två chefer över 

sig, varav en sitter som chef över enheten där personerna jobbar, chefen över enheten svarar i sin tur för 

chefen på personalavdelningen.  

 

9.1 Resultat: Utvecklingssamtalet 

 

Den statliga organisationen 

Alla intervjupersoner hade genomfört utvecklingssamtal med sina respektive chefer. Benämningen på 

samtalet skilde sig för person A och C. Eftersom de två sistnämnda ingår i ett militärt system så ser 

befordringsgången ut på ett annat sätt än för personal som finns i det civila systemet. Benämningen är 

tjänstgöringssamtal men får här nedan heta utvecklingssamtal.  

 

Tjänstgöringsbetyget som ligger till grund för utvecklingssamtalet ingår i ett betygssystem som finns 

inom det militära och utgör grunden för en stegring uppåt i befattning och därmed också lön. 

Förfarandet med tjänstgöringsbetyget  går till så att det sätts ett betyg som säger om personen är 

underkänd, godkänd, väl godkänd eller mycket väl godkänd. De chefer som bedömmer tittar på bland 

annat samarbetsförmåga och kapacitet. De chefer som sätter tjänstgöringsbetyget sitter inte med i 

utvecklingssamtalet.  Där sitter arbetstagaren och pratar direkt med närmsta chefen om vad man tycker 

om arbetssituationen.  

 

Utvecklingssamtal med närmaste chef och den enskilde arbetstagaren brukar ske en gång per år. Det är 

tjänstgöringsbetyget och det som sägs under utvecklingssamtalet som sedan ska ligga till grund för 

lönesamtalet.  I den senare bedömningen är det tjänstgöringsomdömet  som väger tyngst. Det här 

betygssystemet är inte alltid positivt. Samtidigt som det blir en naturlig del att vilja utvecklas och 

utbilda sig och därmed få en annan befattning och högre lön så får man aldrig säga nej till ett arbete. 
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Förväntningen är att hela tiden säga ja till vad som ställs framför en. Under hela den här vägen så blir 

den enskilde alltid bedömd av chefer, både högre och undre chefer.  Man har alltid ögonen på sig hela 

tiden för att få tjänstgöringsbetyget. Med det här systemet förekommer en del falskt smicker i och med 

att det finns personer som alltid  tar på sig uppgifter och aldrig ifrågasätter. Men har åsikter som dom 

aldrig skulle säga högt. 

 

Man får inte vara obekväm i det militära yrket. Det finns en förväntan att man alltid ska kunna lösa 

allting och aldrig säga att man inte vill eller inte kan. Då blir man betraktad som obekväm och kan få 

stämpeln av att ha attitydproblem och nej- sägare. Det  handlar om att formas in i ett system som är 

mycket strikt och att uppträda professionellt. Viktigta egenskaper är att man kan möta upp människor, 

har samarbetsförmåga, att man kan känna av och att man har kompetens.       

 

Hur tjänstgöringsbetyget sätts 

En enhet består av ett mindre antal arbetslag, varje arbetslag består av allt från 3- 5 man ungefär. Där 

finns en chef och sen ett antal instruktörer. Först har man suttit enskilt och satt tjänstgöringsbetyg på de 

egna instruktörerna, var man tycker de ligger någonstans nivåmässigt. Efter det har cheferna jämfört 

var alla ligger i nivå. Då finns kanske olika klassning på en person som man tycker ligger väldigt bra 

till på den egna plutonen jämfört med en person på en annan pluton som kanske inte ligger på samma 

nivå. Då måste man gå in och jämka. Cheferna gemensamt lämnar in ett underlag till sin chef och han 

får deras syn på enhetens samtliga instruktörer. Instruktörerna har gjort likadant på cheferna, samma 

bedömning har skett där. Högste chefen får in instruktörernas underlag och sitter tillsammans med 

fackliga representanter från enheten i ett löneråd. De skapar sig en egen bild av vad personen har 

presterat och på vilken befattning man sitter. Det är här lönesamtalen bedrivs i det militära systemet. 

Skillnaden är att den enskilde inte sitter med i detta samtal.  

 

I tjänstgöringsbetyget bedömms hur man är som chef och personal, hur man kan samarbeta med andra, 

fackmannakunskap och utbildarrollen. Har de satt lågt på någon av punkterna så får man givetvis tycka 

till och säga vad man tycker och tänker om det. Är det något som är helt felaktigt så då får de ta och 

kolla om det blivit någon miss någonstans. Samtalet som den enskilde arbetstagaren sedan har med sin 

närmaste chef baseras på tjänstgöringsbetyget.  Det är i det samtalet jag kan påverka bilden av sig 

själv. 
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Dokumentation 

Från utvecklingssamtalen sker det dokumentation. Då kommer arbetstagaren in med det som han eller 

hon vill ta upp.  Chef och arbetstagare pratar och chefen gör anteckningar om det som blev 

överenskommet. Arbetstagaren får sin kopia av det som sagts i samtalet. 

Anteckningarna  arkiveras så det finns att titta tillbaka på, det är även en grund för om man skall få läsa 

vidare till nästa nivå och bli befodrad.  

 

För en informant som inte befinner sig i det militära systemet men jobbar i den statliga organisationen 

är det i utvecklingssamtal arbetsgivaren får reda på de kompetenser hon har och hur man är som 

arbetstagare. Utvecklingssamtalet är det viktigaste, eftersom man pratar om utbildningar och framtid. 

Vad det är för hinder som gör att man inte kan utbilda sig eller höja den egna kompetensen, göra andra 

arbetsuppgifter. Enligt hennes uppfattning är utvecklingssamtalen den viktigaste feedbacken man ger 

som individuell arbetstagare mot sin chef. 

 

 För en annan informant i den statliga organisationen innehåller utvecklingssamtalet prestationen och 

därefter sker det en löneförhandling som bygger på vad som sagts.  Det skall finnas en röd tråd hela 

vägen, från utvecklingssamtalet till den lön som utbetalas. Benämningen lönesamtal används dock inte.  

 

 

Den kommunala organisationen 

Utvecklingssamtalet är det tillfället då man pratar om hur man skall nå verksamhetsmålena, vad man 

som enskild arbetstagare vill utvecklas i och vad chefen tycker att man kan utveckla och bli bättre på. 

Man pratar om budgeten och om det har varit några problem kring verksamheten. Det tas även upp hur 

arbetsgruppen fungerar.  

 

Utvecklingsssamtal och lönesamtal sker samtidigt. Lönesamtal handlar om hur man är i relation till 

dom kriterier som finns. Det finns vissa kriterier som ska påverka lönen, och det är dom det handlar 

om. Det går mycket in i varann, det ena påverkar det andra. Det blir mer bedömning. 

Utvecklingssamtalet handlar om verksamhetens mål, och man pratar mycket om nusituationen, 

framtiden, och gruppen. Då blir det hur man fungerar i relation till hur man verkställer målen. 
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9.1.2 Resultat: Lönesamtalet 

 

Den statliga organisationen 

Lönesamtal där den enskilde arbetstagaren sitter tillsammans med sin närmaste chef genomförs inte i 

det militära systemet. Meningen är att det ska löneförhandlas då man byter befattning och 

vidareutbildar sig men så är inte alltid fallet. Lönesamtal som följd av utvecklingssamtal existerar inte. 

Anledningen till varför det inte genomförs kan vara att cheferna värdesätter det på ett annat sätt samt 

arbetsbelastning. Meningen är att den enskilde arbetstagaren ska bli delgiven sin nya lön av närmsta 

chef men så är inte fallet i verkligheten. Det är aldrig någon som har frågat om jag är nöjd med min 

lön, vad jag tycker om lönen jämfört med befattningen. Jag mottar mitt lönebesked per post i 

brevlådan. Det blir därför ingen chans att ha en diskussion om vad som ligger till grund för lönen. Då 

det varit större förhandlingar har lönen blivit muntligt informerat, men inte vid byte av befattning eller 

efter något utvecklingssamtal. Det är säkert olika beroende på var man jobbar. 

 

Vid en informants arbetsplats har man har nyligen haft en omorganisation vad gäller löneärenden. Det 

som skulle ändras var att chefen inte ska kunna gå in och begära en lön för den enskilde arbetstagaren 

utan begära en löneöversyn till personalchefen. Det är så det egentligen ska gå till och sedan ska de i 

sin tur jämka mellan enheterna och befattningar så att det blir lika. En enhetschef ska inte kunna gå till 

personalchefen och säga att han fått nya medarbetare och att de skall ha en viss lön. Det ska istället gå 

till så att det ska synkas inom myndigheten så att alla befattningar ligger lika lönemässigt, oavsett var 

man sitter.  Det är någonting som personalenheten ska gå in och stämma av. 

 

Lönesättningen i det militära systemet fungerar så att man presterar och sen bedöms det. Som enskild 

arbetstagare får man aldrig sitta och säga hur mycket man vill ha i lön.  

 

Bilden som enhetschefen har är inte bara hans egen bild av hur en person skött sig utan alla får tycka 

till om alla. Det är sällan att någon har någon form av en snedsits i dom samtalen. Vi jobbar så tätt 

ihop så att det det känns som att man har bra koll på varandra. Det har inte varit något snack om att 

folk har varit missnöjda eller tjänstgöringsbetygena varit orättvisa. Lönen är beroende på hur stor 

tilldelning hela arbetsplatsen får och hur mycket som skall fördelas. Vissa år görs en satsning på 

kaptener att få upp deras löner i förhållande till något annat förband. Eller så kanske det är tekniker 

som ska ha högre löner. Det är i sådana fall det kan bli ett visst missnöje, men aldrig då det gäller själva 
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betygssystemet. Som enskild kanske man känner att man vill ha högre lön beroende på vilken 

befattning man sitter på. Då kan man gå till närmsta chef och säga att den här lönen inte är acceptabel 

för tjänsten. Man kan dra ut listor och se vad folk har för löner. Ibland sitter man på fel nivå. 

 

 

Syftet med lönesamtalet 

I den statliga organisationens personalhandbok beskrivs syftet med lönesamtalet: Den återkoppling som 

under utvecklingssamtalet ges i form av omdömen/motsvarande på medarbetarnas prestationer ska 

överföras i lönesamtalet till en värdering av insatserna.  

 

 I det militära systemet går till så att det beror på om närmaste chef går vidare med löneärendet och 

tycker att man ska få bättre betalt för det man gör. Sedan så får inte den enskilde veta någonting förrän 

när han eller hon blir informerad att man nu fått  500 kronor i lönehöjning, under själva ärendegången 

kopplas den enskilde bort. Facket borde i den här proceduren ha en tydligare roll, komma fram och 

fråga vad man som arbetstagare tycker om sin lön. Det ska inte gå bara via enhetschefer och vidare upp 

i systemet eftersom det är mycket som kan falla bort under den vägen. Lönesamtal ska  ändå finnas 

trots att chefen inte ensidigt kan bestämma lönen. Lönesamtal ska vara ett krav. 

 

Lönen är beroende av prestationen samt befattningen. Det är graden, befattningen och sen prestationen 

som styr lönen. Varje enskild individ skulle ju givetvis kunna komma in och prata för sin lön men 

traditionen har gjort att man är så van vid den andra varianten. Folk tycker att den fungerar bra.  

 

 På tjänstemannasidan i den statliga organisationen fungerar lönesamtal som det tillfälle då chefen får 

tala om den enskilde arbetstagarens prestation, och en motivation till lönebeslutet. Om man går positiv 

eller negativ från lönesamtalet är individuellt, men där kan man inte påverka, man kan bara säga om 

man är jätteglad eller besviken. Som enskild arbetstagare får man reda på anledningen om chefen vågar 

vara chef, anledningen till varför man har fått ett påslag och kanske att den blev mindre än vad man 

själv hade hoppats. Det är jätteviktigt att våga fråga chefen om varför lönen blev som den blev. Men 

alla inte är så starka i sin roll att dom vågar fråga. Det är mycket individuellt från varje person.  

Beslutet om lönen tas på basis att så länge man bara gör sitt arbete så är det bara yrkeserfarenhetens år , 

antal år,  som ger en generell, normal löneutveckling. Ska man ha lite mer påslag måste man visa sig 

lite mera arbetsför, ta på sig mer arbetsuppgifter.  
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Lönesamtalet kommer för sent i och med att det inte sker före en lönesättning.  Lönesamtalet inom den 

statliga organisationen, tjänstemannasidan, sker efteråt när den stora förhandlingen är genomförd och 

pengarna fördelade mellan arbetstagarna. Lönesamtal mellan enskild arbetstagare och dennes närmsta 

chef genomförs efter att beslut redan är taget. Chefen skall informera om den nya lönen efter 

förhandling.  Där kan man som enskild arbetstagare inte påverka. 

 

Hur lönesamtalet ser ut är mycket individuellt. Det beror på vilken chef man har, hur denne och man 

själv är påläst och duktig. Att våga vara chef till sin personal när man skall genomföra ett lönesamtal, 

våga vara chef när det är obekväma grejer som behöver sägas, att man kanske inte kan möta upp till 

den löneutveckling som förväntas på grund av vissa omständigheter. Då måste man vara duktig, stark i 

sin roll som chef. Chefen ska egentligen bara tala om varför man fick det lönepåslaget och ge svar 

beroende på vad man som arbetstagare har för frågor över varför man fick den lönen. Oftast så frågar 

man av anledningen varför det inte blev högre, och hur göra för att  få justeringen högre. Chefen ska 

vara så pass duktig och påläst över känslan i utvecklingssamtalen och kunna motivera varför det inte 

blev mer påslag och tvärt om. Ibland är det så att man får ett gynnande tillskott som gör att man blir 

jättenöjd och tackar arbetsgivaren för  att denne varit lyhörd, att man finns och syns.  

 

Kallelse till lönesamtal sker i den statliga förvaltningen. Detta görs av närmsta chef som också 

informerar om anledningen till samtalet.  

 

 En informant tycker att hon har möjlighet att argumentera och möta upp de argument som förs till 

varför lönen blev som den blev.  Mycket beroende av att den person man är och  för att man själv ska 

må bra och trivas så måste man som enskild arbetstagare engagera sig i sig själv. Jag vill vara med och 

påverka men får ibland ta ett steg bakåt för man känner att lagom är bäst och framför allt när man 

jobbar inom vissa arbetsområden då blir det att man inte kan utvecklas uppåt i hierarkin utan på 

bredden. 

 

 Det är via utvecklingssamtal man har chans att påverka sin situation. Har man ett mål att kanske bli 

personalchef så blir det under utvecklingssamtalet läge att tala omdet. Hur kommer man dit. Vad 

saknar man för utbildning. Vad har man för svagheter som måste förbättras för att man skall bli en sån 

god ledare så att man också skall kunna stiga i hierarkin uppåt. Det är mycket lättare för en militär 

personal som har en naturlig nivåhöjande utbildning som de via vitsorden blir valda och nominerade 

till. På tjänstemannasidan får man själv jobba för den varan, genom att tala om i utvecklingssamtal vad 
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man har för visioner och funderingar. Lönesamtalet tar upp hur du som person är i ditt jobb, vad du 

presterar egentligen och villigheten att ta på sig nya arbetsuppgifter, beroende på vad arbetslaget gör 

och hur man utvecklas där. Lönesamtalet är en stor skillnad mot ett utvecklingssamtal.  

 

Lönesamtalets funktion är att man ska kunna få svar över om man inte är nöjd med den lönejustering 

man fått, att chefen kan svara på det. Det är ens enhetschef, som är ansvarig för sin personal, eller den 

arbetsplats man sitter på, som varit med i förhandlingen. När det är kollektivavtal så har man inte så 

stor möjlighet att påverka. Till det finns utvecklingssamtalet. Då kan det vara så att dom fackliga 

organisationerna inte har kunskap om den enskilde arbetstagaren, man har kanske inte till dom 

beskrivit sin arbetssituation. Glömms detta bort, och facket inte informeras då är det bara ens närmsta 

chef som vet om det. Det kan då bli i en diskussion över att varför vissa ska ha mer i lön än andra. Då 

gäller det att som chef vara stark i den dialogen och tala om varför personen just i det här läget, i den 

här förhandlingen anser sig ska ha högre lön.  

 

De styrda förhandlingarna innebär att den enskilde arbetstagaren inte har chans att påverka. Först sker 

en större förhandling där man har en påse pengar att fördela ute på arbetsplatserna. Därefter sitter fack 

och arbetsgivare på varje arbetsplats och kommer överens om den enskildes lön, huruvida det skall bli 

påslag eller inte. I grunden finns bestämda löner för varje yrkeskategori och det blir sen upp till varje 

chef tillsammans med fackliga representanter att besluta om det skall bli något extra. Lönesamtalet är 

bara ett sätt för chefen att förmedla vad beslutet blev i förhandlingen. 

 

Det är ett osmidigt sätt att hantera löneärenden i organisationen för att det fungerar så att en chef 

lämnar in ett underlag till enhetschefen och enhetschefen i sin tur lämnar in underlag till 

personalenheten som i sin tur sätter sig och förhandlar med facket. Den stora förhandlingen som sker 

årligen och gäller för alla, innebär att ingen får en löneförhöjning förrän arbetsgivare och 

arbetstagarorganisation är överens om samtliga individers löner, då är avtalet förhandlingen klar och 

alla får sina löner. Det gör att den summan som lämnas iväg från en chef upp till enhetschefen kan 

denne ha synpunkter på för att jämställa över hela enheten lönesättningen. Det förs en bra dialog inom 

enheten.  

Vill man som chef göra en ändring i förhållande till ett löneförslag så förs en dialog med enhetschefen. 

Erfarenheten är att i de fall man är överens bägge två, så lämnas ärendet in till personalenheten. Vill 

personalenheten göra större förändringar så görs en återmatning tillbaka neråt, därefter sker en 

förhandling med facket. Eftersom det är ett antal människor som ska bli genomförda så blir det ett 
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givande och tagande, kompromisser och lite annat. Det är ett ganska trubbigt verktyg att ge credit till 

arbetstagaren som gör ett bra eller dåligt jobb.  

 

Det kan också vara på det viset att man tillträder en ny befattning och då är det ett specifikt lönesamtal 

som sker, en förhandling med arbetstagarorganisationen. Den förhandlingen är egentligen på 

arbetsgivarens villkor. Facket kan ha åsikter men dom har ju ingenting att säga till om, utan 

arbetsgivaren tutar och sen kör dom, det är min erfarenhet av dom här samtalen. Det funkar ju ganska 

hyvsat men det kan slå lite märkligt beroende på hur arbetsgivaren har nivåer, eller satsningar eller 

hur man värderar olika befattningar. 

 

I det kontinuerliga lönesamtalet pratar arbetsgivare om vad han eller hon själv vill ha för utveckling av 

den enskilde arbetstagaren. Eller så kan arbetstagaren själv prata om vilken utveckling han eller hon 

vill ha både inom arbetsuppgifter eller kompetensutveckling. 

 

Utvecklingssamtal sköts på ett föredömligt sätt och utifrån det så speglar lönen till viss del vad som 

utförs. Det är dock ingen fokusering på just lönesamtalet då man pratar prestation och hur man 

fungerar. Lön som verktyg att ge som återmatning till individen efter prestation, är något begränsad. 

Det får inte sticka ut så mycket på något håll, gör det det så återhämtas det nästa år. Man kan gå upp 

och ligga högre ett år men då man har översyn nästa tillfälle. Är det någon som kanske gjort en dålig 

prestation och ligger efter, så skall han höjas eftersom han ligger under snittkurvan. Det är en strävan 

hela tiden att få ihop en likriktning.  

 

Lönesamtalet är inte en fortsättning på utvecklingssamtalet. Lönesamtalet är inte så utpräglat. Det 

fungerar mer som en information av vad som blivit överenskommet i förhandlingarna mellan fack och 

arbetsgivare. Man kan alltid gå till sin chef och säga att man vill ha ett lönesamtal, den rätten har man 

som enskild arbetstagare.  

 

Rent definitionsmässigt så finns det nånting som heter lönesamtal, om man pratar med både fack och 

förmodligen arbetsgivare, men det är ingenting som årligen hålls i likhet med utvecklingssamtalet. Sen 

är det upp till individen, om man vill prata lön på det samtalet så då gör man det, eller om man ett antal 

månader efter man har fått sin nya lön inte är nöjd med den så kan man be om att få ett lönesamtal. 

Men arbetsgivaren kommer inte och säger att vi ska ha ett lönesamtal, däremot så det kan ju möjligtvis 

vara att arbetsgivaren kallar en och informerar efter förhandlingen, man får en information om vilken 
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lön man har fått, och den informationen kan man ju få antingen i lönekuvertet hemma eller också kan 

man få ett mail och i tredje varianten det är att man får det muntligt av chefen. Det kan benämnas 

lönesamtal.  

 

Man skulle kunna ha ett renodlat lönesamtal, att prata prestation är en sak,  prata lön är egentligen en 

annan sak, sen att det hör ihop är naturligt, Att  prata tydligare angående lön det skulle man säkert 

kunna göra. 

 

Meddelande om lönen ska först och främst komma öga mot öga för att möjliggöra en dialog. Man 

skapar inte möjligheten till dialog genom att läsa i lönekuvertet hemma eller att få det på mailen. 

 

En informant sitter dels som anställd med en chef ovanför sig och har även som chef anställda under 

sig. Sina anställda ser han till att kalla in och informera om deras lön, föra en dialog, ställa frågan vad 

dom anser om den nya lönen och bjuda in, skapa en möjlighet till synpunkter, möjlighet att ställa frågor 

om dom vill ha en motivering. Systemet då det gäller lönesamtal fungerar inte så bra, men han försöker 

leva upp till lite förbättringar i alla fall.  

 

Dokumentation 

Vid lönesamtal använder man sig av tidigare dokumentation för att ha historiken. Det militära systemet 

har ett problem i och med att det byts chefer ofta. I det militära ligger  

uppdraget att man ska utbildas och höja sin kompetens och då byter man befattning. Det blir en naturlig 

förändring för den militära personalen som det inte blir för de civila inom den statliga organisationen. 

Det kan upplevas både bland civila människor och bland militärer att det byts chefer för ofta som 

glömmer historiken. Det kan upplevas stressande att det byts chefer för ofta. Man har berättat hela sin 

bakgrund, vad man vill, sin familjära del och så vidare, som gör hur man är som person på jobbet, den 

kan försvinna för ofta, att man för ofta måste berätta det en gång till, och det kan vara jobbigt för 

många människor. 

 

Det är bara den närmaste chefen som kan dokumentera dom små grejerna hur lönejusteringen är gjord, 

vad som har hänt sedan föregående års lönesamtal och så vidare. Vad har hänt under året och så vidare 

är mer personrelaterat. Den ordinarie löneutvecklingen där det tas beslut mellan dom fackliga 

organisationerna och arbetsgivaren dom är arkiverade handlingar som alltid kommer att finnas. 

 

 44



Viktigt med lönesamtal 

Som arbetstagare är det jätteviktigt att ha lönesamtal med sin chef för annars vet man inte hur man kan 

utveckla sig för att höja sin lön. Det är jätteviktigt med feedback- dialog. Utvecklingssamtal och 

lönesamtal går lite grann i varann. 

 En löneutveckling är en självklarhet idag, och att man får en löneutveckling efter sin yrkeserfarenhet, 

att det följs upp regelbundet minst en gång per år och man får det bekräftat i en förhandling. Den 

enskilde arbetstagaren sitter inte med i denna löneförhandling utan blir meddelad resultatet av sin 

närmaste chef, vid ett lönesamtal, antingen muntligt, skriftligt eller per mail. 
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9.1.3 Den kommunala förvaltningen 

 

Hur lönesamtalet går till 

Vid lönesamtalet läser chefen upp kriterierna och om det är någonting som hon tycker att man inte 

uppnår så säger hon det och det man har uppnått uppmanar man att fortsätta vidare med. Kriterierna är 

ganska vida, väldigt kopplat till det man gör dagligen, i sitt arbete. Det går inte att sticka ut, att man har 

gjort det här och få ett plus för det, och man har gjort det där, det går inte att göra det. Lönesamtalet är 

mer inriktat mot lön och vad man gör för att få den lön man får. Utvecklingssamtalet är mer inriktat 

mot verksamheten, den egna utvecklingen och organisationen. Frågorna i utvecklingssamtalet kan till 

exempel vara hur man samarbetar i gruppen. När chefen har personalmöte med sin grupp varannan 

vecka då ser hon det hon ser just då, hon ser inte vad man gör här med gruppen. Om hon kanske får 

några signaler från gruppen att man är sån, det är inte nånting hon själv kan uppfatta, och sen också hur 

man jobbar på sina verksamheter, man jobbar mycket självständigt och oftast när man går till sin chef, 

då behöver man hjälp, eller stöd i någon fråga. Men det här dagliga, hon vet ju inte hur man jobbar där 

egentligen. 

 

En informant säger om sin egen roll som chef, att hon också har kriterier att gå efter då det gäller 

hennes medarbetare. Hon upplever dessa som lite luddiga, eftersom man jobbar med människor och då 

är det svårt att säga om man är bra i fall man gjort si eller så många glada eller om man skött något på 

ett jättebra sätt. Det är en svår lönesättning och det samma gäller hennes egna kriterier och hennes chef, 

eftersom denna inte ser henne i det dagliga arbetet lika lite som hon ser sina medarbetare i deras 

dagliga arbete. 

Lönesamtalet sker i vanliga fall samtidigt som utvecklingssamtalet. Men kan hållas separat. Vid ett 

tillfälle hade en informant lönesamtalet med sin chef några dagar efter utvecklingssamtalet. Då ringde 

chefen upp och sade först lönen, sen gav hon motivationen, vilket var att hon skulle ha en 

lönespridning i gruppen.  

 

Lönesamtalet får gärna komma tidigare på året. De får lönen oftast i april, det är deras avtal. 

Lönesamtalet skulle kunna komma tidigare på året. Att man har utvecklingssamtalet på hösten så att 

man skiljer dom båda samtalen åt. Det är lite svårt när man har det tillsammans.  Det skulle vara 

önskvärt att ha två olika tidpunkter för utvecklingssamtal och lönesamtal. 
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I de fall chefen ska ha en lönespridning så finns det inga argument att ta upp som enskild arbetstagare 

ifall man vill diskutera sin lön. Beslutet är redan taget och det går inte att påverka. Det spelar ingen roll 

hur mycket man jobbar och sliter för det är ju lönespridningen som hon motiverar med att man fick den 

lönen och det kan man inte göra nånting åt.  

 

 I en annan informants fall skilde utvecklingssamtalet och lönesamtalet på sig, så att det sistnämnda 

blev fristående. Lönerevisionen blev förskjuten så det tog ganska lång tid från det att man hade 

utvecklingssamtalet till att det blev en lönediskussion. 

En annan informant tycker att det bästa skulle vara om man hade lönesamtal och utvecklingssamtal 

löpande. Det hade kunnat vara responsrelaterat, inte bara en gång per år. Om man gör det en gång per 

år då kan det vara så att man kan ha haft en svacka en period, att man inte riktigt är i takt med 

organisationen, man har egna mål. I lönesamtalen tänker man bara på summan, och missar det som 

egentligen är viktigt, för att man är så inne på att höra summan, det är det man är intresserad av. 

Egentligen borde man lyssna på det andra. Chefen borde säga summan först och sen prata, men då 

kanske man blir så besviken att man hör ingenting. 

 

 Lönen ska vara individuell, den ska inte jämföras med någon, men det speglar också hur relationen ser 

ut i gruppen. Det är det som är synd, det blir mycket fokus på pengarna, och kanske inte på det andra.  

Det skulle vara mer önskvärt att prata om utbildning istället för pengar i lönesamtalet. Lönesamtalet 

kunde göras vid ett neutralt tillfälle. Att man har ett lönesamtal som inte utmynnar i att man får den här 

summan, utan att man har ett lönesamtal oberoende av det.  

 

En informant anser att han kan möta upp de argument som förs i lönesamtalet, men vet inte hur mycket 

det påverkar. Bedömningen står ändå fast. Det är också det här med summan, man kanske ska ha 

lönesamtalet vid en annan tidpunkt än när lönen sätts. För då kommer man ifrån det här. Då finns det ju 

inget svar man kan få, det finns ingen summa. Istället pratar man lön i relation till hur man är som 

enskild arbetstagare. En önskan är att lägga lönesamtalet ett halvår innan lönesättningen sker. 

 

Lönesamtalet skulle kunna göras på ett annat sätt. Men man har inga konkreta förslag på hur det skulle 

kunna se ut. I realiteten försöker man diskutera så ofta som möjligt, chef och arbetstagare, varje gång 

man träffas så har man samtal hur det är på verksamheterna, vad finns det för problem. I dom 

samtalena får den enskilde arbetstagaren och även chefen feed- back på de funderingar man kan tänkas 

ha. 
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En informant anser att det är viktigt att samföra utvecklingssamtalet med lönesamtalet. Det är inte 

önskvärt att skilja dom åt. I yrket som enhetschef så är lönen till stor del baserad på hur man fungerar 

som medarbetare. Lönen avspeglar hur man är som medarbetare så därför är det bra att ha 

utvecklingssamtalet nära lönesamtalet. Eller att ha lönen som en avskild punkt i utvecklingssamtalet. 

Lönen påverkas av hur jag sköter mitt jobb och hur jag  sköter mitt jobb påverkas av alla andra 

möjliga aspekter. 

 

En informant anser att hon inte kan möta upp det som sägs i lönesamtalet. Inte för att hon inte skulle 

kunna men att det känns svårt att få konkreta förslag till hur hon ska kunna förbättra sig. Eftersom 

chefen inte ser henne i det dagliga arbetet så blir synen på henne väldigt objektiv men även subjektiv i 

den mening att chefen uppfattar henne på ett visst sätt. En bidragande faktor kan vara om man är ny 

som chef. Vilket kan medföra att man inte är så stark i sin roll. Ifrågasättandet kanske är något som 

kommer med åren i arbetet. 

 

 

Kallelse till lönesamtal 

Samtliga informanter vid den kommunala förvaltningen blir kallade till sina lönesamtal. Det är i 

samtligas fall en och samma chef som har lönesamtal och utvecklingssamtal. 

 

 

Dokumentation 

 Dokumentation sker i form av anteckningar om det är något som chefen tycker att man ska bli bättre 

på. Chefen gör anteckningar, det finns checklistor. Man använder sig av tidigare dokumentation som 

underlag och sen har man haft upp det för att se vad som har förändrats. Men det finns inget system för 

detta och dokumentationen från den enskilde arbetstagaren kan se olika ut, vissa skriver ner vad som 

sägs, ifall man behöver förbättra något, vissa skriver inte alls andra skriver efter själva samtalet är 

avslutat. Eftersom utvecklings- och lönesamtal ofta samkörs så är det lätt att blanda ihop vad som sägs. 
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Meningen med lönesamtal 

 Även fast det är svårt att få konkreta svar i lönesamtalet så anser samtliga informanter att det är viktigt 

att ha lönesamtal. Man skall ha möjlighet att fråga om man är missnöjd över lönen eller orsaker till 

varför den blev som den blev. Det måste finnas ett specifikt lönesamtal. Det är arbetsgivaren som sätter 

lönen, facken har väldigt lite att säga till om, nästan ingenting alls, det arbetsgivaren sätter, det är det 

som gäller. Därför är det så viktigt att ha chans till dialog angående lönen med arbetsgivaren i ett 

lönesamtal. 

 

Om man som enskild arbetstagare skulle utveckla sig så skulle det inte finnas med i lönen på så sätt, 

utan det är verksamheten hur man sköter verksamheten det är det som är lönen. 

 

I och med att de har individuella löner så är det i avtalen man sätter ramarna. Sen har arbetsgivaren 

jättestora möjligheter att göra individuella skillnader, väldigt stora skillnader. Därför är det viktigt att 

man får möta den som sätter lönerna. Facket sätter ramarna sen kan arbetsgivaren fördela det 

jättemycket. Det blir subjektivt, det ska ju vara dom här kriterierna, sen färgas ju dom av subjektiva 

upplevelser. Sen så kräver dom här individuella lönerna mycket av arbetsgruppen, det splittrar lätt en 

grupp om man ger olika, man får jobba på ett annat sätt för att gruppen inte ska splittras av det här att 

det blir olika löner. 

 

Det är viktigt att få en förklaring till lönen. Det är inte så att man måste vara ense med arbetsgivaren, 

men man måste förstå varför. Få en förklaring till varför det har blivit så här, det är ju då man kan 

diskutera. Får man inte sin förståelse så blir det bara knäppt, det är ju det som är det viktiga. Som 

enskild arbetstagare hoppas man att chefen säger det som behövs sägas, för det måste man få veta för 

att kunna bli bättre. Lönespridning är väl en sak anser en informant, men man ska få lön för det man 

har gjort och det man jobbar med tycker hon också, och det känner hon att det saknas i år. Det som 

chefen har motiverat, det är lönespridning, och det är svagt.  

 

Det är inte alltid man får en förklaring till lönen. Det blir då det dubbla. Du är duktig men…Att som 

arbetstagare ställa frågan vad vill du jag ska göra för att det ska påverka lönen, dit kommer man som 

aldrig.  

 

 Chefen blir inte nog konkret och rättfram. Anledningen till det kan vara osäkerhet. Det kan handla om 

subjektiva bedömningar. När det inte är förståeligt så föreligger ofta subjektiva bedömningar.  
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En annan informant anser att det som ska sägas på ett lönesamtal också sägs. Nackdelen när man jobbar 

kommunalt är att det väldigt ofta handlar om att hålla budgeten i balans, det är en stor del i arbetet. På 

vissa ställen kan det kännas helt omöjligt, man vet att det finns en dålig budget redan från början. Det 

har under en femton års period alltid gått två hundra minus och det kan vara svårt att få konkreta råd 

och konkreta förslag till hur man löser det av närmaste chef. Samtidigt som man  har förståelse för 

chefens agerande så är det synd att inte tydligt få veta vad som krävs för att hålla budgeten i balans.  

 

Alla möjligheter man har som enskild arbetstagare att kunna påverka är positivt. Även om det i 

lönesamtalet inte finns chans att påverka så vill man inte vara utan det. En  

informant anser att hon har möjlighet att påverka sin egen situation. Inte i lönesamtalet men i det 

övriga, i det hon är och det hon utför. Det kommer alltid att vara på det viset att det är arbetsgivaren 

som sätter lönen. Man tycker att det man själv gör är extra mycket värt och viktigt. Det kan skapa 

konflikt bland kolleger, man känner att varför fick den så mycket och en själv så lite. Men så har det 

varit även när man följde en lönetrappa också.  

 

En informant anser att i egenskap som chef så kan hon tycka att det är svårt att ge individuella löner. 

Lönesamtalet får då tjäna som ett redskap för att kunna förstå hur den personen tänker och fungerar.  

Önskvärt om det funnits något mellanting till den individuella lönesättning som finns idag och 

lönetrappan som var förr. Alltså ett system där man har en morot att ge men ändå har åldern och år 

inom yrket som inverkan. Lönesamtalet är bra, det är viktigt att hon i de fall hon inte får en löneökning 

som inte ser ut som kollegernas får veta varför. Hon anser att lönesamtalet absolut ska finnas. 

 

Ett problem är att chefen blir allt längre och längre ifrån medarbetarna. Individuell lönesättning är en 

sanning med modifikation. Ett exempel kan vara om en arbetstagare ska ha lönehöjning och man som 

chef skickar iväg till lönekontoret en summa, lönekontoret kan då sänka den summan. Kliver man som 

chef ut över ramarna, så får man veta också veta det. I och med att lönekontoret måste godkänna lönen. 
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10. Diskussion  

Syftet med denna uppsats är att undersöka anställdas uppfattning om lönesamtal. Hur de genomförs 

samt om de genomförs och på vilket sätt det sker. En viktig fråga är om organisationens uppbyggnad 

har någon betydelse för lönesamtalets genomförande. 

 

 

Den statliga organisationen 

I den statliga organisationens fall, avseende de två informanter som befann sig i det militära systemet, 

genomfördes inte lönesamtal. För en informant var anledningen tradition, lönesamtalet där den enskilde 

arbetstagaren tillsammans med sin närmaste chef sitter och pratar lön, existerar inte. I stället 

genomfördes lönesamtalet på en annan nivå, där arbetsgivare och facklig representant finns med. 

 

 Dessa två informanter befinner sig i det Weber kallar auktoritetorganisation. Förekomsten av auktoritet 

förutsätter inte nödvändigtvis existensen av vare sig en administrativ stab eller en organisation utan är 

endast beroende av att det finns någon som framgångsrikt ger en annan order. Det är dock ovanligt att 

inte någon av de två förtsnämnda faktorerna föreligger. En organisation skall kallas för 

auktoritetsorganisation i den mån som dess medlemmar enligt dess gällande ordning är underkastade 

auktoritetsutövning.   

 

Det militära systemet bygger på underkastelse, att det finns någon ovan en själv som ger order. 

Lönesamtalet som fenomen saknas helt medan utvecklingssamtalet finns och genomförs. Varför ser det 

ut så? Kan man säga att lönesamtalets existens är beroende av organisationens utformning? En 

informant säger sig vara nöjd med det som finns och då borde man ju vara nöjd med sin situation. Det 

faktum att det är en tradition, att lönesamtal hålls på en annan nivå i organisationen där den enskilde 

inte finns med, är också svår att bryta. Vad ska man som enskild säga i det fallet. Det finns redan ett 

särskilt forum för utvecklingssamtalet vilket faller sig naturligt då det gäller det militära systemet. 

Eftersom man har ett tjänstgöringsbetyg som skall fyllas i avseende varje person. Det går inte att 

komma ifrån. I det fallet kan man säga att det råder kommunikation på lika villkor, men eftersom  

grupperna, chefer och instruktörer, sitter var för sig så har man ändå den här indelningen och hierarkin 

kvar.  
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Jag anser att utvecklingssamtal  i det militära systemet bedrivs därför att det finns ett underlag för det. 

För att kunna bli befordrad och stiga i graderna, som är en naturlig utveckling i detta system, så behövs 

tjänstgöringsbetyget. Det är en procedur som är inbyggd i systemet, och tjänar som en grundsten. 

 

Lönerna i den statliga organisationen sätts i förhandlingar mellan arbetsgivare och 

arbetstagarorganisation, därutöver har arbetsgivaren möjlighet att fördela som han eller hon vill. Det 

existerar alltså både en central och lokal löneförhandling.  I mina ögon kan den lokala 

löneförhandlingen ske på tämligen godtyckliga villkor och därför vore ett specifikt samtal om lönen 

vara på sin plats, där den enskilde arbetstagaren får en chans att diskutera lönen och grunderna till den. 

Anledningen till att det inte genomförs i alla lägen anser jag vara dels av tidsbrist men till stor del för 

att chefen inte har kunskap om hur lönesamtal ska bedrivas.  

 

 I och med att lönesamtal saknas  så går den enskilde arbetstagaren också miste om en av 

kommunikationens grundpelare, bekräftelse. Människor vill bli bekräftade och det innebär att bli tagen 

på allvar. Att bekräfta människor är att erkänna dem rätten att ha åsikter, värderingar och känslor och 

inte diskutera om de har rätt eller fel i vad de säger. Lika mycket som det finns ett forum för utveckling 

så borde det finnas det samma då det gäller lön, för den enskilde. 

 

Vad gäller de informanter som befann sig på den civila sidan i den statliga organisationen så hade en 

informant regelbundet genomförda lönesamtal med sin närmaste chef. I den andra informantens fall så 

genomfördes inte lönesamtalet med hans chef. Genomförandet för den informanten som hade 

lönesamtal med sin chef gjordes muntligt, öga- mot öga, och hon blev även kallad till samtalet. Själva 

uppfattningen om lönesamtalet var i en informants fall att 

det var frågan om information.  

 

Kommunikation är en verksamhet som äger rum mellan två eller flera personer, vilket är att den är 

ömsesidig. Uttrycket ”envägskommunikation” kan ersättas av information när man menar att en person 

överbringar ett budskap till en annan.  

 

Här är det alltså inte frågan om en kommunikation utan information och det är också så informanten 

uppfattar sitt lönesamtal. Varför det ser ut på det viset kan ju också tänkas vara av brist på resurser, då i 

form av tid.  
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Den statliga organisationen har en ”luddig” definition av lönesamtalet i sin personalhandbok. ”Den 

återkoppling som under utvecklingssamtalet ges i form av omdömen/motsvarande på medarbetarnas 

prestationer ska överföras i lönesamtalet till en värdering av insatserna”. Det som sägs är att 

prestationen ska spegla lönen. Det blir frågan om en bedömning av en persons insatser. Själva 

upplägget i lönesamtalet kan därför skilja sig ganska markant, genom att man som arbetstagare blir 

informerad per e- mail, telefon, post och muntligt. Att bli informerad muntligt är det bästa för då finns 

möjligheten att ställa frågor och att ha en dialog.  

 

Den andra informanten mottog sitt lönebesked per post. I det fallet blir det också fråga om information 

och inte samtal.  Båda informanterna tyckte ändå att lönesamtalet var viktigt att ha. För att få en 

förklaring till lönen och ha ett tillfälle att ostört diskutera med chefen om man hade frågor eller andra 

synpunkter. Lönesamtalet skulle tjäna som en möjlighet till dialog helt enkelt.  

 

 

Den kommunala organisationen 

Här hade samtliga informanter lönesamtal tillsammans med sin chef. Genomförandet kunde se olika ut.  

För en informant , vid ett tillfälle,   gjordes det över telefonen, då hon blev uppringd av sin chef och 

meddelad lönen samt anledningen. Genomförandet i övrigt var att samtliga informanter blev kallade till 

lönesamtal samt att det gjordes muntligt, öga-mot-öga. Dokumentationen från lönesamtalen berodde på 

den enskildes intresse av att anteckna det som sades.  Informanterna var osäkra på huruvida chefen 

förde anteckningar. Det blev ingen dokumentation som lästes igenom av båda parter och 

undertecknades i alla fall.  

 

Innehållet i lönesamtalet var vissa övergripande principer som omsätts i individuella kriterier. Enligt 

Frick så skiljer man på formella och individuella kriterier. Formella kriterier är vad medarbetaren gör 

och individuella kriterier är hur medarbetaren utför arbetsuppgifterna. Resultatet visar på att det är 

kriterier som man håller sig efter då man som medarbetare i lönesamtalet får motivationen till sin lön.  

 

En informant berättade att chefen vid ett tillfälle angav lönespridning som motivation till lönen.  

 

Den generella uppfattningen om lönesamtalet var att det kunde göras bättre. Genom att dela på 

utvecklings- och lönesamtal, ha de vid två separata tillfällen. Som situationen var nu genomfördes 

lönesamtalet som en punkt i utvecklingssamtalet,  men kunde även göras vid separat tillfälle.  
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Gemensamt för alla informanter vid den kommunala organisationen var att man ville ha lönesamtal, det 

var viktigt för dem.  

 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka anställdas uppfattning om lönesamtal. Hur väl är syftet 

besvarat? Jag har undersökt anställdas uppfattning om deras lönesamtal. Med tanke på resultatet från 

den statliga organisationen så kunde urvalet ha gjorts på ett annat sätt. Resultatet blev en informants 

erfarenhet av lönesamtal eftersom de andra tre aldrig genomfört något lönesamtal med sin chef. 

Resultatet besvarar däför inte syftet så väl. Frågan om organisationens uppbyggnad har någon betydelse 

för lönesamtalets genomförande anser jag besvaras i den här uppsatsen.  

 

Frågeställningarna: 

Vilken betydelse har lönesamtalet för den anställde? 

Hur är tillvägagångssättet vid lönesamtal? 

Hur ser organisationen ut, befattningar, antal anställda samt hur fungerar rutinerna kring lönesamtalet? 

 

Den första frågan, betydelsen av lönesamtal, anser jag vara besvarad. Av betydelse för svaren i 

intervjuerna är naturligtvis frågorna, och möjligen hade jag kunnat testa frågorna innan genomförandet 

av intervjuerna, för att se hur de fungerat. Jag var emellertid så säker på att de frågor jag ställde skulle 

jag också få svar på. Mycket av det intervjupersonerna uttryckte under intervjuerna gick förlorat genom 

kroppsspråk och tonläge då det inte togs med i utskriften och den senare analysen. Hur organisationen 

ser ut, befattningar, anställda samt rutiner kring lönesamtalet anser jag vara besvarat.  

 

Min förhoppning då jag började skriva den här uppsatsen var att öka kunskapen om lönesamtalets 

betydelse för den enskilde arbetstagaren. Därför kan denna uppsats vara intressant och lärorik för en 

chef som genomför lönesamtal med sina anställda att läsa. Vad avser den kommunala organisationen 

skrev jag i inledningen att lönesättningen i dag sker på chefsnivå. Resultatet från den kommunala 

organisation jag har undersökt i den här uppsatsen visar att så är också fallet.  

 

Det som ligger till grund för lönesättningen, och som chefen tar upp i lönesamtalet med den enskilde  

arbetstagaren är kriterier. Dessa kan vara både formella; vad arbetstagaren gör samt individuella; hur 

arbetstagaren utför sina arbetsuppgifter. Som jag skrev i början så har jag svårt att tänka mig hur en 

chef kan ha en sådan insyn i den enskilde arbetstagarens dagliga arbete att han eller hon kan göra en 
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sådan bedömning byggd på dessa kriterier.  Det är beroende på hur nära man som chef och medarbetare 

befinner sig i organisationen. Sitter man i samma byggnad, kanske i samma korridor, så kanske det blir 

lättare att få kontakt med varandra, isen är redan bruten och man känner varandra. Befinner man sig 

långt ifrån varandra, med en eller flera chefer emellan, så blir det också ett främlingsskap, och då 

undrar jag om dessa kriterier, särskilt de individuella, är hållbara.  

 

Lindgren kom fram till att det var ett ojämlikt förhållande som rådde i utvecklingssamtalet. Jag hävdar 

att detsamma råder i lönesamtalet. Därför att man som medarbetare kallar lönesamtalet information och 

från arbetsgivarhåll lönesamtal. Det är två olika perspektiv, som innehåller två olika definitioner.  

 

En reflektion är att då lönesamtalet också sker på ojämlik grund så borde synen på organisationen 

också bli densamma. För att organisationen skall fungera så måste detta förhållande, under- överställd 

finnas. Weber beskriver ju också en hierarki som bygger på rang i organisationen, där den som är 

underställd blir kontrollerad och infogad i systemet, av den som är överställd. Den här kontrollen torde 

i lönesamtalets och lönesättningens fall vara kriterierna. Jag har inlett uppsatsen med att skriva om mitt 

intresse för de faktiska löneskillnader som finns mellan män och kvinnor. Min tanke blir därför att 

ifrågasätta kriterierna som förs i ett lönesamtal och ska vara grunden för lönesättningen. Sker dessa på 

lika villkor eller kan man tänka sig att de ser olika ut beroende på kön? Om grunden för lönesättningen 

är vad arbetstagaren utför samt hur han eller hon utför det, så är det ju faktiskt så att det sker på olika 

villkor. Och då är vi där igen, som jag skrev i inledningen, att mäns och kvinnors arbete värderas olika.  

 

Jag är övertygad om att lika mycket som utvecklingssamtalet kan tjäna till att chef och medarbetare får 

en bra relation till varandra så kan lönesamtalet tjäna till att man som medarbetare känner sig sedd och 

behövd. Det ena ger det andra, genomförs utvecklingssamtal på ett tillfredsställande sätt så ger det för 

chefen en bra bild över den kompetens som finns och för medarbetaren trygghet i sin yrkesutövning. 

Lönesamtal borde därför vara en självklarhet i alla organisationer och på alla nivåer. Hur det genomförs 

och på vilka grunder (kriterierna) borde däremot ses  över. 
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Vidare forskning 

Som jag skrev inledningsvis så tog intresset fart i de faktiska löneskillnader som finns mellan män och 

kvinnor. För vidare forskning skulle det vara av intresse att göra en studie av kvinnors respektive mäns 

lönesamtal, om dessa skiljer sig åt och då titta närmare på de kriterier som används i lönesamtalet och 

som skall bilda grund för lönesättningen. Lönesamtalet som lönehöjande forum har inte kunnat 

besvaras i den här undersökningen. Det skulle därför också kunna vara en intressant fråga för eventuellt 

framtida forskning. 
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