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Förord 

Arbetet med denna uppsats har berikat mig med intressanta reflektioner och insyn hur 
lönesättande chefer upplever chefskapet i relation till arbetet med lönesättande samtal.   

Till en början vill jag rikta ett stort tack till min handledare Jonas Axelsson som ställt upp och 
bidragit med tydlig handledning genom hela processen. Jag vill även rikta ett stort tack till 
mina närstående som funnits tillhands och stöttat mig under skrivandet. Slutligen vill jag 
tacka respondenterna som valt att medverka i studien. Utan dem hade inte undersökningen 
varit möjlig att genomföra.  

Victor Skoglund. Karlstad, augusti 2018. 



Sammanfattning 

Titel 
Lönesättande samtal i praktiken - En kvalitativ studie om hur chefer på Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap upplever management med fokus på lönesättande samtal. 
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Victor Skoglund    Jonas Axelsson, Universitetslektor 

Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskap och djupare förståelse av lönesättande chefers 
upplevelser av management med särskilt fokus på arbetet med lönesättande samtal. 

Metod 
Studien är baserad på kvalitativ metod och det empiriska materialet har tagits fram med hjälp 
av semistrukturerad intervjuform. Sammanlagt har 7 intervjuer genomförts och urvalet består 
av lönesättande chefer som arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Resultat och slutsatser 
Undersökningen kommer fram till olika slutsatser angående lönesättande chefs arbete kring 
lönesättande samtal. Resultatet visar att det generella chefskapet innehåller vad bland annat 
Mintzberg (1973), Tengblad (2012), Kanter (1977) och Sayles (1964) kallar för 
managementarbete, eftersom chefskapet upplevs innehålla många och olika arbetsuppgifter, 
hektisk arbetsmiljö, förväntningar från berörda intressenter, långa arbetstider, 
anpassningsförmåga och beslut som ska främja verksamhetens intressen. Vidare visar studien 
att ekonomiska resurser, höga ingångslöner, omplacering till ny tjänst och allmänt 
formulerade lönekriterier försvårar lönesättande chefs arbete med lönesättande samtal. 
Studien skiljer sig något från Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet då cheferna inte 
upplever något ”starkare” kollektiv bland medarbetarna. Däremot kan lönesättningen spegla 
efter hur kollektivavtalen är reglerade med fackförbundet ST, Seko och Saco. Slutligen visar 
studien att det råder maktfördelning till fördel cheferna enligt Korpis (1978) teori om makt 
och konflikt eftersom chefen, arbetsgivaren, är den beslutsfattande parten att påverka 
medarbetarens nya lön. 
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Abstract 

Title 
Pay setting conversations in practice - A qualitative study on how managers at the Swedish 
Civil Contingencies Agency experience management regarding pay setting conversations. 
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Aim 
The aim of this study is to gain knowledge and a deeper understanding of pay setting 
managers´ experiences of management with a particular focus on the work of pay setting 
conversations. 

Method 
The study is based on qualitative methodology and the empirical material has been developed 
using semistructured interviews. A total of 7 interviews have been conducted and the selection 
consists of pay setting managers who work at the Swedish Civil Contingencies Agency. 

Results and conclusions 
The study reveals different conclusions regarding the pay setting managers´ work with pay 
setting conversations. The result shows that the general leadership includes what Mintzberg 
(1973), Tengblad (2012), Kanter (1977) and Sayles (1964) calling for management work, 
because the leadership is perceived to contain many and different tasks, hectic working 
environment, stakeholder expectations, long working hours, adaptability and decisions to 
promote the company’s interests. Furthermore, the study results that financial resources, high 
entrance salary, redeployement of position and generally formulated salary criteria 
complicating pay setting managers´ work with pay setting conversations. The study differs 
somewhat from Lysgaard's (1985) theory of the labor collective, since the managers do not 
experience any ”stronger” collective among the employees. On the other hand, the pay setting 
can reflect how collective agreements are regulated with the trade union ST, Seko and Saco. 
Finally, the study results that there is power distribution to the advantage of the leaders 
according to Korpi's (1978) theory of power and conflict because the manager, the employer, 
is the decision-making part to influence the employees´ new salary. 
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1.  Inledning 
Lön är bland det tydligaste ”kvittot” på utfört arbete och den främsta orsaken till varför 
människor säljer sin arbetskraft. Därmed utgör lön en ständigt het fråga på arbetsmarknaden. 
Lönesättande samtal är en individuell lönesättningsmetod där ny lön bestäms mellan 
lönesättande chef och medarbetare. Lönesättande samtal skiljer sig på så sätt från den 
”traditionella” modellen, då medarbetarnas löneutveckling förhandlas fram kollektivt. 
Individuell lönesättning har tillämpats i drygt 20 år i Sverige men denna typ av lönebildning 
har inte alltid funnits på svensk arbetsmarknad. Lönebildningen har påverkats historiskt av 
olika faktorer. Under 1930-talet växte en särskild svensk modell fram, idag benämnd som den 
svenska modellen. Denna modell har senare förknippats med ett långt socialdemokratiskt 
regeringsinnehav från år 1932 till 1976. Den svenska modellen avser ett samordnat och 
arbetsfredsbevarande agerande på arbetsmarknaden. Den kunde utvecklas på grund av 
Sveriges goda ekonomi då Sveriges neutralitet under världskrigen gynnade svensk industri 
och blev början på en nationell ekonomisk tillväxt (Magnusson 2017). Svenska modellen 
kunde också utvecklas genom ett samspel mellan arbetsmarknadens parter vilka är 
arbetarrörelsens centrala fackförening Landsorganisation (LO) och Svenska 
arbetsgivarföreningen (SAF), idag Svenskt Näringsliv. LO och SAF har samarbetat historiskt 
för sina intressen, vilket har hjälpt till att bilda och forma den svenska modellen. Efter en 
turbulent tid av starka motsättningar mellan arbetstagare och arbetsgivare på 
arbetsmarknaden, förhandlade LO och dåvarande SAF år 1906 fram ett avtal som kallas 
Decemberkompromissen. Decemberkompromissen handlade om att arbetsgivarna erkände 
arbetarnas rätt att inträda i fackföreningar, den fria föreningsrätten, och i gengäld erkände 
fackföreningarna arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet. Detta utgjorde grunden för 
kollektivavtalssystemet (Lundh 2010). Dock fortsatte konflikterna mellan arbetstagare och 
arbetsgivare vilket ledde till att ett nytt huvudavtal tecknades mellan LO och SAF år 1938, 
Saltsjöbadsavtalet. Magnusson (2017) menar att Saltsjöbadsavtalets syfte var att parterna 
skulle lösa konflikter och reglera förhållanden på arbetsmarknaden utan statlig inblandning. 
Man ville skapa en förhandlingskultur istället för en strejkkultur på den svenska 
arbetsmarknaden.  

Vidare menar Magnusson (2017) att Decemberkompromissen och Saltsjöbadsavtalet var 
betydande händelser som påverkade den solidariska lönepolitiken. Av både ideologiska och 
ekonomiska skäl ville parterna införa lika lön för likvärdigt arbete snarare än beroende på 
lönsamheten inom organisationen. Den solidariska lönepolitiken stärkte centralismen mellan 
LO och SAF och därmed inleddes centrala förhandlingar om lön. Under 1970-talet skakas den 
svenska modellen om genom oljekris, inflation, ökad arbetslöshet och globalisering i världen. 
Detta underminerade statens möjligheter att distribuera välfärden och full sysselsättning. 
Under dessa tider lyckades arbetsgivarna, genom borgerligt samarbete, ställa krav på 
avreglering av arbetsmarknaden samt krav på decentraliserade löneförhandlingssystem. 
Globaliseringen under 1980-talet påverkade svenska industrins konkurrenskraft och svensk 
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ekonomi blev allt mer beroende av internationella förhållanden, vilket var grunden för 
bildandet av Industriavtalet som facken och arbetsgivarna slöt år 1997. Karlsson et al. (2014) 
menar att de viktigaste inslagen i avtalet är att den konkurrensutsatta industrin ska vara 
löneledande och därmed bestämma storleken på de årliga lönekostnadsökningarna som sedan 
ska fördelas lokalt. Lönebildningsutvecklingen har därmed gått från ytterst centraliserade 
avtal till lokal lönebildning, vilket gör att lönesättande samtal blir aktuellt.  

Karlsson et al. (2014) menar att Industriavtalet genererar större handlingsfrihet mellan 
parterna, arbetsgivare och fackförbund, genom decentraliserade löneförhandlingar på lokal 
nivå. Detta uppmanar parterna att välja en lönebildningsmetod som behagar parternas 
intressen och passar bäst in på respektive verksamhet. Arbetsgivarverket (2010) menar att 
lönesättande samtal har blivit en allt mer vanlig lönesättningsmetod på den svenska 
arbetsmarknaden under 2000-talet. Detta för att arbetsgivare vill bland annat kunna erbjuda 
attraktiva villkor i konkurrensen om arbetskraft. Bauman (2002) styrker detta då han menar 
att det skett en förskjutning från ett rättvist samhälle där alla betraktas lika, till ett samhälle 
fyllt av olika slags rättigheter individen kan utkräva. Vidare pekar Bauman (2002) på att 
individer är trötta på att bli behandlade utifrån ett kollektivt perspektiv. Den individualistiska 
trenden visar sig även inom den fackliga organisationsgraden, som minskat både i svensk 
privat sektor mellan år 2006 - 2013 (Karlsson et al. 2014) som hos LO i allmänhet, som i en 
rapport (Landsorganisationen 2016) beskriver att den totala fackliga organisationsgraden 2016 
uppgick till 70 procent. Detta är den lägsta nivå som uppmätts på många år. Den 
individualistiska trenden tenderar även att bli mer vanlig utanför Sverige. Nilsson och Ryman 
(2005) menar att organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 
konstaterade 1995 att hos deras medlemsländer ökar användandet av individuell lönesättning 
inom offentlig sektor, vilket även sker nationellt (Medlingsinstitutet 2006, 2016).  

1.1.  Problemformulering  
Det råder olika åsikter för hur lönesättning ska ske i praktiken på den svenska 
arbetsmarknaden. Under år 2014/2015 undersökte TNS/Sifo på uppdrag av Svenskt 
Näringsliv hur LO-medlemmar vill att deras lön ska bestämmas. I rapporten från Svenskt 
Näringsliv (2015) framkom det att 70 procent av LO-medlemmarna vill att ansvar, prestation, 
kompetens och arbetsresultat ska ligga till grund för deras lönesättning, vilket går i linje med 
hur lön regleras enligt individuell lönesättning. Annika Aronsson (2015), 
avdelningsordförande i Fackförbundet ST, ser dock kritiskt på individuell lönesättning och 
uttrycker sig följande. ”Lönesättande samtal innebär en försvagning av fackets möjligheter att 
påverka medlemmarnas löneutveckling.” Aronsson (2015) beskriver vidare att arbetsgivarna 
har ambitionen att utvidga maktinnehavet och individualisera löneprocessen så långt som 
möjligt. Fackförbundet kopplas dock in om parterna inte kommer överens. Däremot tror 
Aronsson (2015) att ursprungligt löneförslag blir oförändrad även om fackförbundet kopplas 
in för förhandling med arbetsgivaren. För skulle lönen justeras efter sådan förhandling faller 
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själva grundtanken med lönesättande samtal, att ny lön regleras endast mellan chef och 
medarbetare. I en artikel från Publikt svarar Britta Lejon (2015), förbundsordförande i 
Fackförbundet ST, på denna kritik och menar att det är ST-medlemmarna själva som valt 
metoden lönesättande samtal. Lejon (2015) menar att medlemmarna kan välja 
förhandlingsmodell för lön, antingen kollektivavtalsförhandling eller individuell lönesättning 
i form av lönesättande samtal. Vidare framkommer det i artikeln att Fackförbundet ST:s 
medlemmar har olika uppfattningar om vilken lönemodell som anses bäst, däremot föredrar 
fler än hälften lönesättande samtal. Lena Gunnars (2013) skriver i en artikel från Lag & Avtal 
och menar att Saco:s ordförande Göran Arrius ser individuell lönesättning som framtidens 
lönesättningsmetod och att det ställer nya krav på fackförbundet. Fackförbundens ombudsmän 
behöver bli rådgivare i stället för förhandlare. Detta bygger Ann-Charlotte Viklund (2004) 
vidare på i en artikel från Publikt och menar att de flesta undersökningar styrker individuell 
lönesättning men att det råder missnöje för hur detta sköts i praktiken. Viklund (2004) menar 
därför att de anställda bör vara med och utforma lönekriterierna för att systemet i allmänhet 
och individuell lönesättning i synnerhet ska bli legitimt. Detta förutsätter en bättre facklig 
aktivitet bland statliga arbetsplatser.  

Zlata Music (2009) har i sin studie undersökt hur statliga chefer upplever individuell 
lönesättning. Studien resulterade i att lönekriterierna är för allomfattande och ger på så sätt 
inte tillräckligt tydlig vägledning när lönesättande chef ska bedöma respektive medarbetares 
löneutveckling. Cheferna upplevde också bedömningsprocessen som utmanande, detta 
eftersom medarbetare kunde få snedvridet lönepåslag på grund av höga ingångslöner vid 
nyrekrytering, personer som bytt tjänster inom myndigheten samt föränderligt marknadsläge. 
Bedömningsprocessen ställde också krav på opartiskhet för att enbart bedöma medarbetarens 
prestation, vilket blev utmanande då chefer inte alltid hade god inblick kring medarbetarnas 
arbete. Cheferna hade även svårt med uppriktigheten för att inte såra medarbetarna kring 
arbetet med individuell lönesättning. Musics (2009) studie uppmärksammar chefers 
komplexitet vid individuell lönesättning vilket väcker intresse att ta reda på mer kunskap i 
ämnet. Även Neu (2006) och Hellgren et al. (2017) belyser behovet av att öka förståelsen för 
lönesättande chefs roll, då individuell och prestationsrelaterad lönesättning är en mycket liten 
empirisk beforskad löneform. Detta belyser vikten av att ständigt studera och ”ifrågasätta” 
individuell lönesättning för att säkerställa kvaliteten på den svenska arbetsmarknaden. Med 
detta som bakgrund blir denna studie aktuell som ska undersöka hur chefer på Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap upplever chefskapet i relation till arbetet med lönesättande 
samtal. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet som har till 
uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB 
tillämpar lönesättande samtal med anställda som är knutna till fackförbunden Saco, Seko och 
Fackförbundet ST. MSB har arbetat fram en modell som fungerar som en guide för hur arbetet 
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ska bedrivas med lönesättande samtal. Modellen utgör fem steg kring processen lönesättande 
samtal, vilka framgår i följande figur. 



 

Utvecklingssamtalet syftar i stort till att sätta upp individuella mål för respektive medarbetare. 
Dessa mål ska upprätthållas med hjälp av en löpande dialog mellan medarbetare och 
lönesättande chef. I utvärderingssamtalet följs målen upp för hur väl medarbetaren har 
uppfyllt dessa, utan att diskutera lön. Nästa samtal är det lönesättande samtalet, då presenterar 
chef ny lön med tydlig koppling till utvärderingssamtalet. Slutligen, när parterna är överens, 
betalas ny lön ut. 

1.2.  Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskap och djupare förståelse av lönesättande chefers   1

upplevelser av management med särskilt fokus på arbetet med lönesättande samtal. 

Studiens frågeställningar presenteras i slutet av teoriavsnittet. Detta på grund av att teoriavsnittet 
kan utöka förståelsen för frågeställningarna.   

1.3.  Begreppsförklaringar  
När det talas om lön, dyker det oftast upp olika begrepp inom området. Jag kommer förklara 
begreppen lönebildning, lönesättning och sist lönesättande samtal för att skapa tydlighet i 
begreppens definition som behandlas genom uppsatsen.   

Lönebildning 
Karlsson et al. (2014) menar att lönebildning handlar om den process som bestämmer lönerna 
på arbetsmarknaden. Lönebildning innefattar hela systemet med kollektivavtal och 
lönenormering där arbetet prissätts och värderas. Lönebildning innebär många gånger ett 
kollektivt perspektiv med förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. 
Karlsson et al. (2014) menar att lönebildningen kan vara alltifrån helt centrerad till helt lokal 
för kollektivavtalsbundna företag och verksamheter. Lokal lönebildning kan både innefatta 
individuell som kollektiv lönesättning, beroendes på vilken lönemodell berörda parter 
(arbetsgivare och fackförbund) har förhandlat fram. Det framgår från Medlingsinstitutet 

 När respondenternas chefskap behandlas i uppsatsen kommer begreppet chef att användas. Begreppet 1

manager används endast i relation till vald teori för att respektera författarna som använder manager 
kopplat till chefskap.
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Figur 1: MSB:s steg kring processen lönesättande samtal (bilaga 2, 2017:2).



(Medlingsinstitutet årsrapport 2016:13) att 69 procent av alla anställda i Sverige mellan 
åldrarna 16 - 64 år täcktes av kollektivavtal under 2015. Dessa siffror visar antalet anställda 
som innefattas av utvecklande lönebildning. Arbetskraft som inte innefattas av kollektivavtal, 
använder sig av en lokal eller så kallad ”företagsnära lönebildning”. I sådana fall har 
arbetsgivaren utökad makt att besluta om de anställdas lönebildning, och därmed de anställdas 
löneutveckling. Lönebildningen påverkas av lagstiftningen om kollektivavtal men också av 
partsrelationerna i övrigt (Karlsson et al. 2014).   

Lönesättning  
Karlsson et al. (2014) menar att lönesättning handlar om den process att förhandla fram vilken 
lön arbetstagarna ska ha, vilket kan ske både på ett individuellt och kollektivt 
tillvägagångssätt. Det är också viktigt att skilja på lönesättning vid anställning, olika 
befattningar och vid lönerevision. Ur ett kollektivt perspektiv kan lönesättningen vara mer 
standardiserad där flera av de anställda lönesätts på ett likartat sätt, medan individuell 
lönesättning sker med hjälp av förhandlingar mellan lönesättande chef och anställd. Nilsson 
och Ryman (2005) instämmer med Karlsson et al. (2014) och menar att den traditionella 
betydelsen av individuell lönesättning handlar om att medarbetarens löneutveckling ska 
bestämmas utifrån främst tre faktorer: arbetskrav, arbetsprestation och duglighet. Även 
faktorer som formell utbildning och marknadsförhållanden ska vägas in i bedömningen. 
Nilsson och Ryman (2005) anser också att individuell lönesättning innebär att lönesättande 
chef har stort inflytande över medarbetarnas löneutveckling. Det inflytandet kan variera 
alltifrån att ge enskilda förslag om lönepåslag till att fastställa respektive medarbetares 
löneutveckling. Dock menar Nilsson och Ryman (2005) att chefen inte kan göra helt som den 
vill. Lönehöjningen måste många gånger anpassas efter löneprofiler som är utarbetade av 
företagsledning eller personalavdelning. Lönesättande chef måste även ta hänsyn till 
lönebildningen i verksamheten i stort samt fackens synpunkter. 

Lönesättande samtal 
Nilsson och Ryman (2005) menar att lönesättande samtal handlar om att lönen bestäms utifrån 
en dialog mellan medarbetare och lönesättande chef. Det lönesättande samtalet grundar sig i 
vissa fall i ett tidigare utvecklings- eller medarbetarsamtal. I utvecklingssamtalet sätts olika 
mål och kriterier upp för att sedan utvärderas och bli lönegrundande i det lönesättande 
samtalet. Detta går i linje med arbetsgivarverkets (Arbetsgivarverket 2008) rapport som 
menar att medarbetarens arbetsuppgifter och resultat ska ligga till grund för löneutvecklingen. 
En lönesättningsmetod som möjliggör chefens arbete att tydligt förmedla förväntningar och 
krav samt vad hen är nöjd respektive missnöjd med kring medarbetarens arbete. Och 
medarbetaren har i sin tur givetvis möjlighet att ge sin syn på saken och besvara chefs 
synpunkter kring arbetsprestation i relation till löneutvecklingen. Inom processen lönesättande 
samtal kommer slutligen medarbetare och lönesättande chef överens om ny lön.  
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Kommer däremot inte parterna, medarbetare och lönesättande chef, överens om ny lön kan 
frågan avgöras i ett nästa steg i förhandling mellan arbetsgivaren och fackförbundet. Detta 
eftersom det är arbetsgivaren och berört fackförbund som kommit överens om att lönesättande 
samtal skall tillämpas på arbetsplatsen (Arbetsgivarverket 2008).  

1.4.  Uppsatsens disposition 
Inledningsvis kommer tidigare forskning att presenteras som behandlar ämnet om individuell 
lönesättning. Därefter framförs kapitlet teoretiska utgångspunkter med avstamp i tre olika 
perspektiv. Dessa perspektiv svarar för management-, makt och konflikt- samt 
kollektivperspektivet. I slutet av teoriavsnittet presenteras fyra frågeställningar utifrån 
studiens syfte. Vidare framförs metodavsnittet för hur undersökningen har gått till. Det följs 
av studiens resultat- och analysavsnitt där insamlat material kommer att presenteras med 
kopplingar till utvalda teorier samt tidigare forskning. Sista kapitlet består av en 
sammanfattande analys där det förs en diskussion kring ämnet samtidigt som studiens 
slutsatser presenteras. 
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2.  Tidigare forskning 
Detta kapitel presenterar tidigare forskning och består av tre artiklar som behandlar ämnet 
individuell lönesättning. Jag har valt dessa artiklar då de belyser komplexiteten vid 
tillämpning av individuell lönesättning i praktiken samt att generera till ökad förståelse för 
min studie om lönesättande samtal. 

Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära 
lönesättning 
Svenskt Näringsliv (Hellgren et al. 2017) har tillsammans med Stockholms universitet 
publicerat rapporten Lön, motivation och prestation: Psykologiska perspektiv på 
verksamhetsnära lönesättning. Rapportens syfte är att beskriva kunskapsläget vad gäller 
individuell lönesättning, samt vad denna form kan innebära för lönesättande chef och 
medarbetare. Rapportens metod är en kunskapssammanställning från både svensk forskning 
(forskningsartiklar, rapporter och doktorsavhandlingar) och internationell forskning. 
Rapportens resultatet visar att det är av vikt att bägge parter, lönesättande chef och 
medarbetare, är införstådda i tydliga bedömningskriterier vad gäller medarbetarens 
löneutveckling. Parternas förståelse för bedömningskriterierna är angeläget då resultat från 
tidigare forskning har visat att chefer har haft det svårt att tillämpa lönekriterier eller väga 
lönekriterierna rätt i sina bedömningar av medarbetarens arbetsprestation (Hellgren et al. 
2017). Hellgren et al. (2017) menar vidare att det finns studier som visar att det skiljer sig 
mellan lönesättande chefer kring bedömningen av medarbetarnas arbetsprestation. Därmed 
blir det viktigt att lönesättande chefer får tydliga lönekriterier, utbildning, träning i 
lönesättning, dialog med andra chefer och aktivt stöd från arbetsgivaren. Med detta som 
bakgrund blir det intressant att studera hur cheferna i MSB:s organisation arbetar med 
bedömning av medarbetarens arbetsprestation.   

Vidare resulterar rapporten (Hellgren et al. 2017) att chefens roll och kännedom om 
medarbetarens arbetsprestation är betydande för att kunna göra en bra och rättvis bedömning. 
Chefen bör alltså ha möjlighet att arbeta nära sina medarbetare för att se vad medarbetarna 
faktiskt åstadkommer i sitt arbete. Detta leder också till att medarbetarna förstår på vilka 
grunder de blivit bedömda. Återkopplingen (feedback) på medarbetarens arbetsprestation eller 
grad av måluppfyllelse bör också ske kontinuerligt, samt att återkopplingen gäller sak och inte 
person. Författarna (2017) menar att återkopplingen bör vara konkret, saklig samt relatera till 
individens beteende i en specifik situation (arbetsutförandet) och inte handla om individen i 
största allmänhet. Återkopplingen bör innehålla konstruktiva förslag på förbättrat beteende 
och att återkopplingen kommer nära i relation till arbetsutförandet, som gäller en specifik 
händelse, och inte vara generell som exempelvis sammanfatta flera olika situationer och 
tillfällen. Detta tyder på att chefen behöver kunna utöva ”närmare” ledarskap gentemot sina 
medarbetare för möjligheten att kunna ge kontinuerlig återkoppling relativt ofta och att inte 
samla ihop återkoppling ”i en klump” som återförs till medarbetaren vid några enstaka 
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tillfällen. Även detta är intressant att undersöka närmare för hur cheferna på MSB arbetar med 
kontinuerlig dialog gentemot sina medarbetare.  

Lönesättning i praktiken: En studie om chefers handlingsutrymme 
Elisabeth Neus (2006) avhandling handlar om chefers handlingsutrymme vid lönesättning. 
”En central utgångspunkt för undersökningen är att chefer betraktas som sociala aktörer vilket 
påverkar deras handlingsutrymme” (Neu 2006:9). Med detta menar Neu (2006) att chefers 
handlingar både möjliggörs samt begränsas då arbetet utförs i oftast ständig interaktion med 
andra människor. Chefen är som en social aktör och befinner sig inom en organisation med 
sociala system som exempelvis innefattas av normer, värderingar och tankemönster. Dessa 
normer, värderingar och tankemönster är något som kommer till uttryck då människor 
interagerar med varandra, vilket skapar sociala system. Sociala system bildar i sin tur 
kognitiva och moraliska regler vilket påverkar chefens arbete, d.v.s. exempelvis 
handlingsutrymme vid individuell lönesättning.   

Avhandlingen genomfördes med hjälp av intervjuer på 24 första linjens chefer på en 
tillverkningsindustri vid namn Flextronics i Västerås. Avhandlingen syftar till ”att undersöka 
hur chefens handlingsutrymme under lönesättningsarbetet påverkas av olika uppsättningar 
regler och resurser” (Neu 2006:10). Neus (2006) avsikt med avhandlingen är att öka 
förståelsen för lönesättning som en chefsuppgift och bidra med kunskap om den komplexa 
situation som chefer befinner sig i under lönesättningsarbetet. Individuell och 
prestationsrelaterad lönesättning är en löneform som ställer höga krav på lönesättande chef då 
denne har det huvudsakliga ansvaret för uppgifterna prestationsbedömning, lönesättning och 
lönesamtal. Avhandlingens resultat visar att lönesättning är en komplex uppgift för 
lönesättande chef och kommer fram till tre slutsatser, vilka presenteras i kommande stycken.  

Första slutsatsen handlar om att chefen kan påverka sitt handlingsutrymme under 
lönesättningsarbetet. Chefen har en förmåga att både kunna öka som minska 
handlingsutrymmet. Resultat visar att chefer ökar sitt handlingsutrymme genom att ifrågasätta 
andra aktörers agerande och på så vis argumenterar för sin åsikt. När det å andra sidan 
kommer till att minska handlingsutrymmet kan det göras i interaktion med andra chefer. Neu 
(2006) ger ett exempel på detta då chefer genom interaktion med varandra diskuterar och 
jämför varandras lönesättningsarbete. De skapar egna normer mellan varandra för vilket 
lönesättningsarbete som är det ”rätta”. Detta skapar också insyn i den enskilde chefens 
lönesättningsarbete och genom detta agerande inskränks chefens kontroll över lönesättningens 
resultat. Ett annat exempel som begränsar och styr chefernas handlingsutrymme är ett 
databaserat lönesystem som cheferna själva deltagit i att utforma. Cheferna måste på så sätt 
anpassa sig till det databaserade lönesystemet och sätta lön utifrån systemets kriterier, och 
därmed frångås möjligheten till att kunna göra en egen bedömning.  Vidare menar Neu (2006) 
att organisationens struktur kan påverka chefernas handlingsutrymme i den mening vilken 
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hierarkisk position chefen har i organisationen. Chefer som befinner sig ”högre upp” i 
organisationens hierarki, exempelvis tjänstemannachefer, tenderar att ha generellt mer 
resurser och därmed bättre förmåga att kunna utöva mer makt jämfört med chefer lägre ned i 
hierarkin, exempelvis produktionsledare. Anpassning till sociala system är en annan faktor 
som kan inskränka chefens handlingsutrymme då det bildas normer och värderingar i 
organisationen som chefen i sin tur behöver bejaka vid lönesättningsarbetet. På så sätt tvingas 
chefen att agera och handla på ett visst sätt på grund av att det sociala systemet framhäver det 
beteendet hos chefen. Med detta som bakgrund menar Neu (2006) att chefernas 
handlingsutrymme är en faktor som kan påverka arbetet med individuell lönesättning. Till 
skillnad från Neus (2006) avhandling som är genomförd på ett privat företag är det också 
intressant att studera chefers handlingsutrymme vid lönesättning inom exempelvis offentlig 
sektor då verksamheterna kan skilja sig åt i storlek, kultur och värderingar etc, vilket kan bli 
angeläget då denna studie kommer att genomföras på MSB med möjlighet till jämförelser.  

Avhandlingens andra slutsats handlar om att olika handlingsalternativ kan framstå som 
adekvata eller likvärdiga i sammanhang när aktörer i en beslutssituation ställs inför olika 
uppsättningar regler och resurser. Syftet med individuell och prestationsrelaterad lönesättning 
menar Neu (2006) handla om normen lön ska baseras på prestation. Men denna norm kan 
komma att frångås då lönesättande chef ger andra normer företräde som exempelvis att ge en 
medarbetare som har bra förutsättningar på arbetsmarknaden högre lön med avseende att den 
personen inte ska lämna verksamheten. Medarbetarens förutsättningar på arbetsmarknaden 
har alltså ingenting med dennes arbetsprestation att göra. Denna handling betraktas inte heller 
som något felaktigt, utan ett acceptabelt handlingsalternativ i situationen och därav framstår 
handlingsalternativet som adekvat. På så sätt behöver inte en uppsättning regler och resurser 
ha företräde, lön baseras på prestation, utan aktörer kan ställas inför olika 
handlingsutrymmen som kan framstå som lika meningsfulla.  
Lönesättande chefs handlingsutrymme kan också variera beroendes på vilken yrkesgrupp som 
ska lönesättas. Lönesättningstraditionerna skiljer sig något från kollektivanställda och 
tjänstemän. Exempelvis följer cheferna ett datoriserat lönesystem då medarbetare ska 
lönesättas tillhörande Industrifackförbundet Metall. Vid det lönesättningsarbetet blir 
gemensamma bedömningskriterier mer påtagliga och dessutom jämförs och diskuteras 
lönerna mellan medarbetarna. Till skillnad från Industrifackförbundet Metalls medlemmar 
begränsas inte handlingsutrymmet i lika hög grad för tjänstemännens chefer. Dessa chefer 
upplever mer ”frihet” kring lönesättningsarbetet då de inte har gemensamma 
bedömningskriterier och där lönen inte jämförs och diskuteras mellan medarbetarna, samt att 
chef kan påverka löneskillnaderna om det bedöms som nödvändigt. Detta påvisar att normen 
om lön ska baseras på prestation kan utmanas av principer som efterföljer 
lönesättningstraditionerna. I vissa fall kan löneförhöjning göras med argument som 
exempelvis att någon ”halkat efter”, vilket är ett argument som både förekommer och 
accepteras hos fackliga representanter och cheferna själva.  
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Avhandlingens tredje och sista slutsats menar Neu (2006) handla om att tillämpningen av 
individuell och prestationsrelaterad lönesättning är komplex och ofta blir resultatet inte som 
lönesättande chef avsett. I avhandlingen uppmärksammar Neu (2006) chefernas generellt 
positiva inställning till individuell och prestationsrelaterad lönesättning, trots att cheferna kan 
se den som besvärlig i praktiken. Detta eftersom cheferna kan uppleva löneskillnaderna som 
väldigt små och därmed kan metoden upplevas som ”mycket väsen för lite ull” (Neu 
2006:157). Individuell lönesättning upplevs på så sätt ansträngande, tidskrävande och som 
emellanåt kan skapa en viss frustration hos cheferna. Trots att lönesättningen är komplex 
ifrågasätts inte löneformens syften och grundprinciper av cheferna i avhandlingen. 
En förklaring till chefernas positiva inställning till individuell lönesättning tror Neu (2006) 
kan komma ifrån litteratur, arbetsgivarorganisationernas skrifter och annan normativ litteratur 
som driver tesen om att löneformen främjar både medarbetarens samt företagets utveckling. 
Chefernas inställning bekräftar för vad som skrivs i många vetenskapliga undersökningar som 
i sin tur bekräftar löneformens syfte, att den är motiverande för arbetstagaren och som leder 
till ökad produktivitet samt effektivitet. Neu (2006) menar att cheferna upprepar skrifternas 
tre syften om lönedifferentiering, nämligen att belöna, motivera och uppmuntra utveckling. På 
så sätt blir de normerande texterna bärare och förmedlare av tankemönster och normer som i 
sin tur påverkar chefernas uppfattningar. Därmed ifrågasätts inte löneformen då den eventuellt 
håller på att institutionaliseras. Dessa tankemönster och normer som löneformen är bärare av 
blir givet tagna och förändras således långsamt. Även om cheferna i avhandlingen ser 
individuell och prestationsrelaterad lönesättning som komplex och problematisk lägger Neu 
(2006) märke till deras inställning samt övertygelse till löneformens positiva effekter.  

Ovannämnda slutsatser visar att cheferna påverkas av olika uppsättningar regler och resurser 
parallellt, vilket leder till att handlingsalternativet inte är självklart för chefen. På så sätt 
existerar andra tankemönster och normer parallellt, med individuell och prestationsrelaterad 
lönesättning, vilket ibland kan vägleda chefernas handlingar. Med detta som bakgrund 
uttrycker sig Neu (2006:159) på följande sätt. ”Cheferna är således i teorin övertygade om den 
individuella och prestationsrelaterade lönesättningens förtjänster, men agerar i praktiken 
emellanåt utifrån andra övertygelser.”  
Det framkommer även andra bekymmer när lönesättning sker i praktiken. Lönernas historik 
upplevs som ett hinder och problematiserar chefernas bedömning vid lönesättningen. 
Lönernas historik i den mening medarbetarnas lönenivåer som åstadkommits över tid 
återspeglar tidigare befattningar, ansvarsområden och ackumulerade löneförhöjningar. Dessa 
befintliga lönenivåer överensstämmer inte alltid med lönesystemets modell. Konsekvensen av 
detta utgör att en medarbetare kan ha högre lön än vad lönesystemet anger vilket kan göra det 
svårt att belöna en väldigt duktig person om den personen redan har högre lön än vad 
lönesystemet anger. Ett exempel menar Neu (2006) handla om att medarbetare, som tidigare 
varit chefer, har fått behålla sin chefslön. Chefslönen skapar stora löneskillnader i jämförelse 
med andra medarbetare som utför samma typ av arbete. Ett annat hinder är kollektivavtalens 
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konstruktion. ”Samtidigt som man tillämpar individuell och prestationsrelaterad lönesättning 
där medarbetarens prestation ska avgöra löneförhöjningens storlek lämnas det i 
kollektivavtalet endast ett litet ekonomiskt utrymme för detta ändamål” (Neu 2006:159). 
Förhandlingarna mellan företaget och fackförbunden om hur pengarna ska fördelas påverkar i 
sin tur löneformen, vilket skapar motstridigheter samt oönskade konsekvenser kring 
lönesättningsarbetet.   

Neus (2006) slutsatser uppmärksammar lönesättande chefs komplexitet vid individuell 
lönesättning. Cheferna påverkas av faktorer som handlingsutrymme, olika uppsättningar 
regler och resurser, lönernas historik, kollektivavtalens konstruktion samt chefernas positiva 
inställning till löneformen trots att de bemöter bekymmer och hinder vid lönesättning i 
praktiken. Detta väcker frågor och funderingar för hur individuell lönesättning ser ut bland 
olika organisationer med varierande strukturer, sociala system, normer och värderingar. Detta 
blir intressant att beakta i denna studie kring chefernas arbete med individuell lönesättning på 
MSB.  

Att få vad man förtjänar: Rättviseupplevelser i samband med individuell lönesättning 
Sista artikeln handlar om rättviseupplevelser i samband med individuell lönesättning. 
Andersson-Stråberg et al. (2005) menar att individuell lönesättning fick sitt genombrott i 
offentlig sektor i början av 1990-talet. Individuell lönesättning ska främja individens 
arbetsprestation men för att metoden ska fungera som ett styrmedel behöver de anställda 
acceptera lönefördelningen samt uppleva att lönesättningen sköts på ett rättvist sätt. Studiens 
syfte ”är att ta reda på vilka faktorer som kan bidra till individers upplevelser av rättvisa i 
lönesättningsprocessen” (Andersson-Stråberg et al. 2005:93). Studien genomfördes med hjälp 
av enkät på slumpmässigt urvalda sjuksköterskor och undersköterskor i Sverige. 589 personer 
besvarade enkäten och andelen kvinnor svarade för 89 procent. Studien genomfördes med 
hjälp av fyra huvudkategorier vilka är procedurmässig-, distributiv-, mellanmänsklig- och 
informativ rättvisa. Procedurmässig rättvisa handlar om i vilken grad respondenten anser att 
lönesättningen har tillämpats på ett konsekvent tillvägagångssätt. Distributiv rättvisa svarar 
för i vilken grad lönen står i relation till det arbete respondenten faktiskt utför. 
Mellanmänsklig rättvisa handlar om relationen mellan respondenten och lönesättande chef. 
Sist handlar informativ rättvisa om respondenten anser att chefens förklaring om 
lönesättningsprocessen varit tillfredsställande. Dessa fyra huvudkategorier presenterades i 
relation till olika faktorer som bakgrundsvariabler, personlighet, arbetsklimat och 
lönefaktorer.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att det främst är arbetsklimat och lönefaktorer som bidrar 
till individers rättviseupplevelser. Vidare menar Andersson-Stråberg et al. (2005) att slutsatsen 
är inget nytt, utan det stöds av tidigare forskning inom området ”som hävdar att ett rättvist 
och väl avvägt lönesystem ingår tillsammans med ett gott arbetsklimat som en naturlig del i 
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en positivt präglad arbetsplatskultur” (Andersson-Stråberg et al. 2005:104). Dock menar 
Andersson-Stråberg et al. (2005) att man bör förhålla sig kritisk till studien då möjligheten till 
generalisering av resultatet till andra yrkesgrupper är begränsade. Detta eftersom det är en 
tvärsnittsstudie, som i framtiden bör innehålla en jämnare könsfördelning samt innehålla 
undersökningar från olika yrkesområden. Det går heller inte att dra några slutsatser angående 
sambandsinriktningar, på grund av att en positiv upplevelse av rättvis lön skulle förmodligen 
påverka arbetsklimatet på ett positivt sätt och vise versa. Trots dessa begränsningar visar 
resultatet att upplevelsen av rättvis lönesättning förekommer då arbetsklimatet präglas av god 
återkoppling på utfört arbete samt goda möjligheter till självständighet och jämställdhet i 
lönefrågor.    

Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis resulterar ovannämnda rapporter att arbetet med individuell lönesättning 
är komplext. Det är många faktorer som kan påverka kvaliteten av arbetet med individuell 
lönesättning. Hellgren et al. (2017) pekar på att det är viktigt att cheferna får tydliga 
lönekriterier, utbildning, träning i lönesättning dialog med andra chefer och aktivt stöd från 
arbetsgivaren. Ett resultat som Neu (2006) i sin tur ser kritiskt på, då hon menar att tydliga 
lönekriterier och dialog med andra chefer kan tendera att minska lönesättande chefs 
handlingsutrymme eftersom detta skapar ett mönster av att vederbörande bör handla likvärdigt 
efter hur de andra cheferna handlar vid  individuell lönesättning. Neu (2006) pekade också på 
att lönernas historik och kollektivavtalens konstruktion kan försvåra arbetet med individuell 
lönesättning och något som är intressant att koppla till denna studie inom MSB. Vidare menar 
Hellgren et al. (2017) att chefens kännedom om medarbetarens arbetsprestation är betydande 
för att kunna göra en bra och rättvis bedömning. Detta trycker Andersson-Stråberg et al. 
(2005) också på då goda rättviseupplevelser vid individuell lönesättning är förenat med god 
återkoppling på utfört arbete i arbetsklimatet.        

Vidare påstår Neu (2006) att individuell och prestationsrelaterad lönesättning är en mycket 
liten empirisk beforskad löneform. Hellgren et al. (2017) framhäver även att chefens roll vid 
lönesättning är ett ämne som behöver undersökas mer. Det krävs mer forskning för hur 
lönesättande chefer hanterar utmaningar som individuell lönesättning innebär, vilket belyser 
vikten och angelägenheten för min studie inom MSB. Lönesättande chef har ett stort ansvar 
över medarbetarnas löneutveckling vilket ställer krav på att det lönesättande samtalet fungerar 
som det är tänkt i praktiken. För att lönekriterierna ska bli så objektiva som möjligt blir det 
också viktigt att göra sakliga bedömningar och ha kontinuerlig dialog och insyn i respektive 
medarbetares arbete. Därmed innehåller detta avsnitt, tidigare forskning, relevanta slutsatser 
som är viktiga att ständigt följa upp i modernare tid för hur arbetet sköts kvalitetsmässigt 
kring individuell lönesättning. Detta blir ännu mer angeläget då individualismen tenderar att 
öka i svenska samhället där individuell lönesättning blir allt vanligare på svensk 
arbetsmarknad.  
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3.  Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel behandlas teoretiska utgångspunkter som kan kopplas till lönesättande samtal. 
Det kommer att skapas två block med hjälp av Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet. 
Det första blocket representerar det teknisk/ekonomiska systemet, innehållande 
managementperpsektiv. Det andra blocket representerar det mänskliga systemet, innehållande 
kollektivt- och maktresursperspektiv. De teoretiska utgångspunkterna presenteras i relation 
till chefens roll kring arbetet med lönesättande samtal. Teorikapitlet ämnar skapa förståelse 
för kommande resultat- och analyskapitel. 

3.1.  Lysgaards teori om arbetarkollektivet 
Sverre Lysgaard (1985) var professor i sociologi med stort fokus på yrkespsykologi. Inom 
Skandinavisk arbetslivsforskning har Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet blivit 
klassisk förekommande. Teorin tar avstamp i en norsk undersökning som genomförts i en 
massafabrik under 1950-talet som behandlar anställdas motstånd och organisering på 
arbetsplatser. Teorin beskriver tre system han valt att kalla det teknisk/ekonomiska-, det 
mänskliga- och kollektivsystemet. Lysgaard (1985) menar att det är på grund av det teknisk/
ekonomiska- och det mänskliga systemet som frambringar kollektivsystemet, med andra ord 
arbetarkollektivet. Detta kan tydliggöras med hjälp av en figur som Lysgaard (2001) kallar för 
kollision mellan företaget och de anställda. 
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Figur 2: Kollision mellan företaget och de anställda (Lysgaard 2001:145).

Teknisk/Ekonomiska systemet       Mänskliga systemet 
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                                        	                 Buffert: 
                     Kollektivsystem
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	 	 	 	    Skyddat medlemsskap


      



3.2.  Block 1 - Det teknisk/ekonomiska systemet 
Lysgaard (1985) beskriver att det teknisk/ekonomiska systemet utgörs av företaget, det vill 
säga ledningsarbete, mål, organisation av arbete och befattningsstruktur. Ett system där 
företaget ställer ensidiga, omättliga samt obönhörliga krav gentemot sina anställda som 
befinner sig längst ned i organisationshierarkin. Företagets krav är ensidiga eftersom de 
endast handlar om att det ska bidra till ökad effektivitet. Det teknisk/ekonomiska systemet tar 
endast hänsyn till den anställdes arbetsförmåga och inte dennes andra handlingstendenser och 
utvecklingsbehov. De är omättliga i den mening att det aldrig kommer att vara tillräckligt, 
utan snarare kommer det ständigt att krävas mer utav insats, effektivitet och rationalitet hos de 
anställda. Det teknisk/ekonomiska systemet är omättligt i form av arbetsamhet, styrka, 
resultat, snabbhet och så vidare, till skillnad från människan som inte kan vara omättlig utan 
har begränsningar i arbetet. Sist är kraven obönhörliga, i den utsträckning att det finns en risk 
att man som arbetstagare ersätts av någon annan om man inte är tillräckligt effektiv. Alla 
måste vi ha ett jobb för att kunna försörja oss, och som anställd är man mer eller mindre 
tvingad att ingå i det teknisk/ekonomiska systemet för möjlighet till ekonomisk välstånd. 

3.2.1.  Teknisk/ekonomiska systemet utifrån ett managementperspektiv 
Lysgaard (1985) poängterar att det teknisk/ekonomiska systemet utgörs av företaget, 
ledningsarbete, mål etc. Företaget som ställer ensidiga, omättliga samt obönhörliga krav 
gentemot sina anställda. Ett system som främjas av chefer då de följer ledningens direktiv. 
Detta väcker intresset att belysa managementteorier inom det teknisk/ekonomiska systemet, 
då ledarens förmåga att leda sina medarbetare syftar till att gå i linje med företagets intressen. 
Däremot kan begreppet management bli svårdefinierat då begreppet kan enligt Bruzelius och 
Skärvad (2012) betyda olika i olika sammanhang. Bruzelius och Skärvad (2012) menar att 
definitionen av managementbegreppet kan kopplas till bland annat chefsposition, beteckning 
på vad chefer gör, ett kunskapsområde inom akademin då management innehåller teorier, 
modeller och metoder samt värdeskapande ledning och styrning av organisationer. När 
managementbegreppet översätts till svenska kallas det ofta för ledningsarbete. Med detta som 
bakgrund har begreppet ett brett omfång och kan få olika betydelser i en rad olika 
sammanhang. Mintzberg (1989) menar att begreppet management är svårdefinierat och 
behöver förankras i praktiken för att skapa en tydligare förståelse för begreppets innerbörd. 
De som omfattas av managementskap är ofta chefer på olika nivåer i en organisation. 
Managers kan befinna sig på olika nivåer i organisationen, beroende på organisationens 
storlek och hierarki. Bruzelius och Skärvad (2012:15) menar att managers eller chefer kan 
finnas på olika nivåer i främst större och mer omfattande organisationer. Dessa är vanligtvis 
högsta ledningen som utgörs av exempelvis företagsledningen och styrelsen. Mellanchefer/
verksamhetsledare som kan utgöras av marknadschefer, divisionschefer eller fabrikschefer. 
Operativa chefer är vanligtvis verksamhetsledare och kallas i bland för första linjens chefer, 
och på den nivån finner vi arbetsledare, butikschefer, förmän, säljledare, projektledare etc. 
Skiljelinjen mellan dessa nivåer varierar beroendes på organisationens utformning och 
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decentraliseringsgrad. Alla managers kan på så sätt utsättas för att arbeta med lönesättande 
samtal då varje manager ansvarar för respektive medarbetares löneutveckling. Med detta sagt 
kan en manager komma att behöva sätta lön på en annan manager.   

Carlsson (1951) menar att typen av management kan variera utifrån vilken typ av verksamhet 
som managern arbetar i. Det kan vara allt ifrån en mer ”praktisk” verksamhet, exempelvis 
produktion inom industrin, till en organisation som tillämpas inom vetenskapen, exempelvis 
ett lärosäte. Dessa verksamheter skiljer sig något från varandra och därmed utövandet av 
managementskap, vilket leder till att managementbegreppets betydelse kan skilja något. 
Hannaway (1989) pekar på att managerns administrativa arbete jämfört med det praktiska 
arbetet skiljer sig kraftigt åt. Det administrativa arbetet är ofta strukturerat och tydligt för vad 
som skall göras medan arbetet i sig kan vara komplext, dynamiskt och tvetydigt. Det finns 
inga tydliga procedurer, tekniska hjälpmedel eller ritningar som garanterar ett framgångsrikt 
managementarbete. Bruzelius och Skärvad (2012:14) menar att management, ledningsarbete, 
har ett brett omfång som innefattar alla typer av aktiviteter som är knutna till ledningsrollen. 
Att både leda verksamheten och människorna i den. 

Enligt arbetsgivarverkets mall (Arbetsgivarverket 2010: Att leda och styra med individuell lön 
- stöd till dig som är lönesättande chef) skall chefen upprätthålla en kontinuerlig dialog med 
sina medarbetare för att kunna göra en bra och utförlig bedömning för respektive 
medarbetares löneutveckling. Denna bedömning inom lönesättande samtal skall grunda sig i 
en rad olika faktorer som exempelvis ansvar, svårighetsgrad i arbetet, individens resultat och 
skicklighet i förhållande till verksamhetsmålen. Detta tyder på att managern eller chefen 
behöver ha en nära relation med medarbetarna för att arbetet med lönesättande samtal skall 
kunna fullgöra sitt syfte. En relation som snarare bygger på att leda sina medarbetare än att ge 
medarbetarna övergripande direktiv i arbetet. Detta resonemang liknar bland annat Mintzberg 
(1989), Fayol (1916/1964), Hamel (2008), Kotter (1990) och Bennis (1989) inställning till 
managementarbete. Att en managers arbete utsätts och tenderar till att arbeta parallellt med 
sina medarbetare. ”When we think of organization, we think of management” (Mintzberg 
1989:7). Med de orden menar Mintzberg (1989) att organisationer och managementskap hör 
ihop. Detta kan kopplas till Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet, med fokus på det 
teknisk/ekonomiska systemet. Till det systemet hör organisationens chefer, managers, som 
ställer krav gentemot sina anställda för att uppnå organisationens mål (primärt ökad vinst). 
Managers (på olika nivåer i organisationens hierarki) leder både de anställda som 
organisationen i önskvärd riktning. Därmed får begreppet management en bred betydelse för 
managementarbete i praktiken, vilket kommer att förklaras närmare i nästa avsnitt. 

Respondenterna i denna undersökning kommer att representera det teknisk/ekonomiska 
systemet. De kommer även att representera det andra blocket, det mänskliga systemet, på 
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grund av att denna studie har ett chefsperspektiv och därmed är det respondenternas 
upplevelser och tolkning som får företräda systemet. 
  
3.2.2.  Management utifrån tio teman 
Att förklara managementbegreppet blir komplext och behöver många gånger förankras i 
praktiken för att bli förståligt. Tengblad (2012) menar, med stöd av 21 studier som behandlat 
ämnet praktisk management, att management i teoretiska sammanhang inte likställer det 
praktiska managementarbetet alla gånger. Verkligheten är komplex och därmed möter 
managers komplexitet i arbetslivet. För att öka förståelsen om en managers roll kommer en 
närmare förklaring om management att presenteras med hjälp av tio teman. Dessa tio teman, 
som utgås från Tengblads (2012) sammanfattning, kommer senare att ligga till grund för 
analysen av respondenternas upplevelser av chefsrollen. De tre första temana beskriver 
kontexten av managementarbete, medan resterande sju teman beskriver managers egenskaper 
som på många sätt påverkas av kontextuella faktorer.      

1.  Managementarbete innebär förväntningar och högpresterande tryck  
Mintzberg (1973), Kanter (1977) och Sayles (1964) utgår från sina studier att 
managementarbete ställs inför en rad olika förväntningar och högpresterande tryck. Dessa 
förväntningar kommer från organisationens alla tänkbara intressenter som ledning, kunder, 
leverantörer och anställda. Exempelvis förväntar sig ledning bra resultat, kunder förväntar sig 
bra service och anställda en bättre arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och högre löner. 
Tengblad (2012) menar att ett lyckat managementarbete har handlat om att grundligt prioritera 
vilken arbetsuppgift som är viktigast. Vidare menar Tengblad (2012) att managers har en 
hektisk arbetsmiljö i form av högpresterande tryck och som leder till att det strategiska 
managementarbetet tenderar att hamna i skymundan. De har svårt att hinna med att arbeta 
med utveckling, långsiktiga frågor samt kvalitetsförbättringar. De operativa arbetsuppgifterna 
tenderar att ”äta upp” det strategiska managementarbetet. Detta resonemang stämmer mångt 
och mycket in på både Kotters (1990) och Bennis (1989) uppfattning om vad en manager gör 
i arbetet. John Kotter och Warren Bennis är två forskare inom ledarskapsområdet och deras 
tolkning på managers arbetsliv kan illustreras med hjälp av en figur, vilket är framställd av 
Bruzelius och Skärvad som båda är konsulter, forskare och lärare i management (2012:20).   
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2.  Managementarbete innebär generalistkompetens  
Mintzberg (1973) menar att det blir svårt för en manager att möta organisationens alla 
tänkbara intressen som kan omfatta interna som externa krav, även om managern försöker 
arbeta proaktivt, företagsamt och resurseffektivt. En förklaring till denna komplexitet menar 
Tengblad (2012) och Dalton (1959) handla om att managerns roll har förändrats det senaste 
decenniet då dagens manager förväntas göra ”allt” managementarbete. Till skillnad mot förr 
då en manager var specialiserad inom en viss arbetsuppgift, innefattar managementskapet 
generalistkompetens med mångfasetterade ansvarsfulla arbetsuppgifter som exempelvis kan 
innehålla ekonomi, social arbetsmiljö samt operativt arbete. Även Tengblad (2012) menar att 
första linjen managers i Sverige har en rad olika arbetsuppgifter. För det första hjälper de 
exempelvis till med att förbereda budgetar, ekonomiuppföljning för sina enheter, arbetar med 
utvecklingsaktiviteter som skall förbättra verksamheten, samt fördelar verksamhetens 
prioriteringar och resurser. Samtidigt är de ansvariga för deras medarbetares, underordnade, 
villkor och arbetsmiljö samt tillhandahålla de med professionella möjligheter. Managern ska 
även hantera rekrytering, ersättning, bemanning och handskas med medarbetarnas klagomål. 
Även om organisationen kan tillhandahålla support för managers är de ändå alltid ytterst 
ansvariga för saker och ting. 

3.  Managementarbete innebär osäkerhet och många oförutsedda händelser 
Kanter (1977) menar att managers handskas med osäkerhet i deras arbete. En osäkerhet då de 
har en svårighet att förutsäga förekomsten av externa och interna händelser som plötsligt kan 
påverka arbetet. Mycket av denna osäkerhet råder på grund av den komplexa arbetsmiljö som 
managerns arbetar i. Förändringar är en annan faktor som ytterligare försvårar managerns 
arbete. Detta kan exempelvis handla om personliga skandaler, interna eller externa 
problematiska händelser samt chefer som formulerar sig dåligt i offentliga sammanhang som i 
sin tur kan åstadkomma ett negativt inflytande på organisationen. Sådana situationer kan 
skapa svåra och oönskade arbetsuppgifter. 

Vad en ”manager” gör

John Kotter • Hanterar komplexitet 
• Planerar och budgeterar 
• Organiserar och bemannar  
• Kontrollerar, styr och löser problem

Warren Bennis • Driver inre effektivitet  
• Följsam - är en bra ”militär” 
• Nöjd med status quo 
• Gör saker rätt
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Figur 3: Vad en ”manager” gör enligt John Kotter och Warren Bennis (Bruzelius & 
Skärvad 2012:20).



4.  Managementarbete innebär hektiska och långa arbetsdagar  
Managers arbete kännetecknas många gånger som kravfyllt med hög press. Konsekvensen av 
detta  kan generera i långa arbetsdagar som präglas av hektiska och kaotiska omständigheter. 
Kanter (1977) och Jackhall (1988) menar bland annat att denna form av högt belastade 
arbetsdagar tenderar till att skapa en dålig balans mellan arbetslivet och fritiden, som kan 
skapa både fysiologisk och psykologisk stress. Detta belyser Mintzberg (1973 refererad i 
Tengblad 2012:342) med dessa ord. ”Managementarbete består av stora mängder arbete som 
bedrivs i en oupphörlig takt”. Denna problematik tar Tengblad (2012) upp då exempelvis en 
kommunaldirektör arbetar 63 timmar per vecka, en annan manager arbetade 81 timmar per 
vecka. Värt att poängtera är att de tar med sig jobbet hem. Arbetstiden tenderar på så vis att 
förläggas på både kvällar och helger.  

5.  Managementarbete är vanligtvis fragmenterat 
Tengblad (2012) tar upp en studie i sin bok att en manager kan ha upp mot 100 olika 
arbetsuppgifter varje dag. I relation till detta pekar Mintzberg (1973) på att en manager lägger 
ungefär 20 minuter per arbetsuppgift. Denna variation i kombination med frekventa avbrott i 
arbetet samt arbetsplatsförändringar skapar en fragmenterad arbetsmiljö kring deras 
arbetsuppgifter. Detta menar Mintzberg (1973) skapar frustration, oro och tvetydighet för 
många managers. Vidare menar Stewart (1976) att vissa managers blir trötta eller 
överansträngda av att konstant byta arbetsuppgifter medan andra managers lyckas med detta 
på ett mycket positivt sätt. Därmed kan managementarbete tendera att passa vissa individer 
bättre än andra. Managers som är skickligare på att pendla mellan många olika arbetsuppgifter 
kan samtidigt trivas bättre i rollen. Slutligen har det visat sig att managers som är närmare det 
operativa arbetet i verksamhetens hierarki, har ett mer fragmenterat managementarbete i 
jämfört med managers på ledningsnivå.  

6.  Managementarbete innebär att vara anpassningsbar 
Mintzberg (1973) menar att managers ofta måste bemöta och reagera på aktuella händelser 
och situationer och därmed agera på ett processuellt och adaptivt sätt, en förmåga att i rollen 
som manager kunna utöva en viss flexibilitet och anpassningsbarhet. Tengblad (2012) och 
Carlson (1951) pekar på att även om managers försöker strategiskt och rationellt planera 
slumpmässiga situationer är det ändå svårt att genomföra i praktiken eftersom managers 
arbetar i kaotiska förhållanden och miljöer med lite tid för formell och långsiktig planering. 
Vidare menar Tengblad (2012) att även om managers har en beslutsfattande roll i en 
verksamhet, förläggs det fortfarande inte mycket arbetstid på denna arbetsuppgift. Detta för 
att de många gånger inte har många alternativ att välja mellan och att verksamheten kräver 
snabba beslut. Detta belyser managers vikt av att kunna vara anpassningsbara till rådande 
situation och hur deras arbetsmiljö med prioriteringar kan komma att se ut. 
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7.  Managementarbete är en gemensam prestation 
Sayles (1964) menar att managementarbete tillhör system av relationer innefattande olika 
grupper i organisationen, vilka är beroende av varandra. Detta betyder att om en manager 
fattar ett visst beslut kan det komma att påverka flera grupper i organisationen som är 
sammanlänkade eller beroende av varandra (system av relationer). Därmed menar Sayles 
(1964) att managementarbetet bör anpassas till vad som är bäst för verksamhetens eller 
majoritetens av medarbetarnas intressen. Beaktar managern dessa gemensamma intressen kan 
det leda till ett mer framgångsrikt managementarbete. Vidare menar Sayles (1964) att 
managers som uppnår bra samarbete med människor i organisationen även kan uppnå 
organisatoriska mål. Bra relationer kan leda till att arbetsstyrkan arbetar bättre och mer 
effektivt, och därmed gynnas även organisationens resultat. Managers kan på så vis vara mer 
effektiva genom att samarbeta med kollegor i gemensamma insatser. Carlson (1951) menar att 
managers som anpassar och riktar sig till gruppens eller majoriteten av medarbetarnas 
intressen reflekterar också över andras önskningar mer än sina egna. Burns (1955) finner 
liknande resultat i sin studie då förändringskapaciteten ökar snabbare ju mer managers 
integreras och skapar relationer med varandra. 

8.  Managementarbete är känslomässigt intensivt 
Kanter (1977) menar att managementarbete, ur ett historiskt perspektiv, har präglats av 
formell rationalitet och objektivitet, där lite eller inget emotionellt arbete har förekommit. En 
inställning där man ofta ser medarbetaren som endast en ”tillgång” eller ett ”redskap” för att 
nå organisationens mål. Trots denna utbredda preferens om icke-emotionellt 
managementarbete menar Tengblad (2012) att många studier har beskrivit att det finns en hög 
emotionell karaktär i managementskapet. Manfred Kets de Vries (2009) är till exempel en 
framstående managementforskare, psykoterapeut och konsult som hävdar att managers likt 
andra inte agerar rationellt utan påverkas av komplexa och irrationella känslor för när de fattar 
beslut. Människan är påverkbar för känslomässiga intryck och därmed påverkas och influeras 
även managers av människor och händelser i vår omgivning och omvärld samt känslor 
relaterade till exempelvis strävan efter lycka, rädslor, materiella ägodelar och pengar. Dessa 
olika faktorer kan påverka en manager känslomässigt i sitt sätt att handla och agera i arbetet. 
En manager omges och arbetar ofta nära människor, då är det svårt att inte blanda in känslor i 
arbetet, inte minst då managers arbete tenderar att vara komplext och intensivt. Hill (1992) 
har även identifierat utmattning och utbrändhet på grund av hög emotionell-nivå i 
managementarbete.          
  
9.  Managementarbete kräver symboliska handlingar 
Managementarbete handlar om mer än att bara arbeta mot finansiella och operativa resultat. 
Tengblad (2012) menar att det också är viktigt att ständigt arbeta med symboliska handlingar, 
då en manager ofta är ansiktet utåt och representerar organisationen den arbetar för. Dessa 
arbetsuppgifter kan bland annat utgöra representation och att skapa och behålla kontakter. 
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Andra symboliska handlingar kan handla om att ha rätt kompetens och fortbilda sig om det är 
nödvändigt. Detta menar Mintzberg (1973) kan stärka organisationens varumärke eller 
ställning gentemot sin omvärld. 

10.  Managementarbete innebär deltagande i informella aktiviteter  
En managers roll går ofta ut på att leda andra människor i organisationen, och har managern 
goda relationer gentemot sina anställda och sin omgivning kan det eventuellt påverka 
arbetsresultatet i positiv utsträckning (Kotter 1982). Detta arbete kan innefatta informella 
aktiviteter som exempelvis kan utgöras av sociala aktiviteter på eller utanför arbetsplatsen 
(Kanter 1977). Kotter (1982) menar att det även kan vara fördelaktigt att ta fram en personlig 
roll bakom managerrollen, vilket kan visa på att managern vill bygga på och vårda sina 
relationer gentemot kollegor och medarbetare. Informella aktiviteter är också viktigt då 
många beslut tenderas att fatta i dessa miljöer eller forum. Tengblad (2012) menar att 
institutionella organisationer som är styrda av politiker, har normer som kräver att besluten 
fattas i öppna formella miljöer. Däremot är sådana formella möten ofta enbart omslag för en 
informell beslutsprocess. Detta eftersom informella aktiviteter vanligtvis är bättre forum för 
att öka de anställdas engagemang, då formella kontexter sällan är motiverande då de kan 
upplevas kravfyllt och påtvingat i högre utsträckning. Därmed blir informella aktiviteter 
betydelsefulla då frågor kan diskuteras och behandlas i mera avslappnade forum.     

3.3.  Block 2 - Det mänskliga systemet 
Det andra blocket, utifrån Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet, representerar det 
mänskliga systemet innehållande kollektivsystemet. Det blocket kommer att behandlas utifrån 
ett kollektivt- och maktresursperspektiv. Lönesättande samtal är en individualistisk 
lönesättningsmetod och på så sätt motsatsen till den ”traditionella” kollektiva lönesättningen. 
Även om verksamheten tillämpar en individualistisk lönesättningsmetod befinner sig 
fortfarande medarbetarna ofta inom en grupp, ett visst kollektiv eller inom kollektiva mönster 
i verksamheten. Detta skulle kunna påverka medarbetarna av en starkare ”vi-känsla” i 
arbetslaget, vilket skulle kunna få effekt på det lönesättande samtalet. Medarbetare skulle på 
så vis kunna ”färgas” eller påverkas av ett ”vi-tänkande” vid det lönesättande samtalet då man 
endast skall utgå från sig själv och sin egna prestation. 

Det andra systemet benämner Lysgaard (1985) för det mänskliga systemet. Inom det systemet 
är arbetskraften underordnad företaget och har andra krav eller behov. Det systemet utmärker 
de anställdas behov av att vara människa, i form av begränsning, mångsidig och 
trygghetssökande. Människan är begränsad i den mening för hur hårt man kan arbeta, hur 
mycket man klarar av att bära och lyfta, hur intensivt arbetet är och hur länge man klarar av 
att arbeta mellan rasterna. Det mänskliga systemet innefattas av mångsidighet då människan 
också har andra intressen utöver det som krävs för att utföra sitt arbete. Människan är också 
enligt Lysgaard (2001) trygghetssökande, vilket handlar om att inte behöva oroas med 
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osäkerheten av att ersättas av någon annan. Varje anställd kan bytas ut mot effektivare och 
lönsammare arbetskraft eller alternativt en maskin. Människan söker efter trygghet och måste 
samtidigt ingå i det teknisk/ekonomiska systemets omättlighet, obönhörlighet och ensidighet 
för att kunna försörja sig. Detta kolliderar sedan med det mänskliga systemets begränsning, 
mångsidighet och trygghetssökande. Det är på grund av dessa två system, teknisk/
ekonomiska- och det mänskliga systemet, som gör att ett tredje system uppstår vilket 
Lysgaard (2001) kallar för kollektivsystemet eller arbetarkollektivet. Kollektivsystemet 
uppstår som en slags motkraft gentemot det teknisk/ekonomiska systemet för att värna och 
främja det mänskliga systemet. Det behöver bildas en kollektiv organisering bland 
medarbetarna för att värna om människans intressen gentemot företagets och ledningens 
intressen. Kollektivsystemets funktion fungerar som en slags ”buffert” som skyddar de 
anställda mot företagets ensidiga, omättliga och obönhörliga krav. Kollektivsystemet försöker 
rädda eller bevara de anställdas heder och värdighet undan det teknisk/ekonomiska systemets 
hot mot deras intressen. Kollektivet omfattar emellertid inte all personal utan de underordnade 
längst ned i organisationshierarkin, vilket leder till varför Lysgaard (2001) använder termen 
arbetarkollektivet. Arbetarkollektivet bygger upp en form av motstånd eller motmakt mot det 
teknisk/ekonomiska systemet, vilket Lysgaard förklarar på följande sätt (Lysgaard 2001:148; 
översättning har gjorts av mig).  

Genom maktanvändning och hot om maktanvändning, mer eller mindre våldsam, sätter 
kollektivet sig i stånd att svara på det sätt som det teknisk/ekonomiska systemet praktiseras 
på i arbetsorganisationen. Makten verkar till att moderera det renodlade genomförandet av 
det teknisk/ekonomiska systemet, så att arbetsorganisationen inte i alltför hotande grad 
präglas av detta omättliga, ensidiga och obönhörliga system.  

Om arbetarkollektivets normer blir tydliga och accepterade av de anställda blir de också en 
kraftfull motkraft gentemot företaget. Blir normerna däremot otydliga och omstridda kan det 
resultera i ett svagare kollektiv där medlemmarna blir mer sårbara. Lysgaard (2001) förklarar 
närmare hur dessa normer utvecklas och underhålls över tid. Normerna uppstår inte 
slumpmässigt utan det sker med hjälp av människor som anpassar sig till den stora gruppens 
villkor. Det är människorna som utgör för vad som är ”rätt” eller ”fel” i olika sammanhang, på 
så sätt skapar människorna informella regler som bör följas. Lysgaard (2001) menar vidare att 
normer inte utvecklas överallt utan det finns några förutsättningar för att detta skall kunna 
uppstå. För det första måste det finnas en formell organisation, ett teknisk/ekonomiskt system. 
För det andra måste det finnas någon form av anställningsförhållande och sist måste det finnas 
en hierarki där företagets krav riktas mot de underordnade. Inom dessa faktorer kan ett starkt 
och sammansvetsat arbetarkollektiv beskydda kollektivets intressen på ett gynnsamt och 
effektivt sätt samtidigt som det ger individuell frihet, exempelvis får individen möjlighet till 
bra arbetsvillkor i samband när arbetarkollektivet ställer krav på hållbara arbetsförhållanden.  
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3.3.1.  Kollektivsystem ur ett maktperspektiv 
Lönesättande samtal är en individuell lönesättningsmetod. Detta väcker frågan ur ett 
kollektivt perspektiv, om arbetarna (kollektivet) påverkar eller inverkar arbetet med 
lönesättande samtal som präglas av individualism. Lysgaard (1985) uppmärksammade en 
stark kollektiv samhörighet i sin studie. Efter intervjuerna uppmärksammade han en känsla av 
samhörighet bland arbetarna. Det uppkom uttryck som ”vi” och ”de andra” bland 
arbetstagarna, vilket Lysgaard (2001) hade intresse av att studera närmare. Frågor som dök 
upp hos Lysgaard (2001) i samband med detta var vilka är egentligen ”vi” och vad skiljer 
mellan ”oss” och ”de andra”? En respondent uttrycker sig följande (Lysgaard 2001:95; 
översättning har gjorts av mig).  

Alla arbetare är likadana. Vi har en klocka att gå efter. Kontorspersonal är en helt annan 
klass. De är mer ledningens folk än arbetarnas. Och vi kan få känslan av att de ser ner på 
människor. Det är kanske inte så mycket av det, men de känner sig överlägsna oss även om 
de också är löntagare.   

Respondentens uttryck indikerar att de upplever någon form av uppdelning eller att det råder 
skillnader bland de anställda på företaget. Det framgår bland annat i språket för hur man 
kategoriserar och identifierar människor efter befattning, exempelvis arbetare, tjänsteman och 
chef. Det framkommer också i arbetsvillkoren då en arbetare får avdrag direkt i lönen vid 
sjukdom, medan en tjänsteman kan gå sjuk i hela tre månader med full betalning. Arbetarna 
har veckobetalning, tjänstemännen månadsbetalning. Det råder en uppfattning där det finns 
möjlighet till fler utvecklings- och karriärmöjligheter på kontoret, än vad det finns för 
arbetarna längst ned i hierarkin. En annan respondent uttryckte sig följande från Lysgaards 
(2001:94) studie. ””Vi” - är de som är närvarande, manskapet som hanterar maskinerna. ”De 
andra” - är andra maskiner och andra avdelningar.” Även andra skiftlag kan uppfattas som ”de 
andra” och så förekommer även ”de i ledningen”. Begreppet ”vi” kan också ha ett mycket 
bredare omfång. Det kan innebära hela företaget där arbetare, förmän och ingenjörer 
inkluderas, däremot hålls kontorstjänstemän utanför. ”Vi” utgörs av de som omfattas av 
liknande ställning, det vill säga arbetare. Kontorsfolk uppfattas inte av liknande ställning med 
arbetarna (Lysgaard 2001). På grund av dessa olika arbetsförhållanden uppstår någon form av 
”vi” mot ”de” upplevelse. En gemenskap bildas bland arbetarna som Lysgaard (2001) menar 
bygga på identifikation, interaktion, och problemtolkning som är orsaker till varför normer 
uppstår och klassificeras som arbetarkollektivet.  

Lysgaard (2001) uppmärksammade även att ”vi” kunde förknippas med ”de andra”. När 
arbetarna bytte skift ledde det till att man fick nya kollegor i nya arbetslag. Dessa 
arbetsförhållanden gjorde så att kollegorna kom närmare varandra i deras relationer. Arbetare 
hade även chans att avancera i karriären till förman, i dessa fall betraktades förmannen som 
”en av oss”. Dock är han en förman och man tilltalar honom i fortsättningen som en förman, 
samt att han i sin tur upplever sig själv som ”en ny person”. Men när både arbetare och 
förmän omplaceras till nya skift, blir inte förmännen ”den samma” längre. Den intima 
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relationen urholkas samtidigt som parternas inställning förändras på grund av 
arbetsförhållandena. En förman som var arbetare förut uttryckte sig följande (Lysgaard 
2001:98; översättning har gjorts av mig). ”Nej, vi är vänner som tidigare. […] På 
arbetsplatsen bör man dock inte glömma vem som är förman och vem som är arbetstagare.” 
En annan förman menar att det aldrig är bra med en intim relation mellan förman och 
arbetstagare, det kan utsöndra förmansrollen över tid. Efter hur en del förmän uttryckt sig 
noterar Lysgaard (2001) att förmännen inte kan tillhöra eller vara för nära arbetarkollektivet, 
d.v.s. ”vi-enheten”. Även arbetare uttrycker sig följande som stärker gapet mellan förmän och 
arbetare (Lysgaard 2001:101; översättning har gjorts av mig). ”Förmännen är tjänstemän. Han 
har gått över till ”dem”. Han är en springpojke mellan oss och företaget, ledningen. Han 
tänker enbart på företaget, inte på oss.” Bland arbetarna pratar man oftast om ledningen som 
en motpart, som man på något sätt står i någon slags konflikt med. Arbetarna och 
fackförening innefattas som ”vi” och motparten, företaget, som ”de andra”. Ledningen 
betraktas som en motpart i den bemärkelsen att det är dem som bibehåller kontrollen för att 
jobbet skall bli gjort. Arbetarna äger egentligen ingenting i företaget, utan är där för att endast 
utbyta sin arbetskraft mot lön. Lysgaard (2001) menar att de flesta ser konflikten som något 
strukturerat, att det är företagsstrukturen som skapar en typ av konflikt med tanke på att alla 
anställda har olika positioner i företaget. Detta påvisar att det råder grupperingar, ”vi” och 
”de” beroendes på arbetsförhållandena.  

Lysgaard (2001) uppmärksammade också i hans undersökning att ledningen favoriserade 
vissa individer i företaget. Detta eftersom ledningens intresse är att företaget ska gå bra, 
kunde man heller inte undvika att stimulera och motivera personal som utmärkte sig i 
företaget. Äran för ett bra arbete gick också sällan till den enskilde arbetstagaren, utan till 
förmannen som hade hand om produktionen. Det förklarar en intervjuperson på detta sätt 
(Lysgaard 2001:107; översättning har gjorts av mig). ”I militären är det officeren som får äran 
av en framgång. På samma sätt är det tjänstemannen som får äran av det som blir gjort på 
företaget.” Däremot belönades ibland vissa arbetstagare före andra. Detta skedde även om 
hela arbetslaget hade bidragit till företagets framgång, vilket var vanligt förekommande enligt 
många arbetare. Personal som hade en ”bra” inställning till arbetet, hade förmännen lättare att 
favorisera och därmed belöna. Det går i linje med en annan arbetstagare som uttrycker sig 
följande (Lysgaard 2001:109; översättning har gjorts av mig).  

Det finns de som varit medlemmar 20 år i facket och som inte har den högsta lönen, medan 
andra som varit med mindre i facket har den högsta lönen. Jag vet inte varför de har fått det 
- det är kanske mycket bra prat, alltså personifiering. 

Arbetstagarna lyfter även fram i flera intervjuer att vissa arbetstagare får positiva fördelar utan 
att arbetstagaren själv ansträngt sig eller försökt att få dessa fördelar, att vissa arbetstagare blir 
favoriserade utan att själva ha för avsikt att bli det. Lysgaard (2001) menar vidare att det 
framkommer att vissa arbetstagare håller sig borta från andra med dålig inställning gentemot 
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de överordnade. De vill inte förknippas med denna mentalitet, och därmed försvårar de sin 
egna situation om att möjligtvis bli favoriserad. Äldre arbetstagare accepteras även mer av 
tjänstemännen när de kommer med kritik eller upplysningar, än om unga skulle ha en viss 
åsikt om något. Deras långa erfarenhet i kombination av gott uppförande skapar något slags 
”fripass” över deras handlande.  

Arbetarkollektivets ståndpunkt kommer till uttryck i olika situationer i arbetet och villkor 
kring lön. Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet är därför relevant för denna studie om 
lönesättande samtal. Respondenternas upplevelser av lönesättande samtal kommer att 
analyseras i denna studie med hjälp av innehållet i detta avsnitt för att skapa förståelse hur 
kollektiva system i olika avseenden kan möjliggöra eller begränsa arbetet med lönesättande 
samtal.  

3.3.2.  Free rider kontra kollektivsystem 
Mancur Olson var en amerikansk nationalekonom och samhällsvetare som skapade teorin om 
free rider, ”åka snålskjuts”, på 1960-talet. Olson (1965) menar att teorin om free rider handlar 
om att se till sitt eget bästa som individ i ett kollektivt sammanhang. Att individen tjänar eller 
drar egna fördelar på kollektivets bekostnad. Ett exempel när det kommer till lönesättande 
samtal, kan en medarbetare dra individuella fördelar av kollektivets krav på förbättrad 
löneutveckling och andra arbetsvillkor. Kollektivet framhäver en normbärande höjning som 
också förenas med de fackliga kollektivavtalen med löneutveckling om 2,25 procent. Utöver 
det kollektiva kravet på förbättrad löneutveckling kan individen möjliggöra ytterligare 
höjning i form av att sätta sina egna intressen och prestationer i relation till lönesättande 
samtal. Individen eller medarbetaren har på så sätt möjlighet att höja sin lön med hjälp av 
kollektivet, samtidigt som individen ser till sina egna individuella intressen. Olsons (1965) 
teori blir intressant i detta sammanhang då hans teori skiljer sig på många olika sätt från 
Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet. Båda teorierna skapades på 1960-talet och även 
om mycket har hänt i arbetslivet är teorierna aktuella när det kommer till lönesättande samtal 
då individuell lönesättning kan påverkas av kollektiva och individuella mönster på 
arbetsplatsen.  

Till skillnad från Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet där vikten av kollektiva system 
och gemenskap är väsentligt inom organisationer, menar Olson (1965) att gemenskap behöver 
inte vara en förutsättning för kollektiv organisering. Olson (1965) uppmärksammar och lägger 
fokus på egennyttan i ett kollektivt agerande, vilket leder till ett individualistiskt 
förhållningssätt. Med sin free rider teori ser inte Olson (1965) gemenskapen som något 
centralt för kollektiv organisering utan nyttan varje individ kan utbringa av att handla på ett 
visst sätt, utgör själva motivet för agerandet. Här ställs individuella intressen i centrum före 
gemensamma intressen. Däremot kan individers individuella intressen synkronisera med 
varandra, vilket samtidigt utgör ett kollektivt intresse. Om det inte förekommer något tvång 
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eller någon annan liknande situation som påvisar att individer ska agera utifrån ett gemensamt 
intresse, så kommer rationella egenintresserade individer inte att handla efter gruppens eller 
kollektivets bästa. Olsons (1965) teori är ett relevant komplement för studien då chefers 
upplevelse över arbetarnas inställning till lönesättande samtal kan påverkas av kollektiva 
respektive individuella förhållningssätt på arbetsplatsen. Individualism kontra kollektivism 
kan även påverka dessa samtal då lönen ska förhandlas eller utvärderas mellan medarbetare 
och lönesättande chef.   

3.3.3.  Lönesättande samtal ur ett maktresursperspektiv 
För att kunna förstå olika aktörers inställning till lönesättande samtal kan det vara viktigt att 
belysa maktförhållandet mellan parterna, utifrån ett maktresursperspektiv. Detta på grund av 
att makt är en faktor som kan påverka utfallet av medarbetarens löneutveckling. I det här 
avsnittet kommer lönesättande samtal kopplas till Korpis (1978) makt- och konfliktteori. 
Detta för att skapa förståelse över hur makt kan påverka relationen mellan lönesättande chef 
och medarbetare. Slutligen kommer Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet, angående 
kollektivsystemet, att kopplas till Korpis (1978) teori om makt och konflikt.  

Makt och konflikt  
Walter Korpi (1978) är en svensk sociolog och professor som diskuterar makt och konflikter 
där han särskilt intresserar sig för konfliktsituationer mellan klasser i samhället. Korpi (1978) 
menar att konfliktsituationer bör ses som ett led i en lång interaktion över tid och bör inte 
analyseras som engångsföreteelser. Över tid kan konflikten innehålla bestraffningar som 
belöningar. Därmed måste man beakta både de kortsiktiga som långsiktiga effekterna av 
förändringarna i maktresurser mellan parterna. Detta kan kopplas till lönesättningsmetoden 
lönesättande samtal då det sker någon form av förhandling eller diskussion om medarbetarens 
löneutveckling både utifrån ett kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. Arbetsgivarverket 
(2010) framhäver i sin guide till lönesättande chefer att människor är olika och har därmed 
olika förmågor att lyfta fram sina arbetsresultat. De påpekar också i rapporten 
(Arbetsgivarverket 2010) att lönesättande samtal inte ska fungera som en direkt förhandling, 
däremot ska argument föras för hur medarbetaren lyckats uppnå sina arbetsresultat i relation 
till verksamhetens uppsatta mål. I och med att en diskussion förs kring medarbetarens lön sker 
det också någon form av förhandling eller argumentation mellan medarbetare och 
lönesättande chef. Ur den aspekten karaktäriseras lönesättande samtal mer eller mindre som 
någon form av maktspel mellan parterna, som i sin tur skulle kunna leda till en konflikt. 

Begreppet konflikt menar Korpi (1978) avse öppna konflikter. En öppen konflikt som 
innefattar någon form av interaktion mellan parter med motstridiga intressen. Dessa 
motstridiga intressen kan vara kollektiva, som exempelvis klasser, men kan också utgöra 
grupper eller individer. Dessa grupper eller individer antas agera rationellt samt försöker nå 
resultat som tillfredsställer vissa anspråk, än att försöka maximera sitt utbyte. ”För att vi skall 
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kunna tala om konflikter i den här bemärkelsen måste båda parter gripa till 
bestraffningar” (Korpi 1978:49). Med de orden menar Korpi (1978) att båda parter måste ingå 
i konflikten och råda osämja för att en öppen konflikt skall kunna uppstå. Vänder den ena 
parten kinden till eller återgäldar ont med gott uppstår det ingen öppen konflikt. Viktigt att 
poängtera behöver inte konflikten innehålla någon form av våld för att kännetecknas som 
konflikt. Korpi (1978) menar att konflikter kan ses som ett led i förhandlingsprocesser men vi 
får inte ta för givet att parterna har lika tillgång till maktresurser i själva konflikten. Skillnader 
i maktresurser blir istället det centrala och oberoende variabeln i analysen. Begreppet 
maktresurser menar Korpi (1978) handla om sådana egenskaper hos parterna som gör det 
möjligt för dem att bestraffa eller belöna den andra parten. Detta bytesförhållande mellan två 
parter kan ses som en löpande växelkurs. Det centrala i den löpande växelkursen är att det 
finns ett utbyte mellan parterna. Ett utbyte som är av intresse för bägge parter att skapa en 
konflikt om. Och den löpande växelkursen förändras och bestäms mellan parterna utifrån 
deras maktresurser. Inom den löpande växelkursen värderar varje part resultatet av utbytet i 
förhållande till sina förväntningar samt anspråksnivå, som fungerar som riktlinjer för vilka 
resultat av utbytet som parten anser vara rättvisa och acceptabla. Partens anspråksnivå 
bestäms utifrån dennes kunskaper om växelkurserna i andra liknande bytesförhållanden. 
Skillnaden mellan anspråksnivå och växelkurs resulterar i att ena parten är nöjd eller missnöjd 
med utbytet. På så sätt bestäms växelkursen i ett bytesförhållande främst av fördelningen av 
maktresurser mellan parterna. Ena parten kan exempelvis också inneha tillgång på andra 
maktresurser än de som direkt gäller själva bytet, därmed kan tillgång och efterfråga påverka 
växelkursen. Kan inte växelkursen nå över eller tillräckligt nära en parts anspråksnivå kan 
utbytet fortsätta, avbrytas eller leda till en öppen konflikt. Den svagare parten genom inre 
psykologiska processer tenderar att anpassa sig till den rådande växelkursen då utbytet 
bestäms av maktrelationen och vad som är möjligt att göra anspråk på. 

Över tid då parterna erfarit olika slags utbytesförhållanden mellan varandra, kan vi anta 
maktfördelningen implementerats hos respektive part och att de lärt sig vad som är praktiskt 
möjligt att göra anspråk på. På så sätt kan vi även anta att den starkare parten kommer dra 
fördelar och använda sina maktresurser till att intala den svagare parten att acceptera 
växelkurser vid kommande utbyten. Anspråksnivån kan dock avvika från växelkursen på kort 
sikt. Detta illustrerar Korpi (1978) med hjälp av en modell han valt att kalla för 
maktskillnadsmodellen, vilket framförs nedan. 
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Maktskillnadsmodellen illustrerar orsakssamband mellan faktorer som antas påverka 
sannolikheten för att part A skall utöva maktresurser i en potentiell eller möjlig 
konfliktsituation med part B. Med hjälp av pilarna i modellen ges exempel på orsakssamband 
för vad som skulle kunna hända mellan de olika variablerna. Plustecknet vid pilen anger ett 
positivt samband mellan variablerna medan minustecknet anger det motsatta, negativt 
samband.   

Korpi (1978) menar att innan en part går in i en konfliktsituation får vi anta att denne agerar 
rationellt och bedömer skillnaderna i maktresurser mellan sig och sin motpart. Sedan får vi ha 
i åtanke att parterna kan missbedöma maktskillnaderna. Slutsatsen som dras utifrån 
maktskillnadsmodellen är att ju större övertag en part uppfattar sig ha över motparten, desto 
större blir dess förväntan och framgång över att nå målet. Med detta sagt ju förmånligare 
växelkursen är, desto lägre blir dennes potentiella försakelse. I samband med detta får vi även 
anta att motparten som betraktar sig som den svagare parten blir dennes inställning det 
motsatta, att avvika eller inte uppvisa ett intresse att inleda en konflikt. Detta samband mellan 
två parter när det handlar om maktresurser kan enligt Korpi (1978) beskrivas av en krökt linje. 
I situationer när part A har stort övertag över part B är sannolikheten för öppna konflikter 
liten. Om däremot maktskillnaderna minskar mellan parterna tenderar sannolikheten för 
konflikt att öka tills att resurserna har balanserats ut jämt. Detta för att parterna betraktar sig 
som likvärdigt ”starka” och undviker på så sätt att inträda i eller starta en konflikt. 
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Figur 4: Maktskillnadsmodellen (Korpi 1978:51).



Konfliktteoretiker som Gurr (1970) och Timasheff (1965) menar dock att sannolikheten för 
konflikter är som störst när parterna är jämnstarka. Medan Korpi (1978:54) påstår det 
motsatta genom följande uttryck. ”Konfliktsannolikheten ökar visserligen när 
maktskillnaderna minskar, men den uppnår sitt maximum redan något innan parternas 
maktresurser balanserar varandra.” Konfliktsannolikheten är alltså som störst vid båda sidor 
om jämviktspunkten, som sedan minskar vid ökade skillnader i maktresurser och därmed ju 
längre jämviktspunkten man befinner sig i maktskillnader mellan parterna.    

3.3.4.  Lysgaards teori med koppling till Korpis teori 
Begreppet ”vi” i Lysgaards (1985) teori är ständigt återkommande och representerar många 
gånger den ”svagare” gruppen på företaget. Den grupp som upplever sig att inte ha lika 
mycket inflytande och makt att kunna påverka saker och ting i arbetet. Den grupp som 
befinner sig lägre ned i hierarkin på företaget. Detta kan komma att påverka växelkursen som 
Korpi (1978) benämner det. Är företagets normer och strukturer uppbyggda på ett sådant sätt 
som framhäver maktorientering bland de anställda, kan det få effekt på exempelvis det 
lönesättande samtalet. Korpi (1978) nämner om utbytesförhållanden i sin teori. 
Utbytesförhållande om att två parter har olika uppfattningar om ett visst utbyte av något, i 
detta fall medarbetarens löneutveckling. Finns det då en maktstruktur eller norm på företaget 
som får en part att känna sig underlägsen innan det lönesättande samtalet ens har påbörjat, har 
förmodligen redan den ena parten ett starkt övertag. Ett övertag att kunna påverka samtalet 
med hjälp av makten som finns i och utanför rummet där det lönesättande samtalet hålls. 
Detta kan ge den ”starkare” parten med makt en fördelaktigare position i relation till den 
rådande växelkursen.   

3.4.  Summering av teoriavsnitt 
Sammanfattningsvis fungerar Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet som ett slags 
ramverk för denna studie. Inom ramverket skapas två block som motsvarar det teknisk/
ekonomiska systemet i ena blocket, samt det mänskliga systemet i det andra blocket. Inom 
respektive block innehåller det teorier om management, makt och konflikt samt 
kollektivsystem. Managementskapet blir en central del då ämnet lönesättande samtal studeras 
utifrån ett chefsperspektiv. Därmed blir det intressant att studera chefsrollen i kombination till 
de utvalda ovannämnda teorierna. Utifrån teoriavsnittet har följande frågeställningar skapats 
för att besvara studiens syfte. 
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3.5.  Frågeställningar och avgränsningar 
Här upprepas syftet för att tydliggöra frågeställningarnas utformning.  
Syftet med denna studie är att få kunskap och djupare förståelse av lönesättande chefers   2

upplevelser av management med särskilt fokus på arbetet med lönesättande samtal. 

Frågeställningar 
Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar.  
1. Hur upplevs det att vara chef på ett generellt plan? 
2. Upplever chefer arbetet med lönesättande samtal utifrån ett managementperspektiv, och i 

så fall hur? 
3. Upplever chefer arbetet med lönesättande samtal utifrån ett arbetarkollektivperspektiv, 

och i så fall hur? 
4. Upplever chefer arbetet med lönesättande samtal utifrån ett makt- och konfliktperspektiv, 

och i så fall hur? 

Avgränsningar 
Denna studie är en kvalitativ studie och därmed läggs fokus på ambitionen att exemplifiera än 
ambitionen att generalisera. Studien utgör ett chefsperspektiv och därmed exkluderas 
medarbetarperspektivet och relationen mellan chef och medarbetare. Studien fokuserar även 
på chefers upplevelser kring arbetet med lönesättande samtal och därmed behandlas inte 
medarbetarnas löneutveckling i form av exempelvis faktiska summor. Vidare avgränsas 
studien till att behandla individuell lönesättning inom offentlig sektor, svensk statlig 
förvaltningsmyndighet som sorterar under Justitiedepartementet. Slutligen avgränsas studien 
till att omfatta fackförbundet ST:s, Sekos och Sacos kollektivavtal gällande individuell 
lönesättning, då medarbetarna är anslutna till dessa fackförbund. 

 När respondenternas chefskap behandlas i uppsatsen kommer begreppet chef att användas. Begreppet 2

manager används endast i relation till vald teori för att respektera författarna som använder manager 
kopplat till chefskap.
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4.  Metod 
Följande kapitel redogör studiens forskningsmetod. Inledningsvis omfattas kapitlet av 
vetenskapssyn, förförståelse samt val av metod. Därefter beskriver jag hur urvalet gått till och 
hur det empiriska materialet samlats in. Intervjuformen förklaras och hur intervjuguiden 
tagits fram med hjälp av utvalda teorier. Vidare förklarar jag studiens analysmetod av 
material. Avslutningsvis omfattas kapitlet av olika diskussioner. 

4.1.  Vetenskapssyn 
”Det är vanligt, både inom och utanför vetenskapliga kretsar, att uppfatta vetenskap som i 
första hand något som har med observation och/eller kontemplation att göra” (Danermark et 
al. 2007:53). Med de orden menar Danermark et al. (2007) att vetenskap och 
kunskapsbildning inte har något med fiktiv, overklig eller ogripbar miljö att göra. Vetenskap 
grundar sig i praktisk utövning i den verklighet vi vistas i. Danermark et al. (2007) menar på 
så sätt att vetenskap handlar om praktisk social aktivitet som ska syfta till att på något sätt 
påverka, omvandla, modifiera, manipulera eller förbättra den verklighet vi själva är en del av. 
Genom praktisk social aktivitet bildas vetenskap med hjälp av olika metoder. Metoder som 
producerar vetenskap av tidigare okänd kunskap enligt Patel och Davidson (2011). Däremot 
finns det olika vetenskapliga verksamheter beroendes på vilket område forskaren vill skapa 
och utveckla ny kunskap inom. Patel och Davidson (2011) menar att dessa vetenskapliga 
verksamheter kallas för metavetenskapen, filosofi, vetenskapen och verkligheten. 
Vetenskapen är vanligt förekommande bland forskare och handlar om att producera kunskap 
med utgångspunkt i vetenskapliga teorier. Denna vetenskapliga verksamhet kommer jag att 
använda mig av i denna undersökning där material inhämtas med hjälp av datainsamling i 
form av intervjuer. Sedan producerar jag ny kunskap med utgångspunkt från relevanta teorier 
för ämnet lönesättande samtal.  

Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt att förhålla sig till. Patel och Davidson (2011) 
menar att de två vanligaste kallas för positivismen och hermeneutik, jag har valt att tillämpa 
den sistnämnda i denna studie. Danermark et al. (2007) samt Kvale och Brinkmann (2014) 
menar att inom hermeneutik, som betyder tolkningslära, har forskaren en subjektiv, öppen och 
engagerad roll. Till skillnad från positivismen ser man ett mervärde av forskarens subjektiva 
bedömning för det som studeras. Därmed är forskarens egna förförståelse för det som studeras 
av vikt inom hermeneutiken. Vidare menar Danermark et al. (2007) samt Patel och Davidson 
(2011) att man inte bryter eller styckar ned saker och ting som inom positivismen, i stället 
läggs det fokus på större sammanhang där forskaren försöker se helheten. Mer om kvalitativ 
forskningsansats som hör till det vetenskapliga förhållningssättet hermeneutik framkommer i 
avsnitt 4.7. Analysmetod.   
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4.2.  Förförståelse 
Som tidigare nämnts finns en betydande vikt att i många fall implementera forskarens egna 
förförståelse i studien inom det vetenskapliga förhållningssättet hermeneutiken. Olson och 
Sörensen (2011) menar att förförståelse handlar om den kunskap forskaren redan har, innan 
studiens påbörjan, inom ett visst område som denne avser söka ny kunskap inom. 
Förförståelse kan kännetecknas av faktorer som tidigare erfarenheter, föreställningar och 
förvärvad kunskap, vilket är faktorer jag själv har upplevt kring lönesättande samtal. Jag har 
tidigare genomfört en enklare studie i ämnet lönesättande samtal vilket har skapat mig en 
bredare förförståelse för ämnet. Den studien fokuserade på svenska arbetsmarknadens parter 
för hur fackliga representanter ser på metoden lönesättande samtal, och på så sätt skiljer sig 
perspektiven åt då denna studie fokuserar på chefers upplevelser av att arbeta med 
lönesättande samtal. Sedan har jag även fått erfara lönesättande samtal i mitt egna arbetsliv, i 
rollen som medarbetare och inte chef. Då fick jag erfara att medarbetarens förberedelsearbete 
och kännedom kring bedömningskriterier är viktiga faktorer för att det lönesättande samtalet 
skall hålla god kvalité. Detta för att lönesättande samtal syftar till att bägge parter ska vara 
lika aktiva under samtalens förlopp som lönesättningsprocessen innefattar. Jag fick också 
erfara att uppsatta bedömningskriterier har svårt att motsvara för vad som sker i praktiken. Då 
bedömningskriterierna var för allmänt och generellt formulerade speglade de inte hela bilden 
för en medarbetares prestationer vilket var en aspekt jag såg kritiskt på. På så sätt kunde 
medarbetare få löneökning som speglade vissa arbetsresultat som påverkades av flera 
arbetstagare i organisationen, medan andra viktiga verksamhetsmässiga resultat som kunde 
kopplas till individens prestation beaktades inte i samma mån. Jag fick även erfara att det är 
viktigt att verksamheten som tillämpar lönesättande samtal har en väl utarbetad process och 
att alla moment efterföljs i praktiken. Det är viktigt att lönesättande chef tar ansvar för att 
processen sköts på ett sakkunnigt och kompetent tillvägagångssätt, där exemplevis 
återkoppling på arbetsresultat bör ske kontinuerligt och inte vid något enstaka tillfälle per år.  

Min upplevelse av lönesättande samtal är att det råder brister för hur företag och verksamheter 
arbetar med lönesättande samtal. Med detta sagt behöver företag och verksamheter som 
tillämpar lönesättande samtal se över sina processer och säkerställa att individuell 
lönesättning sköts på ett professionellt och sakkunnigt sätt. Säkerställer man inte processens 
tillvägagångssätt kan det leda till att personalen bedöms felaktigt och även där favoriseringar 
kan tendera att förekomma, vilket betonar fackförbundets betydande roll i denna process. Med 
detta som bakgrund har lönesättande samtal skapat teoretiska som praktiska föreställningar 
hos mig i ämnet. På så sätt är jag själv medveten om min förförståelse inför studien och denna 
insikt är betydande enligt Patel och Davidson (2011) då de menar att forskaren eller 
undersökaren, med hjälp av sin medvetenhet av förförståelsen, kan i så låg grad som möjligt 
låtas bli att färgas av det. Även Kvale och Brinkmann (2014) styrker forskarens fördelar med 
att ha tidigare kunskap i ämnet som undersöks. Inom metoden kvalitativ forskningsintervju 
menar de med följande ord. ”Kunskap om ämnet för intervjun krävs särskilt för konsten att 
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ställa andra frågor, att följa upp intervjupersonens svar” (Kvale & Brinkmann 2014:85). På så 
sätt menar Kvale och Brinkmann (2014) att kvaliteten på intervjun beror mycket på 
intervjuarens förkunskaper, färdigheter och ämneskunskaper.    

4.3.  Val av metod 
Jag har valt en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer med tanke på studiens syfte att 
undersöka chefers upplevelser av att arbeta med lönesättande samtal. Danermark et al. (2007) 
menar att kvalitativ metod handlar om läran om fenomenologi, läran om olika fenomen eller 
företeelser som beskriver data i sin naturliga miljö, för att kunna förklara hur ett fenomen är 
beskaffat och systematisera kunskap om fenomenet som undersöks. Detta går i linje med 
Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av kvalitativ forskningsmetod, då de menar att det 
innebär att förstå ämnen från den levande vardagsvärlden. Det är individers egna beskrivande 
uppfattningar som kännetecknar kvalitativ undersökningsmetod. Denna studie syftar till att få 
”djupare” uppfattning och förståelse av chefers upplevelser och reflektioner i ämnet, vilket 
kvalitativ forskningsmetod kan möjliggöra. Därmed är metodvalet av vikt för att kunna 
tillgodose studiens syfte. Detta förstärker Kvale och Brinkmann (2014:147) då de menar att 
metoden är vägen till målet som de förklarar på följande sätt.  

Det är nödvändigt att identifiera ämnet för en intervjuundersökning och syftet med den för 
att kunna fatta väl övervägda beslut om vilka metoder som ska användas på de olika 
stadierna fram till målet. 

4.4.  Semistrukturerad intervjuform 
Patel och Davidson (2011) menar att kvalitativ forskningsmetod har låg grad av strukturering, 
att intervjufrågorna ger utrymme för intervjupersonen att svara fritt med egna ord. Men 
struktureringsgraden kan te sig olika beroendes på intervjuform. Jag har valt att arbeta efter en 
semistrukturerad intervjuform. Patel och Davidson (2011) menar att semistrukturerad 
intervjuform handlar om att frågorna har en viss grad av standardisering, men att 
intervjupersonen har stor frihet att kunna utforma och utveckla svaren som denne vill. Olson 
och Sörensen (2011) delar denna uppfattning och menar att intervjuformen också 
kännetecknas av en låg grad av strukturering. Låg grad av strukturering innebär att den 
intervjuade kan tolka frågorna fritt efter sina egna språkvanor, värderingar, erfarenheter etc. 
Låg grad av strukturering leder till Patel och Davidsons (2011) påstående om 
intervjupersonens rörelsefrihet i svaren. Med hjälp av semistrukturerad intervjuform har jag 
kategoriserat in frågorna i olika teman där frågorna kommer i en bestämd ordningsföljd. 
Frågornas ordningsföljd följer en sammanställd intervjuguide. Vid skapandet av 
intervjuguiden kategoriserade jag in frågorna i de olika teoretiska perspektiven, vilket skulle 
kunna kallas för teman. Dessa teman stod för bakgrundsfrågor, managementperspektiv, makt- 
och konfliktperspektiv och sist arbetarkollektivperspektivet. Inom respektive tema utarbetade 
jag öppna intervjufrågor så att intervjupersonen hade möjlighet till att kunna svara fritt med 
egna ord. Till vissa frågeområden skapade jag även relevanta följdfrågor. Kvale och 
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Brinkmann (2014) menar också att intervjufrågorna bör vara korta och konkreta. Detta har jag 
beaktat för att skapa någon form av tydlighet och struktur under intervjuerna. 

4.5.  Urval 
Individuell lönesättning är ett forskningsområde som behöver undersökas mer enligt både 
Neu (2006) och Hellgren et al. (2007). Neu (2006:161) pekade särskilt på att ”fortsatt 
forskning på temat lönesättning är inte bara önskvärd utan nödvändig för att öka kunskapen 
om denna viktiga fråga.” Med tanke på att individuell lönesättning behöver mer förståelse och 
kunskap i ämnet, hade jag ett bredare perspektiv på urvalsgrupp. Jag sökte därmed väldigt 
brett efter verksamheter och kandidater som var intresserade av att delta i studien. Jag fick 
kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som är en statlig 
myndighet som bland annat har till uppdrag att utveckla samhällets förmåga att förebygga och 
hantera olyckor och kriser. En organisation som blir intressant utifrån Neus (2006) åsikt, då 
hon menar att hennes avhandling avser ett typiskt privat verkstadsföretag och att det därför 
vore intressant att undersöka individuell lönesättning av annan verksamhetskaraktär. MSB har 
arbetat under en längre tid med individuell lönesättning i form av lönesättande samtal, vilket 
pekar på att de har erfarenhet, kunskap och en utarbetad process av att arbeta med 
lönesättande samtal i praktiken. De var också mycket tillmötesgående samt positiva till att 
delta i studien.  

Urval av respondenter gick till på så sätt att jag fick kontakt med en HR-strateg på MSB. 
Kontakten skedde via mejl då jag informerade HR-strategen om studiens innehåll och syfte 
med hjälp av ett bifogat informationsblad. I nästa steg gick HR-strategen ut med frågan, med 
hjälp av några HR-konsulter på MSB, till chefer de bedömde hade tid, möjlighet och intresse 
av att medverka i studien. Urvalets tillvägagångssätt kallar Olson och Sörensen (2011) för 
subjektivt urval. Inom denna typ av urvalsmetod används frivilliga urvalspersoner som både 
är intresserade och lättillgängliga för studien och något som Denscombe (1998) benämner för 
bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval bygger på att välja ”de första bästa” personerna till 
studien. Däremot skedde inte urvalet helt efter ett bekvämlighetsurval, då det fanns kriterium 
om att urvalspersonerna ska arbeta med individuell lönesättning i form av lönesättande 
samtal.         

Urvalet bestod av 7 enhetschefer, både kvinnor och majoritet män i åldersspannet 30 till 65 år. 
Alla respondenter har erfarenhet av att ha arbetat med lönesättande samtal men att 
tidsaspekten kan variera från person till person. Respondenterna har även arbetat olika länge i 
MSB och även i rollen som chef. Antalet medarbetare de ansvarar över kan variera från cirka 
10 till 40 personer. Jag fick kontaktuppgifterna till dessa 7 chefer via HR-strategen. Därefter 
kontaktade jag varje chef individuellt via mejl där vi bestämde tid och plats för vart 
intervjutillfället skulle äga rum. Varje respondent fick via mejl ta del av studiens innehåll och 
syfte med hjälp av ett informationsblad innan intervjutillfället. Av anonymitetsskäl nämns inte 
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specifik enhet som respondenterna ansvarar över. Fiktiva namn har även skapats för att  
upprätthålla anonymiteten samt strukturera deras upplevelser, vilket presenteras i avsnitt 4.9. 
Etikdiskussion, konfidentialitet av respondenter.  

Urvalet ger en skildring av upplevelser av att arbeta med individuell lönesättning i form av 
lönesättande samtal. Det kan antas att liknande upplevelser kan uppstå för andra yrkesgrupper 
inom andra företag och verksamheter som arbetar med lönesättande samtal. Denna liknande 
föreställning skall dock inneha en kritisk inställning då många faktorer kan påverka arbetet 
kring lönesättande samtal. Dessa faktorer kan exempelvis utgöras av organisationens kultur 
och värderingar, modellen för hur lönesättande samtal skall genomföras i praktiken, chefsnivå 
i organisationens hierarki samt utformning av kollektivavtal mellan berörda fackförbund och 
organisation.   

Kollektivavtalens utformning 
Vidare hjälpte HR-strategen mig att samla in information om MSB:s kollektivavtal som berör 
medlemmar i fackförbunden Seko, Saco och fackförbundet ST. Syftet med detta är att belysa 
kollektivavtalens utformning för hur MSB ska arbeta med individuell lönesättning i praktiken. 
Jag har lyft ut väsentliga delar ur kollektivavtalen som berör individuell löneutveckling och 
presenterar fackförbundens reglering i obestämd ordningsföljd enligt följande.  
 
Fackförbundet ST   
Lokalt avtal mellan MSB och ST-föreningen inom MSB, om lönerevision enligt RALS 
2017-2020 (Diarienr: 2018-05333-2). I 3 § framgår det att ”lönesättande samtal ska tillämpas 
i MSB:s samtliga organisationsdelar. Samtalen ska genomföras i enlighet med MSB:s guide 
för utvärderingssamtal och lönesättande samtal och överenskommelserna om ny lön ska ha 
skriftlig form.” Vidare framgår det i 5 § att ”lönerna för OFR/S-kollektivet inom MSB ska 
efter genomförd revision ha ökat med minst 2,25 procent av löneunderlaget. Löneunderlaget 
beräknas utifrån medlemmarnas totala lönesumma den 30 september 2018 och består av de 
individuella grundlönerna per månad.”  

Service- och kommunikationsfacket 
Lokalt avtal mellan MSB och SEKO inom MSB, om lönerevision enligt RALS 2017-2020 
(Diarienr: 2018-05336-4). I 3 § framgår det att ”utvärderingssamtal genomförs med berörda 
medlemmar. Samtalen ska genomföras i enlighet med MSB:s guide för utvärderingssamtal 
och lönesättande samtal. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad hen 
kan göra för att påverka sin lön.” Vidare framgår det i 5 § att ”lönerna för Seko-kollektivet 
inom MSB ska efter genomförd revision ha ökat med 2,25 procent av löneunderlaget. 
Löneunderlaget beräknas utifrån medlemmarnas totala lönesumma den 30 september 2018 
och består av de individuella grundlönerna per månad.” 
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Sveriges Akademikers Centralorganisation 
Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T). I 7 
§ Lönerevision, punkt 7.2 Lönesättande samtal framgår det att ”lönerevision sker genom 
lönesättande samtal. Detta innebär att chef och medarbetare kommer överens om en ny lön. 
Tidpunkten för sådan löneöverenskommelse kan antingen vara fastställd revisionstidpunkt 
eller överenskommas mellan chef och medarbetare.” 

Sammanfattningsvis pekar alla kollektivavtal på att individuell lönesättning skall tillämpas i 
MSB:s organisation. Däremot skiljer sig Saco:s kollektivavtal något från Seko och 
fackförbundet ST då det inte framgår att lönerna ska öka med en viss procent efter genomförd 
lönerevision. Detta betyder att kollektivavtalet ger MSB ytterligare handlingsutrymme för 
Saco:s medlemmar att forma lön efter individens arbetsprestation, utan att ta hänsyn till 
kollektivets löneutveckling om 2,25 procent. Däremot kan Saco:s medlemmar påverkas av 
Seko och fackförbundet ST:s reglering, eftersom Seko och fackförbundet ST:s medlemmar 
har ”rätt” till en höjning om 2,25 procent efter genomförd lönerevision. Med detta som 
bakgrund har kanske inte lönesättande chef ”råd” att betala ut mer än 2,25 procent till 
respektive anställd, och på så sätt begränsas Saco:s medlemmar av de andra kollektivavtalen.   

Källkritisk diskussion  
Patel och Davidson (2011) menar att vi måste förhålla oss kritiska till materialet för att kunna 
göra en bedömning om upplevelserna är sannolika. Detta förhållningssätt blir betydande då 
urvalet kan ha påverkats av olika personer inom MSB. Som ovan nämnts har en HR-strateg 
förmedlat frågan om deltagande i studien till ett par HR-konsulter inom MSB. Därav kan 
respondenterna till denna studie påverkats, dels av HR-strategen för vilka HR-konsulter hen 
anser vara lämpliga att tillfrågas, samt HR-konsulternas inflytande att välja ut chefer för att 
medverka i studien. Detta kan ge en trovärdig bild av chefernas upplevelse som sådan att 
arbeta med lönesättande samtal, samtidigt som urvalet kan ge en snedvridning för vilken 
inställning och synsätt bilden skall ge av processen kring lönesättande samtal inom MSB. Ett 
tänkvärt scenario skulle kunna uppfattas som att de respondenter som valts ut till att medverka 
i studien är allmänt positiva till arbetsmetoden och därmed ge en positiv bild av MSB som 
verksamhet. Däremot är detta scenario ytterst tveksamt då det framkommer i det insamlade 
materialet att det råder ett kritiskt förhållningssätt till arbetet kring lönesättande samtal. Något 
som i stället kan tendera att styrka urvalets tillvägagångssätt på ett sådant sätt att inte ha 
influerats på ett sådant sätt som skulle kunna främja MSB:s intressen i någon form.  

4.6.  Genomförande av intervjuer  
Innan intervjutillfället skickade jag ut ett informationsblad, via mejl, till samtliga 
respondenter om undersökningens syfte, innehåll och genomförande. Vid genomförandet av 
intervjuer befann vi oss på respondenternas arbetsplats, vilket respondenten själv fick 
bestämma. Varje intervju inleddes med att informera respondenten om studiens upplägg, att 
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det var frivilligt att delta samt  möjligheten att avbryta eller pausa intervjun. Respondenterna 
tillfrågades också hur de ställde sig till att spela in intervjun, vilket samtliga respondenter var 
positiva till. Intervjuerna spelades in i syfte av att försäkra mig om att inte värdefull 
information skulle gå förlorad. Intervjufrågornas ordningsföljd utgicks från en intervjuguide 
skapad efter valda teorier för denna studie. Intervjuerna pågick i ungefär 60-75 minuter och de 
genomfördes under respondenternas arbetstid.  

4.7.  Analysmetod 
För att skapa en djupare förståelse för chefers upplevelser kring arbetet med lönesättande 
samtal, är intervjumetoden lämplig då forskaren eller undersökaren har möjlighet till att 
exempelvis ställa följdfrågor. Patel och Davidson (2011) menar att forskaren eller 
undersökaren försöker förstå helheten av intervjutexten för att sedan läsa sig in på mindre 
delar om behov finns av utökad förståelse. Inom denna arbetsordning pendlar forskaren 
mellan objektets synvinkel, intervjupersonen, och subjektets synvinkel, forskaren. Detta 
pendlande liknar den hermeneutiska cirkeln som Kvale och Brinkmann (2014) kallar det. 
Hermeneutiska cirkeln handlar om en ständig tolkningsakt när materialet bearbetas. Forskaren 
pendlar ständigt mellan förförståelse, del och helhet, subjekt och objekt och tolkningsakten 
lever samt utvecklas kontinuerligt. Tolkningsakten ger upphov till något genuint och 
mänskligt, därmed blir det också svårt som forskare att inte färgas av studien. Med tanke på 
studiens syfte och problemformulering har jag valt att utgå från ett deduktivt synsätt på 
vetenskap. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den deduktiva ansatsen, den traditionella 
logiken, handlar om att generera forskningshypoteser från tidigare eller generella teorier som 
sedan försöker bekräfta eller avvisa förklaringen av fenomenet. Med utgångspunkt i det 
deduktiva synsättet utgår jag från tidigare teorier i min undersökning, utifrån den kvalitativa 
ansatsen. Som ett led av den deduktiva ansatsen har jag arbetat och analyserat materialet 
utifrån ett grounded theory inspirerat synsätt. Corbin och Strauss (2008) liksom Danermark et 
al. (2014) hävdar att grounded theory är en allmänt förekommande forskningsmetod för att 
analysera kvalitativ data. Metoden har tillämpats och utvecklats av en mängd forskare inom 
olika områden som exempelvis sociologi, psykologi, företagsekonomi och etnologi. Corbin 
och Strauss (2008) menar att grounded theory handlar om en form av empirisk 
forskningsmetod. Verkligheten, empirism, är utgångspunkt och enda källan till kunskap. 
Forskarens egna iakttagelser och analys av datan är utgångspunkt för kunskap och utifrån den 
sammanfogas vetenskaplig litteratur.  

Inledningsvis i analysmetoden har jag transkriberat, från tal till skrift, ljudinspelningarna från 
intervjuerna. Därefter genomförde jag en kodningsprocess som Corbin och Strauss (2008) 
kallar för öppen kodning. Öppen kodning handlar om att koda datan utan bestämda 
föreställningar. I denna kodningsprocess kodar forskaren eller undersökaren datan rad för rad, 
från transkriberingen, genom att etikettera varje textrad efter en viss association. Dessa 
etiketter är olika begrepp som skapas genom kodningsprocessen. I detta moment noterade jag 
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även intervjupersonernas utmärkande kroppsspråk och emotionella uttryck som exempelvis 
glädje och irritation. Därefter kategoriserade jag in begreppen som i någon mån beskriver 
samma typ av fenomen; exempelvis management, arbetarkollektiv, makt och konflikt. Detta 
för att hitta vissa latenta mönster i datan. Sist har jag reflekterat hur olika begrepp förhåller sig 
till varandra och på så sätt skapat nya begrepp med hjälp av teoretiska minnesanteckningar 
som Corbin och Strauss (2008) kallar för memos. Jag skapade  minnesanteckningar som 
utgjordes bland annat av arbetsmiljö, förväntningar, emotionell, normer, begränsning och 
makt. Corbin och Strauss (2008) menar att framställandet av memos är ett sätt att skapa teman 
för att sedan relatera dessa teman till relevant teori. Jag formulerade nio olika teman vilka 
benämns managerns generella arbetsmiljö, generellt emotionellt managementarbete, generella 
förväntningar på managerrollen, lönesättande samtal ur ett chefsperspektiv, lönesättande 
samtalets arbetsprocess, lönesättande samtal med chefsfokus, lönesättande samtalets 
strukturella begränsningar, lönesättande samtal ur ett kollektivt perspektiv och lönesättande 
samtal ur ett maktresursperspektiv. Dessa teman presenteras återigen i kapitel 5. Resultat och 
analys. 

Förtydligande av respondenternas citering 
Om jag utelämnar en kommentar eller ett avsnitt i ett citat för att korta ned det, markeras det 
med tre punkter omgivna av hakparentes: […]. Syftet med tecknet: […] är att ta med relevant 
material från respondenterna samt att skapa följsam meningsuppbyggnad vid citering. 
   

4.8.  Validitet 
”I vanligt språkbruk hänför sig validitet, giltighet, till sanningen, riktigheten och styrkan i ett 
yttrande” (Kvale & Brinkmann 2014:296). Med dem orden menar Kvale och Brinkmann 
(2014) att validitet handlar om att undersöka det man avser att undersöka. Patel och Davidson 
(2011) menar att man strävar efter att uppnå god validitet genom hela forskningsprocessen 
inom kvalitativ forskning. Corbin och Strauss (2008) har liknande inställning till begreppet 
validitet inom kvalitativ forskning, att ständigt under forskningsprocessen ställa sig kritisk till 
om man undersöker det man avser att undersöka. Valideringen har på så sätt ingen slutlig 
verifiering eller produktkontroll, utan verifiering sker ständigt genom hela 
forskningsprocessen vad gäller exempelvis trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. Vidare 
är Corbin och Strauss (2008) en aning obekväma med att använda begreppet validitet inom 
kvalitativ forskning då begreppet har ett väldigt värdeladdat ursprung inom kvantitativ metod. 
Detta styrker också Kvale och Brinkmann (2014) då de pekar på att många 
samhällsvetenskapliga metodböcker har byggt på eller har sitt ursprung i positivismens 
kunskapsteoretiska antaganden. Kvale och Brinkmann (2014) menar vidare att validitet har 
handlat om att mäta det som avses att mäta. Kvalitativ forskning blir mer eller mindre ogiltig 
om den inte bygger på siffror, likt den kvantitativa forskningsmetoden. Men begreppet har 
som sagt fått en bredare innerbörd och avser den undersökningsmetod den är avsedd att 
undersöka. Detta förklarar Kvale och Brinkmann (2014:296) genom följande mening. ”Den 
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utsträckning som våra observationer verkligen speglar de fenomen eller variabler som 
intresserar oss”.  

Patel och Davidson (2011) menar att god validitet kan exempelvis bero på undersökarens 
förförståelse för ämnet som undersöks. Goda förkunskaper kan ge upphov till att studera rätt 
företeelse, som i sin tur kan stärka studiens teoriunderbyggnad, instrument och noggrannhet 
vid själva mätningen. Därmed menar Patel och Davidson (2011) att begreppet validitet, inom 
kvalitativ studie, avser att tolka och förstå hela forskningsprocessen. Med tanke på att jag 
tidigare har fått erfara lönesättande samtal samt skrivit en tidigare studie i ämnet har jag fått 
möjligheten att stärka min egna förförståelse för studien, vilket kan vara anledningar som 
tenderar att öka validiteten. En annan faktor som kan stärka validiteten är att intervjuguiden 
utformades med utgångspunkt i utvalda teorier och hade en förutbestämd struktur för att i 
största möjliga mån besvara mina frågeställningar. Däremot uppmärksammade jag under 
intervjutillfällena att en fråga om respondenternas utbildningsbakgrund om chefskap inte hade 
någon direkt koppling till teoriavsnittet, vilket ledde till att jag tog bort frågan. Däremot 
underlättade intervjuguidens struktur arbetet kring avsnittet resultat och analys av insamlat 
material, vilket också kan ge möjlighet till att uppnå god validitet. 

4.9.  Reliabilitet 
Kvale och Brinkmann (2014:295) menar att reliabilitet handlar om att mäta tillförlitligheten 
för det som undersöks, om forskningsresultatet är tillförlitligt vilket de uttrycker med följande 
ord. ”Den behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra 
tidpunkter och av andra forskare.” Om en studie uppnår hög reliabilitet ska samma eller högst 
likvärdigt resultat åstadkommas oberoende på tidpunkt eller forskare. Faktorer som kan 
påverka reliabiliteten är exempelvis intervjupersonens svar, intervjuarens intervjuteknik, 
miljö, utskriften och analysen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en intervjuperson kan 
svara olika beroendes på intervjuare och att intervjutekniken hos intervjuaren kan både 
medvetet som omedvetet påverka intervjupersonens svar. Det medvetna beteendet i 
intervjutekniken kan ligga till grund för att intervjuaren påverkas av faktorer som exempelvis 
tid eller att man förväntar sig ett visst svar från respondenten. Jag kan ha påverkat vissa 
respondenter medvetet då jag upplevde att det ibland rådde tidsbrist under intervjuerna. 
Tidsutrymmet på ca 60 minuter var knapp för vissa respondenter. Detta eftersom vissa 
respondenter svarade utbrett och detaljrikt, vilket kräver mer tid än de som svarar kort och 
koncist. Dock räckte tiden för alla på ett tillfredsställande sätt där alla fick möjlighet att 
utveckla sina svar. Däremot finns det förbättringspotential om studien skulle upprepas, då jag 
rekommenderar att avsätta något mer tid för intervjuerna.  

Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014) att omedvetenhet kan riskera att försvaga studiens 
reliabilitet. Omedvetenhet i den mening att parterna är oförberedda eller omedvetna över ett 
kommande störningsmoment. Detta kan exempelvis handla om att intervjuaren är omedveten 
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om sitt eget beteende eller framförhållning vilket kan framkalla ett visst typ av svar från 
respondenten. Det kan också handla om att undersökaren ställer en ledande fråga utan att själv 
reflektera över det. Omedvetna störningsinstrument som uppkom under min studie var att 
vissa respondenters mobiltelefoner ringde och vibrerade, det knackades på dörren till rummet 
där vi höll intervjun och att vi fick byta grupprum p.g.a. tidsbrist. Dessa anledningar kan störa 
intervjun vilket kan leda till förlorad information då respondenten tappar koncentrationen och 
kan komma av sig något från ämnet. Dessa störningsmoment var inte särskilt dramatiska eller 
väsentliga för intervjun, däremot några avbrott som kunde avleda eller störa respondentens 
svar i frågan.     

Vidare menar Kvale och Brinkman (2014) att utskriften kan påverka reliabiliteten beroendes 
på hur undersökaren transkriberar och kodar det insamlade materialet. Svaren kan få en 
subjektiv tolkning åt det önskvärda hållet. Detta kan påverka studiens tillförlitlighet då 
effekten av subjektivitet kan, som ett led av kodningen, påverka analysen. Här menar Patel 
och Davidson (2011) att det är forskarens uppgift att göra en trovärdig och uppriktig tolkning 
av det insamlade materialet. Jag försökte vara så objektiv som möjligt vid kodning av 
materialet. Samtidigt blir det svårt då man som undersökare påverkas subjektivt av datan 
inom viss mån vid analysen. Jag upplever att jag gjort en trovärdig bedömning men att vissa 
svar ur datan har tolkats då det behövts tolka för att få ut vad respondenten upplever i olika 
sammanhang. Sista exemplet som kan påverka reliabiliteten är miljön där intervjun äger rum. 
Intervjupersonens svar kan påverkas beroendes på hur bekväm och betryggande miljön är. 
Faktorer som skulle kunna påverka miljön skulle exempelvis kunna vara att intervjun 
genomförs på en offentlig störande plats eller på en arbetsplats där kollegor har möjlighet att 
höra intervjupersonens svar. Jag lät intervjupersonen bestämma plats själv för vart intervjun 
skulle äga rum vilket var på deras arbetsplats i ett kontor eller grupprum. Med tanke på att 
respondenterna fick välja plats själv skulle man kunna anta att detta skulle kunna stärka 
intervjupersonens bekvämlighet att kunna svara mer tillförlitligt, eftersom intervjupersonen 
har kunnat påverka intervjutillfällets miljö. Det som exempelvis skulle kunna försvaga 
reliabiliteten är om jag, som intervjuare, valde ut en störande offentlig plats för 
intervjutillfällena. Intervjuerna utfördes därmed i en lugn och avspänd miljö, där 
intervjupersonen fick tid på sig att besvara frågorna i sin takt. 

Under studiens har jag gång försökt att ställa mig neutral och bortse från förutfattade 
meningar under hela forskningsprocessen. Under intervjuerna har jag försökt att inte låta 
värdeladdade ord påverka eller leda intervjupersonens svar. Frågorna formulerades ”öppet” så 
att intervjupersonerna fick utrymme att svara fritt med egna ord. Med tanke på min självinsikt 
om förförståelsen för studiens ämne, har jag använt förkunskaperna för att möjliggöra 
relevanta följdfrågor under intervjutillfällena. För att stärka reliabiliteten ytterligare passade 
jag på att transkribera och koda det insamlade materialet inom kort efter utförd intervju. Detta 
för att möjliggöra minnesbilder om intervjupersonens ansiktsuttryck och kroppsspråk. För att 
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stärka detta ytterligare gjorde jag noteringar på uppmärksammat kroppsspråk i kombinationen 
till intervjupersonens svar. Detta förarbete kring tolkning av insamlat material kan stärka 
reliabiliteten vid analysen av studien.   

4.10.  Metoddiskussion 
Undersökningens val av metod anser jag vara lämplig för att möjliggöra besvarandet av 
studiens syfte. Med hjälp av intervjuer kan man få djupa, utvecklande och reflekterande svar 
vilket är värdefull data då chefers upplevelser kring arbetet med lönesättande samtal ska 
analyseras. Metodvalet anser jag vara fördelaktigt då jag som intervjuare också hade 
möjlighet till att ställa relevanta följdfrågor, samt ta del av respondenternas kroppsspråk och 
uttryck i kombination till de verbala svaren. Något som är svårare med kvalitativ ansats i form 
av intervjuer är att undersöka fler respondenter eftersom intervjuer är mycket mera 
tidskrävande. En kvantitativ ansats i form av enkätundersökning är lättare att nå ut till många 
respondenter med möjlighet till generalisering. Vidare kan intervjuformen leda till att 
respondenten svarar på ett sådant sätt som behagar undersökarens förväntningar som 
exempelvis kan avläsas med hjälp av kroppsspråk. 

Ett annat metodval som skulle kunna vara intressant är vad Olson och Sörensen (2011) kallar 
för direkt observation. Direkt observation handlar om att observera det som utspelar sig 
framför och omkring oss. I detta fall skulle undersökaren kunna observera parterna under det 
lönesättande samtalet. En sådan observation kan också spelas in, om respondenterna 
godkänner detta. Om intervjuerna spelas in har undersökaren möjlighet att granska materialet 
flera gånger, vilket ger möjlighet till att förstärka noggrannheten. Vidare menar Olson och 
Sörensen (2011) att genom direkt observation har undersökaren möjlighet att iaktta och förstå 
händelser i undersökningspersonernas naturliga kontext. Med detta som bakgrund kan direkt 
observation ses som ett värdefullt metodval då intervjuaren har möjlighet att observera hur 
lönesättande samtal faktiskt går till i verkligheten. Denna information och data kan vara svårt 
att få genom intervju då endast en part, i detta fall chefen, ger den sammanställda bilden i 
efterhand av hur processen lönesättande samtal fungerar i praktiken. Däremot kan 
undersökaren missa väsentlig information, eftersom intervju ger oftast möjlighet till djupare 
och mera omfattande reflektioner i ämnet.  

Deltagande observation är en annan metod som kan skapa en viss inlevelse och tillförlitlighet 
i det insamlade materialet. Olson och Sörensen (2011) menar att deltagande observation 
handlar om att observera en viss situation eller händelse utan att undersökningspersonerna vet 
om det. Detta skulle kunna framhäva ett mer ”naturligt” beteende hos de utvalda 
respondenterna. Bara att respondenten har kännedom om att denne blir undersökt, kan det 
tendera att framhäva (per automatik) ett onaturligt och önskvärt beteende hos 
undersökningspersonen. Med detta som bakgrund skulle deltagande observation kunna 
möjliggöra och öka ett ”naturligt” förfaringssätt mellan parterna, lönesättande chef och 
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medarbetare, vid det lönesättande samtalet. Samtidigt handlar denna studie om just chefens 
upplevelse, och därmed lämpar sig studiens metodval väl. Hade studiens syfte avsett bägge 
parters upplevelser kring metoden lönesättande samtal, hade eventuellt direkt- eller 
deltagande observation varit metodval att föredra. 

4.11.  Etikdiskussion 
Under hela forskningsprocessen har jag tagit hänsyn till vad Vetenskapsrådet (2002) kallar för 
individskyddet. Vetenskapsrådet (2002) menar att individskyddet är indelat i fyra etiska 
aspekter, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren skall informera 
intervjupersonerna om studiens syfte, upplägg, frivilligt deltagande, intervjupersonens rätt att 
avbryta medverkandet när som helst samt vilka fördelar och eventuella risker som 
undersökningen kan medföra. Jag informerade alla respondenter inledningsvis vid varje 
intervjutillfälle om studiens syfte, upplägg, frivilligt deltagande samt rätten till att avbryta 
medverkandet. Informationskravet förtydligades ytterligare då jag sände över denna 
information skriftligt via mejl till varje respondent ett par veckor innan intervjutillfället ägde 
rum.  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren skall inhämta intervjupersonens samtycke. Detta 
ligger nära kopplat till informationskravet då intervjupersonen ger sitt samtycke eller sitt 
godkännande att medverka i studien, efter att intervjupersonen tagit del av informationskravet. 
Detta är av vikt i denna undersökning då ämnet lön skulle kunna kopplas till vad 
Vetenskapsrådet (2002) kallar för privat eller etiskt känslig natur. I samband med 
informationskravet tog jag del av respondenternas samtycke inledningsvis för varje intervju. 
Jag var tydlig med att informera respondenterna att det var frivilligt att medverka i studien 
samt att de hade möjlighet till att pausa eller avbryta intervjun.  

Vidare menar Vetenskapsrådet (2002) att konfidentialitetskravet handlar om att 
intervjupersonernas personuppgifter ska bevaras oåtkomligt för obehöriga. För att tillgodose 
detta har jag haft intervjumaterialet i en skyddad mapp på datorn. ”Vad som anses vara etiskt 
känsligt kan naturligtvis variera från samhälle till samhälle och från en tid till en 
annan” (Vetenskapsrådet 2002:12). Utgångspunkten för vad som kan vara etiskt känsligt är 
något som upplevs obehagligt eller kränkande. Även om konfidentialitetskravet beaktas, kan 
det ändå finnas möjlighet att identifiera intervjupersonen vid detaljerad data. Här åligger ett 
ansvar över forskaren att se till att detta inte sker, trots att inga namn nämns i studien. Jag har 
beaktat respondenternas anonymitet när jag presenterat materialet i studien så att inte 
uteslutsmetoden ska vara möjlig.  

Nyttjandekravet, och den sista etiska principen, handlar om att forskarens insamlade material 
är endast avsett till att användas för forskningsändamål. Materialet får alltså inte användas för 
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kommersiellt bruk, beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde som exempelvis 
vård och tvångsintagning eller andra icke-vetenskapliga ändamål. Inledningsvis vid varje 
intervju tydliggjorde jag för respondenterna att deras information och upplevelser av 
lönesättande samtal var enbart avsett för studiens ändamål. Vidare informerades 
respondenterna att jag kommer radera ljudinspelningar, transkriberingar och personuppgifter 
efter studiens färdigställande.  

Konfidentialitet av respondenter 
För att skydda respondenternas identitet refereras varje respondent i det empiriska materialet 
genom en utformad kod. Dessa koder uppges i anslutning till de citat som återges i texten. 
Varje intervjuperson har fått beteckningen chef med en tillhörande siffra. Exempelvis står 
kombinationen C1 för chef 1, C2 motsvarar chef 2 och så vidare upp till C7, chef 7. 
Anledningen till beteckningen är för att underlätta presentationen av det insamlade materialet, 
samt att skapa någon form av struktur vid citering.   
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5.  Resultat och analys 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet samt studiens resultat och analys att 
presenteras. Inledningsvis kommer det första blocket, det teknisk/ekonomiska systemet att 
redogöras utifrån ett managementperspektiv. Följaktligen redovisas det andra blocket, det 
mänskliga systemet utifrån ett kollektivt- och maktresursperspektiv.   

5.1.  Management utifrån det teknisk/ekonomiska systemet 
Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet innefattar det teknisk/ekonomiska- samt det 
mänskliga systemet. Det teknisk/ekonomiska systemet utgörs av företaget och ser därmed till 
företagets intressen. Företagets intressen att ställa ensidiga, omättliga samt obönhörliga krav 
gentemot sina anställda. Hit hör bland annat företagets ledning och chefer. Respondenterna i 
denna studie är chefer och kategoriseras in i detta block då de representerar sin verksamhet i 
sin yrkesroll. Respondenterna prioriterar både medarbetarnas- men främst verksamhetens 
intressen när chefsskapet vid beslutsfattande utövas. Detta konkretiserar C7 på följande sätt. 
”I första hand försöker jag att se på verksamheten. För det är faktiskt den som är viktigast, det 
är därför vi finns.” Detta citat styrker Lysgaards (1985) resonemang om att det teknisk/
ekonomiska systemet är det primära systemet och det system som måste finnas för att de 
andra systemen, det mänskliga- och kollektivsystemet, ska kunna existera. Lönesättande 
samtal kan användas som ”ett slags styrmedel” för att styra verksamheten i önskvärd riktning 
för att uppfylla verksamhetsmålen, vilket främjar verksamhetens intressen och i sin tur det 
teknisk/ekonomiska systemet. Arbetsgivarverkets guide Att leda och styra med individuell lön 
- stöd till dig som är lönesättande chef som riktar sig till chefer inom myndigheter beskriver 
lönesättande samtal som styrmedel på följande sätt (Arbetsgivarverket 2010:5). 

Utformningen av löner och andra anställningsvillkor utgör ett kraftfullt verktyg i 
verksamhetsstyrningen. Kopplingen mellan lön, motivation och arbetsresultat utgör en 
drivkraft för den enskilde medarbetaren och skapar därmed engagemang. När varje 
medarbetares lön speglar det åstadkomna resultatet ställt mot de mål som finns uppställda i 
verksamheten har lönen blivit det styrmedel vi eftersträvar. Det lönesättande samtalet blir 
då ett viktigt verktyg för chefer att genom lönesättningen styra verksamhetsutvecklingen i 
en önskvärd riktning genom att belöna de prestationer som leder till positiva resultat ställt 
mot verksamhetsmålen.  

Det framkommer ur materialet att respondenterna upplever arbetet med lönesättande samtal 
som generellt positivt men att det finns utvecklingspotential. Det är positivt i den mening att 
lönesättande samtal ger cheferna både möjlighet och förutsättningar till ökad dialog gentemot 
sina medarbetare. Det blir lättare att ge medarbetarna det stöd och support de behöver, 
samtidigt som cheferna får möjlighet till insyn i det dagliga arbetet så att det går i önskvärd 
riktning i relation till uppsatta mål. Detta förklarar C5 på följande sätt. 
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I grund och botten är jag väldigt positiv till lönesättande samtal och det systemet vi har. Om 
man lyckas 100-procentigt så är det klart att det blir en väldigt stark drivkraft och ta upp 
saker med medarbetare, det här borde du verkligen förbättra och jobba med det här. Och 
jobbar du med det så ska det också synas i din nästa lön. Det är klart att det är ett väldigt 
starkt incitament […] om man vill förändra ett beteende eller ett arbetssätt eller någonting 
så är det ju oerhört starkt instrument att styra med.  

Citatet styrker respondentens möjlighet att genom lönesättande samtal kunna styra 
medarbetarnas arbete i en viss riktning efter verksamhetens intressen och uppsatta mål. 
Förändras exempelvis verksamhetens mål kan respondenten anpassa och fördela 
medarbetarnas arbete därefter. På så sätt möjliggör lönesättande samtal ett starkt 
styrinstrument som gör att C5 kan flytta fokus och prioritera om ifall det sker snabba eller 
plötsliga förändringar i verksamheten. Lönesättande samtal möjliggör på så sätt lönesättande 
chefs arbete med att vara tydlig kring medarbetarnas arbetsfördelning som ska rimma med 
medarbetarnas individuella mål som förenar sig med verksamhetens intressen. Om 
lönesättande chef är tillräckligt tydlig och kommunikativ över både verksamhetens som 
medarbetarnas målsättning, möjliggörs respektive medarbetares chans att kunna påverka sin 
egna löneutveckling genom att arbeta mot dessa mål. 

5.1.1.  Managerns generella arbetsmiljö 
Respondenterna beskriver arbetsmiljön som tillfredsställande, men att den också kan upplevas 
som något hektisk i varierande grad. Detta eftersom respondenterna har ett högt arbetstempo 
samtidigt som de behöver handskas med många olika arbetsuppgifter. Det framkommer ur 
materialet att arbetsmiljön påverkas av en rad olika faktorer som exempelvis kan utgöra 
vikten av ansvarsområde, mängden arbetsuppgifter, antal medarbetare som behöver stöd och 
vägledning, arbetstider, tillgängliga resurser och förutsättningar samt organisatorisk 
möjliggörande för chefers agerande och handling. Mintzberg (1973) gör liknande liknelse då 
han menar att managers ansvar handlar om att det sociala systemet ska fungera, att människor 
skall trivas i sin arbetsmiljö samtidigt som själva arbetet ska fortlöpa effektivt. Detta blir 
komplext då sociala system innehåller faktorer som exempelvis olika värdeuppsättningar, 
ekonomiska utbytesmönster och beroenden, kulturella och institutionella ramar samt olika 
maktförhållanden. Med tanke på att alla dessa faktorer kan påverka det sociala systemet, blir 
det i sin tur svårt för managern att tillgodose och främja en tillfredsställande arbetsmiljö för 
både sig själv och personalen. Neu (2006) pekar också på att det sociala systemet kan påverka 
chefernas handlingsutrymme. Chefen kan behöva anpassa sig till organisationens kulturella 
syn att se på individuell lönesättning för att det sociala systemet, i detta fall personalen, 
framhäver det beteendet. Exempelvis kan chefen tvingas handla på ett visst sätt för att det 
existerar vissa normer och värderingar i organisationen som chefen i sin tur behöver bejaka 
vid individuell lönesättning. Det framkommer ur materialet att sociala system kan påverka 
respondenternas handlingsutrymme då de tar hänsyn till organisationens värderingar vid 
individuell lönesättning. Värderingar som tar sig i uttryck är att individuell lönesättning skall 
kontinuerligt jämföras med andra medarbetares löner, och därmed kan lönesättande chef 
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frångå något syftet med individuell lönesättning. Organisationens värderingar främjar 
liknande lön vid likvärdig arbetsprestation vid liknande arbetsuppgifter. Medarbetare som har 
liknande yrkesroll och presterar likvärdigt, ska på så sätt ha en lön som är likvärdig. Med 
detta sagt riskerar en medarbetare att stanna i löneutveckling om den tjänar mer än kollegan 
med liknande yrkesroll och likvärdig arbetsprestation.     

Chefernas arbetsmiljö påverkas också av exempelvis mängden arbetsuppgifter och dess 
innehåll. Respondenterna menar att deras arbetsuppgifter kan exempelvis innehålla 
personalansvar, personalfrågor, budgetering, planering, styrning, verksamhetsansvar, 
verksamhetsplanering, kommunikation av verksamhet, uppföljning, samordning, 
kunddialoger, vägledning och coachning. Lönesättande samtal är en arbetsuppgift som kan 
kategoriseras under personalansvar. Lönesättande samtal innebär stort förtroende och 
ansvarsfullt arbete för lönesättande chef att ansvara över medarbetarnas löneutveckling. En 
arbetsuppgift som respondenterna upplever naturlig och fullt rimlig i sin roll som chef, då de 
anser att det är chefen som har bäst inblick i medarbetarnas prestationer och därmed kan göra 
en rättvis bedömning vad gäller löneutvecklingen. Detta går i linje med Stråberg et al.:s 
(2005) resultat om medarbetarens rättviseupplevelser vid individuell lönesättning. Under 
deras studie upplevdes löneprocessen mer rättvis om lönesättande chef har haft god inblick 
kring mararbetarens arbetsprestation samt att löneprocessen har hanterats på ett konsekvent 
tillvägagångssätt. Stråberg et al.:s (2005) menar att rättviseupplevelsen stärks ytterligare om 
lönesättande chef kan förklara och utförligt motivera varför hen har höjt eller inte höjt 
medarbetarens lön, vilket också blir möjligt om lönesättande chef har god inblick i 
medarbetarens  vardagliga arbete.     

Managers arbetsmiljö främjar generalistkompetens 
Arbetsmiljön kan upplevas ansträngande då respondenterna försöker möta organisationens 
alla tänkbara intressen och något som Mintzberg (1973) menar kan bli svårt trots försök att 
arbeta resurseffektivt och proaktivt. Dagens managers ska också besitta generalistkompetens 
med mångfasetterade ansvarsfulla arbetsuppgifter inom exempelvis ekonomi, social 
arbetsmiljö och operativt arbete (Dalton 1959; Tengblad 2012). Tengblad (2012) menar vidare 
att managern ska inte bara ansvara över budgetar för sina enheter, arbeta med 
utvecklingsaktiviteter och förbättra verksamheten. Utan de är även ansvariga för 
medarbetarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö, samt allt operativt arbete som rekrytering, 
ersättning, bemanning samt handskas med medarbetarnas önskemål och klagomål. Vidare 
anser Tengblad (2012) att även om det finns support för managers i organisationen, står de 
ändå som ytterst ansvariga i slutändan. Något som respondenterna känner igen sig i då de 
upplever att de innehar ett omfattande ansvarsområde med arbetsuppgifter allt ifrån 
budgetansvar till personalansvar. Det är ansvarsområden som tenderar att främja 
generalistutövandet då respondenterna upplever att de ska kunna lite om mycket och att det 
inte finns tillräckligt med tid och utrymme att fördjupa sig inom respektive arbetsuppgift. 
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Tengblad (2012) och Dalton (1959) menar att dagens manager förväntas göra ”allt” 
managementarbete till skillnad för hur det såg ut förr. Förr kunde en manager vara 
specialiserad inom ett visst område, exempelvis hade en teknisk manager ett tekniskt 
perspektiv eller en ekonomisk manager ett ekonomiskt perspektiv. Då skulle managern ha 
specialiserad kompetens inom teknik eller ekonomi där det inte förväntades att kunna ”allt”. 
Idag ser det annorlunda ut då managern helst ska kunna lite om mycket, vilket stämmer väl in 
på respondenternas syn att se på sin roll då C6 beskriver detta på följande vis. ”Jag är väldigt 
generell. Jag ska kunna förstå, bedöma olika saker utifrån när jag får förslag på mitt bord. Så 
ska jag kunna förstå, kunna sätta det i sitt sammanhang.” Detta stärker bland annat Tengblad 
(2012) och Daltons (1959) påstående om managers generalistkompetens. När organisationer 
kräver någon form av generalistkompetens hos chefer, blir arbetet också generaliserande 
vilket C4 uttrycker följande. ”Jag är faktiskt generalist. Både sett till min arbetsbakgrund och 
faktiskt till de frågor som jag har jobbat med på myndigheten.” Detta kan belasta arbetsmiljön 
då berörda intressenter förväntar sig snabba beslut och resultat gentemot chefen. Chefens 
arbete blir något översiktligt där det varken ges tid eller resurser till att fördjupa sig inom 
varje arbetsuppgift. Därmed främjas generalistkompetensen vilket C7 formulerar på följande 
sätt.  

Jag ska kunna lite om mycket. Det är nog viktigare och vara generalist än och vara 
specialist, i alla fall på den här chefsbefattningen. Man måste kunna väldigt mycket 
personal. Så man vet hur man ska kunna, alltså arbetstider, ledighet och allt sånt. 

Citatet lyfter fram att det operativa arbetet handlar till stor del om personalansvar, vilket 
framhäver vikten av kompetens inom området då cheferna handskas dagligen med olika 
personalfrågor. Samtidigt uttrycker C7 på ett skämtsamt sätt. ”Genom att jag är generalist så 
kan jag ju ingenting egentligen, jag har ju bara åsikter. Så har jag ju en massa medarbetare 
som löser mycket åt mig.” Med citatet menar C7 att hen inte har någon vidare djup kunskap 
inom ett visst område, utan ska besitta lite kunskap inom många olika områden. Eftersom 
respondenterna tenderar att ansvara för många olika områden blir det också viktigt att kunna 
göra ”rätt” bedömningar och prioriteringar för vilken arbetsuppgift medarbetarna ska 
genomföra för att verksamheten ska löpa på i önskvärd riktning. Med tanke på att 
respondenterna upplever att de ansvarar över många olika arbetsuppgifter blir det enligt 
Tengblad (2012) fördelaktigt att kunna lite om mycket. Vidare menar Tengblad (2012) att 
generalistkompetens är att föredra då arbetet präglas av både frekventa avbrott och stor 
variation i arbetsuppgifterna och något som går i linje med respondenternas upplevelse av 
arbetsmiljön. Mintzberg (1973) pekar på att en manager lägger generellt ungefär 20 minuter 
per arbetsuppgift vilket C1 styrker genom att ”man gör det lagom bra, lägga lagom mycket tid 
på varje arbetsuppgift.” Vidare menar Mintzberg (1973) att denna variation i kombination 
med frekventa avbrott samt arbetsplatsförändringar kan skapa någon slags frustration för 
många managers. Parallellt med denna fragmenterade arbetsmiljö menar Kanter (1977) att 
manager påverkas och behöver handskas med mycket osäkerhet i arbetet, då managerna inte 
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kan förutse externa händelser som påverkar organisationen eller konsekvenser av deras egna 
handlingar. Denna arbetsmiljö med frekventa avbrott och stor variation känner respondenterna 
igen sig i. Ofta blir arbetsdagen inte som de först har planerat. Det dyker upp oförutsedda 
ärenden med olika behov, något som C1 uttrycker på följande sätt. 

Det finns en långsiktighet med verksamheten men det är ändå mycket som kommer lite 
abrupt, kommer in från sidan. Kommer utifrån från olika aktörer eller så här då. Det är 
alltid någonting som gör att kanske när man planerat att den här dagen ska jag göra det här, 
men det är inte ofta det blir så. 

Citatet beskriver att chefens arbetsdag vanligen är oförutsägbar vilket kan upplevas 
påfrestande i varierande grad. Oförutsägbarheten underminerar chefens sätt att kunna planera 
och strukturera arbetet, då det ständigt kan dyka upp andra uppgifter som för stunden är mer 
brådskande. Kanter (1977) menar också att förändringar kan försvåra och påverka managers 
arbete. Sådana förändringar kan exempelvis handla om interna som externa händelser i 
relation till organisationen som försvårar managerns arbete och skapar oförutsägbara 
arbetsuppgifter. C3 menar att en sådan förändring är att ”man kan påverkas av 
driftstörningar.” Detta är en förändring som inte går att förutsäga i förväg men behöver 
hanteras när den väl uppstår.  

Managers arbetstempo 
Det framkommer ur materialet att det råder ett relativt högt arbetstempo. Arbetstempot är en 
väsentlig del som också påverkar arbetsmiljön. Arbetstempot kan påverkas av en rad olika 
faktorer och givetvis variera beroendes på vad och hur många arbetsuppgifter som ska 
hanteras i en arbetsmiljö präglat av avbrott och olika förändringar, vilket togs upp i 
föregående avsnitt. C4 beskriver att hen är van vid det höga arbetstempot.  

Alltså det är ett högt tempo och faktiskt så vet jag inte riktigt när jag kommer till jobbet på 
måndag morgon, då har jag en massa åtaganden inplanerade men jag vet inte vad som 
kommer hända utöver det här? Och kommer det nu något uppdrag här ifrån sidan som 
kanske kommer vara prioriterat framför […], det vet jag inte riktigt, så kan det bli. 

Högt arbetstempo med många varierande arbetsuppgifter skapar i sin tur ett ansträngande 
arbetsklimat. Samtidigt är chefsarbetet många gånger kravfyllt med högt belastade 
arbetsdagar vilket Kanter (1977) och Jackhall (1988) menar bidra till att skapa dålig balans i 
arbetslivet. Detta belyser Mintzberg (1973 refererad i Tengblad 2012:342) med dessa ord. 
”Managementarbete består av stora mängder arbete som bedrivs i en oupphörlig takt.” Även 
Tengblad (2012) tar upp denna problematik då han menar att manager ofta drabbas av 
övertidsarbete som oftast utförs hemma. Dessa resonemang stämmer väl in på 
respondenternas arbetstider. Nedan presenteras en tabell som visar uppskattningsvis hur 
mycket arbetstid respektive respondent förlägger per vecka.   
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Det framgår i tabellen att respondenterna har långa arbetsdagar, oftast över 40 timmar per 
vecka. Övertidsarbetet utförs i stor utsträckning hemma på kvällar och helger. C2 som håller 
sig till 40 arbetstimmar per vecka menar att ”det är 40 ganska intensiva timmar för att få tid 
till familjelivet.” C4 menar att arbetslivet behöver planeras och struktureras noga för att hinna 
med arbetsuppgifterna och därmed höjs arbetstempot ytterligare vilket går i linje med Kanter 
(1977), Jackhall (1988), Mintzberg (1973) samt Tengblads (2012) syn att se på managers 
arbetsliv som är präglat av ett högt arbetstempo och långa arbetsdagar. Detta kan tyda på att 
40 arbetstimmar per vecka inte räcker till de arbetsuppgifter som respondenterna har. Det är 
mycket som skall hinnas med på en dag och det är svårt att lägga arbetet åt sidan när man 
kommer hem, vilket C7 uttrycker på följande sätt. ”Alltså det är ju telefonen, telefonsamtal, 
mejl som måste svaras på. Men samtidigt blir det en livsstil.” Även om det är mycket arbete 
som behöver göras, försöker C5 sända ut signaler till sina medarbetare och skapa en 
gemensam kultur på enheten att inte arbeta mer än ordinarie arbetstid. 

Jag gör nog ungefär 40 timmar här på jobbet. Det är en signal till medarbetarna också, att 
jag försöker inte vara här för mycket liksom. Sen sitter jag gärna hemma och gör vissa 
grejer på kvällarna.  


Stewart (1976) menar att managers handskas olika bra med det stressiga arbetsklimat de ofta 
befinner sig i. Vissa managers hanterar arbetsklimatet väl med att ständigt byta 
arbetsuppgifter  medan andra blir överansträngda av ett sådant arbetsklimat. På så sätt menar 
Stewart (1976) att vissa individer lämpar sig bättre i rollen som manager, på grund av den 
personliga skickligheten. Det finns managers som är mer mottagliga för störningar och 
frekventa avbrott i arbetet. Detta resonemang går i linje med C5s syn att se på chefers 
förmåga att kunna prioritera samt göra ”rätt” bedömning i arbetet.  

Jag tror att det är vissa egenskaper som man behöver ha. […] Tipsen jag fick är att man 
måste också lära sig och ”gena i kurvorna”. Ska man följa liksom allting till punkt och 
pricka som finns i alla liksom bestämmelser och reglemente och interna föreskrifter och 
diverse grejer. Skulle man tillämpa allt det där på bästa sätt liksom, då skulle vem som helst 

Chefernas uppskattning av arbetstid per vecka
Respondenter Arbetstid/vecka Arbetsmiljö vid övertid

C1 55 h Kontor/hemma
C2 40 h
C3 45 h Kontor
C4 50 h Hemma
C5 50 h Hemma
C6 50 h Hotellrum
C7 45 h Hemma
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bli knäckt. Det går inte. Utan man måste liksom hitta lite olika genvägar i jobbet för att 
hinna med det. Annars så blir det för mycket. Jag tror att det finns en personlig skicklighet i 
att kunna hitta genvägarna. 

Chefen belyser att det är viktigt att besitta någon form av personlig skicklighet och därav 
kunna ”gena i kurvorna” i sitt arbete. Citatet ger uttryck för att det varken finns tid eller 
utrymme att kunna handskas med varje arbetsuppgift till hundra procent. Det är inte 
hälsosamt hållbart att genomföra varje arbetsuppgift med samma ambitionsnivå utan 
prioriteringsförmågan, ”genvägarna”, bör vara en naturlig del i chefsrollen för att kunna 
utföra arbetsuppgifterna på ett ansvarsfullt sätt i det höga arbetstempo som präglar 
arbetsmiljön. Stewarts (1976) syn går i linje med C5s och menar att personlig skicklighet kan 
tendera att skapa ett bättre arbetsklimat för managers som besitter denna förmåga. 

Managers anpassningsbarhet 
I tidigare avsnitt framgår det att managers arbetsmiljö kan innehålla exempelvis stort 
ansvarsområde med många arbetsuppgifter, arbetstempo, oförutsedda händelser, frekventa 
avbrott samt långa arbetstider. Dessa faktorer resulterar i att det är viktigt att kunna prioritera 
arbetet väl. Prioriteringsförmåga blir betydande då Mintzberg (1973) menar att managers ofta 
befinner sig i en arbetsmiljö fullt av olika händelser, situationer, överraskningar och 
störningar. Med hänsyn till föregående avsnitt så menar respondenterna att de brottas 
kontinuerligt med arbetstiden, där det handlar om att göra ”rätt” prioriteringar för att optimera 
sitt arbete och få ut mest lönsamhet ur det. Detta går i linje med C5s resonemang och menar 
att ”allting är en prioriteringsfråga. Som chef upplever man aldrig att man har tillräckligt med 
tid för någonting.” Denna prioriteringsförmåga blir viktig menar Tengblad (2012) då operativa 
chefer, eller som Tengblad (2012) benämner det första linjen manager, i Sverige har en rad 
olika arbetsuppgifter innehållande mycket ansvar. Carlson (1951) delar denna uppfattning då 
manager arbetar i ansträngande miljöer med lite tid för formell och långsiktig planering. 
Prioritering och effektivisering av arbetstiden blir på så sätt en viktig komponent och en 
naturlig del av arbetslivet, vilket C2 beskriver på följande sätt. ”Jag har lättare att känna att 
allting inte är lika viktigt. Och det tror jag man måste för annars så slits man nog lite sönder, 
av det.” Prioritera och optimera tiden är en viktig ingrediens för att skapa en tillfredsställande 
arbetsmiljö för respondenterna. C5 lyfter ett sätt för att optimera arbetsdagen genom följande 
citat. 

Jag försöker jaga alla tidstjuvar som finns. Och en av dem är att man kanske hamnar i en 
lång lunch, om man går ut och käkar. Så därför har jag ofta med mig matlåda för det 
minimerar tiden och vara effektiv så. 

Mintzberg (1973) lyfter fram prioriteringsförmågan hos managers då de ofta bemöter och 
reagerar på aktuella händelser och situationer. Tengblad (2012) delar Mintzbergs (1973) syn 
då han menar att även om managers försöker rationellt planera in slumpmässiga händelser 
eller situationer kan det ändå bli svårt i praktiken. Carlson (1951) fyller i detta då han menar 
att managers arbetar i kaotiska förhållanden med ytterst lite tid för formell samt långsiktig 
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planering, vilket går i linje med respondenternas upplevelser då det operativa arbetet tenderar 
att ”äta upp” det strategiska och långsiktiga arbetet.  

5.1.2.  Generellt emotionellt managementarbete 
Sayles (1964) menar att managementarbete tillhör system av relationer som är beroende av 
varandra. Managementarbete vid beslut kan påverka flera grupper i organisationen, för att de 
på något sätt är sammanlänkade med varandra (system av relationer). En grupps prestation 
som främjar andra grupper i organisationen, gagnar således många gånger organisationens 
intressen. Därmed bör managementarbetet anpassas till kollektivets eller verksamhetens 
intressen. Ett mönster som cheferna tar hänsyn till vid beslutsfattande. C1 menar att ”ofta så 
är det ju ändå medarbetare som har en större expertkunskap. Så det är ju ofta de som kanske 
lägger fram ett förslag till beslut.” På så sätt är chef lyhörd och upprättar en ständig dialog 
med medarbetare när chefsskapet utövas vid exempelvis beslutsfattande, eftersom det kan 
tendera att främja verksamhetens intressen. C2 har en fast övertygelse vid beslutsfattande 
vilket beskrivs på följande sätt.  

Att de blir bättre ju fler man lyssnar på. Det är inte så att jag sitter själv och pekar höger 
vänster, utan de allra flesta beslut jag fattar gör jag ju för att någon av medarbetarna har lyft 
någonting till mig. Då vet ju oftast medarbetarna vad som är den bästa lösningen men man 
kanske behöver mandat eller man behöver stöd.  

Det framkommer i materialet att cheferna har verksamheten i allmänhet och medarbetarna i 
synnerhet i fokus när chefsarbetet utövas, vilket tenderar att främja arbetsgruppen och därmed 
uppsatta mål för enheten. Från respektive chef sker det en kontinuerlig beaktning om vad som 
är bäst för arbetsgrupper, kollektivet och därmed respektive enhet. Cheferna är lyhörda, 
subjektiva, toleranta och humana gentemot sina medarbetare. Detta skiljer sig från 
managementarbetet ur ett historiskt perspektiv (Kanter 1977). Kanter (1977) menar att då 
innehöll managementarbetet låg grad av emotionellt arbete med mycket fokus på kvantitativ 
data, exempelvis fakta, siffror och objektiv data. Man såg mer eller mindre medarbetarna som 
endast en ”tillgång” eller ett ”redskap” för att nå organisationens mål. Vidare menar Kanter 
(1977) att managers som kan kontrollera sina känslor har setts som en viktig färdighet i 
amerikanska företag. Detta är något jag inte känner igen hos cheferna på MSB. En förklaring 
kan vara att Kanter (1977) har ett amerikanskt historiskt perspektiv på manangementskap som 
inte behöver gå i linje med dagens kulturella ledarstil i Sverige, som generellt upplevs ha en 
mer coachande roll. Detta resonemang går i linje med Tengblads (2012) syn på dagens 
managers då han beskriver att många studier visar på hög emotionell karaktär när 
managementskapet utövas. C4 beskriver hur stämningen kan te sig och hur man ska behandla 
varandra. ”Ibland säger jag kompisarna på enheten, varför det handlar om hur jag vill att vi 
ska vara mot varandra.” Detta är ett agerande från C4 som Kanter (1977), Hannaway (1989) 
och Hills (1992) karakteriserar som ett ”modernare ledarskap” då managementskapet präglas 
av emotionell karaktär. Däremot menar Hill (1977) att en hög emotionell-nivå i 
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managementarbetet kan exempelvis leda till utmattning och utbrändhet. Högt emotionella och 
engagerade managers kan drabbas av psykisk ohälsa. Däremot ska denna information tolkas 
med försiktighet då Tengblad (2012) menar att området inte är fullt undersökt med lite stöd 
från tidigare studier. Sammanfattningsvis framkommer det i materialet att emotionellt arbete 
förekommer när chefskapet utövas vilket C2 beskriver på följande sätt. 

Har man till exempel personal som av ett eller annat skäl mår dåligt, antigen för något här 
på jobbet eller privat och man får sånna saker till sig. Då är det ju, då tycker jag också att 
det är krävande.  

Detta styrker också Kets de Vries (2009) påstående om att managers påverkas av komplexa 
och irrationella känslor. Kets de Vries (2009) är en managementforskare, psykoterapeut och 
konsult som menar att människan i sin natur (påverkbara för känslomässiga intryck) påverkas 
samt influeras av känslor i olika sammanhang. Därmed kan det vara svårt att ”stänga av” eller 
distansera känslorna, då managers arbetar dagligen med människor runt omkring sig i sin 
närmiljö. Detta går i linje med C7s relation till sina medarbetare.  

Jag känner dem inte privat, för det tror jag inte är riktigt bra. Jag känner dem så mycket så 
att jag vet vad deras barn och hundar heter. För det tycker jag hör till, lite allmän hyfs och 
jag är väldigt intresserad av att veta mer.  

Intresset av att veta mer om sina medarbetare kan bero på att man jobbar nära varandra. Detta 
för att exempelvis kunna upprätthålla en tillgänglighet gentemot medarbetarna, ha möjlighet 
till tydlig uppföljning och återkoppling, kunna ge stöd i arbetet som medarbetarna behöver 
samt fysisk närvaro kring förfrågningar som dyker upp kring arbetet. Ett ledarskap som 
Tengblad (2012) benämner för en typ av symbolisk handling. Tengblad (2012) menar att 
chefens legitimitet förstärks förmodligen genom att delta aktivt i medarbetarnas arbete, att 
managern kan få en ”bredare bild” och tendera att bli mer accepterad och respekterad 
gentemot sin omgivning. Mintzberg (1973) spinner vidare på detta och menar att resultat 
kommer inte enbart från managers kompetens och insatser, utan symboliska handlingar kan 
påverka en arbetsgrupp i positiv bemärkelse. Med detta som bakgrund framkommer det olika 
ledarstilar ur materialet. C7 föredrar att arbeta väldigt nära sina medarbetare med tydlig insyn 
i deras arbete. ”Jag kan ju låsa den här dörren i 8 timmar om dagen och sitta här och vara chef 
och bara gå igenom en massa utredningar. Men nej, det gör jag inte.” Hur pass ”nära” 
respondenterna är sina medarbetare handlar om vad det är för grupp de leder, vilka 
arbetsuppgifter medarbetarna innehar samt vilken typ av ledarstil chefen föredrar. C3 menar 
att hen har ”en ganska självgående grupp […] det är inte särskilt mycket arbetsledning […] de 
leder ju sina egna projekt.” Därmed varierar chefernas ledarskap och insyn i medarbetarnas 
arbete på grund av vad det är för grupp de leder. Vissa medarbetare är väldigt självgående 
medan andra behöver ett kontinuerligt stöd. På C3s enhet får medarbetarna stort förtroende 
och handlingsfrihet samt att hen är delaktig och följer utvecklingen så att medarbetarna 
prioriterar ”rätt” projekt. Ett ledarskap med något lägre grad av granskning med god översyn 
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för vart arbetet är på väg och vart det leder någonstans. C3 beskriver en ledarstil med tydligt 
uppgiftsfokus. 

Jag är inte bra på ha koll på de mer sociala bitarna med och fixa någon typ av ”get 
together”, att vi ska ha fredagsfika eller att vi ska gå ut och göra någonting. […] De delarna 
är jag klen på. Jag tror jag är bra på och omge mig och hitta medarbetare som är duktiga. 
Jag tror att jag är hyfsad på och ge folk möjlighet och utvecklas.    

Det framkommer ur materialet att cheferna besitter olika egenskaper i sitt ledarskap. Ingen 
egenskap är bättre än den andra, utan det handlar till stort hur egenskaperna kombineras och 
sammanlänkar med varandra utifrån respektive arbetsgrupp och enhet.  

Vidare menar Kotter (1982) att skämtande och prat om icke-arbetsrelaterade saker är viktigt 
för en managers konversation, vilket kan bygga relationer på ett ”närmare” plan i arbetet. 
Kanter (1977) pekar på att det är betydelsefullt med informella sociala aktiviteter. Sociala 
aktiviteter förekommer mer sällan inom respondenternas enheter då C4 menar att ”Jag fikar 
liksom med gänget. Så ofta jag kan vilket i praktiken innebär att jag kanske gör det en till ett 
par gånger i veckan.” På så sätt skiljer sig respondenternas sociala handlingssätt mot Kanters 
(1977) syn att se på ett betydelsefullt managementarbete. Däremot är det svårt att urskilja 
vilket arbetssätt som är mest gynnsamt för verksamheten och vilken roll sociala aktiviteter har 
och vad det får för effekt, ifall arbetsresultatet skulle bli bättre eller sämre med hjälp av 
informella aktiviteter. Däremot framkommer det ur materialet att arbetsgrupperna levererar 
goda resultat i förhållande till uppsatta mål. Med detta som bakgrund skulle eventuellt sociala 
aktiviteter kunna bidra till att effektivisera gruppens arbete ännu mer, med beaktning av 
vilken gruppdynamik som råder. Vissa grupper skulle kanske främjas av informella aktiviteter 
medan andra grupper påverkas inte i samma utsträckning. C7 upplever sociala aktiviteter som 
positivt då man får tid till att kraftsamla kring olika frågor. ”Man fikar tillsammans. Dels 
träffar man alla och man kan lösa lite problem, men samtidigt är det en social grej.” Detta går 
i linje med Tengblads (2012) syn då påverkan av beslut ofta sker i informella miljöer, då den 
informella beslutsprocessens verklighet ”bäddar” för besluten som sedan fattas i formella 
möten. Tengblad (2012) menar vidare att informella aktiviteter är bättre forum för att öka 
personalens engagemang att delta i beslut än formella möten som anses frambringa en 
kravfylld och påtvingad miljö. C6 berättar sin syn på saken angående hur beslutsprocessen 
kan gå till kopplat till informella möten.    

Det tror jag. Jag tror inte besluten fattas, men jag tror att hela underlaget och diskussionen, 
hur man kommer fram till beslutet, det är nog en hel del av det jobbet som görs i mer 
informella sammanhang.  

Även C5 är övertygad om att beslutsprocessen sker ständigt i olika miljöer.  
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Oja, det har minst lika stor effekt som att kalla till något annat möte. […] Jag tror mycket 
mer på den typen av sammankomster för att få klara ut saker som kan verka ganska banala 
eller när man dykt på något problem. […] Det är liksom mer min filosofi.   

Dessa påståenden styrker Tengblads (2012) syn att se på beslutsprocessen. Med tanke på att 
managementskapet handlar om att samverka och skapa förutsättningar för medarbetarnas 
samarbete, sker en ständig samordning i arbetsgruppen. Arbetet diskuteras och det samtalas 
om eventuella problem och lösningar, vilket får en viss effekt och påverkan för när beslut 
formellt skall fattas. Sammanfattningsvis innehåller chefsskapet många faktorer som påverkar 
arbetet. Det är inte bara att chefen behöver handskas med mjukare värden som emotionellt 
arbete eller att ”vårda” relationerna gentemot sina medarbetare. Chefsskapet, som helhet, kan 
kännetecknas av högt arbetstryck, oförutsedda händelser, långa arbetstider, många 
ansvarsfulla arbetsuppgifter, komplex och intensiv arbetsmiljö samt ständig hänsynstagande 
till individer i ens omgivning vid exempelvis beslutsfattande. Faktorer som skapar och höjer 
förväntningarna på rollen som chef, vilket nästa avsnitt behandlar.  

5.1.3.  Generella förväntningar på managerrollen 
Det framkommer ur materialet att cheferna upplever förväntningar gentemot berörda 
intressenter, vilket går i linje med Mintzberg (1973), Kanter (1977) och Sayles (1964) 
resonemang om förväntningar på managers. Exempelvis kan anställda förvänta sig en bra 
arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och högre löner, kunder kan förvänta sig bra service samt 
ledning goda resultat. Förväntningar som kommer från olika håll och som chef kan bemöta 
och påverka i viss mån med tanke på sin befattning i organisationen, vilket C4 beskriver på 
följande sätt. 

Ja men absolut. […] Min chef har ju förväntningar på hur jag ska leverera, mina 
medarbetare har förväntningar på hur jag ska leverera, mina chefskollegor har 
förväntningar på vad jag ska leverera, på samma sätt som jag har förväntningar i alla de där 
riktningarna.  

Med tanke på alla olika förväntningar som chefer berörs av, blir det också viktigt att kunna 
hantera och bemöta dessa förväntningar. Tengblad (2012) menar därför att ett lyckat 
managementarbete handlar i stort om att kunna prioritera med beslutsamhet för vilken 
arbetsuppgift som är viktigast. Ett resonemang som C2 delar och menar följande. ”Man lär sig 
vad som är superakut, vad som är mindre akut och vad man till och med får hoppa över.” C2 
menar att de arbetsuppgifter som har den ”akuta prägeln” innefattar oftast det operativa 
arbetet. Det arbete som behöver genomföras ganska omgående eller inom snar framtid. 
Därmed blir det problematiskt att finna utrymme för det långsiktiga eller strategiska arbetet 
när det akuta arbetet ofta måste få komma i första hand för att verksamheten ska kunna löpa 
på. Detta går i linje med Tengblad (2012) då han menar att managers prioriteringar medför att 
det strategiska managementarbetet tenderar att hamna i skymundan som exempelvis 
utveckling, långsiktiga frågor samt kvalitetsförbättringar. De operativa arbetsuppgifterna, 
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exempelvis kontrollera, styra, lösa problem, planera, budgetera, organisera och bemanna, kan 
tendera att ”äta upp” det strategiska arbetet.  

Detta styrks även av respondenterna som fick uppskatta hur mycket tid i procent de lägger på 
bland annat operativt- och strategiskt arbete. Med hjälp av en tabell presenteras 
tidsförläggningen på arbetsuppgifter som administrativt arbete, arbetsuppgifter innehållande 
beslutsfattande, planering och budgetering, utredningsarbete och sist lönesättande samtal. 
Lönesättande samtal kan både kategoriseras som en arbetsuppgift i sig, men också inom 
området för operativt arbete. Detta eftersom den kontinuerliga dialogen fordrar att chefen 
kontrollerar, styr och supportar nära sina medarbetare i den dagliga verksamheten. 
Tidsförläggningen presenteras i följande tabell där arbetsområdena listas i övre horisontella 
fältet, procent i vänstra vertikala fältet samt antalet chefer som uppskattar disponeringen i 
mittersta fältet. Den totala procenten uppgår till 100 procent som cheferna fördelar inom de 
olika arbetsområdena. 
 

Det framgår i tabellen att det läggs mycket tid på operativt arbete. Detta är inte ovanligt då 
Tengblad (2012) menar att första linjen managers eller operativa chefer i Sverige har många 
olika arbetsuppgifter att handskas med. Arbetsuppgifter som många gånger handlar om att 
hålla verksamheten i rullning, vilket C5 beskriver på följande sätt.  

Jo men det är väl krav hela tiden. Det är ju också någonting du får med ett chefskap. Och 
som enhetschef, alltså längst ned, då är det ju väldigt mycket krav både uppifrån och 
nedifrån. Att verksamhet ska funka, beslut ska fattas. 

Chefernas uppskattning av hur arbetstid disponeras inom olika 
arbetsområden

Admini-
strativt 
arbete

Arbetsuppgifter 
innehållande 
beslutsfattande

Planering 
och 
budgeterin
g

Operativ
t arbete 

Strategisk
t arbete 

Lönesättande 
samtal 

Annat: 
Utredningsarbet
e, särskilda 
uppdrag

0 % 1 6
5 % 1 1 1 2 2
10 % 1 5 2 1 1
15 % 1 1 1 2 4
20 % 3 1 2 2 2
30 % 1
35 % 2 1
50 % 1 1
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Tabell 2: Chefernas uppskattning av hur arbetstid disponeras inom olika 
arbetsområden. 



Därmed kan exemplevis personalfrågor, verksamhetens prioriteringar samt uppföljning av 
ekonomin innehålla en större del av chefsarbetet. Beslutsfattande går många gånger ihop med 
operativt arbete, som tidigare nämnt, då beslutsprocessen sker i olika informella sammanhang. 
Lönesättande samtal kan också delvis höras till operativt arbete då den löpande dialogen sker i 
den dagliga verksamheten. Lönesättande samtal motsvarar också formell arbetstid som hör till 
löneprocessen vilket innehåller administrativt arbete, planering, utvecklingssamtal, 
utvärderingssamtal och sist lönesättande samtal. Delmomenten inom lönesättande samtal 
utgör på så sätt en liten del av chefernas totala arbete, vilket väcker frågan av att undersöka 
individuell lönesättning närmare om hur chefer upplever arbetet med lönesättande samtal. 
Detta förklaras närmare i nästa avsnitt.      

5.1.4.  Lönesättande samtal ur ett chefsperspektiv  
Tidigare avsnitt inom blocket för det teknisk/ekonomiska systemet har behandlat chefens 
generella yrkesroll. Detta och efterföljande avsnitt kommer att behandla chefskapet med fokus 
på arbetet kring processen lönesättande samtal. Inledningsvis presenteras lönesättande samtal 
som arbetsuppgift, för att i senare avsnitt behandla lönesättande samtal i relation till 
processens genomförande, chefens roll samt strukturella begränsningar.   

Lönesättande samtal som arbetsuppgift 
Det framkommer i materialet att både cheferna och MSB som verksamhet har arbetat under 
en längre tid med individuell lönesättning. Därav råder relativt omfattande erfarenheter samt 
rutiner för hur arbetet ska bedrivas med lönesättande samtal, både från ett chefs- som 
organisationsperspektiv. Det framkommer också i materialet att samtliga medarbetare berörs 
av processen lönesättande samtal, något som regleras i kollektivavtalen för berörda 
fackförbund vilka är Saco, fackförbundet ST samt Seko. I dessa avtal framgår riktlinjer för 
arbetet med lönesättande samtal, vilket presenterades under 4.5. Urval i metodavsnittet. 
Lönesättande samtal är en arbetsuppgift som utgör en liten del av chefernas totala arbete och 
som tas på största allvar. Detta beskriver C4 på följande vis. 

När jag skulle bli chef så tyckte jag att det där var ju jätteskrämmande och det kändes 
väldigt väldigt obehagligt. Sen när jag gick in i den rollen så tycker jag att det är helt 
odramatiskt. 

Med dessa ord menar C4 att lönesättande samtal är som vilken annan arbetsuppgift som helst 
men att den tas på allvar och sköts på ett konsekvent och professionellt sätt. C4 menar vidare 
att arbetsuppgiften är genomgripande trevlig och att det är roligt att hålla utvecklingssamtal 
samt utvärderingssamtal med medarbetarna. ”Jag tycker det är så schysst med den här 
kvalitativa tiden, när man faktiskt kan sitta och prata om hur det är.” Denna arbetsmetod 
styrker Kanters (1977) bild av vad en manager arbetar med idag. Till skillnad från förr då en 
manager inriktade sig väldigt objektivt på fakta och siffror, innehåller lönesättande samtal ett 
”mjukare” tillstånd då lönesättande chef och medarbetare samtalar om exempelvis stöttning i 
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arbetet, välmående på arbetsplatsen samt uppföljning av individuellt uppsatta mål. En uppgift 
som framhäver emotionellt chefskap då chefen tenderar att ha en mer human inställning till 
sin arbetsuppgift. Och även om det framkommer mycket positivt om lönesättande samtal är 
det fortfarande en ansvarsfull arbetsuppgift för chefen. Detta ställer krav på chef att handskas 
med individuell lönesättning på ett sådant sätt som gruppen, eller det sociala systemet, 
efterfrågar. Därmed kan chefens förtroende gentemot sina medarbetare komma att påverkas, 
något som C6 uttrycker på följande vis.  

Jag har inga bekymmer med den (förtydligande av mig; med ordet den menar C6 det 
lönesättande samtalet) men det är ju ett tillfälle där man kan rasera liksom både ett och 
flera års arbete med att bygga förtroende om man inte är förberedd. Så att det är ju ett 
viktigt samtal.   

Respondenten pekar på komplexiteten att det är viktigt med förberedelsearbetet kring 
arbetsuppgiften då medarbetarna har vissa förväntningar inför dessa samtal. C6 menar att 
chefen bör kunna tydligt och konkret motivera respektive medarbetares löneutveckling. Detta 
för att bemöta medarbetarna med respekt och inte minst bibehålla sin legitimitet som chef för 
att upprätthålla sitt förtroende gentemot sina medarbetare och för att skapa trovärdighet och 
pålitlighet i arbetsklimatet. 

Lönesättande samtalets positiva samt negativa effekter 
Ur materialet framkommer det både positiva och negativa effekter med arbetet kring 
lönesättande samtal. Det sammantaget positiva är att dialogen förstärks mellan medarbetare 
och lönesättande chef, vilket underlättar chefens möjlighet att tydliggöra förväntningar på 
respektive medarbetare efter verksamhetens uppsatta mål. C1 menar att ”det positiva är ju 
ändå att en kan ha den här dialogen med medarbetare om hur väl de uppnått resultat.” Den 
löpande dialogen och de formella samtalen som ingår i processen kan tendera att leda till att 
relationerna förstärks mellan medarbetare och lönesättande chef. Även om löneprocessens 
huvudsyfte handlar om ny lön, pratas det i största allmänhet om allt som kan relateras till 
arbetet. Därmed behandlas ämnen som ansvar, svårighetsgrad i arbetet, övriga krav som är 
förenade med arbetsuppgifterna, individens skicklighet och resultat, men också faktorer som 
kan påverka nyligen nämnda faktorer, exempelvis att en medarbetare tillför energi och 
arbetsglädje i en arbetsgrupp. Medarbetarnas välmående och arbetsmiljö avspeglar sig också i 
exempelvis respektive medarbetares arbetsresultat. Detta leder till att chefen kan få en 
överskådlig bild av medarbetarnas tillstånd angående välbefinnande och hälsa, relationer i 
både arbetsliv som privatliv, samhörighet på arbetsplatsen samt övergripande mentala 
hälsotillstånd. C7 menar att privatlivet är ofta en betydande faktor för medarbetarens 
arbetsresultat. Det som sker utanför arbetstid, påverkar också arbetet i stort. Mår inte 
medarbetaren bra på grund av olika skäl, har den också svårt att leverera efter uppsatta mål 
och förväntningar. Därmed kan processen kring lönesättande samtal ses som ett verktyg för 
chef att lära känna sina medarbetare på ett ”närmare plan”. Samtidigt som chefen har 
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möjlighet att utveckla relationer, ses lönesättande samtal som en möjlighet att kunna 
tydliggöra och förklara vilka förväntar som ställs på respektive medarbetare.  

Även om arbetet kring lönesättande samtal ses som generellt positivt, framkommer det också 
negativa aspekter. Främst handlar de negativa faktorer om exempelvis ekonomiskt utrymme, 
tidskrävande, löneskillnader mellan medarbetare samt matcha medarbetarens förväntningar på 
löneutveckling. Faktorer som går i linje med Neus (2006) och Musics (2009) resonemang och 
som kan försvåra arbetet med individuell lönesättning. Det ekonomiska utrymmet i 
förhållande till tiden kan upplevas som något överskattad, vilket C5 beskriver enligt följande.  

Det känns inte motiverat kanske alltid att dra igång en sån här stor process när det finns så 
lite pengar i potten. Att då borde man kanske mer ta något principbeslut, att vi eventuellt 
slår ihop två lönerevisioner.    

C5 ser positivt på lönesättande samtal men att det skulle kunna förbättras och effektiviseras. 
Som processen ser ut idag upplever C5 den för tidskrävande i relation till det begränsade 
ekonomiska utrymmet. Detta bygger Hanna Larsson (2015) vidare på som menar att det 
vanligaste argumentet chefer använder vid lönesättning är ”Tyvärr, jag har inte mer i 
lönepotten.” Samtidigt byggs det upp en massa förväntningar bland medarbetare inför varje 
lönerevision, vilket C5 anser är svåra att leva upp till. Matchning av medarbetarnas 
förväntningar är också en ständig utmaning och att förväntningarna är olika eftersom 
medarbetarna ställer olika krav på sin lön i förhållande till arbetsprestation. Därmed blir det 
ännu svårare som chef att matcha dessa förväntningar, eftersom det varierar så mycket från 
individ till individ. Medarbetarnas förväntningar kommer behandlas mer under avsnitt 5.1.6. 
Lönesättande samtal med chefsfokus.  

Vidare framkommer det även att medarbetarna ser processen kring lönesättande samtal som 
något överdimensionerad, enligt C5s och C7s uppfattningar. C7 imiterar medarbetares 
reaktioner angående löneprocessen. ”Vafan vi har ju precis pratat. Måste vi bara prata, vi 
måste ju jobba också.” Dessa resonemang visar att det finns utvecklingspotential och 
möjligtvis effektivisera arbetet med lönesättande samtal. Sista faktorn som går i linje med 
Neus (2006) och Musics (2009) uppfattning om individuell lönesättning är att medarbetarnas 
löneskillnader tenderar att försvåra chefernas lönearbete. Det finns en viss problematik med 
att värdera lönemässigt nyanställda med tidigare anställda hos MSB. Därmed tar sig 
löneskillnaderna främst i anspråk kring två olika scenarion. Det ena handlar om att tidigare 
omplacerade chefer behåller sin chefslön och den andra gäller nyrekryterade personer som 
kommer in på en hög ingångslön på MSB. Dessa två faktorer skapar ibland orimliga 
löneskillnader för likvärdigt arbete och likvärdig arbetsprestation. Detta kommer också att 
behandlas senare under avsnitt 5.1.7. Lönesättande samtalets strukturella begränsningar.     
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5.1.5.  Lönesättande samtalets arbetsprocess 
Enligt MSB:s guide (bilaga 2) ska det hållas tre samtal som omfattas av arbetsprocessen 
lönesättande samtal, vilka är utvecklingssamtal, utvärderingssamtal och sist lönesättande 
samtal. Utvecklingssamtalets primära fokus ligger på att blicka framåt och sätta upp 
individuella mål för respektive medarbetare, vilka ska stämma överens med verksamhetens 
mål. Utvärderingssamtalet handlar om att utvärdera uppsatta mål i relation till en rad olika 
lönekriterier som framgår i MSB:s guide (bilaga 2). Sist handlar det lönesättande samtalet 
enbart om att verkställa medarbetarens nya lön.  

Respondenterna följer MSB:s guide (bilaga 2) vad gäller att genomföra samtliga samtal som 
processen innehåller. Hur detta sköts i praktiken skiljer sig någorlunda åt mellan 
respondenterna. Rutiner ser olika ut och det kan komma in andra verksamhetsmässiga 
prioriteringar som gör att samtalen förskjuts eller flyttas till ett lämpligare tillfälle. Detta har 
C6 erfarit då hen förklarar att ”i höstas var det ju fruktansvärt mycket och då strök jag ju 
några.” Samtidigt håller C6 kontinuerliga samtal året om med sin personal utöver de tre 
samtalen som ingår i arbetet med lönesättande samtal, vilket resulterar i att förskjutna samtal 
uppmärksammas knappt då samtal sker fortlöpande. Respondenten anser att det blir en mer 
avslappnad stämning gentemot medarbetarna om fler samtal hålls med jämna mellanrum. 
Sedan kan samtalen innehålla olika teman som exempelvis arbetsmiljö, personliga 
framtidsutsikter eller karriär. Genom att samtalen genomförs frekvent, skapar det ett 
tillgängligt och ”öppnare” arbetsklimat mellan medarbetare och chef. C6 resonerar om detta 
enligt följande. ”Jag visar ju på något sätt att min dörr är öppen. Jag är ju en support person 
för min personal.” Med ”support person” menar C6 att relationen medarbetare och chef 
behöver inte bli så formell, utan att det ständigt ska vara en avslappnad och öppen relation 
med ett tätt samarbete. Utöver dessa samtal är den löpande dialogen en del av en avgörande 
process för att både tydliggöra en god uppföljning på arbetet, samt möta medarbetarnas 
förväntningar i relation till arbetsresultat. Detta eftersom det är ingen annan än medarbetarna 
själva som kan ge ett ”kvitto” på om lönejusteringen har tillämpats på ett rättvist sätt, vilket 
Andersson-Stråberg et al. (2005) menar var en faktor till upplevd lönerättvisa. Andersson-
Stråberg et al. (2005) menar att återkoppling på arbetsresultat visade positiva effekter då 
lönesättande chef kunde ge en omfattande förklaring angående lönesättningsprocessen. Detta 
går i linje med vad som framkommer i materialet för denna studie, att den löpande dialogen är 
ett informellt verktyg för att väga av och möta medarbetarnas förväntningar på ny lön, vilket 
förklaras närmare i nästa avsnitt.   

Löpande dialog  
Med hjälp av löpande dialog mellan medarbetare och lönesättande chef tydliggörs vilka krav 
och förväntningar som ställs på respektive medarbetares arbetsprestation. Detta förarbete kan 
tendera att leda till att medarbetaren accepterar uppbyggda förväntningar på ny lön i det 
lönesättande samtalet. En tydlig löpande dialog kan på så sätt matcha medarbetarens intresse 
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för sin löneutveckling, vilket i sin tur underlättar chefens arbete kring individuell lönesättning 
samt att sätta verksamhetens intressen i fokus. MSB:s (bilaga 2) steg kring processen 
lönesättande samtal presenteras med hjälp av en figur för att tydliggöra processen. 

 

”Dialogen är A och O i det här.” Med dessa ord menar C7 att den löpande dialogen 
förebygger, samt förutsätter att kommande samtal präglas av en genuin stämning. En 
stämning där bägge parter, lönesättande chef och medarbetare, har så pass mycket kännedom 
kring medarbetarens nya lön innan själva samtalet ens har ägt rum. Men att få det att fungera i 
praktiken är inte lika enkelt som det låter. C5 menar att det är svårt att hantera detta i 
praktiken eftersom varje individ har olika syn att se på arbetsresultat, vilket förklaras på 
följande vis.  

Somliga blir ju aldrig nöjd med vad man än får. Hur mycket man än skulle få så vill man ha 
mer och vill inte riktigt inse vilka förutsättningar som finns. Andra är väldigt anspråkslösa 
och tycker man inte har gjort så himla mycket men att man faktiskt har gjort en hel del, att 
man blir väldigt positivt överraskad när man till slut får reda på vad arbetsgivaren har tänkt 
för ny lön. Och andra bryr sig egentligen inte särskilt mycket. 

Samtidigt delar medarbetare (enligt vissa chefer) chefernas upplevelser av att det är för 
mycket samtal, i förhållande till den ”outputen” som finns. Medarbetarens lönepåslag 
innefattar ofta väldigt små summor vilket gör att hela processen kring individuell lönesättning 
upplevs som något överdimensionerad. Överdimensionerad i den mån att bägge parter, men 
framförallt lönesättande chef, behöver lägga mycket tid och kraft som arbetsuppgiften kring 
lönesättande samtal kräver för att i slutändan ge några hundra kronor i löneökning per 
medarbetare. I dessa fall kan också den löpande dialogen upplevas som något överansträngd, 
även om det också framkommer att det är ett betydande inslag i löneprocessen. Samtidigt 
framkommer det ur materialet att den löpande dialogen upplevs som en naturlig del i arbetet 
då dialog ständigt sker per automatik för att kunna prioritera och sätta verksamhetens 
intressen i fokus. Dialogen med personalen blir ett naturligt inslag enligt Mintzberg (1973), 
Stewart (1976), Kanter (1977) och Sayles (1964) då operativt arbete ofta utgör en större del 
av managementarbetet. Managern har någon form av supportroll som går ut på att hålla 
verksamheten i rullning genom exempelvis stötta, leda samt fördela och prioritera arbetet 
gentemot sin personal. Ett managementskap som främjar den löpande dialogen då ständigt 
meningsutbyte eller överläggning sker med personalen i den dagliga verksamheten. C4 
förstärker resonemanget och menar att ”man ska vara ett löpande stöd och en löpande 
dialogpartner generellt till sina medarbetare. Man stämmer av hur det går och fångar upp om 
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Figur 1: MSB:s steg kring processen lönesättande samtal (Bilaga 2, 2017:2).



någonting inte är bra.” I förhållande till detta menar Kanter (1977) och Jackhall (1988) att 
dagens manager har ett högt tempo i deras arbetsklimat. Ett arbetsklimat med många 
arbetsuppgifter där tiden knappt räcker till. Något som Mintzberg (1973) menar leda till långa 
ansträngande arbetsdagar. Detta går i linje till vad som kommer fram i denna studies material. 
Trots ett högt arbetstempo försöker respondenterna ta sig tid för sin personal då C5 menar att 
”jag tar ju mig den tiden” för personalen och C4 beskriver att ”jag hoppas ju att upplevelsen 
är att jag har tid för mina medarbetare, det är ju det jag försöker prioritera.”    


Chefens bedömningskriterier  
Vid individuell lönesättning har lönesättande chef ett antal bedömningskriterier att förhålla sig 
till. Denna information framgår i MSB:s guide (bilaga 2, 2017:1) där huvudsakligen tre delar 
ska beaktas vid lönesättning, vilka uttrycks enligt följande. 

Lönen ska sägas bestå av tre delar. Den grundläggande och största lönedelen bestäms av en 
befattning arbetsinnehåll, d.v.s. vad som utförs. Den andra delen tar sikte på hur uppgifterna 
utförs. Individens skicklighet och resultat bedöms utifrån ett antal kriterier. Lönen kan även 
påverkas av en tredje lönedel, som utgör arbetsmarknadens påverkan.  

Inför utvärderingssamtalet, som är lönegrundande, ska lönesättande chef beakta 
verksamhetens mål, medarbetarens individuella mål, uppnådda resultat och skicklighet. Det 
framkommer i materialet att processen kring lönesättande samtal upplevs som tydlig och 
konkret med tanke på det stöd som finns från MSB:s guide samt HR-enheten på MSB. Stödet 
underlättar och skapar goda förutsättningar vilket C4 förklarar på följande sätt.  

Jag tycker ju att det finns en transparent process som är tydlig för både chefer och 
medarbetare. Och som talar om vad det är som, hur den här dialogen ska gå till. Vad det är 
vi ska följa upp på. Sen har vi också kriterier som man ska följa upp på och som jag också 
tycker är transparenta.  

   
Liksom C4s upplevelse framkommer det ur materialet att alla respondenter känner till MSB:s 
guide och riktlinjer för hur processen lönesättande samtal ska gå tillväga. Däremot har inte 
alla respondenter valt att tillämpa materialet eftersom vissa lönekriterier upplevs som för 
allmänt formulerade. Detta går i linje med Musics (2009) studies resultat då han kommer fram 
till att cheferna upplever lönekriteriernas utformning som för allomfattande. Lönekriterierna 
gav inte tillräckligt tydlig vägledning när lönesättande chef skulle bedöma respektive 
medarbetares löneutveckling. Med detta som bakgrund förekommer det att cheferna använder 
andra mallar som ett komplement till MSB:s guide vid bedömning av medarbetarnas nya lön. 
Dessa mallar har förenklats av chef, eller andra mallar som tillämpats hos tidigare 
arbetsgivare och upplevs som något konkretare vid bedömningskriterierna. MSB:s guide 
(bilaga 2) kan upplevas övergripande eller för allmänt formulerad för att ta till sig, vilket C6 
förklarar på följande sätt.  
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Den är väl okej. Jag tycker också den är svår, jag tycker den är svår och ta till sig ändå på 
något sätt. Den är för generellt skriven på något sätt. Svår och använda liksom för en riktig 
bedömning ändå. 

   

C6 menar att det är svårt att kunna göra en fullt utvecklad helhetsbedömning genom att bara 
tillämpa MSB:s guide (bilaga 2) då det behövs kompletterande bedömningskriterier som 
anpassar sig bättre till verksamheten. Användandet av olika mallar och bedömningskriterier 
kan leda till medarbetarna bedöms olika, vilket kan skapa olika förutsättningar för respektive 
medarbetares löneutveckling. Värderingen på medarbetarnas utförda arbetsprestation kan 
tendera att variera från  chef till chef och enhet till enhet inom MSB, vilket leder till att arbetet 
med lönesättande samtal är inte fullt standardiserad inom MSB:s organisation. Däremot har 
medarbetare med samma lönesättande chef samma förutsättningar till löneutveckling, då 
denne chef antas använda samma typ av mall och därmed bedömningskriterier för alla 
medarbetare inom enheten. Med detta som bakgrund kan medarbetarnas chans till 
löneutveckling uppskattas ske likvärdigt för respektive enhet, men att arbetsresultatet kan 
värderas olika från enhet till enhet inom organisationen.    

5.1.6.  Lönesättande samtal med chefsfokus 
Lönesättande chef har en central roll kring arbetet med lönesättande samtal. Chefskapet i 
allmänhet, lönesättande samtal i synnerhet handlar om en ständig integration med 
medarbetarna som chefen ansvarar över. Detta kan leda till att olika relationer bildas och 
formas mellan lönesättande chef och respektive medarbetare, vilket C1 ger uttryck för.  

Det kanske är fyra av mina medarbetare idag som jag i princip har jobbat med tillsammans 
med sedan -95. Sedan är det några som är lite nyare […] jag känner dem inte lika väl så att 
det finns en liten variation. 

Det framkommer ur materialet att vissa respondenter inte känner sin personal på ett 
”personligt plan” medan andra har en närmare relation till vissa medarbetare. Trots detta 
behöver inte en närmare relation påverka medarbetarens löneutveckling i positiv bemärkelse, 
vilket C3 beskriver på följande sätt.  

Jag tror man blir väldigt rädd för att man skulle då favorisera någon för att man känner den. 
Jag kan väl säga den här personen som jag har jobbat ihop med länge, lite grann har vi väl 
umgåtts privat. 

Däremot uttrycker C3 på ett skämtsamt sätt medarbetarens syn på deras relation i kombination 
till dennes löneutveckling. ”Ja, jag har ju inte direkt haft någon förmån av att vi känner 
varandra.” Oavsett om lönesättande chef känner sin personal på ett närmare plan eller inte, 
framkommer det ur materialet att subjektiva bedömningar kan få en viss effekt vid individuell 
lönesättning. Även om cheferna har sakliga bedömningskriterier att förhålla sig till, ska 
chefen i sin tur bedöma varje kriterium utifrån sitt egna omdöme vilket skapar en viss 
komplexitet i bedömningen för respektive medarbetare. En komplexitet då medarbetarens 
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arbetsprestation och egenskaper kan tolkas och värderas på olika sätt. Trots att medarbetarens 
löneutveckling ska vara sakligt grundad utifrån dennes arbetsprestation, är det fortfarande 
lönesättande chef som bedömer, värderar och analyserar olika faktorer både objektivt som 
subjektivt för vilken ny lön medarbetarna skall ha. Detta beskriver C6 enligt följande.  

Det är svårt och belägga varje enskild prestation, mäta den på tre decimaler. Det går ju inte. 
Utan det blir ju en viss subjektivitet i en del bedömningar. Men ju mer faktabaserad 
bedömning desto bättre är det ju. Men samtidigt, hur mäter man om någon medarbetare 
sprider bra energi runt sig? Som är med, som bryr sig, som också presterar bra men som 
också ser till att gruppen i övrigt mår bra och fungerar. För det finns ju sådana personer som 
är väldigt väldigt bra och ha i en grupp. Men det är jättesvårt och mäta dem.   


Detta förklarar att det är svårt att göra enbart en objektiv bedömning, trots att det finns sakliga 
bedömningskriterier att förhålla sig till. Detta går i linje med Kanter (1977) och Hannaways 
(1989) resonemang om att en manager har svårt att koppla bort rationellt arbete utan att 
blanda in känslor i arbetet. Vidare förklarar C5 sin syn på om subjektiv bedömning 
förekommer vid individuell lönesättning. 

Jag försöker vara vaksam på det men jag är övertygad om att det spelar in. Jag tror att det 
spelar in väldigt mycket på vad jag som chef har för bild av en medarbetare. Är man väldigt 
positiv och tillmötesgående och vill liksom göra olika saker, man uppfattas som att man är 
lätt och ha och göra med. Så tror jag att det finns en risk att man övervärderar en sådan 
medarbetare. Övervärderar en sådan medarbetares prestationer i förhållande till andra som 
kanske kan vara mer kritiska eller säger nej, det fixar inte jag. Ha en sådan inställning men 
man kan ändå prestera det man faktiskt ska göra väldigt bra.  

Utifrån det framkomna materialet skulle detta kunna generera i en föreställning om att 
bedömningen inte sker på ett fullt rättvist tillvägagångssätt. Samtidigt är det nästan ingen av 
medarbetarna som har gått vidare till ett förstärkt lönesättande samtal. Enligt MSB:s guide 
(bilaga 2, 2017:3) handlar ett förstärkt lönesättande samtal om att dialogen kan fortsätta i ett 
förstärkt lönesättande samtal (för vissa medarbetare beroendes på kollektivavtal) om 
medarbetare, eller chef, uppfattar att det inte finns en tydlig överenskommelse i det 
lönesättande samtalet. Med detta sagt kan en medarbetare gå vidare i dialogen om 
lönesättningen inte upplevts ha gått till på rätt sätt. En sådan orättvis upplevelse kan 
exempelvis komma till uttryck när känslan av att subjektiv bedömning väger över en saklig 
objektiv bedömning vid individuell lönesättning. Däremot skulle tolkningen kunna göras 
(utifrån informationen som cheferna har framfört i denna studie) att individuell lönesättning 
sker på ett sakkunnigt, kompetent samt rättvist tillvägagångssätt. En anledning som stärker 
den tesen är att det är ytterst sällan som någon medarbetare går vidare till ett förstärkt 
lönesättande samtal eller att medarbetarna visar missnöje kring processen. Snarare anser 
medarbetarna (enligt cheferna) att lönesättande samtal är en bra och fullt fungerande 
lönesättningsmetod.    
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Förväntningar kring lönesättande samtal 
Det framgick i det tidigare avsnittet 5.1.3. Generella förväntningar på managerrollen, att det 
råder förväntningar på chefskapet. Förväntningar som enligt Mintzberg (1973), Kanter (1977) 
och Sayles (1964) kan komma från berörda intressenter. När det kommer till arbetet med 
lönesättande samtal har medarbetarna, d.v.s. personalen, olika förväntningar angående deras 
löneutveckling. I det arbetet framgår det ur materialet att tydlighet och kommunikation är 
viktiga faktorer för att bemöta medarbetarnas förväntningar om ny lön. Men även om 
respondenterna är tydliga är det fortfarande inte lätt att bemöta medarbetarnas förväntningar, 
vilket C5 formulerar på följande vis.  

Även om man försöker vara tydlig med vad det finns, vad man rimligen borde ha för 
förväntningar så har många medarbetare alldeles för höga förväntningar. 

Vissa medarbetare har höga förväntningar på god löneutveckling, medan andra medarbetare 
uppvisar inte samma engagemang av att påverka sin lön. Detta skapar i sin tur olika 
förväntningar på rollen som chef när det kommer till lönesättningsarbetet. C6 menar att ju 
högre förväntningar en medarbetare har, desto mer förberedelsearbete behöver chefen beakta. 
”Förberedelserna är A och O i lönesättande samtalet. Ju längre tillbaka du har förberett dig, 
desto bättre blir det ju” (C6). Detta går i linje med C4s syn att se på medarbetarnas 
förväntningar på ny lön då hen menar att förväntningar går inte att ta på eller mäta, samt att 
förväntningar upplevs olika från individ till individ. Det blir på så sätt svårt att tillgodose alla 
medarbetares förväntningar, oavsett hur tydlig respektive chef varit angående arbetsprestation 
i relation till ny lön. Detta beskriver C4 på följande vis.   

Generellt kan det vara svårt, om man ska prata om hur man lyckas med en uppgift och sen 
var det faktiskt landar i för lönejustering. Alltså att man tycker att man har lyckats väldigt 
väl […] så kanske det inte alltid är som påslaget. Att det matchar förväntningarna.  

Med detta som bakgrund visar materialet att det är väldigt varierande för vilka förväntningar 
som finns på respektive medarbetares löneutveckling. Det ställs på så sätt olika krav på 
respektive chef att handskas med arbetsuppgiften lönesättande samtal på ett professionellt och 
ansvarsfullt sätt. Detta går i linje men Tengblads (2012) jämförelse om att första linjen 
managers i Sverige har ett kravfyllt arbete, då managementarbetet innehåller en rad olika 
arbetsuppgifter och ansvarsområden som behöver hanteras på ett ansvarsfullt sätt för att 
kunna bemöta olika förväntningar från olika intressenter.  

5.1.7.  Lönesättande samtalets strukturella begränsningar 
Lönesättande samtal syftar till att lönesättande chef och medarbetare ska bestämma ny lön. 
Dock råder det både organisatoriska som fackliga faktorer som begränsar lönesättande chefs 
handlingsutrymme. 
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Den första organisatoriska faktorn handlar om att tidigare chefer bytt befattning men ändå fått 
behålla sin chefslön, vilket skapar orimliga löneskillnader mellan medarbetarna. Detta har lett 
till att tidigare chefer på MSB, som i stället arbetar som handläggare, har stannat i 
löneutveckling under en längre tid. De tidigare cheferna har betydligt mer i lön, vilket skapar 
en orättvis lönebildning på enheterna. Detta blir problematiskt då det råder kraftiga 
löneskillnader mellan medarbetare som har liknande befattning och presterar likvärdigt. 
Respondenterna belyste att individuell lönesättning ska främja och gynna bra och effektiv 
individuell prestation. Däremot anser respondenterna och MSB som verksamhet att två 
personer ska tjäna likvärdigt om de har liknande befattning och presterar likvärdigt. Med detta 
som bakgrund blir det svårt att belöna och samtidigt motivera tidigare chefer (med hög lön) 
som presterar mycket bra. De tidigare cheferna tenderar på så sätt att stanna i löneutveckling, 
vilket C7 beskriver på följande sätt.      

För där har ju myndigheten sagt att gamla chefer ska inte ha någonting. De ska inte få 
någon löneök för att de är gamla chefer. Deras lönebildning ligger så långt över en 
handläggarelön så de får ingenting. Det är väl de tyngsta samtalen. Och först sitta på ett 
utvecklingssamtal och så ska de utvecklas. […] Sen kan ju en tänka att 
utvärderingssamtalet kommer ju också bli, ja men du uppfyller, du gör. Och sen sitter man 
på ett lönesättande samtal och säger nej tyvärr, det här året blev det ingenting igen. 

C7 menar att hen hade gärna höjt en tidigare chefs lön då den personen presterar mycket bra, 
men att organisationen begränsar chefens handlingsutrymme i sådana situationer. Därmed 
urholkas lönesättande samtalets syfte med vissa medarbetare då de inte har möjlighet att få 
någon löneutveckling trots bra arbetsprestation, vilket också leder till att det blir svårt att 
motivera och stimulera medarbetaren efter uppsatta verksamhetsmål. Detta eftersom det inte 
spelar någon roll hur denne presterar då det ändå inte märks något i lönekuvertet.  

Den andra organisatoriska faktorn som försvårar chefernas arbete kring lönesättande samtal är 
höga ingångslöner. Nyrekryterad personal kan komma in på en mycket högre lön jämfört med 
andra medarbetare som redan arbetar på MSB i samma eller liknande befattning, något C1 
beskriver enligt följande.  

Det som är negativt […] är att de som har jobbat här länge, jättelänge på myndigheten kan 
ha svårt och komma upp i den nivå som den person som kommer in som helt ny. 

Detta blir problematiskt för lönesättande chef eftersom lönen jämförs mellan medarbetarna 
med liknande befattning. I dessa situationer menar C1 att det är viktigt att sätta lön på en 
nyanställd med omsorg. Dels ska den nyanställde inte hamna för lågt men heller inte för högt, 
utan på en nivå som gör att det finns en rimlighet i jämförelse med de andra medarbetarna. C5 
menar vidare att ”det sänder fel signaler till de man anställer och det sänder fel signaler till de 
runt omkring också.” På så sätt menar C5 att det är viktigt att både lönesättande chef och HR-
avdelning är involverade när lön sätts på nyanställda. Höga löner för nyanställda skapar en 
problematisk situation för lönesättande chef att ”rätta till” eller ”jämna ut” de olika 
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lönenivåerna. Samtidigt tar det många år att ”rätta till” en medarbetare som hamnat för lågt 
lönemässigt, om inte ett helt arbetsliv. Höga ingångslöner är komplext då MSB vill locka till 
sig kompetent personal till verksamheten samtidigt som det skapar orimliga och omotiverade 
löneskillnader bland personalen. Höga ingångslöner vid nyanställning och behållning av lön 
vid byte av ny tjänst får inverkan på individuell lönesättning om att ny lön ska baseras på 
prestation. Genom omotiverade löneskillnader tenderar lönesättningen att frångå lön ska 
baseras på prestation i praktiken, då andra åtgärder tas till för att ”jämna ut” omotiverade 
löneskillnader.  

Den fackliga begränsningen handlar om kollektivavtalens utformning. Kollektivavtalens 
utformning kan motverka principen om individuell och differentierad lönebildning. Berörda 
fackförbund i detta fall är Sveriges Akademikers centralorganisation (Saco), Service- och 
kommunikationsfacket (Seko) samt fackförbundet ST. I samtliga fackförbunds avtal framgår 
det att lönerevision sker genom lönesättande samtal. Det innebär att lönesättande chef och 
medarbetare kommer överens om ny lön.  
I Saco:s avtal, Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 2010-T), framgår det i 
punkt 7.2 Lönesättande samtal: ”I det lönesättande samtalet får chef och medarbetare en reell 
möjlighet att med utgångspunkt från fastställda löneprinciper och lönekriterier föra en 
diskussion där medarbetarens bidrag till verksamheten sätts i fokus.” I fackförbundet ST:s 
avtal, Lokalt avtal mellan MSB och ST-föreningen inom MSB, om lönerevision enligt RALS 
2017-2020, framgår det i 3 § Förhandlingsordning: ”Lönesättande samtal ska tillämpas i 
MSB:s samtliga organisationsdelar. Samtalen ska genomföras i enlighet med MSB:s guide för 
utvärderingssamtal och lönesättande samtal och överenskommelserna om ny lön ska ha 
skriftlig form.” Och i sista avtalet med Seko, Lokalt avtal mellan MSB och Seko inom MSB, 
om lönerevision enligt RALS 2017-2020, framgår det också, som i likhet med fackförbundet 
ST:s avtal, att lön bestäms efter MSB:s guide (bilaga 2) för utvärderingssamtal och 
lönesättande samtal.   

Sammanfattningsvis uttrycks formuleringarna i kollektivavtalen att individuell och 
differentierad lönesättning skall tillämpas på organisationen MSB. Det som framkommer 
ytterligare i fackförbundet ST:s avtal 5 § Ny lön och Seko:s avtal 5 § Ny lön, är att lönerna 
efter genomförd revision ska ha ökat med minst 2,25 procent av löneunderlaget. Denna 
paragraf i relation till tidigare formuleringarna i kollektivavtalen säger att det ska råda 
individuell lönesättning men att alla medarbetare ska fortfarande ha chans till en årlig 
löneökning om 2,25 procent. På så sätt kan man tolka avtalen till att det både råder individuell 
som kollektiv lönesättning. Avtalens utformning ger cheferna handlingsfrihet, samtidigt som 
det också begränsar chefernas handlingsfrihet vad gäller individuell lönesättning. Detta 
beskriver C6 enligt följande.  
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Som jag tolkar så som ST eller Saco då skulle man väl gå på den här 2,3 procenten eller vad 
det var, rakt av. Det blir ju jättesvårt då. Facket vill ju, dels vill de ha kollektivet men också 
vill de ha varje enskild, så vart hamnar man då? 

Detta går i linje med Hellgren et al.:s (2017) syn på chefens begränsade handlingsutrymme. 
Författarna (Hellgren et al. 2017) menar att även om lönesättningen är lokal och individuell 
förekommer det att chefer upplever handlingsutrymmet över lönesättningen som begränsat. 
Detta för att chefer kan få direktiv ovanifrån att de exempelvis bör förhålla sig till en viss 
procentsats, vilket gör det svårt att höja individer med låg lön som presterar bra. Det 
begränsade ekonomiska utrymmet, löneunderlaget, var också en faktor som upplevdes 
negativt i relation till att fackförbunden skapar kollektiva riktlinjer om att fördela lönen 
mellan samtliga medarbetare. Denna problematik försvårar att lyfta en individ, med 
exempelvis lägre löneläge i jämförelse med andra medarbetare, som presterat mycket bra. C3 
bygger vidare kring problematiken av att förhålla sig till en viss procentsats.  

Saco brukar alltid köra med ett sifferlöst avtal, och ST förhandlar fram en procent då. Då 
blir det ju på sätt och vis att den procentsatsen blir ju lite styrande, och samtidigt så blir ju 
det en svår uppgift om du har en mixad grupp.  

Vissa fackmedlemmar känner också till vad som står i kollektivavtalen (enligt 
respondenterna), vilket leder till att den individuella lönesättningen blir kollektiv någonstans i 
slutändan. Vill en chef höja en person mycket, begränsas det i sin tur av riktlinjer från 
fackförbund, organisation samt medarbetarnas kännedom av den kollektiva höjningen om 
2,25 procent som alla medarbetare ”bör ha rätt till”. Därmed kan det ibland bara skilja någon 
eller ett par hundra från den medarbetare som presterar mycket bra till den som presterar 
mycket sämre. Detta genererar i att begränsa chefernas handlingsutrymme angående 
individuell och differentierad lönesättning, vilket går i linje med Neus (2006) tankar om 
ämnet. Fackförbunden, med hjälp av kollektivavtalen, sänder ut olika signaler för hur arbetet 
kring lönesättande samtal skall tillämpas i praktiken. Signaler som tyder på att individuell 
lönesättning ska tillämpas, samtidigt som kollektivet ska gynnas. 
  

5.2.  Kollektivt- och maktresursperspektiv utifrån det mänskliga 
systemet 

I Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet pekar han på att företaget kan tendera att ställa 
omättliga, ensidiga samt obönhörliga krav gentemot sina anställda. Dessa krav kan gå emot de 
anställdas behov och intressen. Med detta menar Lysgaard (1985) att människan är begränsad, 
mångsidig och trygghetssökande i relation till sitt arbete. Begränsad i den mening att det finns 
en begränsning för hur hårt man kan arbeta, hur mycket man klarar av att bära och lyfta, hur 
intensivt arbetet är etc. Mångsidighet handlar om att människan har andra intressen utöver det 
som krävs för att utföra arbetet. Däremot tar inte det teknisk/ekonomiska systemet hänsyn till 
människans mångsidighet då det systemet endast tar hänsyn till den anställdes arbetsförmåga 
och exempelvis inte dennes utvecklingsbehov och handlingstendenser. Trygghetssökande är 
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sista behovet och handlar om att söka trygghet på arbetsplatsen och inte behöva oroas av att 
bli utbytt mot någon annan. Med detta menar Lysgaard (1985) att varje anställd löper risken 
för att bli utbytt mot någon annan person eller maskin som utför jobbet på ett effektivare sätt. 
Med detta som bakgrund menar Lysgaard (1985) att företag och de anställdas intressen skiljer 
sig kraftigt åt. Människor som vill ha ett arbete måste samtidigt ingå i det teknisk/ekonomiska 
systemet som ställer omättliga, obönhörliga samt ensidiga krav gentemot de anställda. På 
grund av dessa två system, det teknisk/ekonomiska- och mänskliga systemet, uppstår 
kollektivsystemet även kallat arbetarkollektivet. Kollektivsystemet främjar arbetarnas 
intressen på arbetsplatsen och fungerar som någon slags ”motkraft” mot företagets intressen. 
Med hjälp av kollektivet kan man motsätta sig företagets krav som ställs på arbetarna. 

5.2.1.  Lönesättande samtal ur ett kollektivt perspektiv 
Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet skiljer sig något från denna studie. Enligt 
cheferna som representerar arbetarnas uppfattning menar att kraven upplevs som fullt rimliga, 
vilket C7 beskriver på följande vis.  

Kraven är rimliga, arbetsuppgifterna är roliga. Sen är det ju en viss typ av människor som 
söker sig hit, det ska man ha klart för sig. Det är ju inte några stillasittande handläggare. 
[…] Det är drifträvar.  

Däremot kan kraven skilja sig utifrån verksamhetens kravbild i relation till chefens, vilket C6 
förklarar enligt följande. ”Jag ställer ju en del krav på mina medarbetare, men myndigheten 
ställer väldigt få krav på oss som både enhet och som kokas ner till enskilda medarbetare.” 
Vidare menar C3 att myndigheten är otydliga med prioriteringar i arbetet och vad som 
förväntas av medarbetarna. Detta kan påverka arbetsmiljön då det nästan är bara psykosociala 
arbetsmiljöfrågor som är besvärliga enligt C3. Samtidigt menar C3 att personal ”smygjobbar”, 
att man jobbar utan att sätta upp det som arbetstid eller övertid. Detta för att medarbetarna är 
så pass dedikerade och engagerade i sitt arbete. Med detta som bakgrund kan tolkningen göras 
att personalen upplever sig begränsade som Lysgaard (1985) benämner det, att personalen är 
begränsad i den mening att de inte hinner med arbetsuppgifterna. Vidare upplever 
medarbetarna (enligt cheferna) arbetet som roligt och drivande, vilket kan leda till en del 
övertid med högt arbetstempo. C6 pekar på att de flesta medarbetarna vill ha en tydlig 
kravbild på sig och att deras ambitionsnivå oftast är högre än vad som är praktiskt 
genomförbart.   

Lysgaard (1985) uppmärksammade i sin studie att det rådde kollektiva mönster i arbetslaget. 
Detta eftersom vissa begrepp användes som ”vi” och ”de andra” bland arbetstagarna. Ur 
materialet framkommer det inget tydligt ”vi” i kollektivet. Enligt cheferna finns det ingen 
tydlig arbetarkultur där människor delas in i grupper efter exempelvis befattning. En 
förklaring till detta kan utgöras av att MSB som organisation skiljer sig från den fabriksmiljö 
där Lysgaard (1985) genomförde sin undersökning. MSB befinner sig inom en annan bransch, 
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i jämförelse med fabriksmiljön, där man utför tjänster och har medarbetare som tenderar att ha 
en högre utbildning. Detta kan vara en orsak till varför dessa medarbetare vill bedömas 
individuellt framför kollektivt. Vidare menar Lysgaard (1985) att arbetsvillkoren kan utgöra 
en annan orsak till ett att det råder kollektivism eller individualism på arbetsplatser. Genom 
Lysgaards (1985) studie var det arbetsvillkoren som orsakade synen eller kategoriseringen av 
personal med olika befattningar. Arbetstagarna fick bland annat direkt avdrag på lönen vid 
sjukdom, medan tjänstemän kunde gå sjuka i hela tre månader med full betalning. 
Arbetstagarna hade veckobetalning och tjänstemännen månadsbetalning. Företaget skiljde på 
människor med olika befattningar och detta blev tydligt i arbetsvillkoren. Däremot skiljer sig 
detta utifrån min studie då cheferna på MSB inte upplever en sådan typ av indelning av 
personalen. På MSB har alla medarbetare samma titel på befattningen, som är handläggare. 
Då alla medarbetare benämns handläggare likställs de också med varandra, ingen har på så 
sätt bättre arbetsvillkor än den andra. Detta går i linje med C7s upplevelse genom följande 
förklaring. ”Nej. Inte inom gruppen heller. Alltså att ”vi” ska ha lite bättre än ”dem”, nej.” C5 
bygger vidare på detta och menar snarare att det kan handla om enstaka medarbetare som inte 
blivit behandlad på ett professionellt eller rättvist sätt, vilket beskrivs enligt följande.  

Överlag, nej. Men det är klart att det finns medarbetare som kan uppleva det men då är det 
ofta förknippat med någonting annat, att man känner sig missförstådd eller inte uppskattad 
för det man gör på något vis.  

Däremot menar C4 att det kan bli en konstellation mellan parterna i det lönesättande samtalet, 
då parterna kan ha olika intressen. 

Jag uppfattar inget ”vi” när det gäller att genomföra verksamheten och värna liksom 
enhetens roll och uppdrag. Men i dem här samtalen, absolut. Vi går ju in med olika roller, 
olika mandat, olika makt. Det kräver ju att man förhåller sig professionell, det blir ju lättare 
då.   

C4 uppfattar ingen vidare uppdelning bland personalen. En förklaring till detta skulle kunna 
vara att det råder ett annat arbetsklimat idag i jämförelse med 1950-talet utifrån Lysgaards 
(1985) undersökning. Tidsaspekten bör alltså beaktas parallellt med att MSB och fabriken i 
Lysgaards (1985) studie skiljer sig åt då de befinner sig i olika länder och inom olika 
branscher. Enligt Lysgaards (1985) undersökning rådde det en arbetskultur där skillnader 
utgjordes på arbetare och tjänsteman. En arbetskultur som skiljer sig utifrån min studie då 
MSB är av annan organisationskaraktär samtidigt som studien är genomförd under år 2018 
med förbättrade arbetsvillkor och en företagssyn då medarbetare och tjänsteman betraktas 
som likvärdiga. Det framkommer även i materialet att de flesta medarbetare som cheferna 
ansvarar över har en akademisk bakgrund. Det betyder att medarbetarna har högre utbildning 
och därmed kunskap att ställa krav gentemot sin arbetsgivare. Detta förfarande kan te sig 
annorlunda i jämförelse med Lysgaards (1985) studie där arbetarna i större utsträckning kan 
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tänkas ha lägre eller ingen utbildning alls, vilket kan tendera att förskjuta makten åt 
ledningen. 

Enligt Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet uppstår det normer i arbetslaget. Normer 
som förankrar sig i begreppen ”vi” mot ”de andra”, då gemenskap som bildas bygger en 
identifikation, interaktion och problemtolkning som är orsaker till att det uppstår ett 
arbetarkollektiv. Genom att det inte råder något tydligt ”vi” mot ”de andra” upplevelse i MSB, 
blir det också otydligare normer bland medarbetarna. Med detta som bakgrund upplever 
cheferna inga normer som skulle kunna ge negativ effekt på arbetet med lönesättande samtal. 
Medarbetarna ser dock positivt på individuell lönesättning (enligt cheferna), vilket inte går i 
linje med Lysgaards (1985) teori om ett starkt kollektiv på arbetsplatsen med innehållande 
normer. C2 bygger vidare på detta och beskriver arbetsplatsens norm kring lönesättning på 
följande sätt.  

Men normen är ändå att man tycker att det är naturligt eller att det är bra att det är 
individuellt liksom. Det finns ingen norm här att man ser tillbaka på något mer kollektivt 
system eller tariffsystem eller så här att det vore mycket bättre.   

  
Med detta som bakgrund ses individuell lönesättning som en naturlig del av lönebildningen. 
Dels så har lönesättande samtal funnits länge i organisationen, vilket också framgår i 
kollektivavtalen samt att cheferna upplever att medarbetarna vill bli enskilt bedömda utifrån 
deras arbetsprestation. Till skillnad från Lysgaards (1985) teori blir Olsons (1965) teori om 
free rider intressant i detta fall. Olsons (1965) teori om free rider, ”åka snålskjuts”, handlar om 
att den enskilde individen drar fördelar på kollektivets bekostnad. I denna studie kan det 
handla om att kollektivavtalen är utformade att det ska råda individuell lönesättning på MSB 
men att alla, kollektivet, har rätt till en viss procentuell höjning vid varje årlig lönerevision. I 
samband med den procentuella höjningen kan också medarbetare prestera mycket bra 
samtidigt som de kan vara duktiga på att diskutera ny lön med sin chef, vilket kan leda till att 
lönepåslaget blir något bättre än riktlinjerna i kollektivavtalen. Däremot är kollektivavtalen 
utformade på sådant sätt att individuell lönesättning ska tillämpas samtidigt som kollektivet 
ska höjas med en viss procent. Detta kan ge uttryck för att en individ tjänar på att det finns 
kollektiva regler för hur individuell lönesättning ska tillämpas i praktiken, något C5 beskriver 
på följande sätt.  

Den norm som möjligen kan finnas i så fall är väl det vanliga missförståndet kring vilka 
lokala avtal vi har med respektive fackförbund. Det vill säga det fackliga kollektivet när 
lönerevisionen är slut så ska de ha fått minst 2,2 procent, vilket i princip är då av det som 
arbetsgivaren avsätter totalt sett för som ofta blir styrande för lönerevision.    


Med citatet menar C5 att kollektivavtalen kan vara normbärande då medarbetarna har rätt till 
en viss procentuell löneökning. På så sätt går det inte att bortse från den avtalade 
procentsatsen när ny lön diskuteras. Samtidigt får vissa medarbetare bättre löneökning än den 
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avtalade procentsatsen och vissa kan få något sämre, men att procentsatsen finns ständigt i 
tankarna när den nya lönen  diskuteras fram och fastställs. Detta leder till att bägge parter 
förhåller sig till den avtalade procentsatsen vid diskussion om ny lön, vilket kan tendera att 
skapa en norm om vilken procentuell löneökning som medarbetaren ska ha. Vidare menar 
Olson (1965) att gemenskapen behöver inte vara en förutsättning för kollektiv organisering. 
Utan Olson (1965) pekar på egennyttan en individ kan tjäna på en kollektiv organisering, 
vilket leder till ett individualistiskt förhållningssätt. Hade det inte funnits exempelvis några 
kollektivavtal, kollektiv organisering, på MSB hade eventuellt vissa medarbetares 
löneutveckling kunnat stå still väldigt länge. Med detta sagt har förmodligen varje 
medarbetare på MSB ett intresse av att få en årlig löneökning, vilket går i linje med vad Olson 
(1965) menar att individuella intressen kan synkronisera med varandra och därmed forma ett 
gemensamt, kollektivt, intresse.  

Sammanfattningsvis framkommer det ur materialet att processen lönesättande samtal ses som 
något positivt då medarbetarna vill bli individuellt bedömda vad gäller deras arbetsprestation, 
vilket C4 uttrycker på följande sätt. ”Min upplevelse är att det är positivt. Jag har inte hört 
något annat. Så jag tror att det är positivt.” Lönesättande samtal ses som en naturlig och 
självklar del när det kommer till medarbetarnas löneutveckling då de föredrar individuell- i 
stället för kollektiv bedömning (enligt cheferna). Detta kan bero på att MSB har tillämpat 
individuell lönesättning under en längre tid, vilket kan ha främjat ett organisatoriskt kulturellt 
synsätt på individuell lönesättning då lönesättande samtal ses som ett naturligt val kring de 
anställdas löneutveckling. Detta beskriver C6 enligt följande. ”Jag upplever att det här är 
normalläget för oss. Som det är nu, med individuell lönesättning och det sättet som vi 
bedriver lönesamtalen på.” C7 bygger vidare på detta och menar att medarbetarna har även 
större chans att kunna påverka sin lön med lönesättande samtal genom följande uttryck. ”Bara 
dem får förutsättningarna och veta vad det är som är lönedrivande.” På så sätt förespråkas 
lönesättande samtal om det hanteras på ett sakkunnigt, professionellt och rättvist sätt med 
tydliga förutsättningar för exempelvis bedömningskriterierna. Detta går i linje med Stråberg et 
al.:s (2005) resultat kring rättviseupplevelser då exempelvis lönefaktorerna behöver vara 
konkreta och tydliga för att personalen ska vara införstådda i vad som är lönepåverkande. 

5.2.2.  Lönesättande samtal ur ett maktresursperspektiv  
Då lönesättande samtal utövas av två parter präglas det också av någon form av 
maktfördelning, vilket går i linje med Neus (2006) tankar om ämnet. Neu (2006) menar att 
fördelen ligger hos lönesättande chef, arbetsgivaren, då denne part är den beslutsfattande 
parten. Walter Korpi (1978) är en svensk sociolog och professor som diskuterar makt och 
konflikter med särskild inriktning på konfliktsituationer mellan klasser i samhället. 
Lönesättande samtal är ett arbetssätt som kan kopplas till Korpis (1978) teori då arbetet med 
lönesättande samtal kan utgöra en konfliktsituation mellan lönesättande chef och medarbetare. 
Vidare menar Korpi (1978) att konfliktsituationer bör ses som ett led i en lång interaktion över 
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tid, och bör inte ses som en engångsföreteelse. Detta kan också kopplas till processen 
lönesättande samtal som är av långvarig karaktär med löpande dialog och olika samtal mellan 
parterna. Lönesättande samtal innefattar både formella som informella samtal men att 
medarbetarens potentiella löneutveckling diskuteras under endast ett samtal, det lönesättande 
samtalet. På så sätt kan arbetet med lönesättande samtal innehålla både kortvarig- som 
långvarig konfliktsituation, vilket går i linje med Korpis (1978) tankar om ämnet. Korpi 
(1978) menar att man bör beakta både kortvariga som långvariga effekter av en 
konfliktsituation då förändringar sker i maktresurser mellan parterna. Däremot kommer fokus 
ligga på kortvarig konfliktsituation då denna studie inriktar sig på det lönesättande samtalet. 
Ur materialet framkommer det att det är lönesättande chef som planerar, utformar agendan 
och styr samtalet i större utsträckning. Detta menar Neu Morén och Eriksson Lindvall (2013) 
ge chefen en oundviklig maktfördel då det inte går att bortse från det faktum att chefen är 
överordnad medan medarbetaren är underordnad i de lönesättande samtalen. Detta kan i sin 
tur skapa bättre förutsättningar för lönesättande chef att påverka samtalets förlopp. Neu 
(2006) poängterar att chefernas förberedelsearbete är viktigt inför dessa samtal för att kunna 
föra ett motiverat och berättigat resonemang kring medarbetarens löneutveckling, vilket går i 
linje med C6s resonemang då ”förberedelserna är A och O i lönesättande samtalet. Ju längre 
tillbaka du har förberett dig, desto bättre blir det ju.” Förberedelser är en viktig del för att 
samtalet ska hålla god kvalité och C5 ger därför instruktioner till sina medarbetare inför det 
lönesättande samtalet.  

I grova drag tillämpar jag den guiden som vi har framtagen. Och då ber jag alla 
medarbetare egentligen att förbereda sig utifrån de lönekriterierna själva, att de kan 

motivera sig utifrån dem.  

Däremot upplever vissa chefer att medarbetarnas förberedelsearbete är av sämre karaktär, 
vilket C1 beskriver på följande sätt. 

En del är förberedda. En del kan ha tittat på statistik för att väga in bakgrund och 
kompetens. Konkurrens jämfört med andra så borde jag ligga här, för det visar statistiken på 
och så vidare. Sen tror jag de flesta inte är förberedda, utan de kommer ganska oförberedda 
till ett sånt här samtal. 

C2 bygger vidare på detta och menar att fackförbunden borde ta ett större ansvar i att utbilda 
och förbereda medarbetarna inför de lönesättande samtalen. C2s resonemang går i linje med 
Saco:s ordförande Göran Arrius som menar att individuell lönesättning ställer nya krav på 
fackförbundet, då fackförbundens ombudsmän behöver bli rådgivare i stället för förhandlare 
(Lena Gunnars 2013). Respondenterna har dock svårt att avgöra varför vissa medarbetares 
förberedelsearbete är av sämre slag. Ett antagande till detta beteende menar Korpi (1978) kan 
handla om att parterna har erfarit denna situation tidigare och därmed har maktfördelningen 
implementerats hos respektive part, och på så sätt lärt sig vad som är praktiskt möjligt att göra 
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anspråk på. Med andra ord kan tesen vara så att medarbetaren har lärt sig att det är svårt att 
diskutera fram en god löneutveckling trots ett välarbetat förberedelsearbete.   

Vidare menar Korpi (1978) att individens anspråksnivå regleras av parternas maktresurser i 
den mening att kunna straffa eller belöna den andra parten. Detta bytesförhållande mellan två 
parter kan ses som en typ av löpande växelkurs. Den löpande växelkursen förändras och 
bestäms utifrån parternas maktresurser. Upplevelsen av makt hos parterna är ett betydande 
inslag för hur samtalet kan tendera att fortlöpa. Vid lönesättande samtal upplever C5 en tydlig 
uppfattad maktfördelning och beskriver det på följande sätt. ”Ja det är klart att det är chefen 
som har makten i samtalet. Det är ju jag som bestämmer vad de ska få för lön.” Även om en 
diskussion förs mellan parterna är det fortfarande chefen, arbetsgivaren, som har sista ordet. 
Vidare menar C1 att ”på något vis är det ju så att jag har mer makt. Det är nästan 
ofrånkomligt. Det är jag som sätter lönen och det är jag som bestämmer den.” Trots att chefen 
bestämmer ny lön ska fortfarande parterna vara överens. Är parterna inte överens av någon 
anledning har medarbetaren möjlighet enligt MSB:s guide (bilaga 2 2017:3) att gå vidare till 
ett förstärkt lönesättande samtal, där både HR-enhet och representant från fackförbundet har 
möjlighet att medverka. Detta kan tendera till att maktfördelningen förskjuts något till 
medarbetarens fördel, d.v.s. om medarbetaren känner till den informationen vilket C6 
beskriver på följande sätt.  

Så som det ser ut nu med lönesättande samtalet, då har ju fortfarande medarbetaren en 
möjlighet att överklaga lönesättningen. […] Om jag (förtydligande av mig; med ordet jag 
menar C6 medarbetare) är medveten om den möjligheten. Då sitter jag (medarbetaren) på 
ett triumfkort eller jokern jag (medarbetaren) kan stoppa in liksom. 

Däremot behöver det inte betyda att medarbetaren får rätt i fråga bara för att dialogen går 
vidare till ett förstärkt lönesättande samtal. Däremot tror Aronsson (2015) att processen 
lönesättande samtal urholkas något om lönen justerades efter ett förstärkt lönesättande samtal. 
Detta eftersom individuell lönesättning syftar till att lön ska bestämmas mellan lönesättande 
chef och medarbetare, då det inte är tänkt att lön ska förhandlas fram mellan fackförbundet 
och arbetsgivaren. Går dialogen vidare till ett förstärkt lönesättande samtal blandas det dock 
in mer parter, fackförbund och HR-enhet, i processen vilket leder till att både chefen och 
medarbetaren behöver kunna motivera för deras argument kring löneutvecklingen. Det skapar 
en mer omfattande process som skulle kunna upplevas som något mer omständig i jämförelse 
när det bara är två parter inblandade i samtalet. Därmed kan komplementet om förstärkt 
lönesättande samtal vara ett inslag som säkerställer att individuell lönesättning sker på ett 
professionellt och sakkunnigt tillvägagångssätt mellan parterna.    

Kostnad överstiger nytta av att mobilisera maktresurser 
Enligt Korpis (1978) maktskillnadsmodell kan parterna välja olika ”vägar” för att möjligtvis 
mobilisera maktresurser gentemot sin motpart. Utifrån Korpis (1978) maktskillnadsmodell 
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ska det vara ”värt besväret” för att en part ska mobilisera maktresurser och göra anspråk på, i 
detta fall sin löneutveckling. Ur materialet framkommer det att det varierar för vilka 
medarbetare som gör anspråk eller undviker att påverka sin nya lön. Om part A (medarbetare) 
uppfattar maktresursernas skillnad för stora i förhållande till part Bs (lönesättande chef) 
fördel, kan part A överväga situationen efter Korpis (1978) modell förväntad kostnad för att 
u p p n å m å l e t i f ö r h å l l a n d e t i l l n y t t a a v a t t u p p n å m å l e t . Ö v e r v ä g e r 
”kostnaden” (ansträngningen) nyttan kan tesen dras att part A undviker att mobilisera sina 
maktresurser, försök att påverka ny lön, på part B. Detta scenario kan kopplas till C4s 
beskrivning.  

En medarbetare ville inte alls prata om sin lön. Vi hade utvärderingssamtalet och sen när vi 
kom till det lönesättande samtalet så var jag rätt beredd på att det kommer ställas krav på 
pedagogik här. Men det var inte öppet för och prata om det heller, det kändes som att den 
här personen hade bestämt sig för att jag går in och så tar jag det som jag får och sen så är 
jag nöjd. Vanligtvis så har man ändå något sorts resonemang eller så i anslutning, fast det 
var inte den här medarbetaren intresserad av.  

C4 ansåg medarbetarens agerande som anmärkningsvärt då detta inte är ett särskilt vanligt 
beteende hos medarbetarna vid de lönesättande samtalen. Vanligtvis brukar medarbetarna ha 
en viss önskan eller yttrande av att påverka sin löneutveckling, däremot finns det dem som 
inte engagerar sig inte i lika stor utsträckning vilket C5 beskriver enligt följande. 

Somliga blir ju aldrig nöjd med vad man en får, […] andra är väldigt anspråkslösa och 
tycker att man inte har gjort så himla mycket, […] och andra bryr sig egentligen inte 
särskilt mycket. 

Detta väcker en fundering varför medarbetare inte engagerar sig i sin löneutveckling då högre 
lön skapar bättre individuellt välstånd. Kan den uteblivna handlingen exempelvis avse att 
medarbetaren inte har engagemanget, ambitionen eller intresset att påverka sin 
löneutveckling? Eller kan det råda någon form av maktfördelning mellan parterna? 
Respondenternas skildring skulle kunna kopplas till Korpis (1978) teori om att medarbetarna 
ansåg ”kostnaden” (ansträngningen) vara för omfattande i förhållande till nyttan av att uppnå 
sitt mål (ny lön). Detta kan illustreras med de rödmarkerade pilarna i figuren.  
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Mobilisera maktresurser  
Motsatsen till föregående avsnitt är att maktresurserna kan uppfattas som jämnare mellan 
parterna. Korpi (1978) menar att om part A upplever förväntan om framgång av att nå sitt 
mål, gör part A anspråk efter sitt intresse och därmed ökar sannolikheten för att part A skall 
mobilisera maktresurser. Enligt Korpis (1978) maktskillnadsmodell kan det leda till att skapa 
en relativ försakelse för nytta av att uppnå målet. Medarbetaren, genom sitt agerande, kan 
exempelvis förändra relationen till sin chef med hopp om att få förbättrad löneutveckling. När 
bedömning av maktresurser gjorts och uppfattad skillnad i maktresurser mellan A och B är 
något jämnare, möjliggör det sannolikhet för att part A skall mobilisera maktresurser. Se 
förtydligande med rödmarkerade pilar i figuren.  
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Figur 4: Maktskillnadsmodellen (Korpi 1978:51).

Figur 4: Maktskillnadsmodellen (Korpi 1978:51).



Ur materialet framkommer det (utifrån chefernas uppfattning) att upplevelsen av maktresurser 
varierar från medarbetare till medarbetare, och därmed vilka som försöker göra anspråk på sin 
lön. Detta beskriver C3 på följande sätt.  

Det är nog väldigt varierande, väldigt individuellt. En del har ju inte koll på vad de har för 
lön, […] andra kan ju ha rätt väl underbyggda argument och statistik på både den egna 
verksamheten och från den fackliga organisationen. Det är ett stort spann. 

Utifrån Korpis (1978) maktskillnadsmodell kommer parternas uppfattade anspråksnivå leda 
till en relativ försakelse för nytta av att uppnå målet och därmed sannolikhet för att part A 
skall mobilisera maktresurser (om ny lön). Medarbetaren bedömer i detta fall att syftet av att 
nå sitt mål, ny lön, övervinner potentiell ”försakelse”. Försakelsen kan exempelvis handla om 
att medarbetarens och chefens relation påverkas något. Medarbetaren gör på så sätt en 
bedömning av situationen för att till slut diskutera och försöka påverka sin löneutveckling, 
och därmed mobilisera maktresurser. På så sätt upplever medarbetaren jämnare maktskillnad 
och därmed ha möjligheten att ställa krav på ny lön. C2 upplever medarbetarnas engagemang 
och driv av att påverka som varierat, men att de flesta är aktiva under samtalen. 

Eftersom det är en så stor grupp så varierar det ju delvis. Man är aktiv tycker jag. Man har 
lättare med att vara tydlig med vad man har presterat och göra en värdering av det. Sen är 
det ju till exempel, det är ju tyvärr en skillnad mellan kvinnor och män på hur man förhåller 
sig. Kvinnor i större utsträckning bara accepterar och där män är bättre på att prata upp sin 
prestation och driva på liksom. Sen påverkar det vad man har haft för tjänster innan, vad 
man kommer ifrån för familj och sådär. Jag tycker det är stor skillnad på de som till 
exempel har varit i kommunal sektor innan eller kanske har föräldrar som inte har 
akademisk bakgrund. 

Med citatet menar C2 att exempelvis bakgrund, uppväxt och tidigare arbetsplatser kan 
påverka hur medarbetaren agerar och gör anspråk på sin löneutveckling. Eftersom studien har 
ett chefsperspektiv är det svårt att finna en förklaring till varför vissa medarbetare är mer 
aktiva än andra under samtalen. Det framkommer ur materialet att vissa medarbetare upplevs 
mer engagerade och intresserade av att påverka sin lön, medan andra tenderar att inte lägga 
någon särskild vikt eller energi alls. Detta kan bero på många orsaker som är svårt att ta reda 
på i denna studie, då denna frågeställning bör ställas till respektive medarbetare. Däremot är 
C2 inne på personliga egenskaper i förhållande till lönesättande samtal då vissa medarbetare 
lämpar sig bättre till individuell lönesättning på grund av olika orsaker (bakgrund, familj, 
tidigare arbetsplats, kön etc.) som gör att medarbetaren kan ha bättre förutsättningar att 
hantera argumentationer och diskussioner i sådan situation som lönesättande samtal utgör. 
Andra medarbetare kan möjligtvis känna sig obekväma då situationen kan leda till otrevlig 
stämning eller i värsta fall en konflikt.  

Korpi (1978) menar att begreppet konflikt avser öppna konflikter där parter har motstridiga 
intressen. Motstridiga intressen kan vara mellan individer men också kollektiva och kan 
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utgöras av grupper eller klasser i samhället. I denna studie handlar det om att individer, 
medarbetare och lönesättande chef, kan ha motstridiga intressen. Vidare menar Korpi (1978) 
att det måste råda osämja mellan två parter för att det ska vara en konflikt. Parterna som ingår 
i konflikten måste också kunna gripas till bestraffningar. Bestraffningarna i detta fall skulle 
exempelvis kunna handla om att relationen (mellan medarbetare och chef) rubbas som i sin 
tur skulle kunna påverka den gemensamma arbetsmiljön. Det framkommer ur materialet att 
motstridiga intressen kan förekomma om olika syn på prestation, vilket C2 beskriver på 
följande sätt.  

Det kan ju vara om man har väldigt olika syn på prestationen. Det händer någon gång men 
inte särskilt ofta. Man har olika syn på relationen liksom svårighetsgrad och lönestrukturen. 
Där kan det ju bli diskussioner. Det går ju naturligtvis att objektivt visa svårigheter men 
man uppfattar också svårigheterna olika. Där uppfattar jag att det har varit svårare och 
diskutera varför vissa löner justeras mer, ska sättas högre utifrån svårighetsgrad. Det kan 
vara svårare att få en samsyn runt den.  

Det som ofta skapar diskussioner under det lönesättande samtalet är olika sätt att se på 
förväntningar i relation till arbetsprestation och ny lön, vilket går i linje med Stråberg et al.:s 
(2005) tankar om rättviseupplevelser. Stråberg et al. (2005) menar bland annat att 
bedömningskriterierna måste vara tydliga så att både medarbetare och lönesättande chef är 
överens om hur arbetsprestationen ska värderas. C5 resonerar kring detta och menar att vissa 
medarbetare tenderar att övervärdera sin arbetsprestation medan andra medarbetare som 
presterar minst lika bra, kan anse att de inte utfört så himla mycket. Detta är en typ av 
missbedömning som är förekommande i dessa samtal. Trots att vissa medarbetare agerar 
aktivt under det lönesättande samtalet är det fortfarande få situationer som leder till vad Korpi 
(1978) kallar för en öppen konflikt. Däremot beskriver C3 en händelse som kan kopplas till en 
öppen konflikt mellan medarbetare och lönesättande chef.      

Det brukar vara argumentation på en sansad nivå. Det har väl varit något enstaka fall att 
man inte har kommit överens utan ha gått till nästa nivå, att det varit oenighet och att vi fått 
gått ett steg upp och då kommer ju representanter ifrån både HR-enheten och den fackliga 
sidan med i diskussionen.  

I denna situation menar C3 att parterna inte var överens om utfallet om ny lön. Det gick 
därmed till ett förstärkt lönesättande samtal och något som Korpi (1978) skulle kunna 
benämna för en öppen konflikt. I det förstärkta lönesättande samtalet blandas det in fler parter 
för att försöka lösa konflikten som uppstått. Vid dessa tillfällen brukar konflikten redas ut 
samt att det ursprungliga löneförslaget ofta är oförändrat efter det förstärkta lönesättande 
samtalet. Det som är anmärkningsvärt är att chefens löneförslag ofta består efter en 
konfliktsituation, då även fackliga representanter medverkar. Denna situation kan sända ut 
signaler till andra medarbetare om vad som är ”värt” att göra anspråk på, och därmed hur 
maktstrukturen kan te sig i organisationen. Detta går i linje med Korpis (1978) tankar om att 
parterna har erfarit olika slags utbytesförhållanden mellan varandra, och därmed kan 
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maktfördelningen ha implementerats hos respektive part och på så sätt lärt sig vad som är 
praktiskt möjligt att göra anspråk på. Utfallet av sådana situationer (förstärkta lönesättande 
samtal) kan indirekt ”bädda” för vem som kan tolkas ha ett maktövertag.   

Materialet visar att stämningen är generellt god i de lönesättande samtalen då C7 uppger att 
”jag tror inte att jag skulle hålla i ett lönesamtal om det blev otrevligt.” Respondenten vill 
åstadkomma och upprätthålla god stämning bland medarbetarna, dock åligger chefens ansvar 
att genomföra arbetsuppgiften oavsett hur stämningen kan te sig. Både bra och dålig stämning 
ingår på så sätt i arbetet och något chef behöver kunna handskas med. Detta väcker frågor om 
hur stämningen upprätthålls inom dessa samtal. Kan vissa chefer använda sig av en mer 
resolut inställning när lönen ifrågasätts av medarbetaren för att upprätthålla stämningen, och 
på så sätt reducera medarbetarens agerande till att mobilisera maktresurser? Även om det 
framkommer ur materialet att lönesättande samtal upplevs övergripande trevligt där parterna 
för en saklig dialog om arbetsprestation i förhållande till löneutveckling, kan diskussionen bli 
mer intensiv vid meningsskiljaktigheter. Man värderar och bedömer prestationen olika som 
gör att oenighet behöver diskuteras igenom, vilket C1 beskriver på följande sätt. 

Det brukar vara bra tycker jag. Det är det, måste jag säga. Sen är det väl alltid någon när det 
kommer till just summan på lön som kanske inte tycker att den motsvarar förväntningar och 
så vidare. Men jag tycker ändå, nej det är en bra stämning.  

Detta borgar för att den löpande dialogen är en mycket viktig del kring arbetet med 
lönesättande samtal. Tydlig och kommunikativ dialog förutsätter att chefen kan möta och 
tydliggöra förväntningar på medarbetarens arbete, vilket medarbetaren kan dra fördelar av. 
Detta uttrycker C7 på följande sätt.  

Om man för en kontinuerlig dialog. Och du som arbetstagare vill utveckla dig och du är 
drivande och framåt, då tror jag det är bättre för dig. Har du ingen dialog med dina 
underställda som chef, då är det nog ett helvete och ha en sådan här process. 

  
Med detta poängterar C7 vikten av en fungerande och tydlig löpande dialog. Detta skapar 
goda förutsättningar för att både styra personalen och verksamheten i önskad riktning. 
Därmed kan bägge parter dra fördelar av processen lönesättande samtal, vilket C1 förklarar på 
följande sätt.  

Jag tror att det gynnar både och egentligen. Det ska vara en morot för arbetstagaren. 
Presterar jag bra så ska jag ändå kunna få en bättre lön. Och det är ju ändå bra för 
arbetsgivaren. 

Däremot har chefen någon form av tolkningsföreträde för vad som bedöms viktigt för 
verksamheten under dessa samtal med medarbetarna. Visserligen har respektive medarbetare 
individuella mål, men dessa ska samtidigt synkronisera med verksamhetens uppsatta mål. 
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Förändras verksamhetens mål och prioriteringar får det också effekt på medarbetarnas arbete 
och därmed individuella mål.  

Sammanfattningsvis framkommer det ur materialet att medarbetare försöker påverka sin 
löneutveckling och därmed tenderar att mobilisera maktresurser efter Korpis (1978) 
maktskillnadsmodell. Däremot visar materialet att medarbetaren gynnas inte av den 
handlingen, vilket kan betyda att en maktstruktur råder i organisationen till fördel 
arbetsgivaren. Detta kan kopplas till vad Korpi (1978) menar att man inte får ta för givet att 
bägge parter har lika tillgång till maktresurser i själva konflikten. Den ”svagare” parten 
tenderar att undvika konflikten om maktresursen upplevs lägre i förhållande till motparten. 
Detta beskriver Korpi (1978:54) med följande ord. ”Konfliktsannolikheten ökar visserligen 
när maktskillnaderna minskar, med den uppnår sitt maximum redan något innan parternas 
maktresurser balanserar varandra.” Utifrån Korpis (1978) resonemang om maktskillnader kan 
det framkomna materialet tolkas på så sätt att lönesättande chef har större inflytande angående 
medarbetarnas löneutveckling då chef tar fram förslag om ny lön, fastställer ny lön samt att 
chefs löneförslag ofta är oförändrat efter förstärkt lönesättande samtal. 
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6.  Sammanfattande analys 
Detta kapitel består av slutsatser och diskussion. I slutsatsen besvaras studiens 
frågeställningar genom att belysa lönesättande chefs roll kring arbetet med lönesättande 
samtal. Slutsatsen baseras på resultat- och analyskapitlet. Vidare förs en diskussion kring 
studiens resultat samt för- och nackdelar kring studiens förlopp, om det råder 
förbättringspotential. Dessutom ges förslag till vidare forskning.  

6.1.  Slutsatser 

  1.  Hur upplevs det att vara chef på ett generellt plan?  

Undersökningen visar att det generella chefskapet innehåller vad bland annat Mintzberg 
(1973), Tengblad (2012), Kanter (1977) och Sayles (1964) kallar för managementarbete. 
Chefskapet upplevs innehålla många och olika arbetsuppgifter, hektisk arbetsmiljö, 
förväntningar från berörda intressenter, långa arbetstider, oförutsedda händelser som kräver 
anpassningsförmåga och flexibilitet, beslut som ska främja kollektivets bästa och därmed 
verksamhetens intressen samt att coacha med ett ”modernare” ledarskap med fokus på 
emotionellt arbete. Detta går i linje med Kanters (1977) syn på managemenetarbete då det gått 
från kvantitativ data till kvalitativ data. Med detta menar Kanter (1977) att dagens 
managementarbete präglas av emotionellt, humanitet, involverande och coachande arbete då 
en manager ständigt integrerar och samarbetar med andra människor i organisationen. Studien 
visar att chefskapet är komplext där chefen behöver besitta för vad Dalton (1959) benämner 
för generalistkompetens, för att således kunna handskas med managementarbetet. Med detta 
som bakgrund går chefernas generella arbetsklimat i linje med Mintzbergs (1973 refererad i 
Tengblad 2012:342) beskrivning ”Managementarbete består av stora mängder arbete som 
bedrivs i en oupphörlig takt.” Detta resonemang styrker resultatet då cheferna upplever att de 
bör lägga lagom mycket tid på respektive arbetsuppgift med god prioriteringsförmåga. 
Prioriteringsförmågan är av vikt då cheferna ansvarar över att den dagliga verksamheten ska 
löpa på i önskvärd riktning. Detta styrker både Tengblads (2012) och Carlsons (1951) tankar 
om ämnet då managementarbete innefattar mycket operativt arbete, som i sin tur tenderar att 
”äta upp” det strategiska managementarbetet. 

  2.  Upplever chefer arbetet med lönesättande samtal utifrån ett managementperspektiv,  
       och i så fall hur? 

Resultatet visar att cheferna upplever lönesättande samtal utifrån ett managementperspektiv. 
Detta för att managementarbetet handlar om ständig interaktion, coachning och samarbete 
med sina medarbetare, vilka är viktiga faktorer för att lönesättande samtal ska fungera i 
praktiken. Därmed är den löpande dialogen, mellan medarbetare och lönesättande chef, en 
viktig komponent för att bevara och upprätthålla god kvalité kring arbetet med lönesättande 
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samtal. Löpande dialog förutsätter chefsnärvaro gentemot medarbetarna, vilket tydliggör vilka 
förväntningar lönesättande chef har på respektive medarbetare i relation till deras 
löneutveckling. Detta går i linje med Sayles (1964) tankar om managerns roll, då managers 
som har bra samarbete med människor i organisationen uppnår också organisatoriska mål. 
Lönesättande samtal kan på så sätt fungera som ett verktyg för lönesättande chef att öka 
samarbete, styra och coacha medarbetarnas arbete parallellt med att sätta organisationen i 
önskvärd riktning efter organisatoriska uppsatta mål.   

Vidare visar resultatet att det ekonomiska utrymmet i förhållande till tidsutrymmet 
komplicerar och försvårar chefens arbete med lönesättande samtal. Hela processen kring 
arbetet med lönesättande samtal tenderar att bygga upp medarbetarnas förväntningar på ny lön 
när det i själva verket handlar om så små ekonomiska påslag. På så sätt upplevs lönesättande 
samtal som något ”överdimensionerad” i förhållande till det ekonomiska utrymmet. Arbetet 
med lönesättande samtal är en aning tidskrävande och det är olika moment som skall gås 
igenom för att i slutändan höja medarbetarnas lön med en oansenlig summa i förhållande till 
de förväntningar som lönesättande samtal tenderar att skapa hos parterna, i synnerhet 
medarbetarna.  

Av studiens resultat framgår också att höga ingångslöner vid nyrekrytering och behållning av 
lön vid omplacering till annan tjänst försvårar lönesättande chefs arbete med lönesättande 
samtal. Höga ingångslöner vid nyrekrytering skapar omotiverade löneskillnader för personer 
med samma befattning och liknande arbetsprestation. Dessa löneskillnader behöver 
lönesättande chef beakta vid lönesättningsarbetet och i långa loppet försöka ”jämna ut” 
orättvisa löneskillnader. Detta eftersom liknande befattning och likvärdig arbetsprestation bör, 
enligt organisationen, spegla en likvärdig lön. Omplacering till annan tjänst inom 
organisationen är en annan orsak som försvårar lönesättande chefs arbete med lönesättande 
samtal. Omplacering i detta fall handlar om att tidigare chefer har fått behålla sin chefslön när 
de bytt till annan tjänst (exempelvis handläggare) inom MSB, vilket skapar orimliga och 
omotiverade löneskillnader mellan medarbetarna. En problematisk situation som lönesättande 
chef får hantera och reparera inom arbetet med lönesättande samtal. Skillnaderna mellan 
chefslön och handläggarelön kan också vara så stora att det tar upp emot ett helt arbetsliv att 
rätta till. Samtidigt som MSB vill anställa kompetent och eftertraktad personal genom att 
erbjuda attraktiva löner, försvårar organisationen lönesättande chefs arbete genom 
löneskillnader vid nyrekrytering och omplacering. Andersson-Stråberg et al. (2005) menar att 
ojämna löneskillnader kan leda till orättvis löneskillnad och därmed missnöjd personal, som i 
slutändan kan påverka verksamhetens tillstånd och lönsamhet. Med detta som bakgrund 
skapar nyrekrytering och omplacering en problematik som lönesättande chef måste hantera 
vid individuell lönesättning. En problematik som gör att lönesättande chef får anpassa 
lönesättningen (jämna ut löneskillnader) efter andra faktorer än själva grundsyftet med 
lönesättande samtal, d.v.s. lön ska baseras på prestation. 
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Ytterligare resulterar studien att MSB:s lönekriterier och bedömningskriterier upplevs som för 
allmänt formulerade. MSB:s guide (bilaga 2), innehållande lönekriterier och 
bedömningskriterier, upplevs för allmänt formulerad vilket leder till att guiden blir svår att 
tillämpa i praktiken. Detta går i linje med Musics (2009) resultat då han menar att de statliga 
cheferna upplevde lönekriterierna för allomfattande vilket i sin tur ledde till otydlig 
vägledning när lönesättande chef skulle bedöma medarbetarnas löneutveckling. Effekten av 
för allmänt formulerade bedömningskriterier leder till att chefer använder andra mallar som 
ett komplement till MSB:s bedömningskriterier. Mallar som antigen har förenklats och 
anpassats av lönesättande chef, eller mallar som tidigare tillämpats hos andra arbetsgivare. 
Detta kan betyda att arbetet med lönesättande samtal inte är fullkomligt standardiserad inom 
organisationen MSB. Med detta som bakgrund kan medarbetarnas arbetsprestation värderas 
olika inom organisationen. Personal med samma eller liknande befattning kan lönesättas 
utifrån olika bedömningskriterier vilket kan skapa ojämn och orättvis lönesättning. Däremot 
har medarbetare, med samma chef, liknande utvärdering av arbetsprestationen då chefen 
tillämpar samma typ av mall över lönegrundande bedömningskriterier på alla medarbetare 
som denne ansvarar över.  

  3.  Upplever chefer arbetet med lönesättande samtal utifrån ett arbetarkollektiv- 
       perspektiv, och i så fall hur? 

Undersökningen visar att det råder någon form av individualism bland medarbetarna vid 
lönesättande samtal, vilket skiljer sig från Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet med 
särskilt fokus på kollektiva system. Enligt cheferna ser medarbetarna positivt på lönesättande 
samtal, då de vill bli individuellt bedömda i arbetet vad gäller arbetsprestation och 
målsättning i relation till deras lön. På så sätt främjas individualism framför kollektivism när 
det kommer till lönesättande samtal. Vidare råder det inga tydliga grupperingar bland 
personalen utan samtliga medarbetare arbetar tillsammans för att främja enhetens intressen 
efter uppsatta mål. Med detta som bakgrund visar resultatet att det råder en individualistisk 
norm när det kommer till medarbetarnas löneutveckling. En förklaring till detta kan innebära 
kulturell faktor då MSB har arbetat under en längre tid med individuell lönesättning. 
Lönesättande samtal betraktas som en naturlig del av medarbetarnas löneutveckling. 
Resultatet går på så vis i linje med Olsons (1965) free rider, ”åka snålskjuts”, teori då 
medarbetaren kan ”dra fördelar” utav kollektivets intresse. Kollektivets intressen kan avse 
kollektivavtalen som indikerar att samtliga medarbetare skall få en årlig lönehöjning om minst 
2,25 procent. Denna procentsats har implementerats och blivit informellt styrande när 
lönesättande chef skall sätta lön. Den styrande procentsatsen kan ha bidragit till att 
organisationens kultur präglas av att försöka höja alla medarbetares lön. Ur denna kollektiva 
reglering kan medarbetare utnyttja individuella fördelar på så sätt att man kan prestera bättre 
och därmed möjliggöra en ännu bättre löneförhöjning än vad snittet får på 2,25 procent.  
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Följaktligen resulterar studien att reglerade kollektivavtal skapar någon form av ”kollektiv 
anpassning” när lönesättande chef ska sätta lön på sina medarbetare. Det framgår i 
fackförbundet ST:s avtal 5 § Ny lön och Seko:s avtal 5 § Ny lön att lönerna efter genomförd 
lönerevision ska ha ökat med minst 2,25 procent av löneunderlaget. En reglering som 
lönesättande chef försöker anpassa sig till och därmed blir löneökningen om 2,25 procent 
normerande på MSB. Detta medför en begränsning till att försöka göra ordentliga 
lönehöjningar till medarbetare som verkligen gjort sig förtjänt av löneökningen, och denna 
problematik uppmärksammade även Neu (2006) i sin avhandling. Även om studien visar att 
lönesättande chef försöker bortse eller handla motstridigt mot den kollektiva procentsatsen vid 
lönesättning, finns fortfarande procentsatsen latent med när chef sätter lön. Detta skapar, 
medvetet som omedvetet, en ”kollektiv anpassning” hos lönesättande chef då alla parter vet 
vad som är den normbärande löneökningen (2,25 procent). Detta medför att lönesättande chef 
upplever sig inte ha tillräckligt ”fria tyglar” att sätta lön som enbart är baserad på prestation, 
utan att förhålla sig till den ”kollektiva anpassningen”. Detta leder till att arbetet med 
lönesättande samtal har svårare att fungera och fullborda sitt syfte i praktiken, än hur 
lönesättande samtal är reglerad och utformad i skriften.    

  4.  Upplever chefer arbetet med lönesättande samtal utifrån ett makt- och konflikt-  
       perspektiv, och i så fall hur? 
  
Resultatet visar att cheferna upplever någon form av maktfördelning mellan parterna, 
lönesättande chef och medarbetare, kring arbetet med lönesättande samtal. En maktfördelning 
till chefs fördel då lönesättande chef, arbetsgivaren, är den beslutsfattande parten vad gäller 
medarbetarens nya lön. Detta skapar någon form av maktövertag vilket möjliggör chefs 
ställning att mobilisera maktresurser som Korpi (1978) benämner det. Även om det visar sig 
att vissa medarbetare förväntar sig en god löneutveckling och därmed gör anspråk på den, 
d.v.s. mobiliserar maktresurser, accepterar ändå medarbetarna lönesättande chefs beslut 
eftersom det ytterst sällan går vidare till ett förstärkt lönesättande samtal. Med detta som 
bakgrund visar resultatet (utifrån chefernas upplevelser) att de flesta medarbetare upplevs 
nöjda med lönesättande chefs förslag om ny lön.  
  
Vidare visar studien att det är ovanligt förekommande för vad Korpi (1978) benämner för 
öppen konflikt. Trots att det sällan råder öppna konflikter under det lönesättande samtalet, kan 
det forfarande skapa meningsskiljaktigheter kring lönesättande chefs löneförslag. Detta 
eftersom vissa medarbetare kan ha höga förväntningar kring löneutvecklingen samt att bägge 
parter har intresse av att påverka det lönesättande samtalet till sin fördel. 
Meningsskiljaktigheterna kan leda till att vissa medarbetare behöver extra betänketid kring 
chefens nya löneförslag. Detta skulle kunna tolkas vara en faktor till att kunna leda till en 
öppen konflikt men oftast accepterar medarbetaren chefens löneförslag utan vidare osämja 
mellan parterna. Detta styrker föregående resultat om chefernas upplevelse av maktövertag.  
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Slutligen visar studiens resultat att medarbetarna sällan utnyttjar det förstärkta lönesättande 
samtalet. Om inte parterna, lönesättande chef och medarbetare, är överens om ny lön kan 
dialogen fortsätta genom ett förstärkt lönesättande samtal med närvaro från både fackförbund 
och HR-enhet på MSB. Syftet med det förstärkta lönesättande samtalet är att parternas, 
lönesättande chef och medarbetare, argument prövas för att slutligen bedöma medarbetarens 
löneutveckling med hjälp av fackförbundets och HR-enhetens inflytande. Möjligheten till att 
utnyttja ett förstärkt lönesättande samtal förutsätter givetvis medarbetarnas kännedom kring 
denna åtgärd, vilket resultatet ej kan belysa då denna studie har ett chefsperspektiv. Har dock 
medarbetaren kännedom kring åtgärden om förstärkt lönesättande samtal kan det leda till att 
maktfördelningen förskjuts något till medarbetarens fördel om förbättrad löneutveckling. 
Eftersom studien har ett chefsperspektiv kan endast spekulationer göras om varför så få 
medarbetare utnyttjar det förstärkta lönesättande samtalet. Antingen är medarbetarna nöjda 
med löneutvecklingen eller så undviks ansträngning om att påverka sin lön av någon 
anledning. En förklaring kan vara att cheferna genomför arbetet med lönesättande samtal på 
ett professionellt och sakkunnigt tillvägagångssätt och på så sätt bemöter medarbetarnas 
förväntningar vad gäller deras löneutveckling kopplat till arbetsprestation. En annan 
förklaring menar Aronsson (2015) kan handla om att syftet med lönesättande samtal skulle 
urholkas om dialogen skulle gå vidare till ett förstärkt lönesättande samtal. Detta eftersom om 
lönen skulle justeras efter ett förstärkt lönesättande samtal faller själva grundtanken med 
lönesättande samtal om att endast lönesättande chef och medarbetare kommer överens om ny 
lön. Vidare visar studien att lönen är ofta oförändrad efter ett förstärkt lönesättande samtal. 
Det betyder att åtgärden (förstärkt lönesättande samtal) är sällan gynnsam för medarbetaren, 
vilket kan tendera att förskjuta makten ytterligare åt arbetsgivaren. Oavsett upplevelse av 
rådande maktfördelning förespråkas lönesättande samtal bland medarbetarna (enligt 
cheferna).     

6.2.  Diskussion 
Under studiens process skapades ytterligare en frågeställning (frågeställning 1) som handlade 
om lönesättande chefs generella yrkesroll. Frågeställningens syfte var att skapa djupare 
förståelse och kunskap för lönesättande chefs arbetsliv. Frågeställningen berikar 
bakgrundskunskaperna kring chefskapet, vilket kan skapa förståelse av chefsrollen i relation 
till lönesättande samtal. Detta eftersom lönesättande samtal utgör en liten del av chefens totala 
arbete, vilket blir intressant att förstå och jämföra chefens arbete i relation till lönesättande 
samtal. Vidare handlar chefernas arbetsliv mångt och mycket inom ramen för vad Mintzberg 
(1973), Tengblad (2012), Kanter (1977) och Sayles (1964) kallar för managementarbete. 
Därmed styrker resultatet teorierna som behandlat managementarbete, vilket innefattar bland 
annat generalistkompetens, hög arbetsbelastning och långa arbetsdagar med god 
prioriteringsförmåga. Det visade sig också att lönesättande samtal kan kopplas parallellt till ett 
managementperspektiv enligt frågeställning 2, då lönesättande samtal är en del av chefens 
totala arbete. Eftersom chefernas arbetsförhållande tenderade att innefatta hög 
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arbetsbelastning väcker det frågan om det stressiga arbetsklimatet kan påverka lönesättande 
samtal på ett negativt sätt, exempelvis genom att tiden inte räcker till. För att säkerställa 
lönesättande samtalets kvalité bör man kanske se över rutiner och processer så att individuell 
lönesättning sker på ett yrkesskickligt, metodiskt och organiserat tillvägagångssätt i praktiken 
på den svenska arbetsmarknaden. Vidare resulterar frågeställning 2 att höga ingångslöner vid 
nyrekrytering samt att omplacering av tjänst kan påverka individuell lönesättning. Dessa 
faktorer är också problematiska från tidigare forskning (Neu 2006; Music 2009) då de kan få 
negativ effekt på individuell lönesättning då lön ska baseras på prestation. På så sätt kan 
lönesättande chef behöva frångå syftet, lön ska baseras på prestation, och i stället behöva 
höja andra medarbetare på grund av att vissa medarbetare har väldigt höga löner på grund av 
att de bytt tjänst inom organisationen. Detta kan leda till att lönesättande samtal fungerar olika 
i praktiken i förhållande till teorin. Denna fråga bör undersökas närmare på MSB men också 
bland fler organisationer på den svenska arbetsmarknaden för att ta reda på om olika 
organisatoriska faktorer kan påverka individuell lönesättning i praktiken.  

Vidare resulterade frågeställning 4 en upplevelse av att det råder någon form av 
maktfördelning, vilket kan kopplas till Korpis (1978) maktskillnadsmodell. Detta eftersom 
chefen, arbetsgivaren, är den beslutsfattande parten om ny lön och innehar någon form av 
maktövertag kring arbetet med lönesättande samtal. Med detta som bakgrund kan individuell 
lönesättning generera i en  maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel i jämförelse mot ett 
tidigare starkt kollektiv på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi att arbetstagare inte 
ansluter sig i lika hög grad till fackförbunden som arbetsgivarna tenderar att göra, vilket visar 
att arbetsgivarna är generellt bättre på att organisera sig gentemot arbetstagarna 
(Landsorganisationen 2016). Detta kan långsiktigt skapa en starkare individualism på svensk 
arbetsmarknad där fackförbunden och kollektivismen försvagas något.  

Frågeställning 3 och sista slutsatsen är anmärkningsvärd då resultatet skiljer sig en aning från 
Lysgaards (1985) teori om arbetarkollektivet vid betoning på kollektiva system. Begrepp som 
Lysgaard (2001) menar förekomma i hans studie är ”vi” och ”de andra”, och markerar således 
grupper och gemenskap som bygger en identifikation, interaktion och problemtolkning som i 
sin tur skapar normer i arbetarkollektivet. Det framgår inga tydliga grupperingar bland 
arbetstagarna enligt chefernas upplevelser. Det kan snarare handla om att ”vi” på enheten 
arbetar efter uppsatta mål men att ingen ”klassificering” sker på människor då chefer och 
medarbetare betraktas som ”likvärdiga”. Detta resultat skulle kunna kopplas till diskussionen i 
ovannämnd frågeställning om att individualismen kan bli mer påtagligare på svensk 
arbetsmarknad. Enligt cheferna i denna studie ser medarbetarna positivt på individuell 
lönesättning och vill gärna bli individuellt bedömda vad gäller deras arbetsprestation. 
Däremot menar Neu (2006) att cheferna som befinner sig inom sociala system (arbetar med 
människor) kan anpassa sig till rådande värderingar och normer. I denna studie kan en sådan 
norm eller värdering utgöra kollektivavtalens riktlinje av en lönehöjning om minst 2,25 
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procent. Både medarbetare och lönesättande chef tenderar att förhålla sig till den normerande 
procentnivån när lön väl diskuteras mellan parterna. Detta visar att fackförbundens funktion 
fortfarande spelar roll vid individuell lönesättning vilket även Neu (2006) belyser i sin 
undersökning. Dock väcker det frågan hur det ser ut i andra verksamheter där fackförbunden 
inte ställer liknande krav på att lönehöjning skall ske med en viss procentuell nivå per år. Ju 
svagare arbetarkollektivet blir desto svagare kan fackförbunden bli vid kommande 
förhandlingar, vilket kan leda till att den årliga procentuella höjningen försvagas eller tas bort 
helt på vissa delar eller hela den svenska arbetsmarknaden. 

6.2.1.  Förslag till vidare forskning 
Arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden bör ha möjlighet till kontinuerlig 
löneutveckling för att både upprätthålla individuellt välstånd och ekonomisk styrka i relation 
till rådande inflation. Lönesättande samtal är en individuell lönesättningsmetod som tenderar 
att bli allt vanligare på svensk arbetsmarknad och är en lönesättningsmetod som möjliggör 
kontinuerlig löneutveckling, vilket frambringar vikten av att studera ämnet närmare. Nedan 
presenteras några förslag till vidare forskning.     

Studiens metodval i form av intervjuer anses vara lämpligt för att kunna besvara 
frågeställningarna. Intervjuerna planerades också efter respondenternas villkor vilket kan 
tendera att förstärka tillförlitligheten i det insamlade materialet. Även om intervjuer anses 
lämpligt kan studien gjorts annorlunda genom annat metodval som Olson och Sörensen 
(2011) kallar för direkt observation. Direkt observation handlar om att observera det som 
utspelar sig framför och omkring oss. Med hjälp av direkt observation kan undersökaren 
studera och tolka bägge parters, medarbetare och lönesättande chef, upplevelser och 
ageranden kring lönesättande samtal. Detta kan antas ge en ”djupare bild” i förhållande till att 
endast studera den ena partens upplevelse. 

I jämförelse med kollektiva förhandlingar förutsätter individuell lönesättning individuell 
ansträngning och engagemang för sin egna löneutveckling. Även om medarbetarens nya lön 
skall ställas i relation till arbetsprestation, behöver medarbetaren anstränga sig i viss mån för 
skapa goda förutsättningar för löneutvecklingen. Detta ställer krav på att både medarbetare 
och lönesättande chef behöver aktivt medverka i processen kring lönesättande samtal. Då 
ansvaret tenderar att förskjutas till individen, d.v.s. medarbetaren, väcker det i sin tur frågan 
om varje individ gynnas av lönesättande samtal? Alla individer är olika med olika egenskaper 
och på så sätt kan vissa individer vara bättre på att kunna diskutera, förhandla och möjliggöra 
sig en god löneutveckling. Samtidigt finns risken att lönesättande chef påverkas olika av 
medarbetare som antingen är goda förhandlare med välbyggda argument i jämförelse med de 
medarbetare som är sämre på det. Med detta som bakgrund kan förslag till vidare forskning 
vara att undersöka medarbetares personliga egenskaper i relation till lönesättande samtal. Är 
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vissa medarbetare bättre lämpade och besitter fördelaktiga personliga egenskaper för att 
kunna dra fördelar av individuell lönesättning i form av lönesättande samtal?  

Vidare analyserades chefernas upplevelser av att det kan vara svårt att inte vara subjektiv i 
någon mening vid bedömning av medarbetarnas löneutveckling. Kan exempelvis lönesättande 
chefs subjektiva värderingar, relationer i form av tycke och ”kemi” för en annan medarbetare 
påverka dennes löneutveckling? Ett antagande kan vara att en omtyckt medarbetare är lättare 
att belöna både omedvetet som medvetet och på så sätt ha större möjlighet till exempelvis 
bättre lön, kompetensförsörjning och karriärutveckling. Förslag till vidare forskning är således 
att undersöka lönesättande chefs subjektiva bedömningar kring arbetet med lönesättande 
samtal. 

Ett annat ämne som analyserades i relation till individuell lönesättning handlade om 
medarbetarens bakgrund, kön och tidigare arbetsplatser. Det framkom ur materialet att vissa 
medarbetare har bättre förmåga att kunna diskutera lönen i förhållande till andra medarbetare. 
Ett påstående handlade exempelvis om att kvinnor inte tar för sig i lika stor utsträckning som 
män tenderade att göra vid de lönesättande samtalen. Vidare kunde vissa medarbetare tendera 
att acceptera sin löneutveckling som tidigare arbetat större del inom offentlig sektor eller att 
medarbetarna kom från familjer med icke akademisk bakgrund. Medarbetarens uppväxt eller 
arbetsbakgrund kan vara faktorer som format medarbetarens inställning att acceptera 
lönesättande chefs beslut om ny lön. Om ovannämnda faktorer påverkar individens potential 
att påverka sin egna löneutveckling, kan lönesättande samtal ses som ett slags dilemma då 
människor kommer från olika bakgrunder och samhällsklasser. Med detta som bakgrund kan 
det vara intressant att undersöka medarbetarens olika förutsättningar och hinder av att kunna 
påverka sin löneutveckling. 

MSB har arbetat med lönesättande samtal under en längre period. De har därför inarbetade 
rutiner och erfarenheter för hur arbetet ska bedrivas. På så sätt skulle arbetet med lönesättande 
samtal kunna skiljas åt för verksamheter där processen är nyetablerad. Lönesättande chefer 
och medarbetare som är mindre vana med arbetsmomentet skulle kunna uppvisa annorlunda 
resultat i jämförelse med denna studie. Ytterligare förslag till vidare forskning är att 
undersöka verksamheter där arbetet med lönesättande samtal är nyetablerad, både ur ett chef- 
som medarbetarperspektiv. 

Ytterligare förslag till vidare forskning kan vara att studera medarbetarnas intresse av att 
påverka deras löneutveckling. Det framkommer nämligen i denna studie att det skiljer sig 
kraftigt kring medarbetarnas engagemang av att påverka löneutvecklingen, vilket kan anses 
egendomligt då alla kan antas ha intresse av att försöka förbättra sin lön. Det är också viktigt 
att bägge parter deltar i arbetet med lönesättande samtal, annars tenderar syftet att urholkas 
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om bara en part, lönesättande chef, är aktiv. Därmed blir det intressant att öka förståelsen och 
kunskapen av medarbetarnas beteenden och inställning till lönesättande samtal i praktiken.  

Fackförbundens centrala roll på svensk arbetsmarknad är att främja arbetstagarnas 
löneutveckling. Dock tenderar fackförbundens roll att försvagas vid individuell lönesättning. 
Därmed blir det allt viktigare att förse sina medlemmar med kunskap och förberedelsearbete 
om individuell lönesättning. Med detta som bakgrund kan sista förslaget till vidare forskning 
vara att undersöka individuell lönesättning ur ett fackligt perspektiv. Vad fackförbunden har 
för roll och hur de arbetar med sina medlemmar vid individuell lönesättning.   

!87



Referenslista 

Andersson-Stråberg, T., Hellgren, J. & Sverke, M. (2005). Att få vad man förtjänar: 
Rättviseupplevelser i samband med individuell lönesättning. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 
ISSN 1400-9692, Vol. 11, nr 2, s. 93-107. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://
www.researchgate.net/publication/237687531/download. 
  
Arbetsgivarverket. (2008). Lönesättning i dialog med chefen: Information om lönesättande 
samtal t i l l dig som arbetar i s taten . [Elektronisk]. Til lgänglig: https:/ /
www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/skrifter/medarb080819.pdf. 

Arbetsgivarverket. (2010). Att leda och styra med individuell lön - stöd till dig som är 
lönesättande chef. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/
avtal-skrifter/skrifter/att-leda-och-styra-med-individuell-lon.pdf. 

Arbetsgivarverket. (2014). Gemensam kommentar till RALS 2010-T: Arbetsgivarverket och 
Saco-S. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/skrifter/
partsgemensam-kommentar-till-rals-2010-t/.  

Aronsson, A. (2015). Lönesättande samtal försvagar facket. Stockholm: Arbetsvärlden. 
[Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.arbetsvarlden.se/debatt/lonesattande-samtal-forsvagar-
facket/. 

Bauman, Z. (2002). Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos. 

Bennis, W. (1989). On becoming a leader. Boston: Addison-Wesley. 

Birkinshaw, J. (2010). Reinventing management: smarter choices for getting work done. San 
Francisco: Jossey-Bass publishers.  

Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H. (2012). Management: Att leda verksamheter och människor. 
Lund: Studentlitteratur. 

Burns, T. (1955). The reference of conduct in small groups: cliques and cabals in 
occupational milieux. Human relations, 8(4): 467-85. 

Carlson, S. (1951). Executive behaviour. Stockholm: Strömbergs. 

Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research. Los Angeles: Sage 
publications.  

!88

https://www.researchgate.net/publication/237687531/download
https://www.researchgate.net/publication/237687531/download
https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/skrifter/medarb080819.pdf
https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/skrifter/medarb080819.pdf
https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/skrifter/att-leda-och-styra-med-individuell-lon.pdf
https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/skrifter/att-leda-och-styra-med-individuell-lon.pdf
https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/skrifter/att-leda-och-styra-med-individuell-lon.pdf
https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/skrifter/partsgemensam-kommentar-till-rals-2010-t/
https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/skrifter/partsgemensam-kommentar-till-rals-2010-t/
https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/skrifter/partsgemensam-kommentar-till-rals-2010-t/
https://www.arbetsvarlden.se/debatt/lonesattande-samtal-forsvagar-facket/
https://www.arbetsvarlden.se/debatt/lonesattande-samtal-forsvagar-facket/


Dalton, M. (1959). Men who manage: fusions of feeling and theory in administration. New 
York: John Wiley. 

Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, L. & Karlsson, J. Ch. (2007).  Att förklara samhället. 
Lund: Studentlitteratur. 

Fayol, H. (1916/1964). Administration industrielle et general. Stockholm: Norstedts.  

Gunnars, L. (2013). Lag & Avtal: Ombudsmännen måste bli rådgivare i stället för 
förhandlare. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/
ombudsmannen-maste-bli-radgivare-i-stallet-for-forhandlare-6553136. 

Gurr, T. R. (1970). Why men rebel. Colorado: Paradigm. 

Hamel, G. (2008). The future of management. Stockholm: Bookhouse publishing. 

Hannaway, J. (1989). Managers managing: The workings of an administrative system. New 
York: Oxford university press.  

Hellgren, J., Falkenberg, H., Malmrud, S. & Eriksson, A. (2017). Lön, motivation och 
prestation: psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönesättning. [Elektronisk]. 
T i l l g ä n g l i g : h t t p s : / / w w w. s v e n s k t n a r i n g s l i v . s e / m i g r a t i o n _ c a t a l o g /
Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/lon_motivationpdf_680567.html/BINARY/
Lon_Motivation.pdf. 

Kanter, R. M. (1977). Men and women of the corporation. New York: Basic books. 

Karlsson, N., Lindberg, H. M., Stern, L., Lundqvist, T. & Larsson, A-S. (2014). Lönebildning 
i verkligheten: Kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft. 
Lund: Studentlitteratur. 

Kets de Vries, M. (2009). Sex, money, happiness and death. Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire, UK: Palgrave Macmillan. 

Korpi, W. (1978). Arbetarklassen i välfärdskapitalismen: Arbete, fackförening och politik i 
Sverige. Stockholm: Prisma och institutet för social forskning.  

Kotter, J. P. (1982). What leaders really do. Harvard business review, 60(3): 478-86. 

!89

https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/ombudsmannen-maste-bli-radgivare-i-stallet-for-forhandlare-6553136
https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/ombudsmannen-maste-bli-radgivare-i-stallet-for-forhandlare-6553136
https://www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/ombudsmannen-maste-bli-radgivare-i-stallet-for-forhandlare-6553136
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/lon_motivationpdf_680567.html/BINARY/Lon_Motivation.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/lon_motivationpdf_680567.html/BINARY/Lon_Motivation.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/lon_motivationpdf_680567.html/BINARY/Lon_Motivation.pdf


Kotter, J. P. (1990). A force for change: how leadership differs from management. New York: 
The free press. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. 

Larsson, H. (2015). Chefens vanligaste argument för att hålla nere din lön - och hur du slår 
hål på dem. Stockholm: Metro. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.metro.se/artikel/
chefens-vanligaste-argument-för-att-hålla-nere-din-lön-och-hur-du-slår-hål-på-dem-xr. 

Lejon, B. (2015). En lönemodell som tjänar arbetsgivarna. Stockholm: Publikt. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: https://www.publikt.se/artikel/en-lonemodell-som-tjanar-arbetsgivarna-17899. 

LO. (2016). Facklig anslutning 2016. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.lo.se/start/
lo_fakta/facklig_anslutning_2016. 

Lundh, C. (2010). Spelets regler: Institutioner och lönebildning på den svenska 
arbetsmarknaden 1850-2010. Stockholm: SNS Förlag.   

Lysgaard, S. (1985). Arbeiderkollektivet. Oslo: Universitetsforlaget.  

Lysgaard, S. (2001). Arbeiderkollektivet. Oslo: Universitetsforlaget.  

Magnusson, L. (2017). Håller den svenska modellen?: Arbete och välfärd i en globaliserad 
värld. Lund: Studentlitteratur. 

Medlingsinstitutet. (2006). Avtalsrörelsen och lönebildningen 2006. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/AR06.pdf. 

Medlingsinstitutet. (2016). Avtalsrörelsen och lönebildningen 2016. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/AR16_ny.pdf. 

Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. New York: Harper & Row, Publishers. 

Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on management: inside our strange world of Organizations. 
New York: The free press. 

Music, Z. (2009). Utmaningar med individuell lönesättning ur chefsperspektiv - Studie från 
statliga myndigheter. Kandidatuppsats. Stockholm: Stockholms universitet, Psykologiska 

!90

https://www.metro.se/artikel/chefens-vanligaste-argument-f%C3%B6r-att-h%C3%A5lla-nere-din-l%C3%B6n-och-hur-du-sl%C3%A5r-h%C3%A5l-p%C3%A5-dem-xr
https://www.metro.se/artikel/chefens-vanligaste-argument-f%C3%B6r-att-h%C3%A5lla-nere-din-l%C3%B6n-och-hur-du-sl%C3%A5r-h%C3%A5l-p%C3%A5-dem-xr
https://www.metro.se/artikel/chefens-vanligaste-argument-f%C3%B6r-att-h%C3%A5lla-nere-din-l%C3%B6n-och-hur-du-sl%C3%A5r-h%C3%A5l-p%C3%A5-dem-xr
https://www.publikt.se/artikel/en-lonemodell-som-tjanar-arbetsgivarna-17899
http://www.lo.se/start/lo_fakta/facklig_anslutning_2016
http://www.lo.se/start/lo_fakta/facklig_anslutning_2016
http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/AR06.pdf
http://www.mi.se/files/PDF-er/att_bestalla/arsrapporter/AR16_ny.pdf


institutionen. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:302799/
FULLTEXT01.pdf. [2018-07-10]. 

Neu, E. (2006). Lönesättning i praktiken: En studie om chefers handlingsutrymme. PhD 
dissertation. Uppsala: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-6930. 

Neu Morén, E. & Eriksson Lindvall, C. (2013). Det du behöver veta om lön och lönesättning. 
Lund: Studentlitteratur.  

Nilsson, T. & Ryman, A. (2005). Individuell lön – lönar det sig?. Stockholm: 
Arbetslivsinstitutet. 

OECD (2012). Public sector compensation in times of austerity. Paris: OECD Publishing. 

Olson, M. Jr. (1965). The Logic of Collective Action. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Malöm: Liber.   

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Sayles, L. R. (1964). Managerial behaviour: administration in complex organisations. New 
York: McGraw-Hill. 

Stewart, R. (1976). Contrasts in management. Maidenhead: McGraw-Hill book company. 

Svenskt Näringsliv. (2015). LO värnar gammalmodig syn på lönesättning. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lonesattning/lo-varnar-gammalmodig-
syn-pa-lonesattning_634533.html. 

Tengblad, S. (2012). The work of managers: towards a practice theory of management. New 
York: Oxford university press. 

Timasheff, N. S. (1965): War and revolution. New York: Sheed and ward.  

!91

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:302799/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:302799/FULLTEXT01.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-6930
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lonesattning/lo-varnar-gammalmodig-syn-pa-lonesattning_634533.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lonesattning/lo-varnar-gammalmodig-syn-pa-lonesattning_634533.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lonesattning/lo-varnar-gammalmodig-syn-pa-lonesattning_634533.html


Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/
texts/HSFR.pdf. (2018-01-16).  

Viklund, A-C. (2004). Lönesamtal har liten betydelse. Stockholm: Publikt. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: https://www.publikt.se/artikel/lonesamtal-har-liten-betydelse-3923. 

Watson, T. J. (1994/2001). In search of management: culture, chaos and control in 
managerial work. (Rev. ed.). London: Thomson learning.  

!92

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.publikt.se/artikel/lonesamtal-har-liten-betydelse-3923


Bilaga 1 - Intervjuguide 

Information  
• Presentation av studie. 
• Etisk översikt. 
• Frivilligt att delta. 
• Möjlighet att avbryta/ta en paus. 
• Anonymitet. 
• Användning av resultat. 
• Överenskommelse, förfrågan om inspelning.  

Bakgrundsfrågor 
• Berätta lite om din befattning och din yrkesbakgrund. 
• Hur länge har du arbetat på MSB? 

• Har du haft samma befattning eller har du haft olika roller?  
• Berätta om ditt arbete idag, beskriv vilka arbetsuppgifter du har. 

• Har du någon viss specialiseringskunskap i din befattning, i så fall vilken? 
• Hur upplever du tidsutrymmet i ditt arbete?  

• Vilken chefsnivå är du på hierarkiskt i din organisation (ex: operativ manager, 
mellanmanager eller ledningsmanager)? 

• Hur många års erfarenhet har du som chef? 
• Hur många års erfarenhet har du av att arbeta med lönesättande samtal? 
• Hur många medarbetare ansvarar du för? 
• Innefattas alla medarbetare av lönesättande samtal? 
• Vad har dessa medarbetare för befattningar och arbetsuppgifter? 
• Kan du beskriva hur du arbetar med processen lönesättande samtal? 
• Upplever du att du har det stöd som behövs för att kunna arbeta med lönesättande samtal?  

• Om inte, vad saknar du?  
• Vill du beskriva positiva respektive negativa effekter av lönesättande samtal utifrån din 

yrkesroll? 
• Anser du att lönen bör spegla medarbetarens arbetsprestationer (exempelvis individer med 

liknande arbetsuppgifter ska kunna ha olika löner beroendes på arbetsprestation)?  
• Varför? 

• När arbetsresultat påverkas av fler individer eller kommer från en grupp, hur sker 
bedömningen kring medarbetarnas individuella arbetsprestation i sådana typer av 
situationer? 

Frågor rörande managementperspektivet 
• Hur trivs du i rollen som chef?  

• Varför?  
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• Vilka är dina starka- respektive svagare sidor? 
• Upplever du förväntningar eller krav från berörda intressenter, som exempelvis kan utgöra 

anställda, ledning, kunder, underleverantörer etc?  
• Hur hanterar du det?  

• Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö? 
• Upplever du att du har de resurser som krävs för att kunna utföra ditt arbete?  

• Varför? 
• Uppskattningsvis, hur många timmar arbetar du per vecka?  

• Vid övertid, i vilken miljö utför du arbetet?  
• Vid beslutstagande, ser du till verksamhetens eller kollektivets intressen? 

• I vilken utsträckning påverkar dina medarbetare ditt beslutstagande?  
• Arbetar du med informella aktiviteter gentemot medarbetarna?  

Informella aktiviteter kan utgöra sociala aktiviteter på eller utanför arbetsplatsen. 
• Kan informella aktiviteter påverka arbetet med lönesättande samtal i någon mening?    

Frågor rörande makt- och konfliktperspektivet 
• Vem är det som planerar, lägger upp och håller agendan för det lönesättande samtalet? 
• Anser du att lönesättande samtal är till större favör för en av parterna?  

• Varför?  
• Hur ser medarbetarnas förberedelser ut inför det lönesättande samtalet?  

• Hur fungerar det i praktiken? 
• Hur brukar stämningen vara i det lönesättande samtalet? 
• Upplever du att någon part i det lönesättande samtalet innehar mer makt än den andre för 

att kunna påverka samtalet?  
• Varför? 

• Upplever du att medarbetarna gör anspråk eller undviker att påverka sin egna 
löneutveckling? 
• Varför? 

• Uppstår det motsättningar eller konflikter i det lönesättande samtalet?  
• Varför?  

• Upplever du att någon part försöker undvika att hamna i konflikt?  
• Varför? 

Frågor rörande arbetarkollektivperspektivet 
• Hur upplever du relationen mellan dina medarbetare? 

• Hur upplever du att lönesättande samtal påverkar relationen mellan dina medarbetare?  
• Upplever du att lönesättande samtal ses som något positivt eller negativt bland 

medarbetarna 
• Varför? 
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• Upplever du grupperingar bland medarbetarna, att det finns ett ”vi” mot ”de” tänk hos 
medarbetarna?  
• Varför? 

• Upplever du normer bland medarbetarna som kan påverka medarbetarens syn på 
lönesättande samtal?  
• Varför?  

• Upplever du att medarbetarna har större chans att kunna påverka sin lön jämfört med 
traditionell lönebildning, kollektiva avtalsförhandlingar?  
• Varför? 

• Anser du att medarbetarna har förändrat synen på lönesättande samtal med tiden?  
• Varför?  

• Upplever du att medarbetare agerar utifrån kollektiva normer eller regler i arbetsmiljön, 
men skapar sig fördelar med individuell lönesättning?  

Har du någon fråga till mig eller något du vill tillägga?  

Uppskatta hur mycket tid i procent du disponerar på respektive arbetsuppgift som du 
har i ditt arbete. 100 procent representerar ditt totala arbete.  

• Administrativt arbete (telefonsamtal, möten, skrivande, rapportering osv): 

• Beslutsfattande (arbetsuppgifter som innehåller beslutsfattande):  

• Operativt arbete (att befinna sig ”ute” i verksamheten bland medarbetarna. Kontrollera, 
styra, lösa problem, organisera, bemanna osv):  

• Strategisk arbete (utvecklingsarbete, långsiktiga frågor, kvalitetsförbättringar, visioner osv): 

• Planering och budgetering: 

• Lönesättande samtal (arbetsuppgifter som tillhör metoden som exempelvis 
utvecklingssamtal, administration, löpande dialog med medarbetarna samt lönesättande 
samtal):   

• Annat, beskriv:  
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