
 

occasional paper 2002/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elizabeth Neu 
 
 

Att sätta lön 
- om chefens roll och handlingsutrymme 

En förstudie om lönesättningen på  
Flextronics i Västerås 

 
 
 
 

 

 

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN 
UPPSALA UNIVERSITET 

 
Department of Business Studies 

Uppsala University 
2002 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elizabeth Neu 
 
 

Att sätta lön 
- om chefens roll och handlingsutrymme 

En förstudie om lönesättningen på  
Flextronics i Västerås 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN 
UPPSALA UNIVERSITET 

 
Department of Business Studies 

Uppsala University 
Februari 2002 

 

ii 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Neu 
 
 
Att sätta lön 
- om chefens roll och handlingsutrymme 
En förstudie om lönesättningen på Flextronics i Västerås 
 
 
 
 
Department of Business Studies 
Uppsala University 
Box  513 
S-751 20 SWEDEN 
 
 
Tel:  +46-18-471 14 03 
Fax:  +46-18-471 68 10 
E-mail:  Elizabeth.Neu@fek.uu.se 
 
Uppsala universitet 
Februay 2002 
 

iii 

mailto:Elizabeth.Neu@fek.uu.se


INNEHÅLLSFÖRTECKNING   
 
INLEDNING     1 
Bakgrund       1 
Uppsatsens utgångspunkter    3 
Problemområde - chefens roll i lönesättningen  3 
Syfte      4 
 
TEORI      4 
Chefers arbetsroller      4 

Chefens interpersonella arbetsroller  6 
Chefens informationshanteringsroller  6 
Chefens beslutsfattande roller   7 

Krav, begränsningar och val    8 
Sammanfattning      9 
 
BESKRIVNING AV FALLSTUDIEN/METOD 10 
 
RESULTAT OCH ANALYS AV FALLSTUDIEN 11 
Arbetare, tjänstemän och kollektivavtalens betydelse 11 
Verkstaden – lönesättningsprocessen  
och chefernas roller     13 

Inledning     13 
Lönebildningsmodellen    13 
Lönesättningsprocessen för produktionsledarna 16 
Produktionsledarnas roller i lönesättningen  18 
Verkstadschefernas granskning    20 

Kontoret – lönesättningsprocessen och chefernas 
roller      21 

Inledning     21 
Verkstadschefernas lönesättning av  
produktionsledarna    22 
Lönesättningen för övriga tjänstemän och 
chefernas roller     23 

Sammanfattning av chefernas roller   25 
Krav, begränsningar och valmöjligheter  26 
 
AVSLUTANDE KOMMENTARER   28 
 
REFERENSER     30 
BILAGA 1, Organisationschema   32 
BILAGA 2, Verkstadsavtalet och tjänstemannaavtalet 33 
 

 

iv 



INLEDNING 
 
Bakgrund  

Vad gör egentligen en chef? Vilka aktiviteter omfattas av det vi kallar för chefskap eller 

ledning och varför agerar chefer som de gör? Ledarskapsforskningen är omfattande och 

många försök har gjorts för att besvara dessa frågor. I seklets början lade Henri Fayol (1916) 

grunden för teorier som beskriver chefen som en person med hög grad av kontroll. Chefens 

funktioner och uppgifter beskrivs generellt i dessa teorier som planering, ordergivning och 

styrning (se t.ex. Gulick, 1937). Denna bild av chefer och vad chefer gör har dock nyanserats 

med tiden. Genom den forskning som bedrivits i bl.a. Sune Carlsons fotspår har det lagts fram 

empiriska belägg för att chefer kanske inte alls har kontroll över skeenden i den grad som man 

tidigare föreställt sig. Deras möjlighet och förmåga att styra händelseutvecklingen i olika 

sammanhang har tvärtom visat sig vara starkt begränsad (se bl.a. Carlson, 1951; Stewart, 

1967; Mintzberg, 1973; Lennerlöf, 1981; och Milsta, 1994). 

Forskningen om chefers arbete har dock framförallt visat att chefskap inte är en 

aktivitet, utan många. Den funktion som chefen fyller när han eller hon ägnar sig åt 

”planering” kan t.ex. brytas ner till en mängd olika aktiviteter med olika syften. För att 

beskriva innehållet i chefers arbete, dvs. vilka aktiviteter chefer ägnar sig åt och varför, har 

Mintzberg använt begreppet roll (Mintzberg 1973). Ett viktigt led i att förstå chefers arbete är 

nämligen enligt Mintzberg att förstå syftet bakom olika aktiviteter. Genom att förstå varför 

chefen agerar på det ena eller andra sättet i olika sammanhang kan vi förstå komplexiteten och 

variationen i chefers arbete (Mintzberg, 1973; Stewart, 1967; Stewart, 1982). 

I fokus för denna uppsats står en chefsaktivitet som på senare år blivit allt mer 

framträdande, nämligen lönesättning. I och med att individuell lön blivit en löneform som 

tillämpas i allt större utsträckning inom både privat och offentlig sektor, har chefer inom olika 

företag och organisationer fått större ansvar för att sätta lön för sina medarbetare än de 

tidigare haft. Denna förändring kan ses mot bakgrund av arbetsmarknadens förändrade 

karaktär generellt, dvs. att övergången från ”industrisamhälle” till ”kunskaps-” eller 

”informationssamhälle” på olika sätt medfört förändrade krav på, och förändrade arbetsvillkor 

för, många människor. 

Den tjänsteproduktion som idag utgör en större del av arbetsmarknaden kräver en 

annorlunda kompetens än vad industriarbetet kräver. Idag ställs ofta krav på anställdas 

ansvarstagande, flexibilitet och omdöme, delvis pga. att ett individualiserat tjänstearbete är 

svårt att övervaka (Magnusson, 1999b, s. 31). Formell utbildning har också blivit allt viktigare 
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och därefter gäller att prestationsförmåga och social kompetens är betydelsefulla komponenter 

för att en person ska vara attraktiv på arbetsmarknaden (Lindgren, 1999, s. 83). 

Organiseringen av arbete har också förändrats i riktning mot mer flexibla, 

gruppbaserade eller temporära arrangemang. En processorienterad arbetsorganisation har 

blivit vanligare då flödet i arbetsprocesserna och en helhetssyn förespråkas (Norén, 1998, s. 

27). Företeelser som ”projektorganisering” och ”out sourcing” är exempel på tillfälliga 

organisationsformer eller andra sätt att få arbete utfört (Sundin, 1999, s. 67). 

Anställningskontrakten har förändrats så att den fasta tillsvidareanställningen bara är en av 

flera möjliga anställningsformer. Många har vikariat, projektanställningar, kombinerar flera 

deltidsanställningar eller utför uppdrag i eget bolag. Men även sättet att arbeta på och 

arbetstidens förläggning har förändrats i och med möjligheten till distansarbete och flexibla 

arbetstider (Lindgren, 1999, s. 83). 

I takt med att nya former för att organisera arbete uppkommit och kraven på 

människors kompetens och prestationer förändrats, har också principerna för ersättningen, 

dvs. lönen, förändrats i riktning mot mer individuella kompensationssystem. 

”Prestationsprincipen” dvs. att var och en ska få lön efter sin arbetsinsats, har blivit allt 

vanligare inom företagen (Fredholm, 1989, s. 92). En värdering av individuella prestationer är 

således inte ovanlig när anställda idag ska ersättas för deras arbete. Vissa författare (främst 

från arbetsgivarorganisationerna, t.ex. Sveriges Verkstadsindustrier (Norén, 1998) och 

Svenska Arbetsgivareföreningen (Andersson, 1993) men även från arbetstagarsidan, t.ex. 

Landsorganisationen i Sverige (Andersson, 1998)) menar att detta är en konsekvens av att 

kraven på människors kompetens har ökat och därmed har deras utbytbarhet i motsvarande 

grad minskat. I och med att arbetsprocesserna har blivit mer komplexa och kunskapsintensiva 

har värderingen av de anställdas bidrag till organisationen kommit att baseras mer på vad de i 

praktiken åstadkommer, och inte bara på vilken position de har eller yrkeskategori de tillhör.  

En annan förändring som skett på den svenska arbetsmarknaden är att lönebildningen 

idag sker mer inom företagen än tidigare. Under en stor del av 1900-talet har lönebildningen i 

Sverige påverkats av en långtgående samordning mellan arbetsmarknadens parter på central 

nivå. De centrala löneförhandlingarna har varit en viktig beståndsdel i det som brukar kallas 

”den svenska modellen” (se t.ex. Elvander, 1988), dvs. de former för samarbete och 

konfliktlösning mellan fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna i Sverige som varit 

karakteristiskt för svensk arbetsmarknad under många år.  

 

2 



Under 1980-talet övergavs dock den centrala löneförhandlingsmodellen och 

arbetsmarknadens parter övergick allt mer till decentraliserade förhandlingar (Persson, 1994, 

s. 159). Initiativet till detta låg främst hos arbetsgivarna som ansåg att lönebildningen skulle 

ske utifrån företagens och de olika branschernas villkor (DeGeer, 1992, s.158-175). 

Lönebildningen i Sverige kan alltså sägas ha decentraliserats såtillvida att den idag sker 

 mer inom företagen än tidigare.   

 

Uppsatsens utgångspunkter 

På föregående sidor har jag kort beskrivit arbetsmarknadens förändring med fokus på hur 

lönebildningen och principerna för anställdas kompensation förändrats. Två trender kan 

urskiljas. För det första har en förändring skett mot att i större utsträckning än tidigare belöna 

anställda på individuell basis. För det andra har lönebildningen decentraliserats till att ske mer 

inom företagen än tidigare. Båda dessa förändringar kan antas ha medfört ett ökat ansvar för 

företagsledningen och andra chefer i företag, både när det gäller att behandla lönefrågor 

generellt, men också för hur löner i praktiken bestäms.  

 

Problemområde – chefens roll i lönesättningen 

I skrifter om individuell lönesättning finns en klar uppfattning om chefens roll. Det är chefen 

som ska värdera sina underordnades förmågor och arbetsprestationer och genom en 

differentierad lönesättning belöna dem som gör ett bra jobb. Det är alltså medarbetarnas 

närmaste chef som utifrån sin bedömning av medarbetarnas insatser i arbetet ska avgöra 

vilken löneutveckling olika individer får (se t.ex. Östman, 1987; SAF, 1997; Norén, 1998).  

I en artikel i SAF-tidningen Näringsliv (1998-09-18) kritiseras dock många 

företagsledningar för att lägga för litet ansvar för lönesättningen på chefer på lägre nivåer. 

Cheferna närmast medarbetarna har formellt ansvar att sätta lön, men i praktiken sätts lönerna 

på en högre nivå i organisationen varvid de lägre chefernas möjlighet att påverka lönerna blir 

mindre än det borde vara. Enligt en senare artikel i samma tidning sägs det att den centrala 

förhandlingsmodellens föreställningsvärld lever kvar i samhället och i företagen. Det innebär 

att om den lokala (dvs. inom företagen) lönebildningen ska kunna fungera så måste 

företagsledningarna aktivt engagera sig i sina företags lönesystem och ge sig i kast med djupt 

rotade värderingar. Enligt artikeln går det emellertid ofta till så att VD nöjer sig med att sätta 

en ram för löneökningarnas storlek och lämnar sedan över ansvaret för lönesättningen till 

personaldirektören i företaget och den lokala fackklubben. Genom detta förfarande diskuteras 

inte olika aktörers roller och uppgifter i lönesättningen aktivt, varvid den lönesättande chefens 
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roll (som enligt artikeln är en mycket viktig sådan) inte heller slås fast (SAF-tidningen 

Näringsliv, 2000-03-24). Dessa artiklar tyder på att de förändringar som skett inom 

lönebildningsområdet visserligen inneburit ett större ansvar för lönesättningen för chefer på 

olika nivåer i företag, men att den lönesättande chefens roll kanske inte är helt självklar. Mot 

bakgrund av detta kan en rad frågor ställas. Vilken roll har chefen med löneansvar i 

lönesättningssituationen? Vilka krav ställs på chefen? Och vilket handlingsutrymme har 

chefen, dvs. vilka möjligheter och begränsningar finns för chefens agerande?  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka chefens roll i lönesättningssituationen. Vilken roll 

har chefen med löneansvar i lönesättningssituationen? Vilka krav ställs och vilka 

begränsningar finns för hans eller hennes agerande?  

 

 

TEORI 

Chefers arbetsroller 

Begreppet ”roll” kan definieras som en systematisk uppsättning beteenden som hör till en 

särskild position (Mintzberg, 1973, s. 54). I sin studie av fem verkställande direktörer (1968) 

har Mintzberg utgått ifrån de aktiviteter cheferna ägnat sig åt och ställt sig frågan vad syftet 

bakom aktiviteterna är. Efter en kategorisering av aktiviteterna utifrån syftet bakom dem har 

han sedan identifierat tio olika arbetsroller. Dessa roller är enligt Mintzberg förekommande i 

alla chefsjobb även om chefer kan befinna sig i olika branscher, i olika typer av företag och på 

olika nivåer i företagen. Mintzberg menar dock att chefens position i en organisation bör vara 

utgångspunkten för en analys av hans eller hennes arbetsroller. En chef har per definition ett 

formellt chefsansvar för en organisation eller ett visst område eller enhet inom en 

organisation. Denna formella auktoritet ger enligt Mintzberg chefen en viss status i 

organisationen. Från den formella auktoriteten och den status som chefen har utgår sedan de 

olika arbetsrollerna, vilka kan vara olika framträdande beroende på chefens position.  

Beroende på chefens position i organisationen, kan alltså vissa roller vara mer 

framträdande än andra (Mintzberg, 1973, s. 55-56). Generellt säger Minzberg att ju längre ner 

i en organisation en chef befinner sig desto högre blir graden av fragmentering och 

kortsiktighet i arbetet. Ju högre upp i hierarkin en chef befinner sig desto viktigare blir 

aktiviteter som har att göra med representation och långsiktig planering (ibid., s.113). 
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Utifrån de tio arbetsrollernas grundläggande funktioner kan de delas in i tre grupper. 

Den första gruppen arbetsroller har främst att göra med interpersonella relationer, den andra 

med att hantera information, och den tredje med att fatta beslut. De interpersonella 

arbetsrollerna utgår direkt från chefens position i organisationen. Informationshanterings-

rollerna är den länk som binder samman allt arbete som chefer gör, dvs. de rollerna utgör 

länken mellan chefens position och de interpersonella rollerna med de beslutsfattande 

rollerna. Arbetsrollerna går dock i viss mån i varandra och kan därför inte isoleras från 

varandra. Chefens arbetsroller bildar tillsammans en integrerad helhet (ibid., s. 58).  

 

Chefens arbetsroller enligt Mintzberg: 
 

 

 
Formell auktoritet 
och status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 1. Chefens ar
Källa: Mintzberg, 1
Interpersonella roller: 
Galjonsfigur 
Ledare 
Förmedlande länk 
Informations-
hanteringsroller: 
Observatör 
Informationförmedlare 
Talesman 

Beslutsfattande roller: 
Entreprenör 
Störningshanterare 
Resursfördelare 
Förhandlare 

betsroller 
973, s. 59. 
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Chefens interpersonella arbetsroller   

De interpersonella arbetsrollerna utgår direkt från chefens formella auktoritet och status och 

har det gemensamma att de innebär att utveckla relationer till andra människor. Den första 

interpersonella arbetsrollen kallar Mintzberg för galjonsfigur, den andra för ledare och den 

tredje för förmedlande länk (Mintzberg, 1973, s. 58-65). 

  Som galjonsfigur företräder chefen sin avdelning eller enhet. På grund av chefens 

position (formell auktoritet och status) blir han eller hon en symbol för den organisation eller 

enhet han eller hon är chef över (ibid., s. 58-59). Genom sitt agerande i rollen som ledare 

visar chefen vilken riktning han eller hon tycker att händelseutvecklingen i olika sammanhang 

ska ta. En särskild grupp aktiviteter som chefen engagerar sig i som ledare är de som har med 

personalarbete att göra, dvs. att anställa, utveckla, bedöma, belöna, befordra och avskeda 

personal. En annan grupp aktiviteter har med arbetsmotivation att göra, dvs. alla de aktiviteter 

som chefen gör för att motivera sin personal. I rollen som ledare försöker chefen upptäcka 

problem, skapa ett bra arbetsklimat och uppmuntra sina medarbetare (ibid., s. 60-62).  

Förutom de relationer chefen utvecklar vertikalt genom sin roll som ledare, skapar 

han eller hon ofta också ett nätverk av relationer horisontellt, dvs. till andra chefer utanför sin 

egen enhet. Genom att socialisera med andra chefer sker ett utbyte av tjänster eller 

information, och chefen agerar i dessa fall som en förmedlande länk mellan den enhet som 

chefen ansvarar för och omgivningen. För en toppchef kan omgivningen vara styrelser för 

andra företag som chefen engagerar sig i, medan för en första linjens chef kan omgivningen 

innebära andra avdelningar eller arbetslag inom det egna företaget (ibid., s. 63-65). 

 

Chefens informationshanteringsroller 

Den andra gruppen av arbetsroller har att göra med att ta emot och överföra information. 

Mintzberg beskriver chefen som en organisations eller enhets nervcenter. Chefen har tillgång 

till både extern och intern information, som kan vara av både formell och informell karaktär. 

De olika funktioner som chefen har i detta sammanhang delar Mintzberg upp på de tre 

informationshanteringsrollerna observatör, informationsspridare och talesman (ibid., s. 65-

77). 

I rollen som observatör söker och får chefen hela tiden information som gör att han 

eller hon kan förstå vad som händer i organisationen och dess omgivning. Chefen samlar 

information bl.a. för att kunna upptäcka förändringar, identifiera problem och möjligheter och 

bygga upp kunskap för att kunna fatta beslut. Insamlandet av information innebär att chefen 
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måste ta sig igenom en mängd information av olika karaktär och när det gäller information av 

informell karaktär, även bedöma dess värde (ibid., s. 67-71). 

Som informationsförmedlare är chefen den person som för in extern information till 

sin egen enhet eller den som sprider information mellan individer inom den egna enheten. 

Enligt Mintzberg är också värderingar en slags information som chefen förmedlar till sina 

anställda för att vägleda deras beslutsfattande (ibid., s. 71-75). Medan chefen i rollen som 

informationsförmedlare vänder sig in mot sin egen enhet, riktar chefen i rollen som talesman 

sitt budskap från den egna enheten utåt mot dess omgivning. Chefen som talesman för sin 

organisations talan i olika sammanhang, t.ex. gentemot en styrelse eller organisationens 

intressenter som t.ex. kunder, leverantörer, pressen m.fl. (ibid., s. 75-77). 

 

Chefens beslutsfattande roller 

Den tredje gruppen arbetsroller rör beslutsfattande. De aktiviteter som innefattar 

beslutsfattande är enligt Mintzberg de mest centrala aktiviteterna som en chef ägnar sig åt, 

eftersom de befäster chefens auktoritet. Genom de olika beslutsfattande arbetsrollerna 

entreprenör, störningshanterare, resursfördelare och förhandlare involveras chefen i den 

process som skapar organisationens strategi. Med ”strategi” menas i detta sammanhang den 

ström av betydelsefulla beslut som kopplade till varandra utgör den riktning som 

organisationen eller enheten rör sig i (ibid., s. 77). 

Genom att agera entreprenör initierar chefen förändring. Denna arbetsroll omfattar 

de aktiviteter chefen ägnar sig åt för att skapa planerad, systematisk och kontrollerad 

förändring (ibid., s. 78-81). Som störningshanterare tvingas dock chefen hantera förändringar 

som inte är planerade. Störningar och problem kan uppstå plötsligt och måste kanske åtgärdas 

snabbt. Störningar kan också ha växt fram under en längre tid, men aktualiseras av någon 

anledning. Exempel på detta kan vara konflikter mellan anställda eller problem med någon 

kund eller leverantör som plötsligt ställs på sin spets. I rollen som störningshanterare måste 

chefen göra s.k. ”brandkårsutryckningar” och lägga annat arbete åt sidan (ibid., s. 81-85). 

En mycket komplex roll som omfattar beslutsfattande är den som resursfördelare. En 

organisations eller enhets resurser kan omfatta tid, pengar, anställda, maskiner men också mer 

abstrakta saker som dess rykte. De beslut som rör hur dessa resurser fördelas, förvaltas eller 

beskyddas omfattas av rollen resursfördelare (ibid., s. 85-90). Den tionde och sista 

arbetsrollen som Mintzberg beskriver är förhandlare i vilken chefen företräder sin 

organisation eller enhet i förhandlingar av olika slag. Det kan vara vid uppköp av andra 

företag, förhandlingar med fackföreningar mm. (ibid., s. 90-91). 
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Krav, begränsningar och val 
Mintzberg menar alltså att chefer agerar utifrån vissa roller som förekommer i mer eller 

mindre stor utsträckning i alla chefsjobb. Rollerna är alltså till viss del förutbestämda, men 

rollinnehavaren kan också påverka dem genom att tolka rollerna på olika sätt. En chefs 

personlighet kan inte påverka att de olika arbetsrollerna ageras, men däremot hur de ageras 

(Mintzberg, 1973, s. 54). 

Att chefer tolkar sitt arbete och handlingsutrymme på olika sätt skriver också Stewart 

om i sin bok Choices for the manager (1982). Stewart menar att en chefs arbete kan förstås 

dels utifrån dess formella beskrivning, men också utifrån hur arbetet uppfattas och tolkas av 

den som innehar det och hur han eller hon faktiskt utför det (Stewart, 1982, s. 1). Olika 

personer med samma befattning och arbetsuppgifter, kan tolka sin uppgift på olika sätt, varvid 

variationer i chefers arbete kan uppstå mellan personer som till synes har samma funktion. För 

att analysera dessa variationer använder Stewart begreppen krav, begränsningar och val.  

Med krav menas det som chefen ovillkorligen måste göra, alltså en ganska snäv 

definition som inte omfattar uppgifter eller aktiviteter som en chef borde göra. Exempel på 

krav kan vara att närvara vid vissa möten eller sköta vissa administrativa uppgifter som inte 

får ignoreras. Begränsningar är de faktorer, inom eller utanför organisationen, som begränsar 

vad chefer kan göra. Exempel på detta kan vara begränsade resurser, lagar och fackliga avtal, 

men också värderingar och attityder. Chefens valmöjligheter är de aktiviteter chefen kan, men 

inte måste göra. Valen är möjligheter att variera arbetet, välja aktiviteter eller uppgifter och 

hur dessa utförs (Stewart, 1982, s. 2). 

Chefens valmöjligheter är det utrymme som skapas mellan begränsningarna och 

kraven. Beroende på begränsningarnas och kravens omfattning, varierar alltså chefers 

valmöjligheter, och utifrån denna variation menar Stewart att mycket av chefers arbete går att 

förstå. Kraven, begränsningarna och valen kan variera för individer med liknande 

arbetsuppgifter eller positioner. De kan variera i en faktisk eller ”objektiv” mening, dvs. att 

olika chefer rent faktiskt har olika förutsättningar i sitt arbete. Men de kan också variera p.g.a. 

olika individer uppfattar och tolkar dem olika. Stewart säger att en del chefer inte är 

medvetna om sina valmöjligheter, att de t.ex. tolkar andras önskemål eller förväntningar som 

krav, vilket de kanske inte skulle behöva göra. Likaså kan begränsningarna överdrivas, t.ex. 

kan en chef uppfatta andras attityder som starkt begränsande eller så följer kanske en chef 

organisationens regelsystem strikt, något som andra chefer kanske inte gör. På det sättet kan 

olikheter i hur personer i samma position utför sitt arbete uppstå. Skillnader i chefers agerande 
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kan alltså utifrån Stewarts modell analyseras utifrån de tre variablerna krav, begränsningar 

och val i både en faktisk, ”objektiv” mening och en upplevd, tolkande och ”subjektiv” mening 

(Stewart, 1982, s. 7-8). 

 

Sammanfattning  

Enligt Mintzberg finns olika syften bakom chefers aktiviteter. Chefer agerar alltså utifrån 

vissa syften som kan kategoriseras i de ovan beskrivna arbetsrollerna. Rollerna kan i sin tur 

delas in i grupper som rör interpersonella relationer, informationshantering och 

beslutsfattande. De interpersonella relationerna skapas utifrån chefens position och omfattas 

av arbetsrollerna galjonsfigur, ledare och förmedlande länk. Informationshanteringsrollerna 

kallar Mintzberg för observatör, informationsförmedlare och talesman och de utgör den länk 

som binder samman allt arbete som en chef gör. De beslutsfattande rollerna, slutligen, är 

enligt Mintzberg entreprenör, störningshanterare, resursfördelare och förhandlare och i 

dessa roller krävs det att chefen utifrån den information han eller hon har fattar beslut på det 

ena eller andra sättet. 

De tre grupperna av roller är beroende av varandra och skapar tillsammans en 

integrerad helhet. Rollerna går alltså inte att helt skilja från varandra, och i en och samma 

situation kan också en chef agera utifrån flera roller. Rollerna förekommer enligt Mintzberg i 

alla chefsjobb men de kan vara olika framträdande beroende på vilken nivå i en organisation 

en chef befinner sig, men också beroende på hur rollen tolkas av rollinnehavaren. Genom 

Stewarts begrepp krav, begränsningar och val kan variationer i chefers arbete analyseras. 

Chefens olika roller kan alltså ageras på olika sätt beroende på att kraven och begränsningarna 

i chefers arbete är olika. De kan dock vara olika i både en faktisk ”objektiv” mening och en 

upplevd, tolkande mening. Chefer med ungefär samma position och funktion kan alltså agera 

på olika sätt genom att de tolkar sin uppgift och handlingsutrymme olika.  

 Mot bakgrund av den teori som presenterats ovan ska en fallstudie om lönesättningen 

i ett företag analyseras. Syftet med fallstudien är att undersöka chefens roll i 

lönesättningssituationen. Vilken roll har chefen med löneansvar i lönesättningssituationen, 

vilka krav ställs och vilka begränsningar finns för hans eller hennes agerande?  

Det som följer härnäst i uppsatsen är en kort beskrivning av företaget som undersökts 

samt en lika kort metoddiskussion. Efter detta avsnitt följer presentationen och analysen av 

det empiriska materialet. Jag börjar med att beskriva hur lönesättningsprocessen i företaget 

går till, dvs. hur arbetsgången är och vilka riktlinjer som finns för lönesättningen i form av 

bl.a. kollektivavtal. Därefter fokuseras presentationen av empirin på de olika chefernas roller i 
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lönesättningen. Slutligen följer en sammanfattande diskussion av chefernas roller i 

lönesättningssituationen samt en analys utifrån Stewarts begrepp krav, begränsningar och val.   

 

 

BESKRIVNING AV FALLSTUDIEN/METOD  

Under våren 2001 utförde jag en fallstudie på företaget Flextronics International Sweden AB i 

Västerås (hädanefter endast Flextronics i Västerås). Det som idag utgör Flextronics i Västerås 

ingick tidigare som en division i ett större bolag inom ABB-koncernen, men sedan den 1 juni 

1999 ägs fabriken av det USA-baserade företaget Flextronics International. I samband med 

övergången skedde vissa organisatoriska förändringar, bl.a. inrättades en personalavdelning 

som inte funnits tidigare och hela företaget flyttade in i nya lokaler. På Flextronics i Västerås 

tillverkas kretskort till främst elektronik- och processindustrin, och företaget har ca 600 

anställda. 

Produktionen är uppdelad i tre affärsområden, som var och en företräds av en 

affärsområdeschef. Varje affärsområde har också en verkstadschef, förutom ett av 

affärsområdena som har två verkstadschefer. Tillverkningen av kretskort är organiserad i 

linjer, och de anställda i produktionen arbetar i arbetslag om ca 15-25 personer. Varje 

arbetslag har en chef som kallas produktionsledare. Förutom produktionen har företaget en 

logistikavdelning, en teknik- och kvalitetsavdelning, en personalavdelning och en 

ekonomiavdelning (se organisationsschema i bilaga 1). Enligt personalavdelningen har 

företaget för närvarande inte en aktiv marknadsavdelning (bara en liten försäljningsgrupp som 

företräds av platschefen) då denna funktion lagts på en överordnad nivå i samma koncern.  

Inledningsvis träffade jag två representanter för personalavdelningen för att få 

generell information om företaget. Vid detta tillfälle bestämdes att jag skulle gå vidare med en 

studie om lönesättningen i företaget. Datainsamlingen skulle ske genom intervjuer med 

lönesättande chefer. Jag fick namnen på och telefonnummer till samtliga chefer med 

löneansvar inom företaget (totalt 29 st.), och kontaktade (eller försökte kontakta) därefter alla 

som bedömdes relevanta. Två av affärsområdescheferna kontaktades inte, då de sätter lön 

endast för ett fåtal personer. Den tredje affärsområdeschefen har också befattningen 

verkstadschef, och intervjuades i egenskap av sådan i samband med att alla fyra 

verkstadscheferna intervjuades.  

Det finns totalt 16 produktionsledare i företaget, varav 10 intervjuades. För övriga 

avdelningar finns 7 chefer (förutom platschefen) och jag intervjuade 6 av dessa. Chefen för 

logistikavdelningen kontaktades inte, då denna chef var helt ny och inte varit med om någon 
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lönesättning på företaget. Trots upprepade försök hade jag inte heller möjlighet att träffa 

platschefen. Under de två veckor jag tillbringade på företaget intervjuade jag 20 chefer av de 

30 möjliga. För att få kompletterande information intervjuades anställda vid 

personalavdelningen vid ett flertal tillfällen samt de fackliga representanterna på företaget. 

Alla intervjuerna bandades.  

 
 

RESULTAT OCH ANALYS AV FALLSTUDIEN 

Arbetare, tjänstemän och kollektivavtalens betydelse 

Redan vid mitt första besök på företaget förstod jag att det fanns en uppdelning mellan det 

man kallade ”verkstaden” och ”kontoret” på företaget. På min fråga om hur många anställda 

företaget har svarade t.ex. en representant för personalavdelningen att: 

 

”På verkstaden är det ungefär 500 st. och på kontoret omkring 100.” 

 

Under följande besök och de andra intervjuerna framgick det att det som kallades för 

”verkstaden” avsåg själva produktionen och medarbetarna där, och ”kontoret” avsåg alla 

andra avdelningar som t.ex. personal- och ekonomiavdelningen. Skillnaden mellan 

”verkstaden” och ”kontoret” visade sig också när jag sedan frågade representanterna för 

personalavdelningen hur lönesättningen på företaget går till. På det fick jag svaret: 

 

”Det beror på om du menar lönesättningen på arbetarsidan eller 

tjänstemannasidan. På arbetarsidan har vi alltid haft någon form av 

system och vi håller just nu på att införa ett helt nytt system. På 

tjänstemannasidan däremot finns inget system.” 

 

”Arbetare” och ”tjänstemän” är ju beteckningar som förmodligen de flesta känner igen, men 

jag frågade personalchefen vad dessa beteckningar egentligen står för, och han svarade att: 

 

 ”Det där med arbetare och tjänstemän är gammalmodiga benämningar. 

Att idag t.ex. säga ”kollektivanställd” tycker jag är helt fel. Idag är alla 

anställda som individer, och jag försöker personligen säga 

”verkstadsanställd” och ”kontorsanställd”. Men det finns den där gamla 

uppfattningen att det är lite ”finare” att vara tjänsteman, och det har ju 
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med gamla tiders arbetsorganisation att göra, där tjänstemännen var 

arbetsgivarens förlängda arm. Så är det ju inte längre, alla är 

medarbetare, men fortfarande finns uppfattningar kvar som cementerar 

uppdelningen. Varför ska de anställda inom produktionen t.ex. börja kl. 7 

på morgonen? Det är bara traditioner, det har egentligen ingen praktisk 

betydelse.” 

 

Beteckningarna ”arbetare” och ”tjänstemän” är alltså benämningar som finns kvar sedan lång 

tid tillbaka. Vad benämningarna står för kan förenklat sägas vara arbetsuppgifternas karaktär. 

Man kan jämföra detta med de engelska benämningarna ”blue collar workers” och ”white 

collar workers”, där det förra uttrycket anger att den anställde jobbar i blå överdrags- eller 

arbetskläder (dvs. med ”grovarbete” som kräver skyddskläder), medan det senare anger att 

den anställde jobbar i vit skjorta (dvs. med administrativa uppgifter eller annat 

”skrivbordsarbete”).  

I praktiken bestäms dock tillhörigheten av fackföreningarna. På Flextronics i 

Västerås finns Svenska Metallindustriarbetarförbundet (Metall), Svenska 

Industritjänstemannaförbundet (SIF), CivilingenjörsFörbundet (CF) och Ledarna1 

representerade. På ”verkstaden” (dvs. ”arbetarna”) tillhör de anställda Metall, och på 

”kontoret” (dvs. ”tjänstemännen”) tillhör de anställda SIF, CF eller Ledarna. Personalchefen 

säger dock att det emellanåt uppstår gränsdragningsproblem, vilket beror på att 

arbetsuppgifterna på ”verkstaden” får mer och mer ”tjänstemannakaraktär”, dvs. fler inslag av 

arbetsuppgifter med administrativ karaktär.   

Under undersökningens gång framgick det också att de kollektivavtal som 

Flextronics i Västerås omfattas av hade stor betydelse i sammanhanget. Tidpunkter för 

lönerevisioner och det ekonomiska utrymmet för löneökningar bestämdes nämligen i hög grad 

av dessa. Genom den arbetsgivarorganisation som företaget är ansluten till, Sveriges 

Verkstadsindustrier (VI) är Flextronics i Västerås bundna till dels Verkstadsavtalet, dels 

Tjänstemannaavtalet (se bilaga 2). För de anställda som arbetar i ”verkstaden” och är anslutna 

till Metall gäller Verkstadsavtalet och för de som arbetar på ”kontoret” och är anslutna till 

SIF, CF eller Ledarna gäller Tjänstemannaavtalet.  

Om man läser Verkstadsavtalet och Tjänstemannaavtalet så ser man att de följer 

ungefär samma princip, dvs. att procentsatser anges för hur mycket lönerna i genomsnitt ska 

                                                 
1 Fackförbundet Ledarna, fd. SALF (Sveriges Arbetsledares Förbund) 
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ökas och datum för när detta ska ske. Dessutom finns särskilda ”golv” som anger en lägsta 

löneökning för alla anställda samt vissa angivna låglönesatsningar. Hur själva fördelningen 

ska ske inom företaget bestäms dock i lokala förhandlingar dvs. i förhandlingar mellan 

representanter för arbetsgivaren (dvs. förhandlingsansvariga personer från 

personalavdelningen) och representanter för de lokala fackklubbarna. De centrala avtalen 

anger på det sättet ramar för de lokala förhandlingarna, som tar vid inom företaget när de 

centrala förhandlingarna är klara. 

Enligt personalavdelningen på Flextronics i Västerås förespråkar företagsledningen 

på företaget lönedifferentiering, men pga. kollektivavtalens utformning kan detta endast ske 

med en mindre del av det totala löneutrymmet, förutsatt att inte företaget satsar mer pengar till 

löneökningar än vad avtalen anger. Hur (dvs. enligt vilken princip) det totala löneutrymmet 

ska fördelas bestäms som sagt i de lokala förhandlingarna. Det finns alltså inte någon generell 

princip som alltid följs, utan beslut om fördelningsprinciper fattas vid varje lönerevision och 

för varje fackförbund för sig.   

 

Verkstaden – lönesättningsprocessen och chefernas roller 

Inledning 

De chefer som har ansvar för att sätta löner för de anställda i produktionen på företaget har 

befattningen produktionsledare, och är de chefer som befinner sig närmast de anställda. 

Produktionsledarna har personalansvar för var sitt arbetslag om 15-25 personer, förutom ett 

fåtal produktionsledare som har ansvar för fler. Tillsammans sätter dessa 15 

produktionsledare lön för omkring 500 personer.  

Som tidigare nämnts bestäms tidpunkterna för lönerevisioner och det ekonomiska 

utrymmet i stor utsträckning av gällande kollektivavtal. Enligt intervjuerna är det uteslutande 

så på Verkstaden. Den lokala fackklubben (Metall) är starkt emot att löner justeras mellan 

lönerevisionstillfällena, och enligt intervjuerna sker detta också mycket sällan. Vid tidpunkten 

för min studie hade det nya Verkstadsavtalet precis tecknats, och produktionsledarna befann 

sig mitt i en lönerevision. 

 

Lönebildningsmodellen 

Under våren 2001 (dvs. under denna studies gång) höll man på Flextronics i Västerås som 

bäst på med att införa ett nytt lönesystem som skulle gälla för de anställda på Verkstaden. 

Enligt intervjuerna hade man under årens lopp (dvs. under ABB-tiden) haft lite olika 

lönesystem som med tiden blivit mer eller mindre oanvändbara p.g.a. att verksamheten 
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förändrats, befattningar försvunnit och tillkommit och att man inom företaget kommit att 

värdera andra kompetenser och förmågor än förut. I samband med övergången till Flextronics 

och i och med att en personalavdelning (som inte funnits tidigare) formades, började man 

därför diskutera kraven på ett nytt lönesystem som skulle kännas aktuellt och belöna ”rätt” 

saker. 

Från personalavdelningens sida är de väldigt noga med att poängtera att det jag vill kalla 

för ”lönesystem” inom företaget benämnes som ”Lönebildningsmodellen”. De säger att 

införandet av ”den nya lönebildningsmodellen” är ett led i hela den förändringsprocess som 

övergången från ABB till Flextronics inneburit (och fortfarande innebär) och att det därför är 

viktigt att chefer och medarbetare förstår vad lönebildningsmodellen är tänkt att stå för. Enligt 

personalchefen vill man genom personalavdelningen förmedla vissa grundläggande 

ståndpunkter när det gäller lönerna i företaget, vilka ska representeras genom 

lönebildningsmodellen. Några av de ståndpunkter personalchefen nämner är: 

 

• Lön är ersättning för arbete. 

• Eftersom lön är ersättning för arbete, ska den också baseras på det arbete som varje 

individ utför, bl.a. utifrån svårighetsgrad och ansvar. 

• Alla människor är olika. Vi engagerar oss olika mycket, presterar olika och därför ska 

vi också ha olika mycket i lön. 

 

Diskussionerna som föregått införandet av lönebildningsmodellen är alltså ett medvetet 

försök från personalavdelningens sida att skapa en gemensam syn på och förståelse för 

lönerna på Verkstaden bland såväl chefer som anställda. Både personalavdelningen, chefer 

och fackrepresentanter (Metall) har varit med och diskuterat lönebildningsmodellen och dess 

beståndsdelar, vilket betyder att ganska grundläggande värderingar ventilerats. Enligt 

intervjuerna är slutresultatet, dvs. de beståndsdelar som lönebildningsmodellen består av, 

något som alla parter är överens om. 

Den lön som en verkstadsanställd ska ha enligt lönebildningsmodellen består av tre 

delar. För det första en fast del som är lika för alla (på Verkstaden varierar f.ö. de totala 

lönerna mellan 13- 19 000 kr/månad). För det andra en funktionsdel som innebär en viss 

summa i tillägg beroende på vilken befattning den anställde har. För det tredje en personlig 

kompetensdel som baseras på en bedömning som den anställdes chef (dvs. 

produktionsledaren) gör av hans/hennes förmågor och prestationer. 
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Diskussionerna kring lönebildningsmodellen hade vid tiden för min studie resulterat i 

att man definierat 14 olika befattningar på Verkstaden och vilka krav man ställer på dessa. 

Den ”kravprofil” som varje befattning fick utgick från följande 15 faktorer:  

 

A. KUNSKAP 
Formell utbildning 
Specialutbildning 
Praktisk erfarenhet i yrket 
Flexibilitet, dvs. bredd 

 
B. RELATIONER OCH SAMARBETE 

Relationer och samarbete i egen grupp 
Relationer och samarbete interexternt (utanför egen grupp men inom företaget) 
Relationer och samarbete med kunder och leverantörer 

 
C. HELHETSSYN OCH LEDAREGENSKAPER 

Överblicka gruppens arbete 
Utveckla, motivera och instruera 
Besluta och delegera 
Genomföra och följa upp 

 
D. PERSONLIGA EGENSKAPER 

Initiera till förändring 
Samverkan i genomförande av förändring 
Prestation och effektivitet 
Noggrannhet, varsamhet och ordning 

 
 

Inledningsvis hade man alltså diskuterat vilka faktorer som skulle ingå i kravprofilen 

överhuvudtaget. Vilka förmågor och vilket beteende hos de anställda är viktiga för 

verksamheten och bör därför värderas och belönas? Därefter hade man också diskuterat vad 

varje faktor representerar, dvs. vad som egentligen menas med t.ex. ”flexibilitet”. Därefter 

hade kraven för varje befattning diskuterats och viktats, dvs. att kraven för de olika faktorerna 

är olika för olika befattningar. Så långt är alltså grunden för lönen lika för alla med samma 

befattning. Eftersom man eftersträvar en lönedifferentiering på företaget tillkommer dock 

produktionsledarnas bedömningar av hur de anställda utför sina arbeten. Produktionsledarna 

sätter poäng från 1 till 5 (där 5 är bäst) för varje anställd på 12 av faktorerna ovan (de tre 

första formell utbildning, specialutbildning och erfarenhet i yrket är sådant som de anställda 

ofta har dokumenterat och därför själva har fått lämna uppgifter på till personalavdelningen) 

och det är denna poängsättning som skapar lönedifferentieringen. 
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 Som tidigare nämnts användes Lönebildningsmodellen för första gången vid 

tidpunkten för min studie. På personalavdelningen räknade man med att ganska stora 

justeringar eventuellt skulle krävas när de slutliga lönerna beräknats eftersom sättet att 

värdera befattningar och de anställdas kompetens på nu följde en ny princip. Man förväntade 

sig i vissa fall ganska stora skillnader mellan de gamla lönerna och de nya lönerna, i båda 

riktningarna, dvs. att anställda enligt de gamla lönerna i vissa fall skulle visa sig tjäna för 

mycket och i vissa fall för lite enligt den nya lönebildningsmodellen.    

 

Lönesättningsprocessen för produktionsledarna   

De verkstadsanställdas löner består alltså av flera komponenter, där produktionsledarnas 

bedömningar är en. Produktionsledarna hanterar på det sättet egentligen inte några pengar 

under lönerevisionen. Produktionsledarna sätter inte lön i den bemärkelsen att de bestämmer 

hur mycket olika medarbetare ska få i lön och lönepåslag. Deras uppgift består i att bedöma 

sina underordnades kompetens och arbetsprestationer och sätta poäng. Det visade sig under 

mina intervjuer med produktionsledarna att fördelningen av kollektivavtalets lönepott sker 

under en process, där flera aktörer agerar. Den poängsättning som produktionsledarna gör av 

sina underordnade ska ligga till grund för en lönedifferentiering, men då produktionsledarnas 

egna chefer samt personalavdelningen i ett senare skede granskar och kommenterar 

produktionsledarnas bedömningar, blir den differentiering som produktionsledarna gör inte 

alltid utslagsgivande.  

Det framgick av intervjuerna med produktionsledarna att det under 

lönesättningsprocessen kontinuerligt skedde diskussioner cheferna emellan. Diskussionerna 

kunde t.ex. gälla spridningen av poäng i gruppen eller den generella nivån på poängen. När 

någon medarbetare bytt arbetslag var det också nödvändigt att diskutera individers 

prestationsförmåga med den anställdes förra chef, var det flera produktionsledare som sa. 

I nästa steg i lönesättningsprocessen skedde också jämförelser, och det var när 

verkstadscheferna (alltså produktionsledarnas chefer) granskade produktionsledarnas 

bedömningar. Enligt intervjuerna med produktionsledarna gör verkstadscheferna denna 

granskning varje lönerevision, och de gör då jämförelser mellan medarbetare med liknande 

arbetsuppgifter mellan de tre affärsområdena.  

Det som sedan skedde var att bedömningarna lämnades till personalavdelningen som 

först gick igenom bedömningarna och sedan lade in dem i lönebildningsmodellen som i 

praktiken består av ett kalkylblad i dataprogrammet Excel. Enligt personalavdelningen 

fungerar den granskning som de gör av produktionsledarnas bedömningar som en 
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”kontrollstation”. Det är cheferna som har ansvar för bedömningarna, men 

personalavdelningen går igenom och stämmer av dessa för att få en överblick. Enligt en 

person från personalavdelningen måste de hålla ihop en viss lönestruktur i företaget, vilket 

ibland motiverar att de ställer frågor till chefer om deras bedömningar. Om lönerna skulle 

tillåtas att omotiverat öka mer inom ett område inom företaget än inom andra, skulle man 

kunna få problem då de anställda skulle kunna uppleva det som orättvist. Från 

personalavdelningens sida framhåller man att de respekterar chefernas bedömningar, men att 

de i vissa fall kräver motiveringar till varför de gjort som de gjort. 

När produktionsledarna gjorde sina bedömningar visste de alltså inte hur mycket 

deras bedömningar av de anställda motsvarade i pengar. De kände bara till kollektivavtalet, 

vilket gav en fingervisning om vilka pengar det handlade om. Parallellt med att 

produktionsledarna gjorde sina bedömningar, pågick dock de lokala förhandlingarna med 

facket, dvs. Metall. Implementeringen av lönebildningsmodellen och förhandlingarna om 

fördelningsprinciperna drog dock ut på tiden, vilket gjorde att man i de lokala förhandlingarna 

mellan Metall och personalavdelningen under våren 2001 beslutade att inte införa 

lönebildningsmodellen före semestern. Anledningarna till detta var bl.a. att man på 

personalavdelningen inte hunnit se vilket ekonomiskt utrymme som skulle krävas för att 

genomföra alla nya löner enligt lönebildningsmodellen. Dessutom hade alla diskussioner i 

företaget kring lönebildningsmodellen skapat förväntningar hos de anställda som krävde ett 

agerande från företagets sida. Därför beslutades det i de lokala förhandlingarna att alla 

verkstadsanställda skulle få 300 kr i löneförhöjning i samband med utbetalningen av 

junilönen.  

Direkt efter semestern (1 augusti) lät man sedan lönebildningsmodellen få genomslag 

på lönerna, dvs. att alla verkstadsanställdas löner nu beräknades efter det nya systemet. De 

skillnader som uppstod mellan de gamla och de nya lönerna blev då i vissa fall ganska stora. 

Enligt personalavdelningen skilde sig de nya lönerna (dvs. enligt lönebildningsmodellen) i 

vissa fall från de gamla med upp till 1500 kr/månad. I de lokala förhandlingarna mellan 

personalavdelningen och Metall hade man diskuterat händelsen att anställda enligt 

lönebildningsmodellen inte bara kunde anses ha för lite i lön utan också motsatsen. Några 

lönesänkningar bedömdes dock inte som genomförbara, då detta skulle väcka allt för stort 

missnöje bland de anställda på företaget. Detta innebar att de löner som ansågs ligga för högt 

istället låg kvar på utgångsläget (plus det generella påslaget som kollektivavtalet angav), 

medan de löner som ansågs ligga för lågt behövde höjas. På grund av det ekonomiska 

utrymme som krävdes hade dock inte företaget möjlighet att höja alla de berörda lönerna fullt 
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ut på en gång. Istället höjdes lönerna med 70% av det lönepåslag som beräknats enligt 

lönebildningsmodellen. Resterande justeringar ska genomföras vid kommande lönerevisioner.  

När förslagen på de nya lönerna var klara i augusti (dvs. beräknade efter den nya 

lönebildningsmodellen) gick de tillbaka till produktionsledarna, som vid det tillfället fick 

ytterligare en chans att gå igenom förslagen, jämföra och diskutera. Det som slutligen skedde 

var att produktionsledarna hade enskilda samtal med medarbetarna där de meddelade vilken 

ny lön som var aktuell för var och en. 

 

Produktionsledarnas roller i lönesättningen 

I intervjuerna med produktionsledarna framkommer det att de ser lönesättningen som en 

mycket viktig uppgift. Produktionsledarna säger att de lägger ner mycket tid och energi på 

bedömningarna av medarbetarna för att de ska bli så ”rätt” som möjligt. Bedömningarna ska 

utgå ifrån medarbetarnas kompetens och arbetsprestationer, och det är väldigt viktigt att lägga 

personliga relationer åt sidan och försöka förhålla sig objektiv. Att vara helt objektiv är dock 

omöjligt, anser produktionsledarna, men det ska finnas argument för de bedömningar som 

görs.  

Produktionsledarna framhåller vikten av att generellt sett vara en bra chef. Flera av 

produktionsledarna säger att de ser lönesättningen som en del av ledarskapet, dvs. att de i sitt 

ledarskap försöker skapa förutsättningar för lönesättningen genom att försöka ”se” 

medarbetarna, skapa bra relationer (som dock inte på ett personligt plan ska påverka 

lönesättningen) och ett bra arbetsklimat. Med detta som grund säger produktionsledarna att 

lönesättningen inte behöver vara så problematisk. Genom att vara rak och ha en öppen 

kommunikation menar produktionsledarna att resultatet av lönesättningen inte blir en 

överraskning för medarbetarna. Lönesättningen ska som sagt spegla medarbetarnas 

kompetens och arbetsprestationer och detta ska en chef förmedla även på andra sätt än genom 

lönen, är det flera av produktionsledarna som säger. 

Enligt Mintzberg är en viktig del av rollen som ledare de aktiviteter som har att göra 

med att leda och motivera personalen. I ledarrollen ligger aktiviteter som att utveckla, bedöma 

och belöna personal, men också alla de aktiviteter som syftar till att skapa arbetsmotivation 

hos medarbetarna. Enligt intervjuerna med produktionsledarna är deras viktigaste uppgift i 

lönesättningen den att bedöma medarbetarna. Produktionsledarna sätter inte lön i den 

bemärkelsen att de bestämmer de olika medarbetarnas löneförhöjningar, utan de bedömer 

medarbetarnas olika förmågor och arbetsprestationer och sätter poäng. Denna ”betygsättning” 

är sedan tänkt att ligga till grund för en lönedifferentiering. Syftet med lönedifferentieringen 

18 



är att belöna de medarbetare som gör ett bra jobb, vilket i sin tur ska verka uppmuntrande för 

medarbetarna att även fortsättningsvis göra ett bra jobb. Det framgår också av intervjuerna att 

produktionsledarna genom att inte ge ett bra lönepåslag på motsvarande sätt vill ge signaler 

till dem som inte gör ett fullt så bra jobb. Lönesättningen betraktas alltså som ett verktyg i 

rollen som ledare.  

Produktionsledarna säger att en viktig förutsättning för att kunna sätta lön är att de 

har information om medarbetarna, deras arbetsuppgifter, prestationer och hur de fungerar i 

arbetslaget. En roll som produktionsledarna tycks agera utifrån i detta sammanhang är den 

som observatör. Flera av produktionsledarna säger att de rör sig mycket ute ”på golvet”. De 

ser detta som en absolut förutsättning för att hålla sig à jour med vad som händer, hur 

medarbetarna interagerar med varandra osv. Ett par av produktionsledarna säger att det tyvärr 

ibland blir lite för mycket administration, och att de skulle vilja röra sig mer ute bland 

medarbetarna. För att kompensera detta säger de att de får lita på de intryck de får av 

medarbetarna t.ex. vid möten och liknande. Produktionsledarna säger också att de känner 

många av medarbetarna sedan tidigare då de själva arbetade ”på golvet” vilket gör 

bedömningarna lättare.  

Av intervjuerna framgår det att den bedömning och värdering som 

produktionsledarna gör av medarbetarna är relativ, dvs. medarbetarna bedöms i relation till 

varandra. Flera av produktionsledarna säger att de i sin bedömning rangordnar medarbetarna 

för att ha något att gå efter. De säger att bedömningarna är lättare att göra på det sättet. En av 

produktionsledarna beskriver hur han går tillväga när han bedömer sin personal på det här 

sättet: 

 

”När det gäller ’relationer och samarbete inom den egna gruppen’ t.ex., 

så tar man den man tycker är bäst på det och den man tycker är sämst, 

och sedan rangordnar man de andra utifrån det.” 

 

I lönesättningen agerar produktionsledarna också till viss del som resursfördelare, då de i viss 

mån fördelar den totala lönepotten mellan medarbetarna. Denna fördelning sker dock bara 

indirekt genom den bedömning och poängsättning som de gör. Beslutet om hur lönepotten ska 

fördelas fattas i förhandlingar mellan de förhandlingsansvariga personerna från 

personalavdelningen och den lokala fackklubben (Metall). I den lönerevision som beskrivits 

ovan beslutades att lönepotten i ett första steg (dvs. före semestern) skulle fördelas generellt, 

dvs. lika mycket till alla medarbetare. I detta fall förbigicks alltså produktionsledarnas förslag 
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till lönedifferentiering och därmed försvann också deras roll som resursfördelare. I nästa steg 

(dvs. efter semestern) användes dock produktionsledarnas bedömningar i 

lönebildningsmodellen, och de fick då också indirekt rollen som resursfördelare Av 

intervjuerna framgick det att produktionsledarna bara i undantagsfall agerade utifrån rollen 

som förhandlare. Produktionsledarna sa att det ibland händer att deras förslag till 

differentiering förbigås av olika anledningar och att de då ibland agerar som förhandlare för 

enstaka individer som de vill ge ett bra lönepåslag. 

En roll i lönesättningssituationen som framskymtar under intervjuerna med 

produktionsledarna är störningshanterare. Ett par av produktionsledarna sa att det ibland 

uppstår turbulens i arbetslaget pga. lönerevisionen. Det kan vara missnöjda medarbetare som 

initierar diskussioner med sina kollegor eller med produktionsledaren direkt. En av 

produktionsledarna sa att det alltid uppstår en del diskussioner vid lönerevisionerna, och att 

verksamheten i princip kan stå still under en kort period. Istället för att utföra sina 

arbetsuppgifter lägger medarbetarna tid och energi på att diskutera lönesättningen. Denna 

produktionsledare sa dock samtidigt att det inte är så mycket att göra åt, och att 

diskussionerna stannar upp efter ett tag. I vissa fall måste dock produktionsledarna ha flera 

samtal med de medarbetare som är missnöjda med lönesättningen för att diskutera saken. I 

vissa fall deltar även medarbetarens fackliga representant.  

 

Verkstadschefernas granskning  

Verkstadscheferna har två olika uppgifter när det gäller lönesättning. Dels granskar de 

produktionsledarnas bedömningar av verkstadspersonalen, dels sätter de själva lön för 

produktionsledarna som de är chefer över.  

När det gäller granskningen av produktionsledarnas bedömningar av 

verkstadspersonalen säger verkstadscheferna att de tittar över den ”generella strukturen” i de 

olika arbetslagen. Det framstår som att verkstadscheferna förväntar sig en normalfördelning 

av bedömningarna som produktionsledarna gjort. Om något arbetslag fått generellt mycket 

höga eller mycket låga bedömningar vill de ha en motivering av produktionsledaren som gjort 

bedömningarna. Syftet med jämförelserna är att försöka undvika omotiverade löneskillnader 

mellan medarbetare med liknande arbetsuppgifter i olika arbetslag. I sin granskning av 

produktionsledarnas bedömningar agerar verkstadscheferna som förmedlande länk mellan 

avdelningar. Verkstadscheferna utbyter information med varandra så att företagets 

lönestruktur ska hållas samman. Bara i undantagsfall säger verkstadscheferna att de har 

förslag på förändringar i produktionsledarnas bedömningar och att detta i så fall alltid görs i 
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samråd med den berörda produktionsledaren. Som tidigare nämnts granskas ju också 

bedömningarna av de anställda av personalavdelningen innan de tillåts ligga till grund för 

löneförhöjningarna. 

När det gäller verkstadschefernas granskning råder det delade meningar mellan 

verkstadscheferna själva och produktionsledarna om vilken funktion granskningen har. Enligt 

produktionsledarna har granskningen en utjämnande effekt, dvs. att verkstadscheferna jämför 

bedömningarna mellan arbetslag och i vissa fall slätar ut bedömningsstrukturer som avviker 

från en normalfördelning. Ett par av produktionsledarna säger att verkstadschefernas och 

personalavdelningens inblandning i deras bedömningar i vissa fall kan göra att de knappt 

känner igen sin rangordning eller poängsättning av personalen när de nya lönerna är klara och 

de kommer tillbaka till produktionsledarna. Även om detta framstår som undantagsfall säger 

ett par av produktionsledarna att det kan vara lite frustrerande när det händer. Att 

verkstadschefernas granskning kan verka utjämnande håller verkstadscheferna i och för sig 

med om, dvs. att de anser att bedömningarna inte får bli allt för ojämna. Verkstadscheferna 

säger dock att deras uppgift samtidigt är att se till att det faktiskt blir en lönedifferentiering. 

Problemet kan enligt verkstadscheferna ibland vara det omvända, dvs. att produktionsledarna 

är för försiktiga i sina bedömningar. En av verkstadscheferna säger följande: 

 

”Problemet med en del produktionsledare är att de är för fega. Då får 

man försöka uppmuntra dem att verkligen göra en spridning i sina 

bedömningar, så att de inte s.a.s. fegar ihop alla kring mitten.” 

 

I det här fallet kan man säga att verkstadscheferna agerar som informationsspridare till 

produktionsledarna i den bemärkelsen att de framhåller företagets löneprincip, dvs. att det ska 

ske en lönedifferentiering baserad på medarbetarnas kompetens och arbetsprestationer. 

Verkstadscheferna agerar också i rollen av ledare då de som produktionsledarnas chefer 

vägleder och uppmuntrar produktionsledarna i deras lönesättning.  

 

Kontoret – lönesättningsprocessen och chefernas roller 

Inledning 

På personal- och ekonomiavdelningen finns på vardera avdelning en chef som har 

personalansvar och som sätter lön. På logistik- och teknik- och kvalitetsavdelningen finns 

sammanlagt fem chefer med detta ansvar. Verkstadscheferna är som tidigare nämnts fyra 

stycken och de sätter lön för produktionsledarna. Tillkommer gör platschefen som i sin tur 
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sätter lön för huvuddelen av de lönesättande cheferna på Kontoret. Dessa tolv chefer har alltså 

tillsammans löneansvar för omkring 100 personer.  

 

Verkstadschefernas lönesättning av produktionsledarna 

Som tidigare nämnts följer också lönesättningen på Kontoret det kollektivavtal som gäller, 

dvs. att tidpunkten för när lönerevision ska ske och att ett ekonomiskt utrymme anges. När det 

gäller verkstadschefernas arbete med att lönesätta produktionsledarna hade detta precis skett 

vid tidpunkten för mina intervjuer. Verkstadscheferna framställde lönesättningen för 

produktionsledarna som en ganska snabb och oproblematisk process, där samtliga 

produktionsledare hade jämförts och rangordnats i förhållande till varandra.  

Varje verkstadschef hade före det gemensamma mötet gjort en rangordning för de 

produktionsledare han var chef över. Sedan träffades alla verkstadscheferna för att jämföra 

och diskuterade produktionsledarnas egenskaper och prestationer med varandra, varvid de 

kunde enas om en rangordning av alla produktionsledare. Rangordningen av alla 

produktionsledare gjordes från den som verkstadscheferna ansåg skulle få mest i 

löneförhöjning till den som skulle få minst. Sedan diskuterade de tillsammans hela listan. Vid 

detta möte skedde alltså vad man skulle kunna kalla för en ”omvänd” kollektiv lönesättning 

där verkstadscheferna agerade tillsammans som resursfördelare, men där produktionsledarna 

bedömdes individuellt. Man kan också förutsätta att verkstadscheferna i viss mån agerade som 

förhandlare för de produktionsledare de har under sig i de fall där rangordningen tenderade 

att bli till nackdel för någon som de ansåg skulle hamna högre på listan. 

Vid det ovan beskrivna mötet där alla produktionsledarna rangordnades diskuterade 

alltså verkstadscheferna produktionsledarnas förmågor och arbetsprestationer. Det betyder att 

verkstadscheferna måste förutsättas ha information om alla produktionsledare, dvs. även de 

som de själva inte är chef över. En av verkstadscheferna kommenterade detta genom att säga 

att de givetvis inte känner alla till 100%, men att de rör sig mycket ute i produktionen och att 

”de ser och hör mycket”. Dessutom tillämpar företaget internrekrytering i stor utsträckning, så 

verkstadscheferna har själva varit produktionsledare, och många av dagens produktionsledare 

har tidigare arbetat på ”golvet”. Detta gör att de känner till många personer inom företaget 

sedan länge. Även verkstadscheferna lägger alltså ganska stor vikt vid rollen som observatör 

som en förutsättning för att kunna göra bedömningar av sina underordnade. 

Det framgick under intervjuerna med verkstadscheferna att de, liksom 

produktionsledarna betraktar lönesättningen som ett verktyg i rollen som ledare. 

Verkstadscheferna säger att de i sina bedömningar av produktionsledarna lägger stor vikt vid 
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deras förmåga att leda sitt arbetslag, dvs. ser till att arbetslaget håller leveranstider och 

produktkvalitet. Det framhölls också som mycket viktigt att produktionsledarna skulle förmå 

medarbetarna att rotera i sina arbetsuppgifter, både för att inte få förslitningsskador, men 

också för att öka flexibiliteten och därmed minska sårbarheten för företaget.  

I de individuella lönesamtal som också verkstadscheferna håller med 

produktionsledarna sa verkstadscheferna att de försöker framhålla produktionsledarnas 

styrkor och svagheter som ledare, vilket också ska avspeglas genom lönen. På samma sätt 

som produktionsledarna lyfter fram och belönar medarbetare som de anser gör ett bra jobb, 

belönar också verkstadscheferna de produktionsledare som de anser är bra ledare.  

 

Lönesättningen för övriga tjänstemän och chefernas roller 

När det gäller lönesättningen på Kontoret för övrigt befann sig cheferna inte just vid tillfället 

för intervjuerna i någon lönerevision, så jag bad dem att i intervjuerna berätta om 

lönesättningen utifrån den senaste lönerevision de varit med om. 

Även här sa cheferna att lönerevisionerna följer det kollektivavtal som finns (dvs. 

Tjänstemannavtalet), dvs. att cheferna får en bestämd tidpunkt för när de ska ske samt att en 

ekonomisk ram för löneökningarna. Det framgick dock att på Kontoret kan lönejusteringar 

ske även vid andra tidpunkter än vid de tillfällen som anges i kollektivavtalet. Flera av 

cheferna sa att en lönejustering kan vara motiverad mellan de ordinarie lönerevisionerna om 

en person utvecklas mycket eller tar på sig fler ansvarsområden. Flera av cheferna talade 

under intervjuerna om lönestrukturen i företaget, dvs. hur lönenivåerna ser ut jämfört mellan 

grupper, positioner och avdelningar. Cheferna sa att personalavdelningens uppgift bl.a. är att 

hålla ihop denna lönestruktur så att lönekostnaderna inte skenar iväg. Därför krävs det enligt 

cheferna argument när de vill justera någon medarbetares lön mellan ordinarie lönerevisioner. 

I det här sammanhanget agerar alltså cheferna som förhandlare för medarbetarens räkning 

gentemot personalavdelningen.  

Av intervjuerna framgick det att cheferna vet ”på ett ungefär” vilket ekonomiskt 

utrymme de har att röra sig med under de ordinarie lönerevisionerna. Kollektivavtalet anger 

en genomsnittlig procentsats för löneökningarna, och de anställda som inte är anslutna till 

något fackförbund behandlas på samma sätt som de anslutna. Det visade sig dock att cheferna 

hade lite olika uppfattningar om hur fast det ekonomiska utrymmet är. En av cheferna sa att 

ett problem med att sätta lön är att chefen har för lite pengar att röra sig med. Denna chef 

ansåg att det skulle vara lättare att göra en rättvis men samtidigt differentierad lönesättning 

om det fanns mer pengar att fördela. En annan chef hade dock uppfattningen att det 

23 



ekonomiska utrymmet vid lönerevisionerna går att påverka. Denna chef ansåg att det måste 

vara respektive avdelnings kompetensbehov och personalsammansättning som ska styra 

lönenivåerna. I sin roll som resursfördelare uppfattar alltså dessa chefer sitt ekonomiska 

handlingsutrymme som olika stort. 

Cheferna på Kontoret sa allihop att syftet med en differentierad lönesättning är att 

belöna bra prestationer. Den som gör ett bra jobb ska också ha en bra löneutveckling. 

Chefernas uppgift är att bedöma medarbetarnas arbetsprestationer och sedan sätta lön utifrån 

det. Även dessa chefer verkar alltså betrakta lönesättningen som ett verktyg i rollen som 

ledare. Det vill säga, genom att ge de medarbetare som bedöms göra ett bra jobb en bra 

löneförhöjning ska medarbetarna uppmuntras att fortsätta att göra ett bra jobb.  

När det gäller bedömningen av medarbetarnas arbetsinsatser nämner cheferna 

ingenting om något gemensamt bedömningssystem (dvs. gemensamma faktorer som cheferna 

ska bedöma medarbetarna efter). Några av cheferna sa att de inte använder något system alls, 

medan andra använder system som de ”lånat” från Verkstaden eller tagit med sig från andra 

företag där de arbetat tidigare. Detta betyder att cheferna bedömer och belönar olika saker hos 

sina medarbetare. En chef sa att det absolut viktigaste är att bedöma i vilken grad de anställda 

får jobbet gjort, vilken problemlösningsförmåga de har och hur självständigt de arbetar. En 

annan lyfte fram vikten av utveckling. Personer som tar på sig nya uppgifter och 

ansvarsområden ska ha en bra löneutveckling anser han. Ytterligare en annan chef ville inte 

säga något speciellt som hon anser ska belönas, hon vill se lönesättningen som en helhet och 

hon tycker det är viktigt att kunna hålla ett bra lönesamtal där både den anställdas styrkor och 

svagheter ska diskuteras. Även här är den mest framträdande rollen den som ledare. Genom 

att värdera olika saker som utveckling, ansvar och självständighet och belöna detta genom 

lönen försöker cheferna vägleda, uppmuntra och utveckla sin personal. I detta sammanhang 

blir lönesamtalet oerhört centralt. Under detta individuella samtal mellan chef och 

medarbetare diskuteras medarbetarens styrkor och svagheter och argument lyfts fram varför 

medarbetarens löneutveckling ser ut som den gör. En chef uttrycker lönens kraft genom att 

säga: 

 

”Som chef kan du klappa folk på axeln och säga att de gör ett bra jobb, 

men genom att ge dem en bra löneutveckling får din feedback mer 

substans.” 
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Cheferna på kontoret sa dock att de inte alltid kan bedöma medarbetarnas 

arbetsprestationer, helt enkelt för att de inte kan alla deras arbetsuppgifter själva. Här var det 

ett par av cheferna som sa att medarbetarna själva måste avrapportera vad som händer. I 

rollen som observatör framställde cheferna på Kontoret sig som mindre aktiva än cheferna på 

Verkstaden. Om cheferna på Verkstaden i större utsträckning samlar in information, verkar 

det som om cheferna på Kontoret mer förväntar sig att ta emot information från sina 

medarbetare.  

När cheferna vid de ordinarie lönerevisionerna bedömt sina medarbetare lämnar de 

sina förslag på nya löner till personalavdelningen som granskar dessa. Vid ett senare tillfälle 

hålls sedan de individuella lönesamtalen. Cheferna på Kontoret agerar alltså mer direkt som 

resursfördelare än produktionsledarna på Verkstaden, men även cheferna på Kontoret måste 

ta hänsyn till de fackliga representanterna och personalavdelningens eventuella invändningar. 

I de fall där argument krävs, agerar de som tidigare nämnts som förhandlare gentemot dessa 

aktörer. 

Cheferna på Kontoret talade också en del om marknadskrafterna när det gäller löner. 

De sa att de måste ta hänsyn till löneläget på arbetsmarknaden när det gäller deras 

medarbetare. Om företaget ligger för lågt i förhållande till andra företag kommer de att förlora 

de duktigaste medarbetarna. Jämförelser med arbetsmarknaden i övrigt verkar alltså vara 

ganska viktigt i lönesättningen på Kontoret, vilket gör att cheferna till viss del agerar som 

informationsförmedlare. 

 

Sammanfattning av chefernas roller  

Genom Mintzbergs teori om chefers arbetsroller har intervjuerna med de lönesättande 

cheferna analyserats. I lönesättningssituationen är de mest framträdande arbetsrollerna 

observatör, ledare och resursfördelare. I rollen som observatör samlar cheferna in 

information om medarbetarna, deras arbetsuppgifter, arbetsprestationer och annat som händer 

och sker på arbetsplatsen. Utifrån denna information gör sedan cheferna en bedömning som 

ligger till grund för den resursfördelning som lönesättningen kan betraktas som. I rollen som 

ledare ser cheferna lönesättningen som ett verktyg. Genom lönen ska de medarbetare som gör 

ett bra jobb motiveras att fortsätta med det, men även andra saker som kompetensutveckling 

och att ta mer ansvar ska uppmuntras genom lönen. Cheferna framhåller att lönesamtalet är 

mycket centralt i sammanhanget. Under detta samtal lyfter chefen fram argument för varför 

medarbetarens löneutveckling ser ut som den gör och hur han eller hon kan påverka den.  
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Den variation i chefers arbete som enligt Mintzberg beror på position i 

organisationen har påvisats genom fallstudien. Produktionsledarna som är första linjens chefer 

måste stämma av sina bedömningar med sin egen chef. Deras roll som resursfördelare är alltså 

svagare än för cheferna på Kontoret, som befinner sig högre upp i företagets hierarki. 

Produktionsledarna talar också om deras roll som störningshanterare vilket det inte nämndes 

något om under intervjuerna med cheferna på Kontoret. Enligt Mintzberg karakteriseras lägre 

chefers arbete i högre grad av kortsiktiga och icke planerade insatser, än högre chefers arbete. 

Produktionsledarna sa att det vid lönerevisioner kan uppstå diskussioner och turbulens som 

kan störa verksamheten och som kräver deras uppmärksamhet, vilket inte verkar ske på 

Kontoret. Detta kan dock inte enbart betraktas som en skillnad i hierarkisk nivå. Traditionellt 

finns en skillnad mellan hur arbetare och tjänstemän organiseras och belönas (som har 

historisk och politisk bakgrund) vilket kan vara en delförklaring till detta. Till exempel är 

individuella löner ingenting nytt för tjänstemän, vilket man kan säga att det är på 

kollektivsidan. Likaså finns en tradition av öppna löner för arbetare, medan lönerna i högre 

utsträckning är hemliga på tjänstemannasidan. Det är alltså inte överraskande att lönerna 

diskuteras öppet på Verkstaden, men inte på Kontoret. 

Den föregående analysen har visat att den lönesättande chefen agerar utifrån flera 

roller i lönesättningssituationen. Men vilken handlingsfrihet har egentligen chefen? Vilka krav 

ställs på chefen och vilka begränsningar finns för chefens agerande? För att besvara dessa 

frågor ska Stewarts begrepp krav, begränsningar och val användas, vilket nästa avsnitt handlar 

om.  

 

Krav, begränsningar och valmöjligheter 

Det krav som ställs på alla cheferna i det undersökta företaget i lönesättningssituationen är att 

den bestämda lönepotten ska fördelas mellan medarbetarna. Denna fördelning ska också ske 

genom en individuell bedömning av medarbetarna och deras arbetsprestationer vilket ska 

resultera i en spridning i lön. Grundtanken med lönedifferentieringen är att bra prestationer 

ska belönas, vilket ska verka motiverande för medarbetarna.  

De begränsningar cheferna möter i denna situation är dock flera. De kollektivavtal 

som företaget är bundet av styr i hög grad tidpunkterna för lönerevisionerna och hur mycket 

lönerna i genomsnitt ska ökas. Det bestämda löneutrymmet kan betraktas som en begränsning, 

även om det motsatta kanske vore orimligt (dvs. ingen begräsning alls för lönerna.) I detta 

sammanhang verkar det dock som om det finns en skillnad mellan Verkstaden och Kontoret. 

Produktionsledarna talade om lönepotten som något helt fast och opåverkbart, medan 
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cheferna på Kontoret i större utsträckning verkade anse att löneutrymmet går att påverka. Men 

även på Kontoret fanns det skillnader mellan cheferna. Även på Kontoret fanns det chefer 

som verkade anse att löneutrymmet var fast, opåverkbart och dessutom alldeles för litet. En 

intressant fråga är alltså i vilken grad det ekonomiska utrymmet i lönerevisionerna för en del 

chefer är en upplevd begränsning? Om vissa chefer kan gå utanför kollektivavtalets lönepott, 

kanske fler skulle kunna det om de hade argument för det? Likaså finns en skillnad mellan 

Verkstaden och Kontoret när det gäller tidpunkterna för lönejusteringar. Enligt intervjuerna 

sker lönejusteringar på Verkstaden i princip uteslutande vid de av kollektivavtalet bestämda 

tidpunkterna, medan lönerna på Kontoret kan ändras när det finns behov av det. 

Något annat som skulle kunna betraktas som en begränsning, eller i alla fall något 

som verkar styrande för chefernas agerande i samband med lönesättningen, är hur lönepotten 

fördelas, dvs. själva fördelningsprincipen. Fördelningsprincipen inför varje lönerevision 

bestäms i lokala förhandlingar mellan personalavdelningen och de lokala 

fackrepresentanterna. Företagets generella princip om lönedifferentiering kan alltså i vissa fall 

förbigås, om de lokala förhandlingarna resulterar i ett beslut att lönepotten ska fördelas 

generellt, dvs. lika mycket till alla. Detta var också vad som hände i ett första steg under våren 

2001 på Verkstaden under den ovan beskrivna lönerevisionen. Användningen av system på 

Verkstaden skulle också kunna ses som en begränsning för chefernas agerande i 

lönesättningen, då det är förutbestämt vilka faktorer som ska belönas och vilken poängskala 

cheferna ska använda i sina bedömningar. På Kontoret däremot, användes inget gemensamt 

bedömningssystem av cheferna, vilket man skulle kunna tolka som att de har större 

handlingsfrihet i lönesättningen, i alla fall när det gäller vad som ska belönas. Medarbetarna 

på Verkstaden bedömdes alltså efter ett antal faktorer som var gemensamma för alla cheferna 

och kända för medarbetarna, medan de anställda på Kontoret bedömdes efter olika faktorer 

som endast blev kända för varje individ vid lönesamtalet.   

Ytterligare en begränsning för chefernas agerande i lönesättningen som framkom 

under intervjuerna var de jämförelser som hela tiden skedde. På Verkstaden verkar 

jämförelser inom företaget vara de viktigaste. Personer som har ungefär samma 

arbetsuppgifter jämförs med varandra så att de inte har alltför olika löner. Lönerna jämförs 

alltså mellan individer, arbetslag och avdelningar. Här uppstår det en spänning mellan den 

lönedifferentiering som cheferna uppmuntras att göra, och de jämförelser de tvingas göra som 

har en utjämnande effekt. På Kontoret jämförs lönerna också inom företaget men samtidigt 

utåt mot arbetsmarknaden. Cheferna på Kontoret säger att en del av deras medarbetare måste 

ha en ”marknadsmässig” lön för att inte lockas bort från företaget. Här uppstår den situationen 
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att cheferna utifrån det bestämda (?) ekonomiska utrymmet ska belöna de medarbetare som i 

jämförelse med andra internt gjort ett bra jobb, samtidigt som de måste snegla på 

arbetsmarknaden och sätta sådana löner att medarbetarna inte slutar. 

En viktig slutsats av fallstudien är alltså att de valmöjligheter eller den 

handlingsfrihet som cheferna har i lönesättningen varierar. Det varierar beroende på vilken 

hierarkisk nivå chefen befinner sig på, om chefen är på Verkstaden eller Kontoret, men det 

varierar även mellan individer på samma nivå och avdelning. På Verkstaden framstår det som 

att produktionsledarna har ganska liten handlingsfrihet. De har ett fast ekonomiskt utrymme, 

ett system med gemensamma bedömningsfaktorer och dessutom ska bedömningarna granskas 

av deras egna chefer. På Kontoret kan cheferna välja vilka faktorer de vill belöna, och det 

finns tydligen också möjligheter att påverka det ekonomiska utrymmet.  

Enligt Stewart varierar chefers arbete med hierarkisk nivå, beroende på faktiska 

omständigheter som större eller mindre befogenheter, men också beroende på vilken funktion 

chefen har. Variationer i chefers arbete kan dock också uppstå mellan individer på samma 

nivå och jämförlig funktion. Detta kan bero på att individer tolkar kraven och 

begränsningarna olika (Stewart, 1982, s. 7-8). De skillnader i chefernas handlingsfrihet som 

påvisats i fallstudien kan alltså förklaras dels genom företagets struktur, dvs. att chefer på 

lägre nivåer har mindre befogenheter än chefer på högre nivåer. Den traditionella skillnaden 

mellan arbetare och tjänstemän kan också betraktas som en delförklaring till bl.a. 

användningen respektive icke användningen av system i lönesättningen. Men frågan som 

kvarstår är hur mycket den enskilde chefen egentligen skulle kunna påverka sitt 

handlingsutrymme i lönesättningen?  

 

AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Efter den genomförda fallstudien ter sig arbetet med att sätta lön som ganska komplext. 

Chefen med löneansvar agerar utifrån flera roller i lönesättningssituationen. De krav och 

begränsningar som finns för chefens arbete med att sätta lön varierar beroende på vilken nivå 

chefen befinner sig på i organisationen och medarbetarnas facktillhörighet. En fråga som 

lämnas öppen är i vilken grad de enskilda cheferna själva påverkar sitt handlingsutrymme 

genom att tolka kraven och begräsningarna olika. Gemensamt för alla de intervjuade cheferna 

är dock att lönesättningen framställs som en viktig uppgift som tar mycket tid och energi. 

Många av cheferna säger att det känns viktigt att lönesättningen blir ”rätt”, dvs. att de kan 

motivera för sig själva och medarbetarna varför lönerna ser ut som de gör. I detta 

sammanhang lyfter cheferna fram lönesamtalet som mycket centralt. 
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Fallstudien har också visat att den lönesättande chefen inte ensam sätter lön. 

Lönesättningen kan snarare beskrivas som en process där flera aktörer agerar. Förutom den 

lönesättande chefen deltar personalavdelningen på företaget och de fackliga representanterna i 

processen. För produktionsledarna på Verkstaden kan detta betyda att den bedömning som de 

gjort av medarbetarna inte alltid avspeglas i de löner som blir slutresultatet eftersom deras 

bedömningar bara utgör en del av lönesättningsprocessen. Deras bedömningar granskas av 

högre chefer och personalavdelningen, och i vissa fall förbigås de helt när de lokala 

förhandlingarna med facket resulterat i ett beslut om att dela ut lönepotten generellt, dvs. lika 

mycket till alla. För cheferna på Kontoret är detta problem mindre. De befinner sig högre upp 

i hierarkin och har större handlingsfrihet. Men även dessa chefer är bara en del i det 

”triangeldrama” som lönesättningsprocessen lite tillspetsat kan beskrivas som. Även cheferna 

på Kontoret måste ta hänsyn till personalavdelningens och de fackliga representanternas 

eventuella invändningar.  

Genom fallstudiens resultat kan det konstateras att chefens roll i 

lönesättningssituationen i det undersökta företaget inte är helt självklar. En fråga är emellertid 

huruvida denna fallstudies resultat är unikt för det undersökta företaget, eller om liknande 

resultat skulle uppnås om fler fallstudier genomfördes. För fortsatt forskning är alltså denna 

uppsats övergripande fråga fortfarande intressant, dvs. att undersöka vilken roll lönesättande 

chefer har i lönesättningssituationen. Är lönesättning en process där chefen med löneansvar 

bara är en av flera aktörer? Hur definieras i så fall den lönesättande chefens roll och 

handlingsutrymme i förhållande till de andra aktörerna? Och vilka krav ställer de olika 

aktörerna på chefen? Är dessa krav förenliga eller motstridiga? I det undersökta företaget 

uppger cheferna att lönesamtalet (dvs. det samtal där chefen meddelar vilken ny lön 

medarbetaren ska få och varför) är mycket centralt. Därför vore det också intressant att belysa 

medarbetarnas perspektiv, dvs. vilka krav ställer medarbetarna på den lönesättande chefen, 

och hur påverkar detta chefens agerande?  

Sammanfattningsvis kan följande frågor vara utgångspunkten för fortsatt forskning:  

• Vilken roll har chefen med löneansvar i lönesättningssituationen? 

Är lönesättning en process där chefen med formellt ansvar att sätta lön utgör en av 

flera aktörer? Hur definieras i så fall den lönesättande chefens roll och 

handlingsutrymme gentemot de andra aktörerna? 

• Vilka krav ställs på chefen som sätter lön? Har olika aktörer i lönesättningsprocessen 

olika krav och är dessa i så fall förenliga eller motstridiga? Hur påverkar 

medarbetarnas krav på chefen hans eller hennes agerande i lönesättningssituationen?  
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Bilaga 2. Verkstadsavtalet och tjänstemannaavtalet. 
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