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* Ett stort tack till båda mina handledare som med stor kompetens och engagemang väglett mig genom 

arbetsprocessen.  Ert stöd har varit mycket värdefullt för mig! 

 

SPINDELN I NÄTET I LÖNESÄTTNINGEN 

- CHEFERS UPPLEVELSER, KRAV OCH RESURSER I ARBETET MED 

INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING 
 

Mimmi Rantanen 
 

Syftet med föreliggande undersökning var att öka förståelsen för lönesättande 

chefers arbete och upplevelser av individuell lönesättning. Syftet är att få en 

beskrivande bild av chefers arbete med lönesättning samt undersöka hur 

erfarenhet påverkar chefernas upplevelser av de krav, resurser och 

upplevelser som kommer med arbetet i form av tillit till bedömningssystemet, 

trygghet i att bedöma, tillfredsställelse i arbetet med lönesättning och nöjdhet 

med lönesystemet. Detta undersöktes med hjälp av kvantitativa (enkäter) data 

där urvalet bestod av 196 lönesättande chefer och kvalitativa 

(fokusgruppintervjuer) data där sammanlagt 10 lönesättande chefer deltog. 

Undersökningen genomfördes med en multimetodansats genom en 

tvärsnittsdesign, där undersökningsdeltagarna bestod av lönesättande chefer 

inom ett tjänsteföretag. Resultat av multivariata variansanalyser visade att 

chefer med kortare erfarenhet som chef (<9 år) upplevde mer krav i arbetet, i 

form av svårigheter i lönesamtal, tidskrävande prestationsbedömningar, tid 

till lönesättningsarbetet och svåra arbetsuppgifter, jämfört med chefer med 

längre erfarenhet (≥10 år). När det gäller resurser i arbetet upplevde chefer 

med längre erfarenhet att målen för lönesättningen var tydligare och att de 

hade större medverkan i lönesättningen men mindre socialt stöd från sin chef 

än chefer med kortare erfarenhet. Resultat av hierarkiska multipla 

regressionsanalyser, där krav och resurser användes för att predicera 

chefernas upplevelser av lönesättningen, visade att svårigheter i lönesamtal 

var det krav som uppvisade starkast negativa samband med samtliga 

upplevelser, medan tydliga mål, tydliga lönekriterier och egen medverkan i 

lönesättningen var de resurser som uppvisade positiva samband med flest 

upplevelser av lönesättningen. Resultaten från intervjuerna visade att chefer 

upplevde att lönesättning kräver mycket arbete, är tidsödande och att det 

förbestämda löneutrymmet begränsar dem i sitt arbete. Fler studier behövs för 

att vidare undersöka chefers viktiga arbete och roll i lönesättningen och 

undersöka vilka upplevelser som följer med arbetet då lönesättande chefer är 

bärare av lönesystemet. 

 

Nyckelord: Individuell lönesättning, chefers upplevelser, krav, resurser i 

lönesättningsarbete, lönesättande chef, erfarenhet som lönesättande chef 

 

Individuell lönesättning har blivit allt vanligare som lönesättningsform såväl internationellt 

(Hellgren, Falkenberg, Malmrud, Eriksson & Sverke, 2017; Pfeffer, 1997) som på den svenska 

arbetsmarknaden där individen kan påverka sin lön genom sitt arbetsutförande och 

arbetsresultat (Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005). Under 1980-talet skedde en 

successiv förändring från den centrala lönebildningen där både centrala avtal förekom och lokal 

lönebildning där det fanns inslag av individuell lönesättning. Från 1990-talet gick utvecklingen 

från en centraliserad till en mer decentraliserad lönebildning där lönerna sattes mer lokalt, 
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verksamhetsnära (Hellgren et.al., 2017). Den individuella lönesättningen, där lönerna sätts 

lokalt, har betydelse som belöningsmodell då det antas finnas en länk mellan tidigare och 

framtida prestationer samt att organisationer kan attrahera och behålla anställda (Nyberg, Pieper 

& Trevor, 2016). Individuell lönesättning handlar om lönehöjningar som baseras på resultat av 

arbetsinsats och definieras här som den lönehöjning som individen får baserat på grundlön och 

tidigare arbetsprestation. Individuell lönesättning är anpassad till individen, differentierad 

mellan anställda och skildrar individens resultat och åstadkomna mål i arbetet (Collberg & 

Viggósson, 2004). Denna typ av lönesättning har successivt ersatt tariffsystemet där ålder, 

utbildning, befattning och tjänstetid var de faktorer som bestämde lönen. I det individuella 

avtalssystemet sker lönebildningen lokalt där varje enskild organisation bestämmer hur 

löneutrymmet ska fördelas. Medlingsinstitutets årsrapport (2016) visar att lokal lönebildning är 

vanligare inom offentlig sektor, medan central lönebildning är vanligast bland 

kollektivanställda i privat sektor. Rapporten visar att den individuella och lokala lönesättningen 

får större inflytande på arbetsmarknaden, 2016 omfattades cirka 60 procent av yrkesverksamma 

av någon form av individuell lönesättning (Medlingsinstitutet, 2016). Inom den privata sektorn, 

och då främst för tjänstemän och akademiker, har lönerna länge varit individuellt baserade 

(Granqvist & Regnér, 2014). Anledningen till att individuell lön tillämpas är att många 

arbetsgivare och fackliga organisationer menar att det ska leda till bättre arbetsutförande och 

därmed bättre effektivitet för organisationer (Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 2002). 

 

En förutsättning för att individuell lönesättning ska fungera, det vill säga kunna bidra till högre 

motivation och bättre prestation, är att anställda måste förstå på vilka grunder de bedöms och 

att de upplever att lönen speglar deras arbetsresultat (Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 

2002). Detta innebär att lönesättande chefer har en central roll för att individuell lönesättning 

ska fungera, vilket kräver att de känner tillit till bedömningssystemet, att de känner sig trygga i 

sin roll, att de upplever tillfredsställelse i lönesättningsarbetet och att de är nöjda med 

lönesystemet. Individuell lönesättning bygger på antagandet att lönehöjningar som baseras på 

hur väl individer utför sitt arbete kan bidra till ökad motivation i arbetet – och att lönen därmed 

fungerar som ett styrmedel för att främja verksamheten (Eriksson, Göransson & Sverke, 2011; 

Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 2002; Neu, 2006). Lönesättande chefer är bärare av 

lönesystemet, vilket gör det betydelsefullt att chefer upplever sitt arbete som meningsfullt för 

att organisationer ska få positiva utfall. 

 

Lönesättningsarbetet innehåller flera krav. Bland annat ska chefer bedöma prestationer, 

differentiera anställda, kommunicera lönehöjningen eller utebliven sådan i lönesamtal, ge 

återkoppling på utfört arbete, hantera eventuella frustationer i lönesamtalet och fördela 

löneutrymmet till medarbetarnas nya löner (Neu, 2006; Neu Morén, 2011; Karlström & Regnér, 

2017). Arbetet med lönesättning kan även innehålla flera olika resurser så som socialt stöd i 

lönesättningsarbetet från chef och kollegor, tydliga lönekriterier och mål samt inflytande och 

egen medverkan över lönesättningsarbetet. En teoretisk modell som gör en distinktion mellan 

olika krav och resurser i arbetet är krav–resurs-modellen (the job demands–resources [JD–R] 

model; (Bakker & Demerouti, 2007; Bakker, Demerouti & Euwema, 2005)). Enligt denna 

modell antas olika krav i arbetet leda till ökad påfrestning vilket får en negativ inverkan på 

organisatoriska utfall, medan resurser i arbetet kan dämpa de upplevda kraven, bidra till ökad 

arbetsmotivation och därmed förbättra organisatoriska utfall (Bakker & Demerouti, 2007). För 

lönesättande chefer kan resurserna i arbetet vara att få stöd och hjälp från överordnade chefer 

och chefskollegor samt ha tydliga, välutvecklade mål och lönekriterier, vilket kan underlätta 

arbetet med att föra svåra lönesamtal och göra prestationsbedömningar (Karlström, 2016; 

Granqvist & Regnér, 2005). Därutöver krävs det att chefer får tydliga ramar och policys att 
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arbeta utifrån från ledningen för att avgöra hur arbetsinsatser ska bedömas och vad som ska 

utgöra en bra prestation (Karlström & Regnér, 2017). 

 

Om chefer har krav som upplevs hanterliga tillsammans med adekvata resurser i arbetet, kan 

detta möjligtvis främja positiva upplevelser av lönesättningen. Kraven och resurserna i chefers 

arbete bör således forma upplevelsen av lönesättning. Erfarenheten i lönesättningsarbetet hos 

chefer bör forma hur de upplever kraven som finns i arbetet, det vill säga huruvida de har kort 

eller lång erfarenhet av arbetet med lönesättning. På motsvarande sätt kan tillgången till resurser 

i arbetet med lönesättningen variera mellan chefer med kortare respektive längre erfarenhet av 

lönesättning. Chefer utvecklas i arbetet med erfarenhet och träning, det är därför betydelsefullt 

att nyanställda chefer får kompetensutveckling och stöd i arbetet. Chefer med lång erfarenhet 

kan möjligtvis ha positiva upplevelser av lönesättningen, medan de som har kort erfarenhet 

känner sig mer osäkra (Karlström & Regnér, 2017). 

 

Tidigare forskning kring lönesättande chefer har behandlat chefers erfarenheter och arbete med 

individuell lönesättning såsom differentiering, löneutrymme, lönesamtal och prestations-

bedömningar samt vilka organisatoriska förutsättningar som finns att tillgå (Alsterdal & 

Wallenberg, 2009; Collberg & Viggósson, 2004; Karlström, 2006; Karlström & Regnér, 2017; 

Neu, 2006). Det saknas dock forskning kring chefers upplevelser av arbetet med lönesättning, 

såsom tillit till systemet, hur trygga de är i att bedöma, tillfredsställelse med arbetet och hur 

nöjda de upplever sig vara med lönesystemet. Denna masteruppsats ämnar därför till att bidra 

till ökad förståelse för chefers upplevelser av arbetet med lönesättningen. 

 

Individuell lönesättning 

I individuell lönesättning sätts lönen efter den anställdes prestation i arbetet. Lönehöjningen 

sker årligen i lönerevision vid lönesamtal med lönesättande chef, där den anställde får en 

procentuell ökning av grundlönen av det arbetsresultat som individen åstadkommit 

(Arbetsgivarverket, 2016). Förutom att lönen kan baseras på prestation kan den även baseras 

på individens samarbetsförmåga, ansvar, kompetens, uppgifternas svårighetsgrad, förmåga att 

ta initiativ samt färdigheter och idérikedom (Granqvist & Regnér, 2014). Tidigare forskning 

har visat att anställda inte bara tycks föredra individuell lönesättning (Andersson Stråberg, 

Sverke, Hellgren, & Näswall, 2005) utan även att individuell lönesättning hänger samman med 

att mer arbete blir utfört vilket kan få positiva konsekvenser för upplevelser av lönesättning 

(Jenkins, Gupta, Mitra & Shaw, 1998). 

 

Individuell lönesättning utgår från att det finns en tydlig koppling mellan lönesättning och den 

anställdes prestation i förhållande till organisationens uppsatta mål. Arbetsgivaren kan därmed 

koppla arbetsinsatser till löneutvecklingen och använda lönen som ett styrmedel för att 

stimulera de anställda (Danielsson & Regnér, 2013). Med lönen vill arbetsgivaren belöna de 

som presterat bättre i arbetet, belöna de beteenden som är önskvärda för organisationen och ge 

incitament för framtida arbetsprestationer (Neu Morén, 2011). Förhoppningen är således att de 

anställda ska bli mer motiverade till att prestera bättre, och då få en större lönehöjning. 

Löneformen förutsätter dock att anställda har ett resultatfokus, bryr sig om organisationens 

framgång och har viljan till att utveckla sin kompetens (Norén, 2001). Tidigare forskning har 

visat att individuell lön ger ökade möjligheter för anställda att utvecklas, att de förbättrar sitt 

arbete och höjer sin motivation i arbetet (Green & Heywood, 2008). Monetära incitament ger 

mening i form av status och erkännande och det fyller behovet av att individer behöver pengar 

och genom den individuella lönesättningen kan individen själv reglera sitt beteende för att få 

hög lönehöjning (Jenkins, Gupta, Mitra & Shaw, 1998). 
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Löneutrymmet till lönehöjningarna förhandlas fram i löneavtal mellan arbetsgivarorganisation 

och arbetstagarorganisation och är grunden till lönesättningen. Chefer får sedan en så kallad 

pott från ledningen, exempelvis två procent, som de ska fördela bland de anställda inom sin 

enhet. Ibland kan dock löneutrymmet bestå av sifferlösa avtal där löneutrymmet beslutas på 

lokal nivå, utan att centrala parter har varit delaktiga i beslutet (Granqvist & Regnér, 2014). En 

av de större utmaningarna i chefers arbete med lönesättning består av det begränsade 

löneutrymmet, vilket gör arbetet med att differentiera problematiskt då det finns ett litet belopp 

att fördela ut (Alsterdal & Wallenberg, 2009; Arbetsgivarverket, 1997; Collberg & Viggósson, 

2004; Karlström, 2016; Karlström & Regnér, 2017; Neu, 2006; Neu Morén, 2011). 

 

Chefers arbete med individuell lönesättning 

Lönesättande chefer är vanliga chefer och har således de arbetsuppgifter och ansvar som 

kommer med rollen att vara chef. Arbetet med lönesättning är ett arbete utöver de vanliga 

chefsuppgifterna. Chefers arbete med lönesättning är viktig då det är de som ska utveckla 

verksamheten, få med sig sina anställda på de nya verksamhetsmålen, lönesätta sina anställda 

(Alsterdal & Wallenberg, 2009) och verka för att lönebildningen är framgångsrik och 

tillförlitlig (Arbetsgivarverket, 2016). Chefer har också till uppgift att bedöma prestationer och 

hålla lönesamtal. Det är chefers ansvar att fatta de avgörande besluten kring lönesättning då de 

antas ha mest insyn kring varje anställds förmåga, uppgifter och insatser i arbetet (Neu, 2006). 

Utifrån fördefinierade kriterier gör chefer prestationsbedömningar av de anställda som fungerar 

som underlag för lönerevisionen (Blomskog, 2013). För att kunna värdera varje arbetsresultat 

kräver det dock att chefer har kännedom om varje anställds kompetens, färdigheter och 

framförallt prestationer. Eftersom anställda är olika och därmed skiljer sig i arbetsprestationer 

är det menat inom individuell lönesättning att chefer ska differentiera lönehöjningarna mellan 

hög- och lågpresterande, de ska urskilja vem som presterar bättre/ sämre och ge en motsvarande 

ersättning i lönehöjning (Blom, 1999). Detta leder till ökad lönespridning inom organisationer 

(Karlström & Regnér, 2017; Neu Morén, 2011). Differentieringen mellan anställda och deras 

prestationer och lön kan vara en fördel till organisationen genom att de signalerar att vill 

rekrytera och behålla anställda som är högpresterande (Gerhart & Rynes, 2003). Om en hög 

lönehöjning har skett för en anställd måste chefer kompensera det genom att ge en lägre höjning 

för någon annan (Collberg & Viggósson, 2004). De faktiska lönehöjningarna ger i praktiken 

små skillnader bland anställda, vilket kan leda till otydliga samband mellan lön och arbetsinsats 

och i sin tur påverka lönesättningen negativt (Karlström & Regnér, 2017). Detta blir till en 

utmaning eftersom chefer strävar mot att få en legitim lönesättning. För att lönen ska fungera 

motiverande kan chefer tydligt förklara sambandet mellan prestation och lön och föra en dialog 

med den anställde kring den åstadkomna arbetsinsatsen (Granqvist & Regnér, 2014). För att 

skapa bra förutsättningar bör chefer i samtal med den anställde diskutera igenom arbetets olika 

aspekter, så att den anställde kan förbättra sin arbetsinsats och därigenom löneutvecklingen 

(Neu, 2006). 

 

Allt detta ställer krav på chefer som ska hantera lönesättningen och stimulera anställdas 

prestationer genom lönen (Karlström & Regnér, 2017). För att hantera lönesättningens 

utmaningar behöver de känna sig kompetenta och ha goda förutsättningar i arbetet. Hanteringen 

av lönesättningen bör även bero på huruvida lönesättande chefer har kort eller lång erfarenhet 

av arbetet. Som lönesättande chef är erfarenhet viktigt för att kunna göra tillförlitliga 

prestationsbedömningar, kunna samtala om och motivera för lönehöjningen. Eftersom 

lönesättande chefer är bärare av lönesystemet och ska få lönesättningen att fungera, krävs det 

att cheferna upplever sig trygga, känner tillit, tillfredsställelse och är nöjda med lönesystemet 

och lönesättningsarbetet. Dessa upplevelser för cheferna är viktiga eftersom de ska se till att de 

anställda förblir motiverade i arbetet samt att cheferna bär ansvaret för lönesystemets legitimitet 
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gentemot ledningen, anställda och för organisationens anseende utåt. Lönesättande chefer har 

därför en central roll och är spindeln i nätet i lönesättningen. 

 

Chefers upplevelser av lönesättning 

För att chefer ska lyckas med lönesättningsarbetet är det viktigt att de har positiva upplevelser 

av det. En viktig faktor är att de behöver känna tillit till prestationsbedömningssystemet för att 

få arbetet att kännas meningsfullt och legitimt. Eftersom den individuella lönesättningen är 

komplex med kriterier, bedömningar, samtal och värderingar är det viktigt att lönesättnings-

processen är tydlig (Alsterdal & Wallenberg, 2009). Resultat från tidigare studier har visat att 

chefer sinsemellan försöker skapa tillit genom att diskutera definitioner och sina uppfattningar 

av bedömningssystemet (Neu, 2006). Att chefer känner tillit till prestationsbedömnings-

systemet är väsentligt för att arbetet med prestationsbedömningarna ska upplevas som 

tillförlitliga och reliabla. Hur chefer upplever arbetet med lönesättningen är således viktigt för 

hela organisationen, då en negativ bild av lönesättningen möjligtvis kan, indirekt, påverka de 

anställda (Karström & Regnér, 2017). Tillit till bedömningssystemet kan ökas genom att chefer 

samtalar om vad som är ett bra arbetsresultat, då det ger en samsyn kring vilka prestationer som 

ska premieras (Neu, 2006; Alsterdal & Wallenberg, 2009; Karlström & Regnér, 2017). Rutiner 

och tydligt uttryckta mål för arbetsresultat är således en förutsättning för att chefer ska känna 

tillit till bedömningssystemet (Alsterdal & Wallenberg, 2009). 

 

En annan central faktor som speglar chefers upplevelser i arbetet är trygghet i att bedöma. 

Tryggheten i rollen bör framförallt finnas när de förklarar på vilka premisser, kriterier de har 

gjort bedömningen på samt när de förmedlar den tilltänkta lönehöjningen eftersom dialogen 

upplevs som problematisk (Neu Morén, 2011). I chefsrollen är tryggheten betydelsefull 

eftersom chefer måste våga differentiera anställdas prestationer och därmed sätta olika 

lönehöjningar för sina anställda. När chefer ska meddela lönehöjningar till sina underställda 

behöver de kunna uppleva sig säkra på den bedömning som gjorts samt ha skicklighet och 

kompetens kring hur de ska kommunicera lönehöjningen, eftersom bedömningen inte alltid är 

överensstämmande mellan chef och anställd (Neu, 2006). Det finns en del forskning som 

antyder att chefer överlag tycker att det är lätt att bedöma prestationer (Arbetsgivarverket, 1997; 

Karlström & Regnér, 2017). 

 

Tillfredsställelse med arbetet är ytterligare en viktig upplevelseaspekt för chefer. Eftersom 

lönesättning kan påverka många olika utfall hos organisationen och de anställda är det 

betydelsefullt att chefer känner sig nöjda med arbetet som utförs. Från flera 

chefsundersökningar framkommer blandade upplevelser av tillfredsställelse med arbetet som 

lönesättande chef. Några chefer är positivt inställda till lönesystemet, ser det som ett medel att 

komma anställda närmare och några chefer uppfattar lönesamtalet som roligt och ser fram emot 

att få prata om hur arbetet går (Karlström & Regnér, 2017; Neu, 2006). Andra chefer upplever 

tillfredsställelsen i arbetet som låg, då de inte kan premiera goda arbetsinsatser eftersom 

löneutrymmet inte, enligt cheferna, tillåter tillräckliga lönehöjningar vilket gör lönesystemet 

otydligt (Collberg & Viggósson, 2004; Karlström & Regnér, 2017; Neu, 2006; Neu Morén, 

2011). Det praktiska arbetet med lönesättning upplevs vara svårt, men mer utbildning kring 

hantering och bemötande kan hjälpa cheferna att känna mer tillfredsställelse i arbetet (Neu 

2006; Karlström & Regnér, 2017). I arbetet med lönesättning är det viktigt att cheferna får 

information om löneutrymmet, ramarna och riktlinjerna för lönesättningen samt att de får stöd 

från överordnad chef och HR (Karlström & Regnér, 2017). 

 

Nöjdhet med lönesystemet är en annan viktig upplevelseaspekt för chefernas arbete. Chefer 

som upplever systemet positivt och tydligt, där de kan ge lön för utfört arbete är troligtvis mer 
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nöjda. Den begränsade lönepotten medför att vissa chefer inte anser att det finns ett samband 

mellan arbetsresultaten och lönerna då cheferna inte kan belöna den utförda arbetsinsatsen 

(Karlström & Regnér, 2017; Neu, 2006). Det individuella lönesystemet utgår ifrån att varje 

verksamhetsområde får en liten lönepott fördelad till sig från ledningen, vilket gör att 

lönesättningen ibland upplevs som ett ”nollsummespel” (Collberg & Viggósson, 2004). 

Cheferna vill vara delaktiga när löneutrymmet fastställs och forskning har visat att 

lönesättningen behöver ingå i organisationens övergripande planering vilket kan öka chefernas 

nöjdhet med lönesystemet (Alsterdal & Wallenberg, 2009; Collberg & Viggósson, 2004). 

Lönesättande chefer anser att det individuella lönesystemet är ett bra verktyg för att styra och 

leda sitt verksamhetsområde samt att det möjliggör för en god kontakt med sina anställda 

(Collberg & Viggósson, 2004).  

 

Krav och resurser i arbetet med lönesättning 

Arbetet med lönesättning innehåller en del krav så som lönesamtal och prestationsbedömningar 

som chefer måste göra. Det finns även resurser i arbetet så som lönekriterier, mål och 

möjligheten till inflytande över lönesättningen som kan hjälpa cheferna i arbetet. För att förstå 

chefernas arbetssituation med de krav och resurser som följer med arbetet kan krav-resurs-

modellen tillämpas eftersom modellen utgår från att alla typer av yrken har sina specifika krav 

som är påfrestande för individen och kan bestå av psykologisk, emotionell och/ eller fysisk 

karaktär (Bakker & Demerouti, 2007). Modellen kan användas för att förstå en rad olika yrken 

och arbetssituationer för att förbättra de organisatoriska utfallen. Hög arbetsbelastning, 

tidspress och emotionellt krävande samtal (så som lönesamtal) är några exempel på krav. Krav 

i arbetet behöver inte enbart vara negativt, utan de kan också höja en individs prestation, men 

när individen inte får vila utvecklas de till stressorer. Resurser i arbetet kan också bestå av 

fysiska, psykiska och organisatoriska aspekter som hjälper individen att nå målen i arbetet, 

minskar upplevelsen av kraven samt de fysiska och psykiska kostnaderna som följer med 

kraven. Resurser i arbetet så som hjälp med att nå arbetsmål, stöd, återkoppling och egen 

medverkan underlättar för lärande, kompetensutveckling och personlig utveckling (Bakker & 

Demerouti, 2007). Meningsfulla och tillfredsställande arbeten utgörs av att olika kompetenser 

kan utnyttjas och där individer ser arbetsresultatet samt att det arbete som utförs har betydelse 

för andra individer (Hackman & Oldham, 1980). Det är därav viktigt att adekvata resurser finns 

tillgängliga för att cheferna ska uppleva tillfredsställelse i arbetet som lönesättande chef.  Krav-

resurs-modellen utgår ifrån att det finns två processer som kan leda till utmattning respektive 

engagemang. Den första processen utgörs av att för höga prestationskrav kan leda till att 

individens psykiska och fysiska resurser försämras vilket leder till utmattning. Den andra 

processen handlar om motivation, där individen får resurser i arbetet vilket kan stimulera 

arbetsmotivationen, prestationen och ge engagemang i arbetet. De två processerna är motsatta 

varandra, där den första leder till minskad energi medan den andra till ökad energi (Bakker & 

Demerouti, 2007). 

 

Krav i arbetet med lönesättning 

Ett av de mest påtagliga kraven i arbetet som lönesättande chef är att hålla i lönesamtal. Den 

individuella lönesättningen ställer höga krav på chefer i arbetet att förmedla information till de 

anställda, ha klara kriterier för lönesättningen och lönesamtal som är noggrant planerade i 

förväg (Pfeffer, 1997). I lönesamtalet ska chefer förklara och klargöra bedömningen som gjorts 

och hur beslutet om lönehöjningen har tagits. Chefer ska även ge återkoppling på 

arbetsresultaten under det gångna året (Granqvist & Regnér, 2014; Karlström, 2016). 

Lönesamtalet ska vara en dialog där både chef och anställd ska ge sin skildring av vad som 

åstadkommits i arbetet (Granqvist & Regnér, 2014). Inför lönesamtalen ska chefer göra en 

sammanlagd värdering av alla anställdas enskilda prestationer mellan de två senaste 
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lönerevisionerna. Chefer genomför oftast två lönesamtal, ett där de förklarar den bedömning 

som de gjort, där den anställde kan komma med synpunkter och ett samtal där lönehöjningen 

ges, vilket oftast är ett meddelande. Beslutet om ny lön för alla anställda baseras på den 

sammanlagda värderingen av arbetsprestationerna (Blomskog, 2013). Många studier har visat 

att lönesamtal är svårt och till och med den svåraste arbetsuppgiften i lönesättningen (Alsterdal 

& Wallenberg, 2009; Collberg & Viggósson, 2004; Karlström & Regnér, 2017; Neu, 2006; Neu 

Morén, 2011). Det begränsade löneutrymmet kan skapa otrygghet i arbetet med 

bedömningarna, eftersom chefer inte har möjlighet att ge den lönehöjning som motsvarar de 

prestationsbedömningar som gjorts. När de anställda upplever bedömningarna som felaktiga 

kan detta skapa frustationer och ilska hos dem, vilket är något som chefer behöver kunna 

bemöta i lönedialogen med de anställda (Karlström & Regnér, 2017; Neu, 2006). Det svåraste 

lönesamtalet är med de som presterat utomordentligt bra men inte får en lönehöjning som 

motsvarar arbetsinsatsen, jämfört med samtal där chefer ska förklara att det inte blir någon 

lönehöjning på grund av dålig prestation (Karlström & Regnér, 2017). Svårigheterna i 

lönesamtalen innefattar även att hantera det missnöje som kan uppstå över lönehöjningen, där 

chefer behöver hantera reaktioner, förväntningar och många olika känsloyttringar från de 

anställda. Detta ställer krav på att chefer kan ge skäl för och tydligt motivera lönesättningen 

efter den bedömning som de gjort (Neu, 2006). Kravet på chefer i lönesamtalet blir således hur 

de agerar i dialogen för att lönesättningen ska upplevas som tillförlitlig och tas emot väl av den 

anställde (Karlström, 2016). Kommunikationen i lönesamtalet är svårast, det vill säga hur de 

ska förmedla löneläget och lönehöjningen på ett tydligt sätt så att den anställde förstår (Neu, 

2006). Ytterligare en utmaning i lönesamtalen är hur cheferna ska hantera de anställda som 

befinner sig på den lägre nivån av löneskalan för att få de att uppleva att lönen är rättvis 

(Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005). Ambitionen och viljan att göra mer än att bara 

förklara den lönehöjningen och anledningen till den finns hos cheferna, de har en vilja att ge 

högre lön men har inte förutsättningar eller påverkansmöjlighet till det vilket försvårar arbetet 

i lönesamtalen (Alsterdal & Wallenberg, 2009; Karlström & Regnér, 2017; Neu Morén, 2011). 

Trots att lönesamtalet är svårt anser chefer att de är viktiga att göra och att lönesamtalen är det 

mest betydelsefulla verktyget för att kunna förbättra verksamheten (Alsterdal & Wallenberg, 

2009; Karlström & Regnér, 2017). Lönesamtalen kan vara mycket svåra och påfrestande vilket 

resulterar i att cheferna blir uttömda på energi och därför måste vila i några dagar efter att alla 

samtal har hållits (Karlström & Regnér, 2017). I och med att lönesamtalen är påfrestande bör 

detta ha ett negativt inflytande på chefernas upplevelser av tillit till 

prestationsbedömningssystemet, trygghet i att bedöma, tillfredsställelse med arbetet som 

lönesättande chef och nöjdhet med lönesystemet. Lönesamtalen kan för chefer ses som ett 

emotionellt krav och tidigare forskning har visat att emotionella krav leder till minskad 

tillfredsställelse i arbetet (Wang, Yin & Huang, 2016). 

 

Ett annat krav i lönesättningen är att bedöma prestationer och lönesätta anställda. Detta upplevs 

inte vara lika svårt som att hålla lönesamtal, men bedömningarna är mycket tidskrävande då 

samtliga anställdas prestationer under det gångna året ska ses över inför lönesättningen. Chefer 

bedömer om prestationen utförts på ett tillfredsställande sätt (Neu, 2006) och kommer med 

förslag till höjning av grundlönen i relation till resultatet som uppnåtts i arbetet 

(Arbetsgivarverket, 1997). Prestationsbedömningar ska baseras på organisationens 

förutbestämda lönekriterier (Stråberg, 2010). Utifrån kriterierna bedöms varje anställds 

prestation för att sedan jämföra alla anställda emellan och avgöra hur mycket varje anställd ska 

få i lönehöjning. För att kunna göra väl avvägda värderingar av de anställdas prestationer krävs 

att det finns tydliga och lämpliga kriterier (Blomskog, 2013) samt att bedömningarna utförs på 

ett kvalitativt sätt för att den individuella lönesättningen ska bli framgångsrik 

(Arbetsgivarverket, 1997). Chefer behöver också ta ställning till antalet bedömningsfaktorer 
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och vilka faktorer såsom prestationsbaserade och/eller beteendemässiga som ska väga tyngst i 

bedömningen (Gerhart & Rynes, 2003). Chefer behöver vara närvarande och ha rätt kompetens 

för att bedömningarna ska bli trovärdiga och korrekt utförda (Alsterdal & Wallenberg, 2009). 

Chefer ska besluta vilka arbetsinsatser som ska värderas och som därmed ska ha betydelse för 

organisationen samt vad som ska avgöra en god prestation (Andersson-Stråberg, Hellgren & 

Sverke, 2005). En bra prestation inom det individuella lönesystemet kan anses utgöra huruvida 

de organisatoriska målen har uppnåtts och därigenom avgöra om arbetsprestationen ska ha 

betydelse för löneutvecklingen. Arbetet med prestationsbedömningarna är tidskrävande då 

information behöver samlas in kring varje anställds olika delprestationer i arbetet och cheferna 

behöver gå igenom vilka delprestationer som ska väga tyngst inför lönesättningen. De olika 

delprestationerna slås samman till en totalprestation under året som bedöms, vilket ligger till 

grund för lönehöjningen (Blomskog, 2013). För att kunna fatta bra beslut kring vilka 

prestationer som gjorts krävs det att chefer har daglig kontakt med anställda och ”uppsyn” över 

det arbete som utförs i organisationen. Cheferna behöver därmed samla information kring alla 

arbetsinsatser under hela året (Blomskog, 2013; Neu, 2006). Arbetet med 

prestationsbedömningarna är tidskrävande, eftersom cheferna vill göra rättvisa bedömningar 

och fördela löneutrymmet så bra som möjligt. Tiden för arbetet räcker inte alltid till, vilket gör 

att cheferna måste ta med sig arbetet hem (Karlström & Regnér, 2017). Tidskrävande arbete 

utgör ett krav, vilket kan ha en negativ inverkan på upplevelserna av lönesättning, då cheferna 

inte ges kontroll över sin egna arbetstid (Bakker, Demerouti & Euwema, 2005). 

 

Ytterligare en utmaning i chefers arbete är att få tillräckligt med tid för att arbeta med 

lönesättning. Arbetet med lönesättning och lönesamtal tar mycket tid och främst allt 

förberedelsearbete inför lönesamtalen. Då prestationsbedömningarna tar mycket tid i anspråk 

för chefer behöver de få tid avsatt för enbart lönesättningsarbetet (utöver alla andra 

chefsuppgifter). Chefsundersökningar visar att lönesamtal upplevs ta mycket tid, men att chefer 

trots detta hellre vill ha individuell lönesättning än att arbeta efter centrala lönetariffer 

(Alsterdal & Wallenberg, 2009; Karlström & Regnér, 2017; Neu, 2006). Chefer ägnar mycket 

tid och kraft åt att få lönesamtalen betydelsefulla och ser till att det finns mycket tid för dialog, 

trots den förbestämda och begränsade lönehöjningen som ges (Alsterdal & Wallenberg, 2009; 

Karlström & Regnér, 2017). Många chefer anser dock att tiden som är avsatt för 

lönesättningsarbetet inte räcker till för att klara av arbetet (Karlström & Regnér, 2017). Även 

arbetet med prestationsbedömningarna tar mycket tid i anspråk då cheferna vill göra korrekta 

bedömningar genom att diskutera de bedömningarna de gjort, gå igenom poängsystemet och 

vad den högsta möjliga poängen ska innebära för att därigenom förbättra lönesystemet. 

Uppfattningen är att det finns ett ”rätt” sätt att göra bedömningarna på, vilket innebär att 

bedömningarna också kan innehålla ”fel”, detta försöker cheferna undvika genom att tillägna 

mycket tid åt dem (Neu, 2006). För att göra reliabla bedömningar och belöna de som tillfört 

mest till verksamheten lägger cheferna ner mycket tid på det, där de till och med arbetar hemma 

på kvällar för att få bedömningarna rättvisa (Neu Morén, 2011). Många studier visar på att 

arbetet tar mycket tid och chefer ställer sig frågande till om deras arbete är värt något då 

lönehöjningarna ändå blir små (Collberg & Viggósson, 2004; Karlström & Regnér, 2017; Neu, 

2006). Chefer önskar mer tid till att föra samtal med anställda och menar att goda, kvalitativa 

samtal ska få ta tid att utföra (Karlström & Regnér, 2017). Tidsbrist är en utmaning i arbetet 

som kan ha en negativ inverkan på chefernas upplevelser av lönesättning. En ogynnsam 

arbetsmiljö där det finns otillräckligt med tid kan bidra till missnöjdhet i arbetet (Bakker & 

Demerouti, 2007). 

 

En av utmaningarna i arbetet för chefer är arbetsbelastningen, det vill säga att arbeta under 

tidspress och att ha svåra arbetsuppgifter. I arbetet som chef finns det fler arbetsuppgifter än de 
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som ingår för lönesättningen som även de kan vara tidskrävande. Arbetsuppgifterna kan vara 

komplexa att utföra för cheferna och det föreligger utöver det också en tidspress att hinna med 

arbetsbördan. För det mesta upplever inte cheferna att arbetet kring lönesättning är värt besväret 

(Alsterdal & Wallenberg, 2009). Chefer menar att det finns flera anledningar att 

lönesättningsarbetet oftast blir tidspressat, däribland nämns att verksamhetsplanering och 

budgetarbete kan ske samtidigt med lönerevisionen. Det tidspressade schemat gör att cheferna 

ibland inte hinner med alla arbetsuppgifter eller att de behöver arbeta på övertid (Karlström & 

Regnér, 2017). I en studie bland mellanchefer rapporterar de att tidspress på grund av ökad 

arbetsbörda är en av de mest utmanande aspekterna av chefsrollen (Floyd, 2016).  

 

Resurser i arbetet med lönesättning 

För att chefer ska kunna hantera arbetet med lönesättningen kan organisationer stödja de genom 

att tillgodose bra stödfunktioner såsom träning, utbildning och möjlighet till att diskutera kring 

lönesättningen. En tydlig dialog och ömsesidig syn på lönesättningen genom organisationens 

alla nivåer kan underlätta arbetet för chefer (Karlström, 2016). Utöver organisationens tydlighet 

kring lönesättning behöver chefer resurser såsom socialt stöd, tydliga lönekriterier, tydliga mål, 

inflytande och möjlighet till att påverka arbetet. 

 

En resurs för chefer är att få stöd från sin överordnade chef. Socialt stöd och återkoppling från 

sin chef ökar sannolikheten för att cheferna prestera bra i sitt arbete och uppnår sina arbetsmål 

(Bakker & Demerouti, 2007). Bakker, Demerouti och Euwema (2005) fann i sin forskning att 

arbetsbelastning och fysiska och känslomässiga krav inte resulterade i hög påfrestning om 

individen upplevde autonomi, hade fått feedback, hade socialt stöd och om de hade en bra 

relation med sin chef. Om chefer kan få stöd och har en bra relation till sin överordnade chef 

kan arbetskravens inverkan dämpas genom att chefer får praktisk hjälp och emotionellt stöd i 

arbetet (Bakker, Demerouti & Euwema, 2005). Detta borde även bidra till chefers upplevelser 

av att de är trygga i att bedöma och upplever tillfredsställelse i arbetet med lönesättningen. En 

del forskning har dock visat att chefer vanligtvis har för lite stöd i sitt bedömningsarbete 

(Alsterdal & Wallenberg, 2009) samt att de inte får de resurser som behövs för att kunna 

förbereda sig på ett bra sätt inför lönesättningens utmaningar (Stråberg, 2010). Chefer stämmer 

av sina bedömningar med överordnade chefer för att få en så objektiv bild som möjligt samt för 

att kontrollera att andra bedömningar inom organisationen inte skiljer sig åt för mycket. 

Avstämningen med överordnade chef upplevs vara tvetydig, då den kan stödja chefer men också 

skada tilliten till systemet och underminera chefers egen förmåga (Neu Morén, 2011; Neu 

Morén & Eriksson Lindvall, 2013). Negativa konsekvenser av organisationers politik och 

ledning kan styras och minskas när arbetsklimatet omges av förtroende och socialt stöd. Chefer 

kan därmed få ökat förtroende och uppleva sig nöjda med arbetet (Vigoda-Gadot & Talmud, 

2010). 

 

Socialt stöd från chefskollegor har visat sig vara det mest betydelsefulla stödet för lönesättande 

chefer i arbetet och kan fungera som buffert för krav och mot utmattning (Bakker, Demerouti 

& Euwema, 2005; Karlström & Regnér, 2017). Stöd från chefskollegor kan hjälpa till att få 

arbetet utfört i tid och kan därmed lindra arbetsbelastningen och ansträngningen (Karlström & 

Regnér, 2017). Tidigare forskning antyder att samtalsgrupper där lönesättande chefer kan 

diskutera arbetet är ett bra stöd för dem (Neu, 2006). Lönesättande chefer vill ha mer stöd och 

samtal kring lönesättningsarbetet och framförallt kring lönesamtalen. Chefer efterfrågar också 

stöd i hur man bedömer en bra arbetsprestation (Alsterdal & Wallenberg, 2009). I arbetet med 

lönesamtalen vill chefer ha mer stöd och kunskaper i hur de ska uppträda och behandla sina 

anställda, detta anser de vara ett av de svåraste momenten, då missnöje förekommer i samtalen 

kring lönehöjningen (Karlström & Regnér, 2017). En tidigare studie har visat att stressorer och 
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socialt stöd står för 58% av variansen för hur tillfredsställda individer är med arbetet (Kuvaas 

& Dysvik, 2010). Socialt stöd bör därmed hänga samman med tillfredsställelse i arbetet med 

lönesättningen. 

 

En annan viktig resurs är tydliga lönekriterier som kan underlätta arbetet med 

prestationsbedömningarna och spara cheferna tid i arbetet (Alsterdal & Wallenberg, 2009; 

Karlström, 2016; Norén, 2001). Genomarbetade och begripliga kriterier som är baserade på 

verksamhetens mål kan bidra till att chefers arbete förenklas (Karlström, 2016). Lönekriterier 

används för att bestämma vad lönehöjningarna ska utgå ifrån (Karlström, 2016). Hur många 

kriterier som ska ligga till grund för bedömningen beror på vad man vill belöna, men också på 

arbetets svårighetsgrad. Ett bra antal är 5–7 stycken då fler kriterier annars kan överlappa 

varandra och bedömningen kan bli svårare att genomföra (Danielsson & Regnér, 2013; 

Karlström & Regnér, 2017; Norén, 2001). Exempelvis kan lönekriterier utgöras av; 

arbetsresultatet (vad som har utförts), kompetens och förmågor, samarbetsförmåga, flexibilitet 

och ansvarsmedvetenhet (Neu, 2006; Norén, 2001). Kriterierna kan alltså både bestå av 

kvantitativ och kvalitativ art (Neu, 2006). Då kriterierna har valts och preciserats, bedömer 

chefer utefter en skala hur väl individen motsvarar varje kriterium. Bedömningsskalans steg 

utgörs vanligen av poängtal, där skalstegen exempelvis kan gå från ett poäng; ”motsvarar inte 

alls” till fem poäng; ”överträffar mycket klart” (Norén, 2001). Ibland kan lönekriterier behöva 

viktas, det vill säga att några kriterier ska ha mer betydelse än andra. Varje bedömning ska 

utföras konsekvent utifrån de förbestämda bedömningsskalorna (Danielsson & Regnér, 2013). 

Bedömningen bygger på individens delprestationer som sedan blir till en total bedömning. 

Kvalitativa lönekriterier behöver specificeras, där ett exempel kan vara samarbetsförmåga. När 

ett kvalitativt kriterium ska värderas är det viktigt att chefer har en bestämd uppfattning om vad 

som ska ingå i kriteriet. För att undvika att kvalitativa kriterier riskerar att bli subjektiva, 

behöver chefer ha lång, praktisk erfarenhet och kunskap om lönesättningsarbetet för att de ska 

kunna underbygga sina motiveringar och bedöma på ett bra sätt (Blomskog, 2013). Många 

chefer anser att lönekriterierna hjälper dem i arbetet och utgör ett bra underlag för lönesamtalen. 

Men trots att kriterierna upplevs som ett bra underlag i arbetet, upplever cheferna att de är 

otydliga, att de bättre behövs kopplas till organisationens mål samt att bedömningarna resulterar 

i egna, subjektiva tolkningar (Karlström & Regnér, 2017). Karlström (2016) menar dock att det 

viktigaste, bortsett från kriteriernas tydlighet, är att det finns en bra och ständigt pågående 

dialog mellan chef och anställd om arbetsinsatserna och förväntningarna i relation till målen. 

Resurser i arbetet kan minska upplevelsen av kraven och minska risken för att chefer inte 

upplever sig nöjda och tillfredsställda i arbetet (jfr. Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 

2001). Tydliga kriterier är även viktigt för chefers upplevda trygghet i samtalet när de ska ge 

feedback eftersom de behöver kunna motivera olika löneskillnader och utveckling i lön 

(Granqvist & Regnér, 2014; Karlström, 2016).  Tydliga lönekriterier kan även ha ett samband 

med chefernas tillfredsställelse i arbetet, tilliten till prestationsbedömningssystemet och nöjdhet 

med lönesystemet då de förenklar arbetet. 

 

En resurs som ligger nära tydliga lönekriterier är tydligheten i målen för lönesättningen som 

helhet. När löneprocessen är baserad på uppföljning av tidigare satta mål kan chefernas 

lönesättningsarbete underlättas. Tydliga mål och ledningens uttryckliga syn på verksamheten 

kan utgöra ett stöd och underlätta för chefer i arbetet. Kopplingen mellan verksamhetsmålen, 

kriterierna och de arbetsresultat som nåtts bör vara mycket klara för att chefer ska kunna 

använda lönen som ett styrmedel (Karlström & Regnér, 2017). Mål som är tydligt 

kommunicerade ger en riktning för arbetet som ska utföras och kan möjliggöra att chefer bidrar 

på ett bättre sätt till organisationen (Favero, Meier & O´Toole, 2016). När individer får tydliga 

och specifika mål att nå (målklarhet), istället för en uppmuntran att prestera sitt bästa, ökar 
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deras prestation (exempelvis; Dossett, Latham & Mitchell, 1979). Tydliga mål för chefers 

arbete är således en bra förutsättning för att de ska kunna prestera bra. Målklarhet har ett starkt, 

positivt samband med tillfredsställelse i arbetet+, när den (överordnade) chefer ger stödjande 

återkoppling på prestation (Masal & Vogel, 2016). När organisationer kan definiera och 

kommunicera mål i arbetet ökar chefernas tillfredsställelse i arbetet (Locke & Latham, 2002). 

Om löneprocessen är baserad på tydliga, uppsatta mål kan därmed chefers prestation och 

tillfredsställelse i arbetet öka, förutom att fungera som ett stöd i arbetet.  

 

En annan resurs för chefer är inflytande över lönesättningen. Här handlar inflytande om att 

chefer ska möjlighet att påverka och ta beslut om lönen. Den beslutsgrad chefer har kan bero 

på kompetensnivå och auktoritet (Karasek & Theorell, 1990). Det är chefer som förmedlar 

lönen och är de som står ansvariga för lönehöjningen, vilket gör att de behöver ha inflytande 

över lönesättningen. Tidigare forskning visar att lite inflytande i arbetet kan hänga samman med 

psykisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Bra resurser i arbetet har visat kunna lindra 

arbetskrav och bidra till tillfredsställelse (Schaufeli, 2015). Möjligheten att ha beslutsmakt i 

lönesättningen kan även tillfredsställa behovet av autonomi (Schaufeli, 2015). I en 

undersökning bland lönesättande chefer rapporterade de att de hade inflytande över arbetet samt 

att de själva kunde bestämma över processen (Collberg & Viggósson, 2004). Arbeten med höga 

krav och inflytande över arbetsuppgifter utvecklar individen och bidrar till tillfredsställelse i 

arbetet (Karasek & Theorell, 1990) och hög grad av inflytande ger individer ökad 

tillfredsställelse i arbetet (Nahrgang, Morgeson & Hofmann, 2011). 

 

Att chefer har möjlighet till egen medverkan och inflytande över lönehöjningarna som sätts är 

en annan resurs i arbetet. För att chefer ska uppleva det stora arbetet med lönesättningen som 

meningsfullt är det betydelsefullt att de har egen medverkan och delaktighet till att fatta beslut 

över de anställdas löner, eftersom det är cheferna som gör bedömningarna och arbetet inför 

lönesättningen. Detta är viktigt för att lönesystemet ska vara legitimt för alla parter och för att 

lönen ska fungera som chefers styrmedel (Karlström, 2016). Alla lönesättande chefer arbetar 

med lönesättning, men forskning har visat på att chefer inte nödvändigtvis har beslutsmakt till 

det faktiska lönesättandet och lönehöjningen (Neu Morén, 2011). Förutom att chefer själva 

förfogar över lönehöjningen kan den också bestämmas genom överläggning tillsammans med 

överordnad chef, facklig organisation, HR-avdelning eller så är chefer inte alls inblandade i 

förslaget till ny lön. Chefers delaktighet att sätta lön kan variera mellan olika organisationer där 

det finns chefer som har fullt utrymme att disponera över lönen och de chefer som i stort sett 

bara förmedlar lönen till sina anställda, där beslutet har tagits av högre chefer. Begränsad 

delaktighet att sätta lön kan handla om att sätta lön till en specifik lönenivå eller att lönebesluten 

behöver förankras hos ledningen. Trots att chefer har egen beslutsmakt att sätta lön så kan det 

ändå begränsas genom lönepotten som finns att fördela (Granqvist & Regnér, 2014). Från 

tidigare chefsundersökningar framgår att det finns de chefer som har fullt mandat att sätta lön 

(Karlström & Regnér, 2017), de som behöver förankra lönebesluten hos sin överordnade chef 

(Neu, 2006) och de chefer som har delvis mandat att sätta lön då fackliga organisationer har 

stort inflytande över lönesättningen (Collberg & Viggósson, 2004). Att kunna bestämma över 

lönen ger en god förutsättning i lönesamtalet, där chefer lättare kan argumentera och besluta 

kring lönehöjningen (Karlström & Regnér, 2017). Högt handlingsutrymme är en allmänt 

välkänd resurs i arbetet (exempelvis Karasek & Theorell, 1990) vilket därmed bör öka chefers 

upplevelser av tillfredsställelse och nöjdhet i arbetet. 

 

Chefernas krav i lönesättningen och det ansvar de bär för att få lönesättningen legitim för alla 

parter är betydelsefull att undersöka samt vilka resurser som kan hjälpa de i arbetet. Chefer har 

olika erfarenhet av lönesättningsarbetet. Upplevelser av kraven och resurserna kan därmed 
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skilja sig åt. Då cheferna ska kunna arbeta med lönesättningens alla arbetsuppgifter, förmedla 

de satta lönehöjningarna i lönesamtal och förmedla att lönesystemet är reliabelt och rättvist 

behöver de ha positiva upplevelser av lönesättning, där de kan känna tillit till 

prestationsbedömningssystemet, trygga i sin bedömning, tillfredsställda i arbetet och nöjda med 

lönesystemet.  

 

Syfte 

Det övergripande syftet är att öka förståelsen för lönesättande chefers upplevelser och arbete 

med lönesättning. Detta övergripande syfte kan brytas ner i följande frågeställningar: 

 

1. Hur upplever chefer sin roll som lönesättande chef samt krav och resurser i arbetet 

med lönesättning? 

2. Finns det skillnader i upplevelser av lönesättning samt i krav och resurser i arbetet 

med lönesättning mellan chefer med kortare och längre erfarenhet av 

lönesättningsarbete?) 

3. Vilken betydelse har krav och resurser i arbetet med lönesättningen för chefers 

upplevelser av lönesättningen? 

 

Metod 

 

Denna uppsats har kommit till inom forskningsprojektet ”Legitimitet i lönebildningen: 

Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning” på 

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Projektet, som finansieras av Svenskt 

Näringsliv, har godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm (dnr. 2015/1733–

31/5). Undersökningens design är en tvärsnittsstudie och baseras på kvantitativa och kvalitativa 

data (multimetod-ansats), för att få en djupare förståelse och för att bättre kunna besvara 

frågeställningarna för hur lönesättande chefer upplever sitt arbete. Multimetodansatser är 

lämpliga att använda när både kvantitativa och kvalitativa data i sig själva är otillräckliga för 

att besvara frågeställningarna och när de båda tillsammans kan bidra till bättre förståelse 

(Creswell, 2014). Den kvantitativa datan kan inte ge information kring vad lönesättande chefer 

tycker om lönesystemet och lönesättningsarbetet. Studien baseras på enkätdata och med hjälp 

av den kvalitativa datan ska djupare förståelse ges och mer nyanserad bild av hur cheferna 

upplever lönesättningsarbetet samt få information kring vad de tycker om lönesystemet, 

löneutrymmet och hur det upplevs att sätta löner. 

 

Enkätundersökningen 

Data till denna undersökning baseras på ett företag inom tjänstesektorn och samlades in under 

våren 2016 inom forskningsprojektet på Stockholms universitet. Underlaget till denna studie 

består av enkätdata och fokusgruppintervjuer. Undersökningen baseras på data från ett av de 

företag som hade tackat ja till att ingå i forskningsprojektet. Studien baseras på ett tjänsteföretag 

där enbart chefer som har ansvar över lönesättning av anställda har medverkat. Även om 

cheferna hade befattningar på olika nivåer hade den övervägande majoriteten av cheferna någon 

form av mellanchefsposition, där olika befattningar förekommer såsom säljchef, gruppchef, 

produktchef, finanschef, HR-chef och distriktschef, medan VD inte ingick i urvalet. 

 

Urval och procedur. Företaget hade informerat sina chefer om att företaget valt att delta i 

studien samt att en enkät skulle skickas ut via mail. Datainsamlingen pågick under maj och juni 

2016 och fyra påminnelseutskick gjordes för enkäten. I mailen fanns information om projektet, 

att deltagande i undersökningen var frivilligt, hur deras svar och personuppgifter skyddades och 
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en länk till enkäten. Mailet innehöll även en länk där de som inte ville delta kunde klicka för 

att inte få fler påminnelser om undersökningen. Samtliga mail (inbjudan och 4 påminnelser) 

innehöll samma information. Enkäten skickades ut till 348 chefer, där 213 besvarade enkäten 

(56,3 %). Av de 213 togs ytterligare 17 personer bort från urvalet på grund av för få ifyllda 

svar, vilket gav 196 personer som analyserna baseras på. Skäl till att exkludera de 17 personerna 

(och inte göra imputation) var att dessa personer hade internt bortfall i 2/3 av frågorna och ofta 

saknades hela block av centrala frågor. Därmed valdes metoden att utesluta dessa helt (listwise 

deletion). Av de 196 deltagarna i enkätundersökningen var 145 män (74%) och 51 kvinnor (26 

%), sysselsättningsgraden var 100% för samtliga, alla chefer var tillsvidareanställda och 

medelåldern var 48 år (SD = 8). 

 

Enkätinnehåll. Samtliga frågor och skalor i enkäten är konstruerade av forskarna i löneprojektet 

(Sverke, Hellgren, Falkenberg & Malmrud), om inte annan referens anges. Bakgrundsfrågorna 

som ålder, kön och erfarenhet valdes för att kunna urskilja cheferna, men fokus ligger på 

erfarenheten i studien. Dessa bakgrundsfrågor mättes med en fråga vardera. Chefernas 

erfarenhet kodades till kortare erfarenhet 1–9 år och längre erfarenhet 10 år och uppåt, 103 

chefer i urvalet hade kort erfarenhet (52,6%) och 93 chefer hade lång erfarenhet (47,4%). Kort 

erfarenhet kodades som 0 och lång erfarenhet kodades som 1. Tabell 1 visar korrelationer bland 

studiens samtliga variabler och deskriptiv statistik (medelvärden, standardavvikelse och 

reliabilitetsmått). En explorativ faktoranalys (principal axis) genomfördes för multiitemindex 

som inkluderade flera enkätfrågor (socialt stöd chef, socialt stöd i lönesättning, svårigheter i 

lönesamtal och arbete under tidspress) för att undersöka om de mäter samma sak. För samtliga 

testade index extraherades endast en faktor med egenvärde över 1. Reliabiliteten för dessa 

indexvariabler var tillfredsställande (Cronbachs alfa> 0,70; se tabell 1). Om inget annat anges 

besvarades frågorna på en femgradig Likertskala som varierade från 1 (stämmer inte alls) till 5 

(stämmer helt). 

 

Upplevelser av lönesättning 

Tillit till prestationsbedömningssystemet. Ett påstående användes för att fånga 

denna variabel, ”Jag känner tillit till det prestationsbedömningssystem vi har i företaget”. 

Trygg i att bedöma. Denna variabel mättes med ett påstående: ”Hur lätt eller svårt 

tycker du det är att bedöma dina medarbetares arbetsprestation?”. Frågan reverserades för att 

fånga negativ aspekt och skalstegen gick från 1 = ”Mycket lätt” till 5 = ”Mycket svårt”. 

Tillfredsställelse med arbetet som lönesättande chef. Variabeln mättes med 

påståendet ”Överlag är jag nöjd med det arbete jag gör som lönesättande chef”. 

Nöjd med lönesystemet. Variabeln mättes med ”På det hela taget är jag nöjd med 

det lönesystem vi har i företaget”. 

 

Krav i arbetet med lönesättning 

Svårigheter i lönesamtal. För att fånga kraven i lönesamtal sattes tre påståenden 

ihop till ett index som fick utgöra mätskala. Indexvariabeln reverserades för att få de till ett krav 

i chefers lönedialog och frågorna utgjordes av: ”Det är lätt att förklara för mina medarbetare 

varför de får ett visst lönepåslag”, ”Jag känner mig trygg i min lönedialog med mina 

medarbetare” och ”Jag har inga problem att motivera mina lönerelaterade beslut för 

medarbetarna”. 

Tidskrävande prestationsbedömningar. Denna variabel bedömdes med en fråga, 

”Jag tycker att arbetet med lönesättning går ut över mina övriga arbetsuppgifter som chef”. 

Tid till lönesättningsarbetet. För att undersöka om chefer upplever sig ha tid till 

att göra bedömningar användes en fråga som reverserades (för att mäta krav); ”Jag har 

tillräckligt med tid för att kunna bedöma och lönesätta mina medarbetare”. 
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Arbete under tidspress. Tre påståenden användes för att mäta arbete under 

tidspress: ”Jag har tillräckligt med tid för att klara mina arbetsuppgifter” (denna fråga 

reverserades för att få de att gå åt samma håll), ”Det händer ganska ofta att jag måste arbeta 

under stark tidspress” och ”Jag har ofta för mycket att göra på arbetet”. De tre påståendena 

konstruerades till ett index. 

Svåra arbetsuppgifter. Denna variabel mättes med en fråga, ”Jag har 

arbetsuppgifter som jag tycker är för svåra att klara av”, skapad av Sverke, Hellgren och 

Öhrming (1997). 

 

Resurser i arbetet med lönesättning 

Socialt stöd från chef. För att undersöka socialt stöd från chef användes tre frågor 

utvecklade av Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren och Sverke (2006). Frågorna utgörs av: ”När 

jag stöter på problem i arbetet kan jag alltid fråga min chef om råd”, ”Jag får alltid hjälp av min 

chef när det uppstår svårigheter i mitt arbete” och ”Min chef hjälper mig när jag stöter på 

problem i arbetet som jag inte kan lösa själv”. 

Socialt stöd i lönesättning. Tre påståenden användes för att fånga denna variabel: 

”Jag kan alltid vända mig till någon chefskollega när jag behöver stöd och hjälp i 

lönesättningsprocessen”, ”Jag kan alltid vända mig till mina överordnade när jag behöver stöd 

och hjälp i lönesättningsprocessen” och ”Om jag har funderingar kring lönesättningen av en 

medarbetare finns det alltid någon jag kan prata med”. De tre påståendena konstruerades till ett 

index. 

Tydliga lönekriterier. För att mäta huruvida chefer upplever lönekriterier som ett 

stöd i arbetet användes ett påstående: ”Tycker du att företagets lönekriterier är tydliga eller 

otydliga”. Denna skala har fyra svarsalternativ och går från 1 = ”Mycket tydliga” till 4 = 

”Mycket otydliga”. 

Tydliga mål för lönesättning. Tydliga mål för lönesättning mättes med ett 

påstående som reverserades för att spegla en resurs i arbetet: ”I vilken utsträckning är 

löneprocessen på din arbetsplats baserad på uppföljning av tidigare satta mål?”. Skalan går från 

1 = ”I mycket liten utsträckning” till 5 = ”I mycket stor utsträckning”. 

Inflytande över lönesättning. Chefers inflytande över lönesättning bedömdes med 

ett påstående: ”I vilken utsträckning anser du att du i dagsläget har inflytande i lönesättningen 

av dina medarbetare?”. Skalan gick från 1 = ”I mycket liten utsträckning” till 5 = ”I mycket stor 

utsträckning”. 

Egen medverkan i lönesättning. Ett påstående användes för att bedöma huruvida 

chefer bestämmer lönen på sina medarbetare: ”I vilken utsträckning är du som lönesättande 

chef i dagsläget med i lönesättningen av dina medarbetare”. Påståendet reverserades för att 

spegla att det utgör en resurs i arbetet. Skalan går från 1 = ”Jag förfogar helt över förslaget till 

ny lön” till 6 = ”Jag är inte alls inblandad i förslaget till ny lön till mina medarbetare”. 

 

Fokusgruppintervjuer 

Urval och procedur. Chefsintervjuerna bestod av två fokusgrupper med fem chefer i varje grupp 

(totalt 10 chefer) och genomfördes i ett konferensrum på centrala HR-avdelningen hos 

tjänsteföretaget under den period då enkätdatainsamlingen pågick. Urvalet till 

fokusgruppintervjuerna, där enbart lönesättande chefer deltog, gjordes genom att forskarna i 

forskningsprojektet hade kontakt med en person på centrala HR som fick i uppgift att sätta 

samman intervjugrupper. HR- personen fick i uppgift att välja ut större organisatoriska enheter 

med olika inriktningar och slumpmässigt välja ut en lönesättande chef från respektive enhet i 

tjänsteföretaget. Intervjuerna tog i genomsnitt en timme. Samtliga chefer kom från olika 

avdelningar inom företaget, vissa hade hälsat och arbetat i olika frågor med varandra men de 

flesta kände i regel inte varandra. Deltagarna fick under intervjun information om projektet, att 
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intervjun var frivillig, att det inte skulle ses som en strikt intervju utan som ett samtal om 

företagets lönesättning samt att intervjun skulle spelas in. Intervjuerna hölls av forskarna i 

löneprojektet.  

 

Intervjuinnehåll. Fokusgruppsintervjuerna baserades på en intervjuguide. Även om 

intervjuguiden fanns som stöd var det ingen regelrätt ”intervju” där frågorna togs i en bestämd 

ordning, utan intervjuerna anpassades utefter i vilken ordning deltagarna kom in på olika 

teman/punkter i intervjuguiden. Forskarna bakom forskningsprojektet valde att hellre sätta 

samman fokusgrupper än att ha enskilda intervjuer på grund av att de ville ha ett ”samtal” kring 

lönesättning där chefers olika erfarenheter av lönesättning kunde möjliggöras under samma 

intervjutillfälle och där de också kunde komma in på likheter och skillnader av deras 

erfarenheter och upplevelser av lönesättning. Syftet med chefsintervjuerna var att fånga 

upplevelsen av arbetet med lönesättningen samt att få mer beskrivande bild av hur arbetet med 

lönesättningen upplevs. Från intervjuerna försökte jag ringa in de fyra upplevelsebaserade 

förutsättningarna tillit, trygghet, tillfredsställelse och nöjdhet samt krav och resurser för att 

undersöka vilken betydelse de har för chefers arbete samt undersöka vad lönesättande chefer 

tycker om det individuella lönesystemet. Frågeblocken i intervjuerna bestod av: prestation, 

bedömning, rättvisa och legitimitet, prestationsbaserad lön och motivation samt farhågor och 

problem vid lönesättning. Exempel på frågor som användes vid intervjuerna var: ”Vad tycker 

ni (chefer) om individuell lönesättning, fungerar lönesystemet?”, ”Om ni stöter på problem och 

inte vet vad ni ska göra, har ni då något forum där ni kan diskutera hur ni ska göra?” ”Får ni 

någon hjälp i lönesättningsprocessen?”, ”Hur mycket tid lägger ni på arbetet med 

lönesättning?”, ”Hur påverkar arbetet med lönesättning era övriga arbetsuppgifter?” samt 

”Vilka är fördelarna med lönesystemet”? 

 

Analys 

Enkätdata. Samtliga kvantitativa analyser av enkätdata utfördes i SPSS Statistics 24. För att 

besvara frågeställningen kring chefernas olika längd på erfarenhet i arbetet genomfördes en 

multivariat variansanalys (MANCOVA) för att studera tänkbara skillnader mellan chefer med 

kort och lång erfarenhet för samtliga oberoende variabler, med ålder och kön som 

kontrollvariabler (Se Tabell 2). Detta kompletteras med data från chefsintervjuerna. För att 

besvara den första och andra frågeställningen analyserades enkätdata från variansanalysen med 

kontrollvariabler för kön och ålder som kompletteras med data från chefsintervjuerna. För att 

besvara den tredje frågeställningen kring betydelsen av krav och resurser för upplevelser av 

lönesättning analyserades enkätdata med fyra hierarkiska multipla regressionsanalyser, en för 

varje beroende variabel, för att se vad bakgrundsfaktorer, krav och resurser har för betydelse 

för faktorerna i upplevelse. Upplevelsefaktorerna infogades som beroende variabler i de 

hierarkiska regressionsanalyserna och i det första steget infördes bakgrundsfaktorer (ålder, kön 

och erfarenhet) för att se hur mycket varians dessa kan förklara, i det andra steget infogades 

samtliga kravvariabler och i det tredje steget resursvariablerna (Se Tabell 3). Resultatet från 

regressionerna kompletteras med data från chefsintervjuerna. 

 

Fokusgruppintervjuer. Gruppintervjuerna transkriberades i sin helhet och en innehållsanalys 

genomfördes utifrån studiens variabler och frågeställningar för att komplettera och ge en 

djupare förståelse till enkätdata. Data/frågor från gruppintervjuerna valdes teoristyrt där jag 

letade efter information utifrån studiens variabler (upplevelser av lönesättning, krav och 

resurser i arbetet). Den kvalitativa datan, intervjuerna, ska även tillföra mer förståelse och ge 

en utförligare beskrivning (utöver enkätdatan), kring vad lönesättande chefer anser om de 

arbetsmoment och delar som ingår i lönesättningsarbetet. 
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Resultat 
 

Skillnader mellan kortare/ längre erfarenhet och upplevelser av lönesättning 

Tabell 2 presenterar resultaten av de multivariata variansanalyser (MANCOVA) som 

genomfördes för att besvara den första och andra frågeställningen, vilka skillnader det fanns 

mellan kortare och längre erfarenhet i hur de upplevde kraven och resurserna i 

lönesättningsarbetet. Resultaten från variansanalysen kompletterades med resultat från 

fokusgrupperna (intervjuerna). Resultatet från multivariata variansanalysen (MANCOVA) 

visade att det fanns en signifikant skillnad mellan kort och lång erfarenhet i variabeln trygg i 

att bedöma, där chefer med lång erfarenhet upplevde det lättare att bedöma arbetsprestationer 

än chefer med kort erfarenhet (F1,191=5,39, p<,05). Inga signifikanta skillnader fanns bland 

resterande upplevelser, dock var nivåerna för tillit till prestationsbedömningssystemet över 

skalans mittpunkt (3,55 av 5). 

 

Upplevelser av lönesättning 

Från chefsintervjuerna framträdde att cheferna ansåg sig kunna bedöma de mer kvalitativa 

aspekterna i arbetet såsom samarbetsförmåga och göra en samlad bedömning av beteende, 

prestation och kompetens. Cheferna upplevde sig tryggare i att bedöma när facket kunde inge 

trygghet och bekräfta att cheferna hade satt lönen i rätt lönespann. Trygghet i bedömningen 

kunde också komma från validering och diskussioner chefer emellan där de jämförde sina 

bedömningar gentemot varandra, så att bedömningarna inte skulle bli felaktiga. Diskussionerna 

upplevdes som mycket positiva där cheferna kunde få höra vad chefskollegorna tyckte om en 

chefs underställda, vilket bidrog till mer trygghet i bedömningen. 

 

Från intervjuerna framkom att tillfredsställelsen i arbetet var lågt bland några chefer. En chef 

uttryckte sig vara ”klämd” i löneprocessen och en annan chef upplevde innan löneprocessens 

start att denne ville ta sig ur arbetet. En tredje chef menade att lönesättningsarbetet var 

obehagligt då det handlade om femtiolappar samt att chefen inte kunde yttra sig om någon siffra 

och att stödet inte fanns i arbetet. När chefer svarade på: ”vad tycker ni om lönesystemet, om 

man bortser från den lilla fördelningspotten, är det ett bra system, vill ni fortsätta ha 

lönesystemet? En chef menade att denne skulle vilja fortsätta ha lönesystemet om möjligheten 

till att diskutera lönen fanns, där man verkligen kunde ha en lönedialog om lönen med den 

anställde.  

 

… vilket jag inte tycker att jag kan, egentligen, för att det är så begränsat. Det är 

redan satt i förväg vad jag har att utgå ifrån, 1,9%, vilket är märket då liksom. 

 

Cheferna fick en siffra inofficiellt men ansvaret ligger på dem att göra en värdering/ analys. 

Nackdelen i arbetet blir att siffran kan ändras under arbetets gång. Om en chef valt att premiera 

en anställd med 2,1 % kan det senare visa sig att snittet på lönehöjningarna låg på 2,3%. 

Cheferna uttryckte stor frustation över detta och önskade att lönesättningen skulle vara mer 

tydlig. Efter att förhandlingar mellan facken och arbetsgivare har slutförts så vill cheferna ha 

information från det så cheferna inte upplever missnöje över systemet och blir anklagade av 

anställda. 

 

När det gällde nöjdhet med lönesystemet fanns det flera olika upplevelser. En chef menade att 

lönesystemet har tydliggjort vissa ”snedsitsar”: ”vi låg ju 20/ 30% under medianen på vissa 

personer, det var rent tokigt, förra året, och nu för första gången – det är faktiskt detta systemet 

som har gjort att nu äntligen har man fattat att vi ligger helt fel! … då har (lönesystemet) faktiskt 

varit bra”. Det nya lönesystemet bidrar till minimala förbättringar enligt cheferna och en chef 
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menar att det förra lönesystemet (där de fackliga organisationerna hade mer inverkan) var bättre 

än det individuella lönesystemet: ”…inget är bättre än det gamla (lönesystemet)…”. Vissa 

chefer var inte imponerade av lönesystemet och åsikterna gick lite isär vilket lönesystem (det 

individuella eller där facken får vara med och besluta) som är bättre, men de var eniga om att 

lönesystemet inte bidrog med några direkta fördelar: ”…det är mycket väsen för ingenting…”. 

 

Skillnader mellan kortare/ längre erfarenhet och krav i arbetet med lönesättning 

Resultatet av den multivariata variansanalysen (MANCOVA) för krav i arbetet visade att det 

fanns en övergripande skillnad i de upplevda kraven mellan kort och lång erfarenhet som chef 

(F5,187=3,56, p<,01). En av de signifikanta skillnaderna var att chefer med kortare erfarenhet 

upplevde mer svårigheter i lönesamtal än de med längre erfarenhet. F-kvoten (F1,191=13,48, 

p<,001) blev relativt stor och det fanns därmed en genuin skillnad mellan kort och lång 

erfarenhet. Chefer med kortare erfarenhet upplevde även att prestationsbedömningar var mer 

tidskrävande (F1,191=4,34, p<,05), att det inte gavs tillräckligt med tid till lönesättningsarbetet, 

(F1,191=4,40, p<,05) samt att arbetsuppgifterna var svårare, (F1,191=4,24, p<,05) än chefer med 

längre erfarenhet. Arbete under tidspress visade inte någon signifikant skillnad mellan kort och 

lång erfarenhet. 

 

Krav i arbetet med lönesättning 

Från chefsintervjuerna framkom att den förväntade effekten av lönesättningen uteblev, det vill 

säga att den anställde kommer att bli mer motiverad och höja sin prestation av belöningen. Från 

intervjuerna gick det att skönja ett missnöje: 

 

… jag tycker inte att man inte kan belöna jättemycket med lön och incitamentet är 

inte jättestort heller. Jag är inte säker på vilket jag vill ha, men ibland kan jag tycka 

att jag lägger jättemycket tid på det här med lön och så är det så lite kronor. Vette 

tusan om jag kan tycka att det är riktigt värt det... 

 

Cheferna tyckte att lönesystemet och löneutrymme var begränsat och en chef menade: ”ibland 

tycker jag att det är hitte på”. Frustationen låg även i att de ville ha en bra dialog mellan anställd 

och chef, men när lönediskussionen kommer är lönen redan satt och diskussionen uteblir. Alla 

chefer tyckte att arbetet med lönesättning är tidskrävande där lönenivån ändå är beslutad i 

förväg samt att lönepotten är liten: 

 

…det är rätt mycket jobb för något som ändå är relativt bestämt… 

 

Det förberedande utvecklingssamtalet ses som mycket viktigt att få till, då kan lönesamtalen bli 

enklare att göra. Kraven i lönesamtalen utgörs av att förklara lönehöjningen och hantera de 

anställdas missnöje. Flera chefer ansåg att lönesamtalen var svåra att hantera. Svårigheterna i 

lönesamtalet kan avhjälpas genom att organisationen meddelar att det finns ramar i 

lönesättningen menar cheferna, vilket organisationen inte hade gjort utan där de hade antytt att 

de inte fanns några gränser för lönehöjningen. Detta försvårade lönesamtalen för cheferna då 

de behövde gå in i en diskussion med de anställda att det finns en budget att följa. Dessa 

diskussioner gör att cheferna kommer bort ifrån det arbete som de ska göra, det vill säga prata 

med de anställda om prestationen. Det positiva med lönesamtal är att samtalet sker mellan 

anställd och chef, de två personerna som vet vilka prestationer som gjorts i arbetet.  

 

Lönesystemet upplevdes som att det inte gav några direkta fördelar för deras arbete. Cheferna 

ansåg dock att arbetet med prestationsbedömningar och lönesättning är viktigt, men att det lilla 

löneutrymmet gör att cheferna har lite att röra sig med, vilket bidrar till svårigheter i arbetet och 
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de uppgav att de kände besvikelse över lönesystemet och löneutrymmet. 

 

… Det är klart att jag lägger personen inom det lilla spannet jag har att röra mig på 

men jag kan ju inte riktigt belöna prestation som jag vill för att spannet är så litet, 

vi pratar ju om 200 kr dit eller blir det 300 kr dit… 

 

Cheferna lägger ner mycket tid på lönesättningsarbetet, de gör ett grundligt arbete men 

skillnaderna i lönehöjningarna blir mycket små där det kan skilja 200 kronor mellan den högsta 

och lägsta lönehöjningen. 

 

Skillnader mellan kortare/ längre erfarenhet och resurser i arbetet med lönesättning 

Resultat av den multivariata variansanalysen för resurser i arbetet med lönesättningen visade 

på en signifikant övergripande skillnad mellan chefer med kort och lång erfarenhet som chef 

(F6,185=4,44, p<,001). Resultatet från de uppföljande univariata testen visade att chefer med kort 

erfarenhet upplevde mer socialt stöd från sin chef, (F1,190=9,92, p<,01) än chefer med lång 

erfarenhet. Chefer med lång erfarenhet upplevde i större utsträckning att det fanns tydliga mål 

för lönesättningen (F1,190=6,58, p<,05) samt att de i större grad var delaktiga i förslaget till den 

nya lönen, egen medverkan i lönesättning, (F1,190=8,82, p<,01). För övriga variabler, socialt 

stöd i lönesättningen, tydliga lönekriterier och inflytande över lönesättning fanns inga 

signifikanta skillnader och nivåerna var generellt låga. 

 

Resurser i arbetet med lönesättning 

Från chefsintervjuerna framkom att det inte fanns något stöd under lönesättningsarbetet gång.  

En av cheferna menade att det inte finns något forum under arbetets gång där de kan diskutera 

lönesättning, utan att sin närmaste chef eller HR-avdelningen får utgöra stöd i arbetet. 

Resultaten från variansanalysen visade däremot på höga, men icke signifikanta, värden för 

socialt stöd i lönesättningen. Cheferna har fått utbildning kring bedömningar och lönekriterier 

före lönesättningsprocessen har satts igång, men cheferna menade att stödet inte fanns under 

själva arbetet. När cheferna stöter på problem och de inte vet vad de ska göra tar de hjälp av 

chefskollegor, vilket uttrycks vara det viktigaste stödet i lönesättningsarbetet: ”chefskollegor är 

jätteviktigt!”. Det sociala stödet från chefskollegor underlättar deras arbete med 

bedömningarna. Vissa chefer upplever att systemet i organisationen inte stödjer processen och 

de försöker då få stöd i arbetet genom att vara väl förberedda inför lönedialogen och söka tips 

från chefskollegor som kan hjälpa de i argumentationen. Från båda chefsintervjuerna framkom 

att de aldrig hade diskuterat lön och lönesättning chefer emellan, så som de fick när intervjuerna 

pågick, vilket de önskade mer av.  
 

Chefer som får tydliga lönekriterier av sin organisation upplever att deras arbete underlättas 

eftersom de då kan visa och förklara varför de har satt lönehöjningen. Det innebär att chefer 

som inte är insatta i lönekriterierna genom att fått delta i utvecklingen av lönekriterierna, har 

svårare att förmedla lönehöjningen och få lönesamtalen legitima till deras anställda. Cheferna 

upplevde lönekriterierna som tydligt uttalade, där kompetens, erfarenhet, ansvar, 

svårighetsgrad, prestation skulle ligga till grund för bedömningarna. 

 

Cheferna önskar ha mer inflytande och självbestämmande kring hur mycket de ska höja 

individens månadslön med, i kronor, istället för det satta ”märket” (höjningen i procentsats). En 

chef uttryckte att det önskvärda skulle vara att ha en egen pott som chefen själv får bestämma 

hur den skulle fördelas. 
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…då kan jag ge 2000 till dig och du får 0 för du har faktiskt inte presterat eller om 

du får 200 minimum så slipper jag göra en utredning, alltså typ. Jag vill ha mer 

möjlighet att ge de som är duktiga och presterar... 

 

När det kommer till egen medverkan i lönesättningen där chefer själva ska få förfoga över 

beslutet till ny lön, upplevde cheferna att mandatet till att sätta lön inte fanns. En chef menade 

att det är bra att organisationen har fördelat mandatet till cheferna samt att detta har lyfts fram 

av organisationen, då blir det inte någon tvekan om vem som sätter lönen. En chef hävdade att 

så gick det ändå inte till. Inför arbetet med lönesättningen får cheferna ett tak att hålla sig, men 

detta motverkar hela idén att chefer ska vara de som sätter lönen. Inflytandet i lönesättningen 

kunde anses som lågt då cheferna inte kunde påverka lönepotten: 

 

…Men om man då gör en kalibrering på bolaget så får jag ju ett tak så att, jag är så 

bakbunden som det bara går, det är så tydligt kommunicerat - chefen sätter lönen - 

men ändå så är jag bakbunden. Så hur ska jag göra? Man sitter i kläm som bara 

den… 
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Tabell 1. Medelvärden (M), standardavvikelser (SD) och korrelationer för studiens variabler samt reliabilitetsestimat (Cronbach’s alfa) för multiitemindex. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M SD Alpha 

Bakgrundsvariabler                                        
1. Ålder 1                                   48,31 8,40  

2. Kön (kvinna) -,27** 1                                    
3. Erfarenhet som chef (lång) ,49** -,10 1                                  
Krav i arbetet med lönesättningen                                        
4. Svårigheter i lönesamtal -,07 -,01 -,25** 1                             2,29 0,75 .84 

5. Tidskrävande 

prestationsbedömningar -,06 -,10 -,15* ,25** 1                           2,32 1,15  

6. Tid till lönesättningsarbetet -,07 ,00 -,16* ,34** ,30** 1                         2,51 1,07  

7. Arbete under tidspress -,06 ,01 -,09 ,01 ,26** ,35** 1                       3,49 0,73 .72 

8. Svåra arbetsuppgifter -,12 -,10 -,19** ,18* ,05 ,18* ,24** 1                     2,59 0,98  
Resurser i arbetet med 

lönesättningen                                        
9. Socialt stöd chef -,12 ,12 -,24** -,13 ,08 -,12 ,06 ,08 1                   3,84 0,91 .89 

10. Socialt stöd i lönesättning -,02 ,19** -,08 -,28** -,08 -,15* -,03 -,04 ,61** 1                 3,98 0,86 .86 

11. Tydliga lönekriterier ,05 -,02 ,02 ,22** -,04 ,14 ,04 ,06 -,16* -,33** 1               2,90 0,69  

12. Tydliga mål för lönesättning ,07 -,21** -,12 ,31** ,14* ,18* -,01 ,20** -,16* -,34** ,23** 1             3,70 0,92  

13. Inflytande över lönesättning ,11 -,04 ,09 -,35** -,13 -,21** -,09 -,07 ,22** ,36** -,31** ,21** 1           3,59 1,07  

14. Egen medverkan i lönesättning 
,07 ,12 ,22** -,10 -,09 -,12 -,09 -,11 ,00 ,15* -,17* ,21** ,45** 1         4,69 1,35  

Upplevelse av lönesättningen                                        
15. Tillit till 

prestationsbedömningssystemet -,06 ,07 ,09 -,36** -,27** -,14 -,16* -,11 ,17** ,36** -,37** ,34** ,20** ,18* 1       3,39 1,02  

16. Trygg i att bedöma (hur lätt/ svårt) ,11 -,08 ,19** -,39** -,08 -,32** -,06 -,09 -,02 -,04 -,02 ,06 ,01 ,03 ,08 1     3,45 0,87  

17. Tillfredsställelse med arbetet som 

lönesättande chef ,04 ,11 ,08 -,48** -,10 -,26** -,14 -,21** ,31** ,53** -,39** ,39** ,43** ,28** ,44** ,11 1   3,75 0,83  

18. Nöjd med lönesystemet ,16* ,01 ,14* -,36** -,21** -,21** -,12 -,07 ,16* ,34** -,38** ,12 ,38** ,20** ,40** ,02 ,36** 1 3,27 1,08  

Notering: Alla variabler har skalsteg 1–5, förutom Egen medverkan i lönesättning (1–6), Tydliga lönekriterier (1–4), Ålder (år), Kön (0–1) och Erfarenhet (Kortare; 0 – Längre; 1). * p <0,05, 

** p <0,01.
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Tabell 2. Medelvärden i krav och resurser i lönesättningen samt upplevelser av lönesättning, 

för chefer med kortare (<9 år) respektive längre (> 10 år) samt test för medelvärdesskillnader 

(med ålder och kön som kovariat). 

  Kortare 

erfarenhet 

Längre 

erfarenhet 

F Eta2 

Krav i arbetet med lönesättningen     

Svårigheter i lönesamtal 2,48 2,10 13,48*** ,07 

Tidskrävande prestationsbedömningar 2,50 2,14 4,34* ,02 

Tid till lönesättningsarbetet 2,69 2,33 4,40* ,02 

Arbete under tidspress 3,55 3,42 ,97 ,01 

Svåra arbetsuppgifter 2,76 2,40 4,24* ,02 

     

Resurser i arbetet med lönesättningen     

Socialt stöd chef 4,06 3,61 9,92** ,05 

Socialt stöd i lönesättning 4,03 3,90 1,41 ,01 

Tydliga lönekriterier 2,91 2,89 ,03 ,00 

Tydliga mål för lönesättning 3,58 3,82 6,58* ,03 

Inflytande över lönesättning 3,49 3,71 ,57 ,00 

Egen medverkan i lönesättning 4,40 5,00 8,82** ,04 

     

Upplevelser av lönesättningen     

Tillit till prestationsbedömningssystemet 3,31 3,49 3,55 ,02 

Trygg i att bedöma 3,29 3,63 5,39* ,03 

Tillfredsställelse med arbetet som lönesättande chef 3,69 3,82 ,76 ,00 

Nöjd med lönesystemet 3,13 3,42 ,91 ,01 

* p <0,05, ** p <0,01, ***p <0,001. (Kön = kvinna) 

Multivariata F-test: 

Krav: F (5,187) = 3,56, p <0,01 Eta2 =,09. Frihetsgrader för univariata F-test: 1,191. 

Resurser: F (6,185) = 4,44, p <0,001 Eta2 =,13. Frihetsgrader för univariata F-test: 1,190. 

Upplevelser: F (4,188) = 2,10, Eta2 =,04. Frihetsgrader för univariata F-test: 1,191. 
 

Betydelsen av krav och resurser för upplevelser av lönesättning 

Tillit till prestationsbedömningssystemet 

Tabell 3 redovisar resultatet av de hierarkiska multipla regressionsanalyserna som genomfördes 

för att analysera den tredje frågeställningen, hur krav och resurser i arbetet med lönesättning 

hängde samman med upplevelsen av lönesättning. När det gäller upplevelsen tillit till 

prestationsbedömningssystemet framkom att de demografiska bakgrundsfaktorerna (ålder, kön, 

erfarenhet som chef) förklarade en låg grad av variationen som heller inte var signifikant. I steg 

2, när kraven i arbetet med lönesättning lades till i ekvationen, ökade andelen förklararad 

varians med 19 procentenheter. Svårigheter i lönesamtal, tidskrävande 

prestationsbedömningar och arbete under tidspress var alla negativt relaterade till upplevelsen 

av tillit till bedömningssystemet. Detta indikerar att ju högre krav cheferna upplevde av 

respektive krav desto lägre grad av tillit till prestationsbedömningssystemet rapporterade de. I 

det tredje steget, när resurserna i lönesättningen inkluderades, ökade andelen förklarad varians 

med 19 procentenheter. Socialt stöd i lönesättningen och tydliga mål för lönesättningen hängde 

samman med mer tillit till bedömningssystemet. Tydliga lönekriterier var positivt kopplat till 

upplevelsen av lönesättning. Totalt förklarade modellen 31 procent av variationen i tillit till 

lönesättningssystemet. 

 

Trygg i att bedöma 

Resultatet från den hierarkiska multipla regressionsanalysen för trygghet i bedömningen visade 

att bakgrundsfaktorerna (ålder, kön, erfarenhet som chef) inte förklarade någon signifikant 

andel av variansen. I steg 2, där kraven i arbetet lades till, ökade andelen förklarad varians med 

17 procentenheter. Svårigheter i lönesamtal och tid till lönesättningsarbetet var negativt 
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relaterade till upplevelsen av lönesättning (trygg i att bedöma). Resultatet indikerar att ju högre 

krav cheferna upplevde av respektive krav, desto lägre grad av trygghet i bedömningen. I steg 

3, där resursvariablerna för lönesättningen inkluderades, förklarade de en låg grad av 

variationen, som inte heller var signifikant, och ingen av resurserna hade signifikanta samband 

med den beroende variabeln. 

 

Tillfredsställelse med arbetet som lönesättande chef 

Resultatet för upplevelsen tillfredsställelse med arbetet visade att de demografiska 

bakgrundsfaktorerna (ålder, kön, erfarenhet som chef) förklarade en låg grad av variationen 

som inte heller var signifikant. I steg 2 ökade andelen förklarad varians med 24 procentenheter. 

Svårigheter i lönesamtal var negativt relaterat till upplevelsen tillfredsställelse med arbetet. 

Resultatet indikerar att ju högre krav cheferna upplevde i lönesamtal, desto lägre grad av 

tillfredsställelse med arbetet rapporterade de. I det tredje steget när resurserna lades till ökade 

andelen förklarad varians med 22 procentenheter. Socialt stöd i lönesättningen och tydliga mål 

för lönesättningen hängde samman med mer tillfredsställelse med arbetet. Även tydliga 

lönekriterier var positivt kopplat till upplevelsen. Modellen förklarade totalt 45 procent av 

variationen i tillfredsställelse med arbetet. 

 

Nöjd med lönesystemet 

När det kommer till upplevelsen av nöjdhet till lönesättningen framkom att 

bakgrundsfaktorerna (ålder, kön, erfarenhet som chef) förklarade en låg grad av variationen 

som inte heller var signifikant. Då kraven i arbetet lades till, i steg 2, ökade andelen förklarad 

varians med 14 procentenheter. Svårigheter i lönesamtal och tidskrävande 

prestationsbedömningar var negativt relaterade till upplevelsen nöjd med lönesystemet. 

Resultatet indikerar att ju högre krav cheferna upplevde av respektive krav desto lägre grad av 

nöjdhet rapporterade de. När resurserna lades till, i steg 3, ökade andelen förklarad varians med 

17 procentenheter. Inflytande över lönesättning relaterade positivt till nöjdhet till lönesystemet. 

Tydliga lönekriterier hade också ett positivt samband till upplevelsen. Totalt förklarade 

modellen 29 procent av variationen i nöjdhet med lönesystemet.  

  



23 
 

 

Tabell 3. Resultat av de hierarkiska multipla regressionsanalyserna för att predicera upplevelser 

av lönesättningen. 

 Tillit till prestations-

bedömningssystemet 

Trygg i att 

bedöma 

Tillfredsställelse 

med arbetet som 

lönesättande chef 

Nöjd med 

lönesystemet 

1. Bakgrundsvariabler      

Ålder -,10 ,05 ,03 ,13 

Kön (kvinna) -,07 -,05 ,02 ,02 

Erfarenhet som chef (lång) ,06 ,03 -,02 ,01 

Δ R2 ,03 ,04 ,03 ,03 

     

2. Krav i arbetet med 

lönesättningen 

    

Svårigheter i lönesamtal -,22** -,41*** -,27*** -,20** 

Tidskrävande 

prestationsbedömningar 

-,20** ,06 ,07 -,14* 

Tid till lönesättningsarbetet ,13 -,24** -,02 ,01 

Arbete under tidspress -,15* ,01 -,10 -,05 

Svåra arbetsuppgifter ,01 ,00 -,08 ,01 

Δ R2 ,16*** ,17*** ,24*** ,14*** 

     

3. Resurser i arbetet med 

lönesättningen 

    

Socialt stöd chef ,04 ,02 ,04 -,00 

Socialt stöd i lönesättning ,18* -,13 ,29*** ,16 

Tydliga lönekriterier ,27*** -,02 ,14* ,28*** 

Tydliga mål för lönesättning ,14* -,03 ,13* -,11 

Inflytande över lönesättning -,11 -,16 ,80 ,16* 

Egen medverkan i lönesättning ,08 ,06 ,11 ,03 

Δ R2 ,17*** ,04 ,22*** ,17*** 

     

     

Total R2 ,36*** ,25 ,49*** ,34*** 

* p <0,05, ** p <0,01, ***p <0,001. 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att bidra med ökad förståelse för lönesättande chefers 

upplevelser och arbete med lönesättning. Syftet var dels att undersöka hur lönesättande chefer 

upplever sin roll och arbete samt hur de upplever kraven och resurserna i arbetet, dels var syftet 

att undersöka eventuella skillnader mellan chefer med olika erfarenhet i arbetet och deras 

upplevelser av lönesättning, kraven och resurserna. Studien har även undersökt vilka krav och 

resurser som hade betydelse för upplevelser av lönesättningen. Cheferna har ett indirekt ansvar 

över lönesystemet och är betydelsefulla aktörer för att lönesättningen ska upplevas som legitim 

av de anställda och av arbetsmarknaden i stort. Det var därav värdefullt att undersöka hur chefer 

upplever lönesättningen (Neu Morén, 2011). Syftet undersöktes med en multimetod-ansats där 

både kvantitativa och kvalitativa data användes för att få en bättre förståelse över den roll och 

det arbete som cheferna har. 

 

Upplevelser av lönesättning 

Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i upplevelsen av lönesättning, där chefer 

med längre erfarenhet upplevde sig vara mer trygga i att bedöma prestationer, vilket är ett väntat 

resultat då mer erfarenhet gör cheferna säkrare i sina bedömningar. Chefer med längre 

erfarenhet tyckte att det var lättare att bedöma prestationer än chefer med kortare erfarenhet. 

För att chefer ska kunna uppleva sig som trygga i sin roll, vilket har stor betydelse för 
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lönesystemets legitimitet, är det är därav väsentligt att chefer som är nya i sin roll får den 

utbildning och det stöd som krävs för arbetet (Karlström & Regnér, 2017). I chefsintervjuerna 

framkom att cheferna upplevde sig trygga i bedömningen när de fick stöd och validering från 

den fackliga organisationen. Stödet från facket och HR har visat sig vara en viktig stödfunktion, 

där cheferna kan få råd och stöd i det praktiska genomförandet av lönesättningen (Granqvist & 

Regnér, 2014; Karlström & Regnér, 2017). Resultatet antyder även att tryggheten kom med att 

lönesättande chefer har möjlighet att diskutera arbetet med lönesättningen med varandra. Detta 

går i linje med tidigare undersökningar där stödet från chefskollegor har visat sig betydelsefullt 

(Alsterdal & Wallenberg, 2009; Neu, 2006). Resursvariablerna från regressionsanalyserna 

visade sig inte ha någon signifikant betydelse för upplevelsen trygg i att bedöma. Resultaten av 

de regressionsanalyser som syftade till att analysera hur krav och resurser i lönesättningen 

hängde samman med upplevelser av lönesättningen visade att svårigheter i lönesamtal och tid 

till lönesättningen var negativt relaterade till upplevelsen trygg i att bedöma. Detta tyder på att 

ju mer svårigheter de upplever i lönesamtalen och ju mindre tid som ges till bedömningarna 

desto mindre trygga känner sig cheferna i att bedöma. Resultatet går i linje med tidigare 

forskning som visar att svårigheterna i lönesamtalen för cheferna är komplexa där de försöker 

att få till konstruktiva samtal kring lönehöjningen. Cheferna kan försöka skapa goda relationer 

och se till att finns en kontinuerlig diskussion med de underställda för att på så sätt trygga sig 

själva inför lönesamtalen (Neu Morén, 2011). Resultatet överensstämmer även kring 

tidsbristen, där tidigare forskning har visat att tiden till lönesättningsarbetet för cheferna är 

otillräcklig (Karlström & Regnér, 2017). Den knappa tiden som finns för lönesättningsarbetet 

kan troligtvis förklaras genom att lönesättningsfrågan inte prioriteras på en högre nivå inom 

organisationer samt att tiden går åt till andra chefsuppgifter och ansvar än lönesättningen (Neu, 

2006). Tiden att samla information inför lönesamtalen, värdera och skapa samsyn i 

organisationen uteblir vilket försvårar lönesättande chefers arbete (Collberg & Viggósson, 

2004). 

 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan chefer med kortare respektive längre erfarenhet i 

upplevelsen tillit till prestationsbedömningssystemet. Resultatet från regressionsanalysen 

gällande upplevelsen tillit till prestationsbedömningssystemet visade att kravvariablerna 

svårigheter i lönesamtal, tidskrävande prestationsbedömningar och arbete under tidspress 

predicerade mindre tillit till bedömningssystemet. Detta indikerar att cheferna upplevde mindre 

tillit till prestationsbedömningssystemet när kraven var höga. Enligt krav-resurs-modellen kan 

kraven leda till minskad energi i arbetet och försämrad hälsa, vilket leder till negativa 

organisatoriska utfall (Demerouti & Bakker, 2011). Av resurserna visade socialt stöd i 

lönesättningen, tydliga lönekriterier och tydliga mål kunna predicera högre tillit till 

prestationsbedömningssystemet. Resultaten överensstämmer med tidigare forskning som visat 

att det sociala stödet är viktig resurs i chefernas lönesättningsarbete samt att tydliga lönekriterier 

är en bra förutsättning för att cheferna ska lita på systemet (Alsterdal & Wallenberg, 2009; 

Karlström & Regnér, 2017).  Ur chefsintervjuerna framträdde att tilliten till systemet var lågt, 

eftersom cheferna inte kan påverka lönesättningen som de önskar. Från tidigare studier 

framkommer att cheferna vill ha en dialog med överordnade, vilket kan medföra att de 

lönesättande cheferna har större möjlighet att påverka löneutrymmet för sina anställda 

(Karlström & Regnér, 2017). Dialogen med högre uppsatta chefer kan också bidra med 

förutsättningar för differentieringen av lönerna mellan avdelningar, vilket cheferna önskar få 

(Karlström & Regnér, 2017). Organisationer skulle kunna ge tydligare information om 

löneutrymmet för att cheferna ska uppleva sig ha tillit till systemet och bedömningen i arbetet. 

 

För variabeln tillfredsställelse i arbetet som lönesättande chef visade variansanalysen inte på 

några signifikanta skillnader mellan chefer med kortare eller längre erfarenhet i arbetet. 
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Resultatet från regressionerna visade att tillfredsställelsen i arbetet som lönesättande chef 

minskade när cheferna upplevde svårigheter i lönesamtalen. Inför lönesamtalen behöver chefer 

mer stöd och uppbackning från kollegor och chef för att minska svårigheterna. Resultaten för 

tillfredsställelse med arbetet som lönesättande chef visar att socialt stöd i lönesättningen och 

tydliga mål för lönesättningen var positivt relaterat till upplevelsen. Resultatet antyder att 

chefernas tillfredsställelse kan öka när de får socialt stöd i lönesättningen och tydliga mål för 

lönesättningsarbetet. Resultatet stöds av tidigare forskning där man funnit att målklarhet och 

socialt stöd har ett positivt samband samt att motivation till att prestera har en positiv korrelation 

till stöd (Patanakul, Pinto & Pinto, 2016). Tydliga lönekriterier i chefers arbete har ett 

signifikant, positivt samband till tillfredsställelsen i arbetet som lönesättande chef och utgjorde 

därmed en bra resurs. Resultatet överensstämmer med tidigare studie där lönesättande chefer 

anser att tydliga lönekriterier kan skapa förutsägbarhet och systematik vilket underlättar 

lönesättningsarbetet (Alsterdal & Wallenberg, 2009).  Från diskussionerna i chefsintervjuerna 

framkom att cheferna inte upplevde arbetet med lönesättningen som tillfredsställande då de inte 

kan belöna anställda på grund av det begränsade löneutrymmet, samt att procentsatsen av 

höjningen kan komma att ändras under arbetets gång. Arbetet tar mycket tid och chefernas 

upplevelse är att arbetet tar för mycket tid för något som redan är bestämt. En chef menade att 

det är ”mycket väsen för ingenting”. 

 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan chefer med kortare och längre erfarenhet i 

upplevelsen nöjd med lönesystemet. Svårigheter i lönesamtal och tidskrävande 

prestationsbedömningar hade ett negativt samband till nöjdhet med lönesystemet.  Upplevelsen 

av nöjdhet med lönesystemet minskar därmed ju fler svårigheter i lönesamtal och ju mer 

cheferna upplever att prestationsbedömningarna är tidskrävande. Resurserna tydliga 

lönekriterier och inflytande över lönesättning var bra resurser i chefernas arbete då de hade ett 

signifikant, positivt samband med upplevelsen nöjd med lönesystemet. Ju mer inflytande 

cheferna upplevde desto mer nöjda var de med systemet. Chefers möjlighet till inflytande över 

lönesättningen är en viktig resurs för att lönesättningen ska kunna vara medarbetarnära samt för 

att chefer ska kunna styra de anställdas prestationer genom använda lönen som styrmedel 

(Hellgren, Falkenberg, Malmrud, Eriksson & Sverke, 2017). Från chefsintervjuerna framkom 

blandade åsikter om lönesystemet. En del tyckte att lönesystemet är bra, då det kan möjliggöra 

för justeringar kring individers löner och de ansåg att det inte innebar några större förändringar 

från det tidigare lönesystemet. En del chefer menade att inget är bättre än det tidigare systemet 

och var skeptiska till det individuella lönesystemet. Majoriteten av cheferna var dock överens 

om att det individuella lönesystemet inte ger några större fördelar. 

 

Krav i arbetet med lönesättning 

Chefer med kort erfarenhet upplevde mer krav i arbetet när det kom till svårigheter i lönesamtal, 

tidskrävande prestationsbedömningar, tid till lönesättningsarbetet och svåra arbetsuppgifter 

än chefer med lång erfarenhet. Detta överensstämmer med tidigare studier som funnit att mer 

erfarenhet hänger samman med att cheferna har mer kunskap och förstår lönesättningsarbetet 

bättre (Karlström & Regnér, 2017). Från chefsintervjuerna framkom att cheferna upplevde att 

de inte kunde belöna prestation med lön på grund av löneutrymmet, att arbetet är tidskrävande 

och att det finns ett missnöje med hur mycket tid de lägger ned på lönesättningen vilket i 

slutändan inte ger så mycket tillbaka till organisationen. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning som funnit att lönesättningsarbetet tar mycket tid i anspråk samt att cheferna inte har 

möjlighet att belöna som de önskar vilket skapar missnöje bland lönesättande chefer (Alsterdal 

& Wallenberg, 2009; Collberg & Viggósson, 2004; Neu Morén, 2011; Neu, 2006). 

Lönesamtalen upplevdes vara svåra i förhållande till det begränsade löneutrymmet och tiden 
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som ges för förberedelser och för själva samtalen vilket även stöds av tidigare forskning 

(Karlström & Regnér, 2017). 

 

Resultaten från de hierarkiska regressionsanalyserna visar på att svårigheter i lönesamtal var 

negativt relaterat och mycket betydelsefulla för alla upplevelseaspekter. Lönesamtalen tycks 

således inte bidra till chefernas positiva upplevelser av arbetet, som forskning även visat (bl.a. 

Neu Morén, 2011) där lönesamtal upplevs som den svåraste arbetsuppgiften. En intressant 

iakttagelse var att svåra arbetsuppgifter inte hade någon avgörande betydelse för någon av 

upplevelseaspekterna och sambanden var mycket låga. Från tidigare forskning har det framgått 

att cheferna inte upplever lönesättningens arbetsuppgifter som svåra, utan det svåra är att få till 

en fungerande och positiv kommunikation i lönesamtalen (Karlström & Regnér, 2017). 

Organisationer skulle kunna underlätta chefers arbete genom att tillåta inflytande över 

löneutrymmet, ge mer tid till lönesättningsarbetet och tillsätta adekvata resurser såsom 

utbildningar och praktisk träning inför lönesamtalen. 

 

Resurser i arbetet med lönesättning 

Resultaten från variansanalysen visade att chefer med kort erfarenhet upplevde mer stöd från 

sin chef än chefer med lång erfarenhet. Från chefsintervjuerna och regressionsanalysen visade 

det sociala stödet från chefskollegor vara viktigt, och framför allt för upplevelserna av tillit och 

tillfredsställelse i arbetet, medan stödet från sin egen chef inte visade sig lika betydelsefullt. 

Detta var oväntat då stödet från sin överordnade chef har visat sig vara en bra resurs för chefer 

i tidigare studier (bl. a. Neu, 2006). Från chefsintervjuerna framkom dock att cheferna inte 

tyckte sig få stöd under arbetets gång, vilket går emot resultaten från variansanalysen där både 

chefer med kortare respektive längre erfarenhet visade på höga värden (4,03 resp. 3,90) för 

socialt stöd i lönesättningen. Detta kan bero på urvalet till intervjuerna och enkäterna, det var 

relativt få chefer i intervjuerna men ett större antal chefer som svarade på enkäterna. Socialt 

stöd i lönesättning och tydliga mål i lönesättningen hängde samman med mer positiva 

upplevelser av rollen som lönesättande chef. De positiva effekterna av resurser i arbetet, som 

möjligtvis kan bestå av socialt stöd, enligt krav-resurs-modellen, kan mildra effekten av kraven 

i arbetet (Bakker & Demerouti, 2007). Bakker et. al. (2005) fann att arbetsbelastning, 

känslomässiga krav (som i lönesamtal), fysiska krav och balansen mellan arbete och fritid inte 

gav höga nivåer av utmattning om individerna upplevde socialt stöd, autonomi, fick 

återkoppling, och/eller hade en bra relation med sin chef. Organisationer behöver ge de 

lönesättande cheferna socialt stöd och möjliggöra för diskussioner med chefskollegor, då kan 

effekterna av arbetskraven mildras eftersom chefer både får praktisk och emotionell hjälp i 

arbetet (Bakker et. al., 2005). 

 

Tydliga lönekriterier visade sig vara viktiga för chefers arbete och de upplevdes som tydliga. 

Flera chefer ansåg kriterierna vara ett bra hjälpmedel till det förberedande arbetet samt under 

lönesamtalen. Tydliga lönekriterier tycks kunna bidra till chefernas upplevelser av tillit till 

prestationsbedömningssystemet, tillfredsställelse med arbetet som lönesättande chef och 

nöjdhet med lönesystemet.  För att kriterierna ska kunna utgöra ett stöd så att cheferna lättare 

kan hantera lönesättningen och motivera skillnaderna i lönehöjningarna/ löneutvecklingen är 

det viktigt att de är förknippade med verksamhetsmålen, att kriterierna är adekvata, tydliga och 

inte alltför många (Danielsson & Regnér, 2013; Karlström, 2016; Norén, 2001). Ledningen kan 

bidra med välutvecklade kriterier för att underlätta chefers arbete. 

 

Tydliga mål för lönesättning visade sig vara en betydelsefull resurs för chefer, speciellt för 

chefer med lång erfarenhet. Tydliga mål visade sig kunna hänga samman med chefernas 

upplevelse av tillit till prestationsbedömningssystemet och tillfredsställelse i arbetet. Chefer 
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med längre erfarenhet upplevde i större utsträckning att de hade egen medverkan, mandat, vid 

förslaget om ny lön än chefer med kortare erfarenhet. Forskning har tidigare visat att chefers 

mandat vid lönesättningen ibland är begränsat, där chefer på högre positioner inom företaget 

sätter lönen (Neu, 2006). Chefers mandat för den nya lönen är viktigt för att de ska kunna styra 

och motivera med lönen (Karlström, 2016). Organisationer bör därmed göra målen klara och 

tydliga samt se till att chefer får utbildning i och har mandat för lönesättningen. För att cheferna 

ska kunna uppleva sig säkra i lönesättningsarbetet kan de få utbildning i och möjlighet att öva 

på att föra samtal, göra prestationsbedömningar, träna sig i rollspel och föra dialog kring 

verkliga förhållanden (Karlström, 2016). Som tidigare nämnts stämmer lönesättande chefer av 

och diskuterar, sinsemellan, sina bedömningar och de bedömningsgrunder som används 

(Collberg & Viggósson, 2004; Neu, 2006). Genom avstämningen skapas trygghet vilket ger 

cheferna en sorts försäkran att de har gjort korrekta bedömningar (Neu, 2006). Därmed kan 

organisationer se till att det finns möjligheter för olika samtalsforum där chefer kan få stöd i 

arbetet. Egen medverkan i lönesättning hade ingen signifikant betydelse gentemot 

upplevelserna. Däremot fanns det en signifikant skillnad i erfarenhet, där chefer med längre 

erfarenhet upplevde större medverkan i lönesättningen. 

 

Begränsningar och styrkor 

Alla studier som genomförs har begränsningar som behöver lyftas fram då de kan ha inverkat 

på resultatet. Studien bygger på en tvärsnittsdesign vilket gör det svårt att dra några slutsatser 

om kausala samband och resultaten bör därför ses med försiktighet. Syftet med studien var dock 

att få en deskriptiv bild av lönesättande chefers upplevelser av arbetet och inte dra några 

slutsatser om orsak–verkan-samband. Data till studien bestod av självrapporterade data från 

enkäter och intervjuer. Självrapporterade data är förknippade med olika felkällor som kan göra 

att svaren från undersökningsdeltagarna är otillförlitliga. Exempel på felkällor kan bestå av 

social önskvärdhet, vilket innebär att svarande vill ge en så positiv bild av sig själva som 

möjligt, vilket kan göra att undersökningsdeltagare snedvrider svaren (Ganster, Hennessey & 

Luthans, 1983). Det går inte att säga huruvida svaren innehåller social önskvärdhet och om det 

påverkar svaren. Dock minskar social önskvärdhet med att deltagare får vara anonyma 

(Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke, 2016), vilket deltagarna garanterades 

vid forskningsprojektets början. Även negativ affektivitet som innebär att deltagaren har 

negativa känslor när denne svarar på frågorna kan inverka på resultaten (Watson & Clark, 

1984). Dessa felkällor framkallar systematiska fel som påverkar variansen och därmed kan göra 

att resultaten blir mindre tillförlitliga. Eftersom föreliggande studie är en tvärsnittsstudie och 

enbart bygger på självrapporterade data bör resultaten ses med försiktighet. Tidigare forskning 

menar dock att självrapporterade data går att lita på och framförallt när två metoder blandas, 

som i denna undersökning (se t ex Berntson et al., 2016). 

 

Frågorna för svårigheter i lönesamtal, arbete under tidspress, socialt stöd från chef och socialt 

stöd i lönesättningen utgjordes av en sammansatt mätskala/index som antogs mäta varje latent 

faktor. En sammansatt mätskala har fördelen att kunna utjämna slumpmässiga variationer i 

deltagarnas svar, jämfört med att använda enskilda frågor. De obeprövade mätinstrumenten, 

med en enskild fråga kan skapa problem med reliabiliteten och validiteten. För att få ökad 

reliabilitet i enskilda frågor (single items) kan man göra valideringsstudier, såsom ”tänka-högt-

protokoll” innan frågorna används för att undersöka om de mäter det som avses (Berntson et. 

al., 2016). För att öka reliabiliteten i upplevelsebaserade aspekter (vilket har använts i 

undersökningen), vilka är svåra att mäta på ett tillförlitligt sätt med en enda fråga, skulle det 

vara bra att ha multipla indikatorer, det vill säga latenta variabler med flera frågor. En 

kollinearitetsanalys genomfördes för att se om någon av de oberoende variablerna överlappade 

varandra. Rekommenderat gränsvärde för multikollinearitet anges vara VIF (Variance Inflation 



28 
 

 

Factor)> 5 eller VIF> 10 (Borg & Westerlund, 2012). Högsta uppmätta värdet blev 1 vilket 

därmed visar på accepterat värde samt att variablerna inte uppvisar stark samvariation. Detta 

ger en ökad tillförlitlighet i den hierarkiska regressionsanalysen samt att de oberoende 

variablerna ger ökad förklaring gentemot de beroende variablerna. Ytterligare en begränsning/ 

svaghet med studien är bortfallet. 17 undersökningsdeltagare togs bort på grund av att 

deltagarna inte hade svarat på 2/3 av frågorna. Uteslutandet av samtliga som inte hade svarat 

(listwise deletion) ansågs vara den bästa metoden, jämfört med att behålla de som svarat på 

vissa frågor (pairwise deletion) eller att imputera då det var mycket få ifyllda svar. Bortfallet 

kan bero på att frågorna var av känslig karaktär (Berntson et.al., 2016; Borg & Westerlund, 

2012), men detta är svårt att veta. 

 

Undersökningen baseras på en multimetod-ansats, det vill säga både kvantitativ och kvalitativ 

metod har använts. En blandad design kan ge mer information och utförligare beskrivning än 

med en typ av datainsamling (Connelly, 2009). Vanligtvis används en multimetod-ansats för 

att komplettera den ena typen av data (Connelly, 2009), som i denna undersökning där de 

kvalitativa data kompletterar de kvantitativa data. Vid användandet av en multimetod bör en av 

metoderna vara primär och den andra metoden sekundär för att undvika svårigheter i analyserna 

och resultaten (Kelle & Buchholtz, 2015). Med en multimetodansats kan man få mer förståelse 

kring fenomen eller upplevelser. Den kvalitativa datan i denna undersökning kan ge stöd till de 

statistiskt funna resultaten och identifieringen av studiens variabler som kan hjälpa till att 

förklara variationen i den kvantitativa datan (Kelle & Buchholtz, 2015). Multimetod tillåter 

undersökaren att svara på forskningsfrågor på ett bredare sätt, med utförligare frågor eftersom 

man inte är begränsad till en metod. Potentiellt kan en multimetod fånga både styrkorna och 

minska svagheterna med den kvantitativa och den kvalitativa metoden och därmed ge starkare 

belägg för slutsatserna. Metoden kan även bidra till mer verklighetsförankrad forskning som 

kommer till nytta för det specifika området och utövare inom området (Johnson & 

Onwueghuzie, 2004). Genom att båda typer av data innehöll liknande frågor kring lönesättning 

kan resultaten från de båda datakällorna lättare integreras och bidra med hög validitet 

(Bergman, 2008). 

 

En styrka med undersökningen var att försöka bidra med lönesättande chefers upplevelser av 

lönesättningen, eftersom de är bärare av lönesystemet, har ett stort ansvar att få den individuella 

lönesättning legitim samt att de har en central roll i att arbeta för positiva upplevelser för de 

anställda. Lönesättning är ett område som är litet utforskat och där det behövs fler studier på 

grund av chefers centrala roll i lönesättningen (Karlström, 2016). Ytterligare en styrka med 

undersökningen var det stora antalet undersökningsdeltagare (196 deltagare). Ett stort urval kan 

bidra med starkare statistisk säkerhet vilket borgar för pålitliga utsagor samt att även svaga 

effekter kan träda fram i analyserna (Berntson et.al., 2016). Antalet undersökningsdeltagare kan 

bidra med högre power i undersökningen, men det viktiga är precisionen i undersökningen, det 

vill säga att man faktiskt undersökt sin målpopulation. Storleken på urvalet är betydelsefullt för 

att se till och säkerställa att man kan uttala sig om populationen och med små urval tillkommer 

vissa statistiska begränsningar (Berntson et.al., 2016). Denna undersökning är baserad på ett 

företag och är ett tvärsnitt av lönesättande chefer och hur de upplever sina arbeten, med de krav, 

resurser som följer och upplevelser av lönesättningen. För att få en mer generell och djupare 

förståelse för lönesättande chefers arbete, roll i yrket och upplevelser av det behövs det mer 

forskning där flera företag/ organisationer undersöks samt inom olika branscher. För framtida 

studier kan det vara intressant att undersöka chefers ordinarie arbetsuppgifter i relation till 

arbetsuppgifterna för lönesättning. Hur påverkas alla ansvarsområden av chefers upplevelser 

av lönesättningen? En longitudinell studie, där flera organisationer undersöks, skulle kunna 

bidra med mer förståelse och dessutom öka generaliserbarheten samt att det möjliggör för 



29 
 

 

yttranden kring orsaksverkansamband kring vilka krav och resurser som leder till positiva 

upplevelser. För framtida studier kan mätskalor utvecklas och testas för upplevelserna tillit, 

tillfredsställelse, trygghet och nöjdhet för att bättre fånga begreppen samt för att få bättre 

validitet (jfr. Berntson et.al., 2016). 

 

Slutsatser 

Som bärare av lönesystemet har chefer många ansvarsområden: få till en legitim lönesättning 

för anställda, få lönesättningen att praktiskt fungera och se till att anställda blir mer motiverade 

i sitt arbete genom den lönehöjning som ges och därigenom förbättra organisationens 

effektivitet och produktivitet (Eriksson et.al., 2002). De lönesättande cheferna är därmed 

spindeln i nätet som ska hålla ihop alla olika delar av lönesättningen. Lönesättningen ska 

fungera som chefernas, och därmed organisationens, styrmedel för att förbättra verksamheten 

och för att nå uppsatta mål. Hur chefer hanterar lönesättningen beror på de krav och resurser 

som följer med arbetet. För att chefer ska klara av lönesättningens ansvarsområden krävs det 

att de har positiva upplevelser av lönesättningsarbetet. 

 

Resultaten visar på att det fanns signifikanta skillnader när det gäller kraven i arbetet med 

lönesättningen, där chefer med kort erfarenhet upplevde kraven: svårigheter i lönesamtal, 

tidskrävande prestationsbedömningar, tid till lönesättningsarbetet och svåra arbetsuppgifter 

som högre jämfört med chefer med lång erfarenhet. Chefer med kort erfarenhet upplevde att de 

fick mer socialt stöd från sin överordnade chef än chefer med lång erfarenhet. Däremot 

upplevde chefer med längre erfarenhet att det i större utsträckning fanns tydliga mål för 

lönesättningen, att de hade egen medverkan till lönehöjningen samt att de var tryggare i att 

bedöma. När det kommet till betydelsen av krav för upplevelser av lönesättning visade 

svårigheter i lönesamtal vara en mycket betydelsefull och negativ aspekt för samtliga 

upplevelser av lönesättning. Av resurserna visar sig socialt stöd och tydliga mål i lönesättning 

kunna bidra till ökad tillit till prestationsbedömningssystemet och tillfredsställelse i arbetet med 

lönesättningen. Inflytande över lönesättningen kan öka chefernas nöjdhet med lönesystemet. 

Resultaten visar att cheferna hade medelhögt inflytande över lönesättningsarbetet. Från 

chefsintervjuerna framkom dock en frustration hos vissa chefer gällande hur de kan använda 

sig av lönesystemet. De anser sig inte kunna belöna de anställda som presterar bäst på ett 

adekvat sätt. Med det befintliga löneutrymmet är de bundna till ett väldigt kort spann inom 

vilket de differentierar de olika lönerna, och de upplever sig inte kunna ge den lönehöjning som 

anställda förtjänar. Därav behöver organisationer ge lönesättande chefer mer insyn och 

inflytande över löneutrymmet för att de ska kunna uppleva sig som tillfredsställda och nöjda 

med arbetet och lönesystemet. Lönesättande chefer har en central position i organisationen där 

de ska arbeta med ledningens krav och se till att anställda är nöjda och produktiva i sitt arbete 

(Karlström, 2016). Chefer vill utnyttja lönesystemet på bästa sätt, men för att kunna göra det 

behövs bättre resurser och påverkansmöjligheter för lönesättande chefer. 

 

För att chefer ska upplevas som trovärdiga i sin roll som lönesättare är det viktigt att 

organisationen strävar efter att skapa en legitim lönesättning. Individuell lönesättning sker i 

samtal mellan chefer och den anställde, det är då avgörande att chefer har de rätta verktygen för 

att möjliggöra en fungerande, medarbetarnära och individuell lönesättning (Arbetsgivarverket, 

2016). Om individuell lön ska fungera så krävs att chefer (som bärare av lönesystemet) känner 

sig trygga i sin roll, känner tillit till systemet, tillfredsställelse med lönesättningsarbetet och 

känner sig nöjda med lönesystemet. Studien antyder att sådana upplevelser kan försvåras om 

de upplever att kraven i lönesättningen är för höga. Tillgången till resurser kan däremot leda till 

att de har positiva upplevelser av arbetet med lönesättning. Detta kan därmed vara viktiga 

faktorer för att individuell lönesättning ska kunna fungera inom organisationer.
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