
 

 

 Lönesättande- 
samtal 



• Tillsvidareavtal 

• Sifferlöst avtal  

• Lön ska vara individuell och differentierad 
Syftar till att öka motivationen för medarbetare  
Tydliggöra sambandet mellan lön och medarbetarens 
bidrag till verksamheten och dess utveckling  

 

• Utvärdering och fortsatt utveckling  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ramavtal om löner m.m. för 
arbetstagare inom det statliga 
avtalsområdet , RALS 2010-T  
       



• En tidplanen för 
löneprocessen. 

• Lokala lönekriterier 

• Fastställd revisionstidpunkt 

 

 

Innehåll i det lokala 
avtalet 



Förändring av 
lönebilden 

Lönesättande samtal 
och revisionsavslut 

Avstämning av 
lönerevisionen med 

utfallsmätning 

Utvärdering och 
utveckling av metod och 

kriterier 

Utvecklingssamtal och 
kompetens-

utvecklingsplan 

Analys och 
slutsatser om 

lönebilden 

Q2 Q3 

Q4 Q1 

Lönebildningsmodell 



• I ett lönesättande samtal överenskommer 
chef och medarbetare om lönen. 

• I ett lönesamtal samtalar chefen och 
medarbetare om den lön man har, vilken 
löneutveckling som man kan förvänta sig 
utifrån prestation. Lönesamtalet utgör 
underlag för lokala löneförhandlingar. 

Skillnaden mellan lönesättande 
samtal och lönesamtal   
  



Förhandlingsutrymme  

Förhandlingspott 
(2440:-)  

fördelas mellan alla 
medlemmar 

Lön  genererar 

Kalle 40 000 2 % av lön 

Lisa  45 000 2 % av lön 

Stina 37 000 2 % av lön 

Ny lön  Löneökning 

Kalle 40 900 2,2 %  = 900 

Lisa  45 600 1,4 %= 600 

Stina 38 000 2,7 % = 1000 

Förhandlingspotten fördelas mellan 

medlemmarna individuellt och differentierat, 

men på ett sakligt sett utifrån  

vad du har bidragit med till verksamheten 



Hur förbereder du 
dig inför 
lönesamtalet? 

• Tänk igenom vad du har 
gjort under det gångna 
året. 

• Punkta ner hur du har 
bidragit till att 
verksamhetsmålen 
infriats. 

 



• vad du har för ansvar och hur 
du har uppfyllt det? 

• vilken svårighetsgrad  dina 
arbetsuppgifter har? 

• hur bidrar du till att 
arbetsplatsen blir väl 
fungerande? 

• hur samarbetar du med andra? 

 

 

 

 

Tänk igenom 



• Samtalet sker med den närmaste chef 
som har mandat att sätta lön. 

• Samtalet dokumenteras. 

• Diskussionen är saklig och fokuserar på 
dina arbetsuppgifter och bidrag till 
verksamheten .  

 

Förutsättningar för 
lönesättande samtal 



• Chefen och du går gemensamt 
igenom lönekriterierna.  

• Ni går igenom de överenskomna 
målen från ditt 
utvecklingssamtal 

• Ni diskuterar din löneutveckling 
under de senaste åren. 

 

Vad händer under samtalet 



• Chefen ger sin bild av ditt arbete 
och ditt bidrag till verksamhetens 
mål. 

• Du ger din bild av hur du anser att 
du bidragit till verksamhetens mål 

• Din bild av dina resultat och din 
chefs bild ska helst 
överensstämma.  

• Samtalet öppnar en möjlighet för 
dig att framföra din uppfattning om 
vad som är en rimlig lön 

• Chefen och du överenskommer om 
ny lön 

 

 



Vad händer om du inte kan 
komma överens med chefen? 
 

• Om chefen och du inte kommer 
överens om ny lön ska den regleras 
mellan arbetsgivaren och den lokala 
fackliga organisationen.  

 

 



• Saco-S föreningen 

• Lokal lönestatistik 

• Saco Lönesök 

• Saco-S broschyrer  

• Förbundsmaterial: ex. 
SULF:s råd inför ditt 
lönesamtal 

 

 

Till din hjälp 



Saco-S material 



Gemensamma Förvaltningen: 
Catrine Folcker   786 27 68 
   
 
IT-fakulteten: 
Catrine Folcker   786 27 68 
 
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten: 
Maja Pelling   786 11 65 

Frågor?  

Kontakta din fackliga representant 
 
Humanistiska fakulteten: 
Mikael Brisslert  786 43 93 
 
 
Handels högskolan: 
Maja Pelling   786 11 65 
 
 
Konstnärliga fakulteten: 
Catrine Forssén  786 2769 
 



   
Utbildningsvetenskapliga 
fakulteten: 
Maria Nordqvist  786 10 45 
 
 
Naturvetenskapliga fakulteten: 
Klas Eriksson     786 19 89 

Frågor?  

Kontakta din fackliga representant 
 

Universitets biblioteket: 
Mikael Johansson 786 27 49 
   
 
 
 
Sahlgrenska Akademin: 
Mikael Johansson 786 27 49 
 
 


