10 tips för ett
lyckat lönesamtal
Gör du ett bra jobb? Vet chefen om det?
Har du förberett dig?

1. Läs på om löneprocessen. Vad säger löneavtalet? Hur ser det ut på din arbetsplats – det
kan framgå i en lönepolicy, personalhandbok eller i underlag från dina fackliga representanter.
2. Skapa goda förutsättningar för samtalet. Avsätt tillräcklig tid och plats där ni kan sitta ostört.
Tiden kan variera, men en timme kan vara utgångspunkt.
3. Vilka mål sattes i ditt senaste utvecklingssamtal och hur har du uppfyllt dem? Skriv ner
prestationer och positiv feedback från året som har gått. Här har du konkreta argument.
4. Gå igenom era lönesättande kriterier. Hur har du uppfyllt dessa? Formulera konkreta
exempel för att stärka din argumentation.
5. Använd dig av lönestatistiken på Saco Lönesök. Du kan också få individuell rådgivning
både av dina fackliga representanter på arbetsplatsen och genom kansliets Rådgivning.
6. Vilket lönekrav har du? Vilka sakliga argument har du för detta? Skriv ner och förbered dig
på att kunna motivera vad du tycker att din prestation är värd.
7. Ta med dina anteckningar till samtalet. Använd stödet du har förberett. Det är bara positivt
att visa att du är förberedd och tar samtalet på allvar.
8. Din chef ska motivera varför du har den lön du har. Får du en bra lönehöjning vill du veta
varför för att kunna fortsätta göra ett bra jobb. Om du inte får det, vill du veta vad du behöver
göra för att kunna få det.
9. Gör en egen utvärdering efter samtalet. Vad gick bra och gick något mindre bra som du bör
reflektera över? Planera vad du ska göra för att förbättra din löneutveckling framöver.
10. Vad kan du göra om du inte blir nöjd med samtalet? Kontakta dina lokala fackliga
representanter och fråga vad som gäller hos er och enligt ert löneavtal.
Kom ihåg att du alltid kan vända dig till dina lokala fackliga representanter. De har bäst koll
på löneläget, lönekriterier och avtal just på er arbetsplats. Du kan också kontakta Sveriges
Ingenjörers Rådgivning på forhandling@sverigesingenjorer.se eller 08-613 80 00.
Statistik och fler tips finns på sverigesingenjorer.se.
Lycka till!
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