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Allmänt om lön
Din lön ska motsvara nivån på dina arbetsuppgifter, ditt ansvar, din 
kompetens, din erfarenhet och det resultat du uppnår. Lönen ska 
vara individuell och differentierad1).

Lönerna varierar mellan olika branscher, mellan olika företag i 
samma bransch, mellan olika regioner, kommuner och statlig verk-
samhet samt påverkas av tillgång och efterfrågan.

Lönen ska vara ett strategiskt verktyg för chefen att styra verk-
samheten. För att det ska fungera behöver chefen rätt stöd, kun-
skap och förutsättningar att sätta lön.

Den individuella lönens beståndsdelar

Sakliga löneskillnader
Att lönen är individuell och differentierad betyder att den kan vara 
olika. Det får dock inte finnas osakliga löneskillnader mellan indivi-
der grundade på exempelvis kön, etnicitet eller någon av de övriga 
diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen. 

Årligen ska arbetsgivaren enligt Diskrimineringslagen genom- 
föra en lönekartläggning med fokus på löneskillnader mellan kvin-
nor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller 
likvärdigt. Skulle lönekartläggningen visa att det finns osakliga löne-
skillnader, ska dessa aktivt arbetas bort i den lokala löneprocessen 
och vid andra lönesättningstillfällen.

Exempel på sakliga löneskillnader kan vara utbildning, yrkeser-
farenhet, svårighetsgrad och marknadskrafter.

Konkurrens

Arbets- 
uppgifter

Kompetens

KomplexitetAnsvar

Målupp- 
fyllelse
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Nytt jobb – ny lön
Börja aldrig en anställning utan att först ha kommit överens om 
lönen. Det är under anställningsprocessen du har möjlighet att 
påverka lönen, eftersom du då kan tacka ja eller nej till det erbjudna 
jobbet. Se till att lönen ni kommer överens om skrivs in i anställ-
ningsavtalet. Ska din anställning tillträdas sent på året är det inte 
ovanligt att den sätts i nästa års lönenivå. Var då medveten om att 
du inte kommer att omfattas av nästa års löneöversyn.

Ingångslönen är av stor betydelse eftersom den ligger till grund 
för din löneutveckling. Försök därför att få en så hög ingångslön 
som möjligt. För att kunna argumentera för en bra ingångslön be-
höver du ha kunskap om löneläget på arbetsmarknaden samt vilket 
värde din utbildning, kunskaper och erfarenheter har. Fråga gärna 
vilken framtida löneutveckling du kan förvänta dig på arbetsplat-
sen.

Rätt lön?
Det finns ingen – objektivt sett – korrekt lön. En individuell och dif-
ferentierad lön styrs av tillgång och efterfrågan och varierar från 
en bransch till en annan, från en arbetsgivare till en annan och har 
geografisk variation. Innan du tillträder en ny tjänst är det viktigt att 
du får en bild av vilket löneläge och vilken lönestruktur som finns på 
den arbetsplatsen. Om det i en platsannons hänvisas till en facklig 
företrädare, är det en god idé att kontakta denne för att fråga om 
löneläget. 
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Du kan också få viss vägledning av Saco Lönesök eller vår egen 
statistik som du hittar på srat.se. 

Har du svårt att tolka statistiken, eller om det statistiska under-
laget är för litet, kan du kontakta SRATs förbundskansli.

Löneanspråk
Tänk på att du inte måste ange löneanspråk i ansökan. Skriv istället 
”löneanspråk anges senare”. Ju senare i anställningsprocessen löne-
anspråket tas upp, desto bättre förhandlingsläge. Det är din kompe-
tens och dina meriter som bör få arbetsgivaren att välja dig  
– inte ett lågt löneanspråk. 

Det kan vara klokt att sätta upp ett mål för vilken lön du vill ha i 
det nya jobbet. Utgå från vad som krävs för tjänsten och hur väl du 
motsvarar kraven. De faktorerna tillsammans med löneläget är en 
bra grund för den lön du anger som ditt löneanspråk. Det är nu du 
har möjlighet att förhandla om din lön, när du kan tacka nej till job-
bet om du inte får den lön du vill ha. 

Omförhandling av lönen
Om arbetsgivaren lovar att omförhandla din lön exempelvis efter en 
provanställning eller någon annan angiven tidsperiod, ska du se till 
att få det inskrivet i anställningsavtalet. Omförhandling av lönen be-
höver inte betyda att din lön faktiskt höjs. Det betyder bara att din 
lönesättning omprövas. Omförhandlingen ska ske utan koppling till 
den årliga löneöversynen.

Kollektivavtal
Glöm inte bort att fråga om arbetsgivaren är bunden av kollektiv-
avtal. Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal måste ni 
avtala om förmåner som exempelvis övertids- och restidsersätt-
ning, semester, föräldralöneutfyllnad, sjuklöneutfyllnad, avsättning 
till tjänstepension och försäkringar etc. Dessa ska skrivas in i ditt 
enskilda anställningsavtal.
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Övertidskompensation
Månadslönen grundas på en maximal arbetstid på 40 timmar per 
vecka. Arbetet ska planeras så att du normalt inte behöver arbeta 
övertid.

I arbetstidslagen och kollektivavtal finns begränsningar för över-
tid. Arbetstidslagen anger inte att övertidsarbete ska ersättas med 
tid eller pengar. Enligt kollektivavtal har du dock rätt till kompensa-
tion i form av pengar eller ledig tid. För att få kompensation ska det 
vara beordrat i förväg eller godkänt i efterhand. 

Övertidsavlösning
Rätten till övertidskompensation kan avtalas bort. I första hand gäl-
ler det för chefer och anställda som har stora möjligheter att själva 
påverka förläggningen av sin arbetstid.

SRAT avråder från att träffa överenskommelse om att avstå från 
rätten till övertidskompensation i samband med nyanställning, 
men även i andra situationer när du inte kan bedöma övertidens 
omfattning. 

Om du ändå avtalar bort rätten till övertidskompensation, bör 
den gälla för ett år i taget och vara möjlig att säga upp. Om över-
tidsarbetets omfattning förändrats under perioden, har du möjlig-
het till omförhandling. 

Avtalar du bort rätten till övertidskompensation bör det ske i 
utbyte mot högre lön och/eller tre-fem extra semesterdagar. Regler 
finns i centrala kollektivavtal där det ibland krävs särskilda skäl för 
att få förhandla bort rätten till övertidsersättning.

Om du säger upp överenskommelsen för att återgå till att få 
övertidskompensation, har arbetsgivaren rätt att minska semester-
dagarna med det antal dagar du fick för att avstå från avtalsenlig 
övertidskompensation. Arbetsgivaren kan också reducera lönen. 
Men om det inte tydligt framgår av överenskommelsen hur stor del 
av lönen som är i stället för övertidskompensation enligt kollektivav-
tal har arbetsgivaren ingen rätt att göra detta.

Om överenskommelsen skrivs in i ditt anställningsavtal och det 
inte uttryckligen sägs att den är tidsbegränsad, kan den inte sägas 
upp.
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Olle

Månadslön: 34.000 kr
Övertid 2019: 100 timmar, hälften på kvällar, hälften på  
helger (= 41.000 kr*)

Olles arbetsgivare vill att han avstår sin rätt till övertidsersättning 
och erbjuder:
l Fem extra semesterdagar/år (= 9.180 kr**)  
l 2.000 kr/mån i lönepåslag (= 24.000 kr/år) 

* varierar beroende på kollektivavtal
** 34.000 kr x 5,4 % x 5

Uträkning
9.180 + 24.000 = 33.180 - 41.000 = -7.820 
Olle förlorar 7.820 kr om han går med på arbetsgivarens förslag.

Exempel
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Löneöversyn
Enligt kollektivavtal har du rätt till en årlig löneöversyn. Arbetar du 
på en arbetsplats utan kollektivavtal har du ingen rätt till löne- 
översyn om du inte har träffat en överenskommelse om det. Hur 
löneöversynen går till varierar mellan olika sektorer, branscher och 
arbetsgivare. Löneöversynen innefattar vanligen ett medarbetar-
samtal2) och ett lönesamtal. En lokal lönepolicy och lokala löne- 
kriterier bör finnas för att du ska veta hur du kan påverka din  
löneutveckling. 

Den årliga löneöversynen sker genom ett lönesamtal mellan 
lönesättande chef och medarbetaren, så kallad dialogmodell. En 
del löneavtal innehåller ett alternativ till dialogmodellen, förhand-
lingsmodellen, som innebär att SRAT diskuterar löneprocessen 
med personalavdelningen som därefter beslutar om lönepåslag för 
medlemmarna.
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Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtalet ska vara mer långsiktigt än lönesamtalet. I det 
bör du och din chef tala om ditt behov av kompetensutveckling, 
dina möjligheter till nya arbetsuppgifter, din arbetssituation etc. 
Det är också lämpligt att komma överens om individuella mål som 
du ska uppnå. Se till att målen blir realistiska och tydliga. Upprätta 
gärna en individuell handlingsplan för både de individuella målen 
och din önskade kompetensutveckling.

Förberedelse inför lönesamtalet
Ta del av lönekriterierna som gäller på din arbetsplats och gå ige-
nom dem noga. Fundera på hur du kan koppla ditt arbetsresultat 
till de mål ni kom överens om i medarbetarsamtalet samt till  
lönekriterierna. Följ också upp vad du noterade vid tidigare löne-
samtal. Har det som du och din chef tidigare kommit överens om 
uppfyllts? 

Skriv ner dina starka sidor, fundera på vad du har gjort under det 
gångna året:

l Vilka mål och resultat har du uppnått?
l Hur har du utvecklats under året?
l Hur har du bidragit till att utveckla verksamheten?
l Har du tagit något särskilt ansvar för något specifikt?
l Har din kompetens utvecklats?
l Har något förändrats sedan förra lönesamtalet, exempelvis  
    utökat ansvar eller mer kvalificerade uppgifter?



10

Analysera ditt nuvarande löneläge
Lönestatistik visar inte vilken lön du ska ha, men ger en fingervis-
ning om löneläget vid en viss given tidpunkt. Lönestatistik hittar du 
i Saco Lönesök på srat.se. Finns det en lokalförening där du arbetar, 
kan den också hjälpa till med statistikuppgifter. 

Förutom din lönenivå bör du se över din löneutveckling. Hur har 
din lön utvecklats sedan du började hos din nuvarande arbetsgiva-
re? Hur har dina arbetsuppgifter och dina arbetsinsatser utvecklats? 
Anser du att kraven i ditt arbete och din arbetsprestation motsvarar 
din lönenivå? Anser du att din löneutveckling speglar utvecklingen 
av dina arbetsuppgifter och arbetsprestationer? Vilken lön anser du 
själv är rimlig? Hur skulle du önska att din lön utvecklas på längre 
sikt? 

Du är nu förberedd för ditt lönesamtal. Tänk på att det inte är en 
löneförhandling, utan ett lönesamtal.

Lönesamtal
Lönesamtalet ska vara en uppföljning av medarbetarsamtalet där 
du och din chef pratar om hur du har lyckats nå dina mål. Ni ska 
också diskutera din prestation sedan förra lönesamtalet och du ska 
ges möjlighet att tydliggöra hur väl du uppfyller lönekriterierna. Det 
är viktigt att lönesamtalet förs med lönesättande chef, det vill säga 
den chef som både har mandat och befogenhet att sätta lön. Om 
den chef du ska ha ditt lönesamtal med, inte har mandat att sätta 
lön bör du vända dig till din fackliga företrädare för råd.

Inte alla arbetsgivare skiljer på medarbetarsamtal och lönesam-
tal. Om ni inte för en lönediskussion under medarbetarsamtalet ska 
ni träffas en gång till och diskutera lön. Det är då viktigt att åter-
koppla till det som diskuterades vid medarbetarsamtalet. 

I början av samtalet är det bra att gå igenom vilka punkter du 
och din chef vill ta upp. Utgå från din egen analys av arbetets krav, 
arbetsprestation, löneläge och lönekrav. En dagordning hjälper er 
att hålla ”den röda tråden” så att ni inte gör alltför stora utvikningar. 
Låt dig inte inledas i diskussioner om exempelvis arbetsgivarens 
dåliga ekonomi eller kollegornas lönekrav – det är ämnen som inte 
hör hemma i ditt lönesamtal. Försök förhålla dig lugn och inte  
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reagera känslomässigt. Undvik personangrepp och hot. Det är 
bättre att vara frågvis än efterklok. Försök att skiljas som vänner så 
att ert fortsatta samarbete kan fungera.

Det är väsentligt att du och lönesättande chef är överens om hur 
dina arbetsuppgifter ser ut. En chef som har många underställda, 
kanske inte ens vet vilka krav som ställs på dig i ditt dagliga arbete. 
Om dina arbetsuppgifter förändrats så att de blivit svårare eller 
om du fått utökat ansvar och befogenheter, kan detta i sig vara bra 
argument för en löneökning. 

Du och din chef bör gemensamt gå igenom mål samt krav i ditt 
arbete, din prestation och de resultat du har uppnått. Försök att nå 
samsyn. Chefen måste kunna tala om för dig hur kraven i arbetet 
och dina arbetsprestationer bedöms, samt vad som krävs för att få 
en god löneutveckling. 

Om chefen är missnöjd med dina arbetsinsatser borde detta ha 
framkommit under medarbetarsamtalet. Om ni inte har haft ett 
sådant är det viktigt att ni tar er tid under lönesamtalet att disku- 
tera grunden för missnöjet.

För anteckningar under själva samtalet. Det är alltid bra att do-
kumentera vad som diskuteras och vad ni är överens eller oense om. 

Slutligen – arbetsgivaren är den som beslutar om vilket lönepå-
slag du får.

Efter lönesamtalet
Gå igenom anteckningarna efter samtalet och utvärdera resultatet. 
Spara anteckningarna. De är bra att ha som underlag vid förbere-
delsen inför nästa års lönesamtal. 

Är du missnöjd med din nya lön?
Det är arbetsgivaren som beslutar vilken lön du ska ha. Eftersom 
våra löneavtal inte innehåller siffror kan inte beloppet i sig över- 
prövas, men vi kan hjälpa dig att få en tydlig förklaring till din lön. 

Är du missnöjd med processen kan du kontakta din lokala före-
trädare eller SRATs förbundskansli. Vi kan då hjälpa dig att kontrol-
lera hur löneprocessen har fungerat samt att din lön inte är satt på 
osaklig eller diskriminerande grund. 
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1) Vissa av våra yrkesgrupper, exempelvis lotsar och flygtekniker, tillämpar inte modellen med  
individuell och differentierad lönesättning (sid 3, 13).
2) Kan också kallas utvecklingssamtal (sid 8).

Kom ihåg!
4  Lönen ska vara individuell och differentierad1).
4  Lönen ska bestämmas av hur svårt och ansvarsfullt arbetet är 
 samt din skicklighet.
4 Ökade erfarenheter och kvalifikationer leder ofta till mer  
 kvalificerade och ansvarskrävande arbetsuppgifter. Detta bör  
 ge utslag på din lön. 
4 Lönen ska bestämmas efter hur uppsatta mål uppnåtts.
4 Lika lön ska betalas för lika eller likvärdigt arbete oberoende  
 av kön.
4 Det är viktigt att du är väl förberedd inför ditt lönesamtal.
4 Ta reda på vilka lönekriterier som gäller på din arbetsplats.
4 Ta reda på vad din lokala fackliga organisation och arbets- 
 givaren eventuellt har kommit överens om i överläggningar.
4 Analysera målen och kraven i ditt arbete.
4 Analysera din arbetsprestation och ditt resultat och jämför med 
 ditt löneläge.
4 Analysera ditt behov av kompetensutveckling.
4 Gör en lista på de punkter du vill ta upp under lönesamtalet, 
 så att du inte glömmer bort något under samtalets gång.
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Egna anteckningar
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Egna anteckningar
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