


Ett väl förberett lönesamtal 
lönar sig 



Sammanfattning 

•1 av 5 förberedde sig inte alls inför sitt 
senaste lönesamtal 

 

•De som kände sig mer förberedda inför 
lönesamtalet var också mer nöjda med 
resultatet 



Andel som var nöjd med resultatet av sitt senaste 

lönesamtal
Uppdelat efter hur föreberedd man kände sig inför lönesamtalet
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Mer från undersökningen 

• Nästan 3 av 4 har lönesamtal en gång om året 

• 2 av 3 förberedde sig i mindre än en halvtimme 
inför sitt senaste lönesamtal 

• Vanligaste förberedelserna var att kolla 
lönestatistik och avtal samt att fundera igenom 
året som gått 

• 6 av 10 upplever att de har god kunskap om vad 
som påverkar deras lön 

• 3 av 10 upplever inte att det finns en koppling 
mellan arbetsprestation och lön 
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I vilken utsträckning förberedde du dig inför ditt senaste lönesamtal? 
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Vad stämmer bäst in på … 
Topbox (4+5): 

51% 

47% 

BAS: Haft lönesamtal (n=901) 
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BAS: Besvarat (n=714) 

Hur förberedde du dig inför ditt lönesamtal? 



Unionens tipslista inför lönesamtalet 

• Ta reda på innehållet i det löneavtal som gäller 
på ditt företag 

• Ta del av Unionens rådgivning vad gäller 
marknadslöner  

• Tänk igenom om du fått utökat ansvar eller 
utökat din kompetens?  

• Finns det ett tidigare utvecklingssamtal att följa 
upp där du och din chef kommit överens om 
arbetsinnehåll, kompetens, mål och förväntat 
resultat? 

 



Unionens tipslista under lönesamtalet 

• Använd dina förberedelser och samlade argument 

• Var tydlig med hur du ser på din lön och varför 
du förtjänar en höjning 

• Argumentera sakligt och skilj på fakta och 
tyckande 

• Begär betänketid om du blir osäker eller vill 
kontakta Unionen  



Bakgrund 

• Undersökningen har genomförts med 
webbintervjuer genom Novus Sverigepanel 

• Totalt genomfördes 1020 intervjuer med 
tjänstemän i privat sektor 

• Undersökningen genomfördes under perioden 15-
27 mars 2013 

 


