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Lönesamtalets syfte
Syftet med samtalet är att skapa en gemensam bild av medarbetarens 
prestation och därefter koppla den till ny lön. Medarbetaren ska efter 
samtalet känna till hur du gjort din bedömning av prestation och ny 
lön. Medarbetaren ska också förstå vad som krävs för att påverka lö-
neutvecklingen framåt i tiden.

Förbered dig genom att ta reda på fakta 
och ramar inför årets lönerevision. Vad 
står i aktuella kollektivavtal? Vilken in-
formation har skickats från HR/ledningen 
inför denna lönerevision? 

I lönesamtalet bör du utgå från verk-
samhetens löneprocess och lönepolicyn. 
På vilka sätt bedöms prestationer – finns 
det lönekriterier eller mål? 

Sammanställ underlag och insikter 
om medarbetarens prestation. Det som 
finns dokumenterat från avstämningar 
eller i mejlkonversationer. Utgå i din be-
dömning från uppsatta mål och målupp-
fyllelsen. På vilket sätt har medarbetaren 
bidragit till andra mål i verksamheten? 
Vad har ni bestämt? Hur har medarbeta-
ren nått målen?  

När ni pratar om prestation så använd lönekri-
terier och eventuella bedömningsmallar om såda-
na finns. Alternativet är att prata allmänt om hur 
medarbetaren levt upp till mål och förväntningar. 
Ta bara upp styrkor/ förbättringsområden som ni 
tidigare talat om, lönesamtalet ska inte innehålla 
några överraskningar. Glöm inte bort att lyssna på 
medarbetaren och ställ frågor för att förstå.

För att bestämma ny lön så utgå från be-
dömningen av prestation i den aktuella löne-
strukturen. En medarbetare som har en lägre 
lön än jämförbara kollegor och presterar bättre 
ska sannolikt ha ett högre påslag än den som 
ligger högt i lön och presterar sämre. 

Ge medarbetaren möjlighet att förbereda sig 
inför samtalet. Skicka förberedande frågor och 
annat material ni kommer använda i samtalet, 
boka in tiden i kalendern. 
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Struktur & innehåll
Ett bra lönesamtal ska handla om medarbetaren, medarbetarens uppdrag, 
kompetens och resultat. Tänk igenom ditt eget syfte med samtalet och vad 
du vill uppnå. Utgå från medarbetarens förväntade reaktion och förbered 
samtalet utifrån det. 

Inledning
Beskriv syftet med samtalet och hur mycket tid som är avsatt

Gå igenom samtalets struktur och olika steg

Beskriv verksamhetens principer för lönesättning och förutsättningarna för lönerevisionen

Prata om prestationen
Be medarbetaren beskriva sin bild av bidraget till verksamheten. 

Sammanfatta din bild av medarbetarens prestation. 

Samtala om medarbetarens prestation. Sträva efter att ni blir överens om medarbetarens 

bidrag till verksamheten.

Koppla prestationen till ny lön
Beskriv hur du ser på medarbetarens prestation i termer av VAD som levererats och HUR 
(förhållningssätt) det gjorts.

Samtala om kraven i förhållande till rollen och samt verksamhetens lönestruktur

Meddela vad den nya lönen blir (t ex 32 800) utifrån din sammantagna bedömning.

Ge din bild av vad medarbetaren kan göra för att påverka sin löneutveckling framåt i tiden. 
Fokusera på att medarbetaren förstår hur denne ska kunna påverka sin prestation.

Avslutning
Sammanfatta vad ni pratat om och berätta om vad som händer i nästa steg eller vad som 
händer om ni inte kommer överens.

I ett första steg skapa samsyn kring medarbeta-
rens prestation och bidrag till verksamheten. I näs-
ta steg ska du förklara hur du omsatt prestationen 
och läget i lönestrukturen till förslag på ny lön.

Genom att vara transparent med vad du grundar 
lönesättningen på och hur du gjort din bedömningar 
ökar medarbetarnas förtroende för lönesättningen.

Beroende på hur mycket du vet om 
medarbetarens prestation så kan du välja 
att dela samtalet i två delar. Då får du 
möjlighet att ta hänsyn till medarbeta-
rens syn på sin prestation i bedömningen 
av ny lön.



Belöningsverkstan vill förändra 
synen på lön och ledarskap i Sverige. 

Vi vill vara en brygga mellan det gamla 
sättet att hantera lön och ett nytt sätt att 

leda verksamheter där belöning är 
en naturlig del av vardagen.

Läs mer på beloningsverkstan.se


