
Lönepeppen – råd och stöd inför din 
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►Vad är en bra lön?

►Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? 

►Vad kännetecknar en bra lönedialog? 

►Vilka faktorer tycker du ska påverka din lön? 

►Vad är en saklig lönesättning för dig? 

►Vad är en bra lönepolitik? 

Lön är något du får för utfört arbete 

men…
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►1 april 2020 – 31 mars 2024

►Retroaktiva löneutbetalningar

►Lokal lönebildning

►Lokal lönebildning

►Lokalt fokus på lönespridning och lönekarriär

►Löneavtal i överensstämmelse med Visions 

lönepolitik

Löneavtalet – HÖK 20



...kunna påverka och utveckla din arbetssituation och påverka din egen framtid genom 

att prata med din chef om: 

►Ditt arbete

►Din lön

►Din arbetsplats

►Målen för verksamheten

Lönedialogen en möjlighet för dig att...
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Vad är lön? 

Överläggning Lönesamtal Avstämning

Individuell

Marknad

Struktur

► Prestation

► Lönedialog

► Utbud/efterfrågan

► Opinionsbildning/ politik/ Vision

► Tjänstens art, utbildningskrav, ansvarsnivå 

► Vision
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►Här kan ni lägga in ert lokala årshjul eller liknande.

►Vill ni inte göra det så ta bort denna bild. 

Eventuell lokal bild
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Fakta

►Lönerna är lägre i sektorer och branscher där 
flest kvinnor arbetar än de är i sektorer och 
branscher där flest män arbetar. 

►Både män och kvinnor har lägre löner.

►Det här kallar vi strukturella löneskillnader. Det 
handlar inte om att en enskild persons lön är 
lägre än någon annans. Istället handlar det om 
strukturer som påverkar allas löner.

►Vision är ett feministiskt förbund och jobbar på 
detta mycket med opinionsbildning kring detta. 

Lön efter kön? 



Våga prata lön på arbetsplatsen med dina kollegor! 

Tips på frågor att diskutera på ett APT inför lönesamtalen: 

►Vilka lönekriterier finns det?  

►Vilka är arbetsplatsen mål?

►Vad betyder lönekriterierna på er arbetsplats?

►När ska ni ha lönesamtalen?   

Era förberedelser 
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►Besök vision.se/lon

►Läs broschyr Din lön och din utveckling

►Titta på checklista inför lönesamtalet

►Tidigare anteckningar

►Din egen bedömning

►Egna argument

Bolla tankarna med oss lokalt eller 

rådgivarna på Vision Direkt på 

telefon 0771-44 00 00

Dina förberedelser 
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https://vision.se/lon
https://vision.se/globalassets/fortroendevald/trycksaker/pdf-trycksaker/din_lon_och_din_utveckling.pdf
https://vision.se/globalassets/utveckling/lon/lon-dokument/lonesamtal_checklista_2011.pdf


►Baserad på partsgemensam statistik för Visions 

medlemmar.

►Går att jämföra löner baserat på yrke, ålder, sektor 

och var i Sverige du arbetar.

►Finns både i appen och på vår webb

Ny lönestatistiktjänst
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https://vision.se/Din-utveckling/Lon/lonestatistik/


►Tala klarspråk

►Lyssna och var lyhörd för hur din motpart reagerar

►Kom överens med chefen om hur samtalet ska dokumenteras och för 
egna anteckningar under samtalet 

►Ställ frågor

► Tycker chefen att din lönenivå och löneutveckling speglar dina 
arbetsuppgifter och arbetsprestationer?

► Vad ska du förändra eller åstadkomma för att du ska få den lön du 
tycker att du är värd? 

► Kom ihåg att du levererar en tjänst – vad vill chefen betala?

Under samtalet
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►Varför du har den lön du har

►Vad du kan göra för att förbättra den

Du ska alltid veta 
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Din lön ska utgå från
►Dina arbetsuppgifter

►Din utbildning och erfarenhet

►Ditt sätt att sköta jobbet



2021-04-14

Vad gör du när

lönedialogen inte

fungerar?



Sammanfattning
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►Som stöd till dina förberedelser finns vi inom … 

►Kontaktuppgifter till avdelning/klubb:

►Du vet att du kan även ringa till: 

► Vision Direkt     0771 44 00 00 visiondirekt@vision.se

► Chef Direkt        0771 360 600 chefdirekt@vision.se

Lycka till! 
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mailto:visiondirekt@vision.se
mailto:chefdirekt@vision.se
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Fakta

►Vilka behov ser du, när det gäller dig själv och 
verksamheten?

►Prata om arbetsplatsens utveckling, din 
arbetssituation, arbetsmiljö, samarbete, 
ledarskap och kompetensutveckling.

►Din handlingsplan. Det ska vara tydligt hur du 
och ditt arbete ska utvecklas.

►Förbered samtalet. En checklista finns på 
vision.se/utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtal/medarbetarsamtal

https://vision.se/globalassets/utveckling/lon/lon-dokument/v_utvecklingssamtal_checklista_2011.pdf

