
Vässa och förbered lönedialogen
Ett verktyg för att dokumentera och följa upp
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V Ä S S A  L Ö N E D I A L O G E N

Namn: 

Period: 

Planerade datum: 

Utvecklingssamtal/sätta mål: 

Uppföljning 1: 

Uppföljning 2: 

Utvärdering: 

Information om ny lön: 

Att vässa dialogen

Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den  
som blir lönesatt, ett verktyg för att förbereda och dokumentera dialogen  
om mål/åtaganden, utveckling och lön. 

För att få kvalitet i dialogen behöver ni vara förberedda. Gå därför igenom materialet  
var för sig innan ni träffas. De anteckningar ni gör under samtalets gång ger en 

dokumentation som är värdefull vid nästa samtal eller om en ny chef ska ta vid.
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V Ä S S A  L Ö N E D I A L O G E N

Sätt nya mål/åtaganden
Utvecklingssamtalet utgår från nuläget och blickar  
framåt. Det är ett bra tillfälle att klara ut förväntningar  
och formulera åtaganden för den kommande perioden. 
Båda parter har ansvar för att komma väl förberedda  
till samtalet. Gå igenom förväntningarna, krav i upp- 
draget, förbättringsmöjligheter och förutsättningar  
för att genomföra åtagandena.

Följ upp löpande
Följ upp målen/åtagandena löpande och stäm av  
kontinuerligt. Ju tätare dialog ni har under året,
desto lättare blir det att få ett bra lönesamtal i
slutet av processen.

Utvärdera
I ett resultat- och uppföljningssamtal tittar ni tillbaka – 
hur gick det? Gå igenom resultat och prestationer och  
dra erfarenheter. Vad har gått bra och vad kunde ha  
gått bättre?

Lönebedömning
I anslutning till utvärderingen av resultatet ska löne- 
bedömningen göras. Lönesättande chef utarbetar  
löneförslaget utifrån en sammanvägd bedömning  
av uppdrag, kompetens, resultat och prestation.

Ny lön
Ny lön ska alltid presenteras och motiveras i ett samtal. 
Om ni inte är ense och behöver hjälp för att komma 
vidare kan du som medlem vända dig till Ledarnas  
företrädare.

Processen
Dialogen om mål, kompetensutveckling, resultat, prestation och lön kan  
se olika ut. Hur det ska fungera i er verksamhet bör ni precisera i en egen  
beskrivning. Här är en översikt över de viktigaste stegen och vad de  
kan innehålla.

Lönepolicy
Lönekriterier
Lokala riktlinjer

Ny lön

Lönebedömning/
lönesamtal

Utvärdera

Följ upp

Följ upp

Utvecklingssamtal
sätt nya mål/åtaganden
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Förväntningar och förutsättningar

Vilka mål har ni i er verksamhets-/affärsplan?

Vilka är de viktigaste målen för enheten att uppnå?

Framgångsfaktorer – vad ska ni kännetecknas av för att bli framgångsrika?

Nya utmaningar, förbättringsbehov eller områden som behöver utvecklas.

Utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle att sätta upp mål eller åtaganden.  
Gå igenom tillsammans och bocka av nedanstående punkter.  
Notera det viktigaste.

1. Förväntningar från lönesättande chef

Vilka behov och förbättringsmöjligheter ser jag själv?

Vad kan och vill jag bidra med?

Hur vill jag göra det?

2. Mitt uppdrag 

V Ä S S A  L Ö N E D I A L O G E N
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V Ä S S A  L Ö N E D I A L O G E N

 

Hur ser mina förutsättningar ut för att klara uppdraget?

Mandat, befogenheter och handlingsutrymme.

Relationer och kontaktvägar till närmaste chef och övriga i verksamheten.

Resurser, tid, ekonomi, personal.

Behov av kompetensutveckling/ledarutveckling.

3. Mina förutsättningar

Hur och när kommer mina resultat att utvärderas?

Vilka kompetenser och beteenden kommer att belönas?

Vilka lönekriterier gäller i vår verksamhet?

Hur utvärderas min ledarförmåga, finns speciella lönekriterier för chefer?

4. Utvärdering och belöning

 
Ekonomiska mål eller produktionsmål räcker inte för att spegla alla aspekter 
på arbetet. I lönesättningen är det viktigt att också beakta sådant som  
kompetens, kvalitet och kundtillfredsställelse. Det kan till exempel handla  
om beteende, samarbete och ledarskap. Diskutera hur ni ska följa upp och 
bedöma mål som inte är direkt mätbara.

V Ä S S A  L Ö N E D I A L O G E N

Tänk på att
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Handlingsplan
Använd ett blad per mål/åtagande. Använd också bladet för att följa  
upp och utvärdera. Kopiera handlingsplanen i önskat antal exemplar.

Följ upp

Mål/åtaganden

Det här ska jag uppnå: 

Beskriv målet i form av ett resultat och när det ska vara genomfört.

Aktiviteter – det här ska jag göra: 

Beskriv vad du ska göra för att nå målet.

Förutsättningar – det här behöver jag:

Utvärdering – så här ska målet utvärderas/mätas:

Uppföljning

Datum    Datum 

Bedömning av resultat/prestation

Det kan ibland vara viktigt att skilja på uppnått resultat och prestation. En god  

prestation leder inte alltid till ett gott resultat och tvärtom. Det kan ha inträffat  

saker som inte har varit möjliga att påverka.

Uppnått resultat

Prestation

Motivering 

Vad har vi lärt: Vad har gått bra? Mindre bra? Erfarenheter? Konsekvenser?

Otillfredsställande Gott Utomordentligt

Otillfredsställande Gott Utomordentligt

Sätt mål/ 
åtaganden

Utvärdera
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V Ä S S A  L Ö N E D I A L O G E N

Handlingsplan
Använd ett blad per mål/åtagande. Använd också bladet för att följa  
upp och utvärdera. Kopiera handlingsplanen i önskat antal exemplar.

Mål/åtaganden

Det här ska jag uppnå: 

Beskriv målet i form av ett resultat och när det ska vara genomfört.

Aktiviteter – det här ska jag göra: 

Beskriv vad du ska göra för att nå målet.

Förutsättningar – det här behöver jag:

Utvärdering – så här ska målet utvärderas/mätas:

Uppföljning

Datum    Datum 

Bedömning av resultat/prestation

Det kan ibland vara viktigt att skilja på uppnått resultat och prestation. En god  

prestation leder inte alltid till ett gott resultat och tvärtom. Det kan ha inträffat  

saker som inte har varit möjliga att påverka.

Uppnått resultat

Prestation

Motivering 

Vad har vi lärt: Vad har gått bra? Mindre bra? Erfarenheter? Konsekvenser?

Otillfredsställande Gott Utomordentligt

Otillfredsställande Gott Utomordentligt

Följ upp

Sätt mål/ 
åtaganden

Utvärdera



8.

V Ä S S A  L Ö N E D I A L O G E N

Sammanvägd bedömning för perioden fr o m    t o m   

Uppdrag och ansvar

 Hur har ansvaret och innehållet i uppdraget utvecklats under perioden?

 Hur lönesätts liknande uppdrag på marknaden? Se gärna ledarna.se/loneguiden

 Hur ser lönerelationerna ut internt i verksamheten?

 Hur svårt är det att rekrytera personer med den här kompetensen?

Nuvarande lön i förhållande till uppdrag, ansvar och liknande befattningar på företaget/marknaden:

Kommentar:

Utvärdering och lönebedömning
Lönebedömningen bygger på att väga samman olika faktorer till  
en helhetsbedömning för den aktuella perioden.

Uppdrag  
och ansvar

Kompetens

Helhetsbedömning

Låg Medel Hög

Resultat och  
prestation
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Kompetens

 Bedömning av kompetens i förhållande till kraven i befattningen.

 Bedömning av ledarförmåga.

 Bedömning utifrån verksamhetens lönekriterier.

Kommentar:

Resultat och prestationer

 Bedömning av resultat och prestationer i förhållande till uppsatta mål.

 Bedömning av övrigt bidrag till verksamheten.

Kommentar:

Ny lön

Ny lön   Gäller fr o m  

Ny lön presenterad och motiverad den 

Låg Medel Hög

Låg Medel Hög
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Prioritera
Välj ut ett par, maximalt tre områden, som är högst- 
prioriterade.

Realistiskt
Entusiaster vill ibland förändra mycket – helst på en gång. 
Visar sig målet vara orealistiskt försvinner entusiasmen. 
Det kan bero på att målet är fel eller för högt satt, tiden 
för kort och så vidare. Tänk igenom vilka eventuella  
hinder som finns för att nå målet, hur det ska gå att nå, 
vilka resurser som behövs?

Ekonomiska mål eller produktionsmål är lätta att sätta och 
att mäta. Men de räcker inte för att spegla alla aspekter 
på arbetet. I lönesättningen är det viktigt att också beakta 
sådant som kompetens, kvalitet eller kundtillfredsställelse. 
Det kan till exempel handla om beteende, samarbete eller 
ledarskap. Sådana faktorer är svårare att formulera som 
ett mål, men kan formuleras som ett åtagande. Diskutera 
också hur ni ska bedöma det. Målen kan också ha olika 

karaktär. De kan vara kopplade direkt till ett resultat som 
ska uppnås, men de kan också handla om att individen 
ska utveckla en viss kompetens för att klara nuvarande 
eller nya uppgifter.

Olika svåra att nå
Mål kan ha olika karaktär och tyngd. Ett mål som är svårt 
att nå bör väga tyngre än ett mål som är lätt att uppnå. 
Det finns också en skillnad i hur betydelsefullt målet är för 
verksamheten som helhet det vill säga hur stor betydelse 
målet har för resultat, förnyelse och utveckling. En idé 
kan vara att redan då ni sätter upp målet diskutera hur 
utmanande målet är.

Uppföljning
Redan när ni formulerar målen måste ni klara ut när  
uppföljning ska ske och hur de ska utvärderas. Det är 
också viktigt att gå igenom vilka kriterier som ligger till 
grund för bedömning av arbetsprestationer och resultat.

Sätta mål

Att tänka på när ni ska formulera mål …
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V Ä S S A  L Ö N E D I A L O G E N

Mål för en chef

Exempel på ”mjuka” mål kan vara:

 Kundtillfredsställelse
 Hur väl uppfyller medarbetaren nyckelkundernas önskemål?  
 Kundundersökningar kan ligga till grund för bedömningen.

 
 Sjukfrånvaro

 Att minska sjukfrånvaron på arbetsplatsen ger positiva effekter.  
 Sätt ett realistiskt mål i samverkan med personalansvarig. 

 Förmåga att genomföra löne- eller utvecklingssamtal 
 Detta är en viktig egenskap för en ledare/chef som bör belönas.

Här ges några exempel på områden som kan användas vid arbetet med att  
sätta mål för att utveckla företaget och medarbetarna. Det är viktigt att klargöra  
varför ett mål sätts och komma överens om hur resultatet ska stämmas av.

 

Mål kan även kopplas till företagets ekonomi, arbetsmiljö, 
personal eller medarbetares förmåga att driva projekt.



Vässa lönedialogen

Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé med medarbetarnas
personliga utveckling och löneutveckling. Avtalet bygger på en dialog
mellan chef och medarbetare. 

Denna skrift är ett hjälpmedel för att förbättra lönedialogen mellan
chef och medarbetare. Hur förbereder man sig inför ett utvecklingssamtal?

Hur sätter chefen och medarbetaren upp realistiska mål och hur följs de upp?

Skriften innehåller checklistor för det viktiga utvecklingssamtalet och
mallar för utvärdering och lönebedömning. Materialet vänder sig
både till chef och medarbetare.
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