
Din  löne-guide

Checklista  
för ditt  
samtal

Nytt jobb,  
 ny lön!



2.

1. 
Finns det en   

lokal akademiker-
förening?

Kontakta den för statistik och råd.  
Föreningen har bra koll på just din 
organisations löner. Ligger du lågt,  

meddela att du även vill diskutera en 
korrigering (inte en höjning) 

på lönesamtalet.

2. 
Kolla vår 

lönestatistik
Som medlem kan du på vår webbplats 

söka fram marknadslönen för just din titel, 
ålder, bransch och region.

Vill du istället få personlig rådgivning 
kontaktar du medlemsjouren på
 08-556 912 så får du prata med

 våra löneexperter.

Så får du 
rätt lön

Din lön påverkas av din erfarenhet, prestation 
och löneutvecklingen på arbetsmarknaden. 

Alla faktorer kan du inte styra över,  
men genom att förbereda ditt lönesamtal  

ökar du dina chanser att få rätt lön.  

Vi rekommenderar  
en ingångslön på 

30 000 kr
för 2019 



3.

7. 
Utvärdering

Det är dumt att göra samma fel två 
gånger. Reflektera över samtalet. Vad 
kan du göra bättre till nästa gång? Om 
du är missnöjd med lönen är det viktigt 

att fråga vad du kan göra för att få en  
bättre löneutveckling nästa år. 

 4.  
Förbered  

dina argument
Vad har du presterat under året?  

Har du fått några nya arbets- 
uppgifter? Har du nått  

dina mål?

6. 
Om ni inte 

kommer överens...
Om möjligt boka en ny tid för samtal. 

Som medlem kan du kontakta din 
lokala förening och eventuellt

 låta dem förhandla för dig.

5. 
Genomförande

Ett lönesamtal är en förhandling. Chefen  
som du har samtalet med ska ha mandat att  

förhandla. Gå igenom dina resultat och målen som 
sattes under utvecklingssamtalet. Använd dina 

anteckningar och argumentera sakligt. 

Stäm av under samtalets gång att ni är på samma 
spår. Blanda aldrig in din privatekonomi och var 

uppmärksam på arbetsgivarens synpunkter. 
Resultatet av lönesamtalet ska 

dokumenteras.

3. 
Sätt upp mål!

Vilken höjning vill du ha? Vad är 
rimligt att kräva? Vad är du nöjd 
med? Finns det andra värden du 

kan förhandla om som  
utbildning eller möjlighet att  

jobba mer hemifrån?

TIPS! 
Har du blivit befordrad? 

Kontakta medlemsjouren 
och diskutera din nya lön 

innan du accepterar 
erbjudandet.

TIPS! 
Mejla chefen  

innan samtalet och  
sätt en agenda.



52 303 kr
Göteborg

48 774 kr
Södra Sverige  

(exkl. Malmö och  
Göteborg)

50 261 kr
Mellersta  
Sverige

47 582 kr
Norra Sverige

59 554 kr
Stockholm

53 747 kr
Malmö, Lund

Växel: 08-556 912 00 | Medlemsjouren (lön, arbetsrätt, avtal): 08-556 912 60 
Medlemsservice (kontaktuppgifter, avgifter, fakturor): 08-556 912 70 

civilekonomerna.se | kontakt@civilekonomerna.se 
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Snittlönen för olika regioner

Medellönen för civilekonomernas  
medlemmar 2019 är  

53 977 kr.


