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”Personliga egenskaper ska också
Harry Fack förklarar individuell lönesättning för Lisa Medioker

– Harry Fack - - - 
– Jaha, doktor Medioker,

ja, du kan släppa fram sam-
talet - - -

– Hej Lisa, det var länge-
sen. Hur är läget ...

– Jaså, du är missnöjd med den indi-
viduella lönesättningen. Jamen, det är
ju precis som vi tycker på förbundet, det
har inte blivit så bra som vi hoppades.
Du läste väl ledaren i Läkartidningen,
nr 4/98? Där påpekas just att arbetsgi-
varen inte har utnyttjat möjligheten att
differentiera och att premiera ...

– Jaså, Kalle Driftig har fått 800 mer
än du. Och vi inom facket har stöttat ho-
nom? Du, vänta ett ögonblick ska jag
plocka fram papprena ...

– Ja, du, nu ser jag här att Kalle han

hade ju en hel del att komma med som
gjorde att vi tyckte han skulle ha lite
extra uppmuntran.

– Du tycker inte han är bättre läkare
än du? Nej, självklart är det inte så man
får se det, utan det handlar mer om
särskilda insatser. Kalle har ju t ex tagit
hand om jourschemat på ett utmärkt
sätt, enligt er chef ...

– Jaså, på arbetstid säger du. Men
dom administrativa bitarna har vi läka-
re inte alltid prioriterat, och därför ...
Och sen ser jag här att han varit i Su-
perköping och lärt sej den nya behand-
lingsmetoden Qualisort och introduce-
rat den hos er.

– Jaså, menar du det, bättre överlev-
nad men fler fall av x-iasis. Ja fast man
är väl ändå rätt så överens ...

– Jaså, det är man inte, menar du. Ja,
allt kan ju diskuteras, men det är ju bra
att det finns en mångfald inom vården.
Det måste löna sej att man törs komma

med lite nytänkande och fräscha idéer,
att inte bara köra på i gamla hjulspår ...
Och Kalle har ju också tagit betydligt
fler mottagningspatienter än någon av
er andra på kliniken, ser jag här. Köerna
har minskat och ...

– Missnöjda? Jaha?
– Inte fått tid att ställa några frågor,

och undersökning i löpandebandfart,
säger du. Det låter ju inte riktigt ... Men
du Lisa, är du säker på att alla patienter
tycker så? Du får ursäkta mej, men jag
får känslan av att det kanske finns lite
avundsjuka mot en framgångsrik kolle-
ga här, rent ut sagt.

– Dålig stämning bland kollegerna
på grund av det här med individuell lö-
nesättning? Tittar snett på varann ... ing-
en solidaritet … sämre arbetsmiljö ...
Nej, nu överdriver du väl ändå. Du har
alltid varit så känslig, Lisa, på gott och
ont …

– Flera som känner sig nedvärderade
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Scen: Harry Facks arbets-
rum. Harry sitter och knap-
par på sin dator. Telefonen
ringer. Under telefonsamta-
let är det bara Harrys repli-
ker vi hör.

’’ Visst, självklart har jag
hört om statistiken som
visar att dom kvinnliga
läkarna har förlorat på
det här, men ni är ju ändå
bara en del av läkar-
kollektivet. Som helhet
har vi säkert vunnit.’’



trots att dom jobbar hårt – ja, det är ju
beklagligt, verkligen beklagligt ...

– Stödja dej? Men det är klart vi ska
stödja dej också! Frågan är bara vad du
har som … ja, jag menar, utöver det van-
liga … Det är klart, vi har ju det här med
att dom personliga egenskaperna också
ska avspeglas i lönen [1], och det går
kanske att koppla det till det här med pa-
tientkontakten, det är ju också något
mycket väsentligt. I nästa omgång skul-
le vi kunna betona den biten lite mer,
och ja, att i sammanvägningen där, så
kanske det i många andra fall finns lite
brister här.

– Jaså, du tycker det skulle kännas
ojuste och okollegialt. Nja, så får man
inte se det, utan var och en får ju fram-
häva sina starka sidor, där får man inte
vara blyg.

– Hur menar du då, subjektivt? Visst
finns det alltid ett viss mått av subjekti-
vitet, men vi strävar förstås efter en sak-
lig och objektiv bedömning. Om sedan
arbetsgivaren och vi inom facket är
överens så får man nog lita på att resul-
tatet ligger ganska nära verkligheten ...

– Bäddar för rövslickeri?! Lisa, an-
vänder du det språket med patien-

terna också? Skämt åsido så tror jag inte
man får vara rädd för att se detta lite som
en tävling, där bäste man vinner.

– Visst, självklart har jag hört om
statistiken som visar att dom kvinnliga
läkarna har förlorat på det här, men ni är
ju ändå bara en del av läkarkollektivet.
Som helhet har vi säkert vunnit ... Och
för övrigt måste ni själva lära er att bita
ifrån lite mer. Det är också förbundets
strävan, och vi har verkligen satsat
mycket resurser på detta, att peppa dom
kvinnliga ...

– Nej, nej, alla ska vinna på det. Inte
ska man visa att man är bättre än sina
kolleger, utan ... ja, bättre än en medel-
måttig doktor, kan man säga.

– Vem det är? Ja, det är väl en hypo-
tetisk person kanske. Om vi då ... syn-
liggör dom enskilda medlemmarnas
kvaliteter jämfört med en sådan ... eh,

medelmåtta, ja, då framgår det förstås
att dom är underbetalda.

– Jamen, det är ju det vi säger, att ar-
betsgivaren inte riktigt har förstått det
här.

– Vad folk säger? Ja, det vill jag gär-
na höra.

– Att vi i f acket sitter bakom stäng-
da dörrar tillsammans med arbetsgiva-
ren och klistrar prislappar på medlem-
marna? Haha, Lisa, det låter ju som en
riktig konspirationsteori!

– Vad medlemmarna egentligen
tycker om individuell lönesättning?
Nja, alltså, man kan ju inte diskutera
varenda liten fråga ute bland medlem-
marna. För övrigt har ju alla andra fack-
förbund samma linje.

– Lika idiotiskt för det? Nej nu tyck-
er jag nog att du ska ta och lugna ner dej
lite ... Eller börja jobba fackligt själv,
och påverka förbundslinjen ...

– Inte tid, ja, fyra barn, jaha. Men då
är det sannerligen inte konstigt att du
släpat efter såhär. Du har ju inte kunnat
förkovra dej och …

– Vilken erfarenhet menar du ... ?
– Om föräldraskapets villkor, om tå-

lamod, empati och barn- och ung-

domskunskap. Förvisso, jag håller helt
med dej, men det skulle nog bli rätt svårt
att ta upp sånt i lokala varvet. Reaktio-
nen skulle nog bli munter, minst sagt.
Även om det på längre sikt kunde bli ett
intressant koncept att börja titta på dom
bitarna också ... Nej vet du Lisa, nu
måste vi hitta en konkret handlingsplan
för dej. Om jag citerar ur ledaren i Lä-
kartidningen [1]: »Varje läkare har rätt
att veta hur lönesättningen sker och vad
som belönas. Den enskilde läkaren skall
kunna påverka den egna lönen genom
sin arbetsinsats.» Det är förstås det du
ska göra, Lisa. Gå in till chefen och frå-
ga vad han vill ha. Förbundets inställ-
ning, som du kan luta dej mot, är näm-
ligen att medlemmarna normalt sett
INTE gör sitt yttersta i arbetet. Den där
extra ansträngningen gör man bara om
man vet att arbetsgivaren har ett gott

öga till en, och att det kommer att synas
i lönekuvertet! Kräv det beskedet av din
chef! Vad vill han ha? Och sen ge ho-
nom det som du inte gett honom hittills,
av lättja eller för att du inte visste vad
han önskade av dej. Du ska se att Du sen
får en större bit av kakan i nästa för-
handlingsomgång. Kalle Driftig får lig-
ga lite lägre nästa gång, haha! Vi ska allt
pusha för dej – om du tar din del av an-
svaret!

Fotnot: Harry Fack har ingen likhet
med någon verklig facklig företrädare,
lokal eller central. Hans agerande skall
enbart ses som ett aktivt och konsekvent
förverkligande av principen om »indi-
viduell lönesättning efter förtjänst». 
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avspeglas i lönerna ...”
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