
Att framhålla sig själv och vad
man är bra på är nog det svåraste
med att löneförhandla. Många
tycker att det oerhört obehagligt,
enligt Erika Hellund, ombudsman
på Läkarförbundet.

❙ ❙ – Man kanske känner sig besvärlig
och aggressiv. Men det är inte fult att lö-
neförhandla. Det är en övningssak.

Individuella löner är en relativt ny
företeelse inom läkarkåren. Läkare
överlag är väldigt ovana vid att löneför-
handla, säger Erika Hellund, medan det
inom andra yrkesgrupper ses som en na-
turligare sak.

Hon vill avdramatisera situationen.
På AT-stämman lördagen den 16 mars
kommer hon att ge råd inför tiden efter
AT då lönen blir individuell.

Farligt gå in lågt
Att löneförhandla vid nyanställning är
särskilt viktigt. En felaktig och för låg
ingångslön är oftast svår att korrigera.
Det är därför särskilt viktigt för kvinnor
att löneförhandla framgångsrikt vid ny-
anställning, det är ett sätt att få mer jäm-
ställda löner.

Tacka inte ja till ett jobb och tillträd
inte det nya arbetet utan att diskutera lö-
nen, råder Erika Hellund. Då hamnar

man automatiskt i ett sämre förhand-
lingsläge. Blir man erbjuden anställning
rekommenderar hon följande fras: 

»Jag tackar ja under förutsättning att
vi kommer överens om lön och anställ-
ningsvillkor.«

Ett generellt råd är att förbereda sig
väl inför förhandlingen. Och i varje läge
som man får ett bud som man inte direkt
kan ta ställning till kan man alltid be att
få tänka på saken.

Förberedelser
Hur förbereder man sig då? Här är några
tips:

Titta på lönestatistiken. Den finns på
förbundets hemsida, www.slf.se. 

Fråga dig sedan vilken lön du vill ha.
Lägg kravet lite högre så att det finns ett
förhandlingsutrymme.

Fundera igenom vilka argument du
kan anföra. Ta reda på vad som krävs för
den aktuella tjänsten i fråga om svårig-
hetsgrad, ansvarsnivå, grad av självstän-
dighet och befogenhet.

Fundera igenom dina kvalifikationer
– meriter, erfarenheter och personliga
egenskaper som samarbetsförmåga och
initiativkraft – och vad de kan ha för be-
tydelse för arbetet.

Ange lönekravet precist, inte ett in-
tervall. Anspråken vinner på att vara kla-

ra och tydliga. Men lämna inte lönean-
språk redan i ansökan.

Bestäm en lämplig tidpunkt och en
avskild plats för förhandlingen.

Lyssna noga och var saklig. Bli inte
arg.

Hota inte eller ställ inte ultimatum
som du inte är beredd att fullfölja.

Avsluta diskussionen med att kon-
trollera att ni är överens om vad som be-
slutats.

Se till att få det som avtalats fäst på
papper. Muntliga avtal gäller i samma
grad men är svårare att bevisa om det
skulle uppstå oklarheter.

Utförligare råd på nätet
I Läkarförbundets broschyr »Din lön«
som kan laddas ner från förbundets hem-
sida finns utförligare råd. Broschyren
kan antingen beställas från Läkarförbun-
det 08-790 33 00, eller laddas ner från
www.slf.se, titta under Publikationer.
Lösenord fås från Ronden.

Kontakta den lokala läkarföreningen,
adresserna finns på förbundets hemsida,
eller tala med förbundets förhandlings-
avdelning, 08–790 35 10, för att få ytter-
ligare råd och stöd.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Obehaget försvinner med övning:

»Så förhandlar du om din lön«

Arbetstid, arbetsmiljö och utbild-
ningskvalitet. Det är tre ämnen
som Sylfs ordförande Ulrika Nils-
son tror blir stora diskussionsfrå-
gor vid Sylfs fullmäktigemöte i
Stockholm 15–16 mars.

❙ ❙ Hon påpekar att dessa tre frågor är de
som styrelsen vill prioritera det närmas-
te året. Men om det också stämmer med
medlemmarnas och fullmäktiges priori-
teringar visar sig på fullmäktigemötet.
Poängen med fullmäktige, påpekar hon,
är att låta medlemmarna styra debatten
och verksamhetsplaneringen. 

Fullmäktigemötet inleds med så kal-
lade satellitmöten där man diskuterar
gruppvis. Dessa möten tar upp tre äm-
nen: En grupp ska diskutera utbildnings-
kvaliteten inom ST och den pågående
översynen av ST. En annan grupp tar
upp AT-provets vara eller inte vara. Och
den tredje gruppen diskuterar ansvars-

frågor. Sylf har tidi-
gare presenterat ett
förslag till förändrad
hantering av ansvars-
ärenden med bland
annat förstärkta pati-
entnämnder.

Apropå ansvars-
frågor kommer
HSANs generaldi-
rektör Anita Werner
att hålla ett anförande
under fullmäktigemötet.

Bland de motioner som inlämnats
kan nämnas en motion från fem lokalav-
delningar om att Sylf centralt bör ta upp
kampen mot vad motionen kallar löne-
karteller. Styrelsens yttrande innebär att
man anser att lönepolicy i första hand är
en lokal fråga, men att Sylfs styrelse gär-
na bistår med stöd och argument i det ar-
betet.

En annan motion gäller ökade möj-

ligheter att delta i SK-kurser. Ytterligare
en motion tar upp frågan om större ut-
rymme för individuella arbetstider.

Planerade enkäter
Ur den verksamhetsplanering som sty-
relsen föreslår kan nämnas två planerade
enkäter. Den ena handlar om kvaliteten
på AT och kommer att göras om några
veckor bland slumpmässigt utvalda AT-
läkare i landet. Den ska inte förväxlas
med den enkät som görs bland dem som
anmäler sig till AT-stämman.

Den andra enkäten är en karriärenkät
som fokuserar på jämställdhetsfrågor.
Den ska fånga upp skillnader mellan
manliga och kvinnliga läkare avseende
bland annat karriärplaner, ledarskaps-
ambitioner och arbetstidsfrågor. Enkä-
ten görs tidigast under sommaren.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Ulrika Nilsson.

Utbildningskvalitet diskuteras i grupp av Sylfare
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