
LÖNEKARTLÄGGNING
Med syfte att kartlägga osakliga löneskillnader på grund av kön



• En aktiv åtgärd - motverka diskriminering av kvinnor och män

• Ska göras årligen 

• Övergripande handlingsplan med åtgärder upprättas

• Osakliga löneskillnader ska åtgärdas inom tre år

• Kartläggning av:

- Lika arbete (samma AID och BAS-poäng)

- Likvärdigt arbete (mellan kvinnodominerade och icke-kvinnodominerade 
grupper)

LÖNEKARTLÄGGNING



• Lika arbete analyseras och jämförs. Samma AID-kod och BAS-poäng.

• En värdering av arbetets svårighetsgrad ger en BAS-poäng.

• Låga löner ska förklaras.

• Godtagbara förklaringar 

Erfarenhet 

Prestation utifrån medarbetarpolicyn

• Icke godtagbara förklaringar:

Arbetsuppgifter Fackförbund/kollektivavtal

Ansvar Individuell lönesättning

Ålder Kompetens

Utbildning

ANALYS LIKA ARBETE



• 351012 Biståndsbedömare BAS 425
• Grupp 425 - Analys lika befattning
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• Ansvarig för lönekartläggning/HR tar kontakt gällande löner som behöver 
förklaras.

• Ifall det finns löneskillnader mellan män och kvinnor som inte kan 
förklaras – kan inte utesluta att det inte handlar om kön

• Ibland krävs andra åtgärder, ex. ändring av AID-etikett eller översyn av 
BAS-poäng

• HR återkopplar ifall handlingsplan upprättas.

• Prestation är ett gott skäl till avvikelser utifrån att lönen ska vara 
individuell och differentierad. 

• Vid bristande prestation upprätta handlingsplan kopplat till 
medarbetarpolicyn.

SAMARBETET MED ER CHEFER



• Arbetet med lönekartläggning ska samverkas.

• Samverkan sker med de fackliga organisationerna som vi har kollektivavtal 
med.

• Facken ska företräda även icke-organiserade medarbetare

• Arbetsgivaren har en informationsplikt till facken. Det är inte förhandling. 
De framför sina synpunkter som vi som arbetsgivare väger in

• Samverkan innebär framför allt att titta på lönestrukturen och skälen till 
att en del avviker.

SAMVERKAN



ARBETET SÅ LÅNGT

• Tajt tidsplan mellan löneöversynerna

• Arbetet med förklaringar i stadshuset nästan klart

• Rätt ingångslön har betydelse för lönestrukturen

• Stort engagemang hos er chefer

• Analys av likvärdigt arbete sker i nästa steg

• Facken är informerade om att analysarbete pågår, i nästa steg sker 
samverkan



För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


