
Så förbereder du dig inför 
årets lönekartläggning  
Lönekartläggning – ett verktyg för sakliga löner
Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 

Att arbeta systematiskt med lönekartläggningar bidrar till ökad jämställdhet på arbets-
platsen. Det ger också ett bra underlag till den egna lönepolitiken och en överblick av 
lönestrukturen på arbetsplatsen. Därför är det bra att använda resultaten av lönekart-
läggningen i överläggningar med arbetsgivaren inför lönerevisioner. 

En framgångsrik lönekartläggning identifierar inte bara de osakliga löneskillnaderna 
utan leder också till att avdelningen och arbetsgivaren kommer överens om hur dessa 
osakliga löneskillnader ska åtgärdas och förhindras att de uppkommer igen.

 

Osaklig löneskillnad
En löneskillnad är osaklig om det enda som kan förklara den är till 
exempel kön. Det ska inte förväxlas med löneskillnader som beror på 
kompetens, marknad eller svårighetsgrad i arbetet.
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Checklista inför lönekartläggningen
Det är viktigt att du som förtroendevald är väl förbered inför arbetet med de årliga 
lönekartläggningarna.  

 Läs på om lönekartläggning och varför den görs, målsättningen med arbetet och vad 
Diskrimineringslagen säger.

 Ta del av förra årets lönekartläggning och diskutera med andra Vision representanter. 

 Kom överens med din arbetsgivare om samverkansformerna. Tänk på att arbetet i sin 
helhet ska göras i samverkan med arbetstagarrepresentanterna. 

 Gör en plan hur arbetet ska bedrivas och vilka som ska ingå i arbetet.

 Diskutera vilket underlag som behövs för att arbetet ska kunna genomföras

 Planera kartläggningen i god tid så att ni inte hamnar i tidsnöd.

 Kom överens om HUR kartläggningen ska genomföras, t ex ska det vara medellön 
eller något annat som jämförs? Eftersom det inte finns något facit på hur en löne-
kartläggning ska göras så är det viktigt att ni själva säkerställer fackliga kvalitetskrav. 

 När ni gör lönekartläggning första gången, se till att ni gör ett grundligt arbete. Det 
har ni igen vid kommande kartläggningar.

Det här säger Diskrimineringslagen  
– lönekartläggning steg för steg
Lönekartläggning regleras i Diskrimineringslagen. Nedan gås den igenom steg för steg.
 

Samverka (3 kap 11 § DiskL) 

Lönekartläggningsarbetet ska ske i samverkan med de fackliga organisationerna. 
Samverkan bör ske i alla de steg som ingår i arbetet, det vill säga från undersökning till 
eventuella åtgärder som behöver vidtas och uppföljning.

Arbetsgivaren ska förse den fackliga organisationen med den information som behövs 
för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.
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Tips: Skapa en arbetsgrupp som kan besluta om arbetsprocessen. Resonera om hur eventuella osak-
liga skillnader ska åtgärdas. Föreslå att ta in externt stöd eller hjälp i arbetet om det behövs. 
 

Bestämmelser och praxis om lön (3 kap 8 § DiskL)

Arbetsgivaren ska kartlägga bestämmelser och praxis om löner och andra anställ-
ningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen. Det innebär att även sidoförmåner såsom 
tjänstebil, bostads- eller reseförmåner och liknande som utgör lön ska tas med i arbets-
givarens kartläggning.

När kartläggningen är klar ska arbetsgivaren analysera lönesystemet utifrån ett jäm-
ställdhetsperspektiv. 

Tips: Gör en lista och gå igenom alla bestämmelserna och praxis kring hur löner, villkor och förmåner 
bestäms. Analysera sedan dessa bestämmelser och praxis utifrån kön. Är faktorerna könsneutrala 
och tillämpas de på samma sätt för kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete?
 

Kartlägg lika och likvärdiga arbeten (3 kap 8 § DiskL)

Arbetsgivaren ska först kartlägga och sedan analysera löneskillnader som förekommer 
inom lika arbete, det vill säga mellan kvinnor och män som utför samma eller nästan 
samma arbetsuppgifter. Det är arbetsuppgifterna som ska styra denna gruppindelning, 
inte avtals- eller organisationstillhörigheten. Alla arbetstagare, även chefer och arbets-
ledare, ska omfattas av gruppindelningen. Anställningsformen har ingen betydelse. 

Arbetsgivaren ska även kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lik-
värdigt arbete. För att bedöma om det är två arbeten är likvärdiga behöver arbetsgiva-
ren först göra en gruppindelning som utgår från en bedömning av arbetets krav när det 
gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Det är viktigt att bilda sig en uppfattning 
och framföra åsikter när olika tjänster arbetsvärderas. 

Tips: Gå igenom de olika befattningsbeskrivningarna och dela in medarbetare i olika grupper baserat 
på vilka som kan anses ha lika arbeten. Kom ihåg att det är arbetsuppgifterna som ska styra denna 
gruppindelning, inte avtals- eller organisationstillhörigheten, anställningsformen eller titeln på 
befattningen. Likvärdiga arbeten är arbeten med olika arbetsuppgifter men som är likvärdiga 
utifrån kraven som ställs när det gäller kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsför-
hållanden. Detta tar ni reda på genom att göra en arbetsvärdering för samtliga befattningar (även 
chefsbefattningar). Läs mer om att göra en arbetsvärdering på www.DO.se  
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 Analys av löneskillnader (3 kap 9 § DiskL)

När kartläggningen är klar ska arbetsgivaren analysera löneskillnaderna som kommit 
fram. Analysen av löneskillnaden sker normalt på gruppnivå i syfte att upptäcka den 
strukturella undervärdering som kan vara förknippade med arbetsuppgifter som är eller  
har varit typiska för kvinnor. Analysen kan innefatta lönenivåer, lönespridning och 
andra jämförelser som är lämpliga att göra på gruppnivå.

Löneskillnader ska också kartläggas och analyseras mellan grupper med arbetstagare 
som utför kvinnodominerat arbete och grupper med arbetstagare som utför likvärdigt 
arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. När andelen kvinnor i en 
grupp uppgår till eller överstiger 60 procent kan arbetet betraktas som kvinnodominerat. 

Tips: Analysera skillnader mellan medellönen för kvinnor och medellönen för män och utred om 
det finns löneskillnader som baseras på kön.  Löneskillnaden ska analyseras oavsett vilket kön som 
har lägst medellön. Där ni upptäcker löneskillnader kan ni gå in och analysera på individnivå för 
att utreda om skillnaderna i lön är sakligt motiverade. Jämför medellönen för de kvinnodominerade 
arbetena med de arbeten som inte är kvinnodominerade men som ligger inom samma grupp och 
analysera vad eventuella skillnader kan bero på.

Skriv ner om ni hittar löneskillnader som inte kan motiveras fullt ut.
 

Åtgärder och lönejusteringar (3 kap 13 § DiskL) 

En redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för 
att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön

En kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar 
som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Använd resultatet av er lönekartläggning
Resultatet av en lönekartläggning kan ge fördjupad kunskap och information om bland 
annat lönestrukturer inom och mellan yrkesgrupper. Detta är ett utmärkt underlag när 
den egna lokala lönepolitiken utformas, inför nästkommande lönerevision eller om ni 
ska opinionsbilda kring lön. Använd därför resultatet av den genomförda lönekartlägg-
ningen till att utveckla Visions lokala arbete om lön.
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