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Diskrimineringslagens 3 kap. 8−14 §§

Syfte: Upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader 
i lön och andra anställningsvillkor

Arbetsgivare ska årligen kartlägga och analysera:

• Bestämmelser och praxis om löner och andra 
anställningsvillkor.

• Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför 
arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

• Bedöma om eventuella löneskillnader har direkt eller 
indirekt samband med kön.



Dokumentera och åtgärda

• Resultatet av kartläggning och analys

• Vilka lönejusteringar och andra åtgärder som 
behöver vidtas

• Kostnadsberäkning och tidsplan, inom tre år

• Utvärdering av föregående års planerade åtgärder

• Hur samverkansskyldigheten fullgjorts



Lönekartläggning

Steg 1

Planering

Steg 2

Analysera lönepolicy

Steg 3

Löneanalys lika 

arbeten

Steg 4

Arbetsvärdering

Steg 5

Löneanalys

likvärdiga arbeten

Steg 6

Dokumentation 

och åtgärdsplan



Steg 1: Planera 

• Hur ska  resultaten användas

• Hur organisera arbetet, vilka ska delta

• Samverkan

 Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka.

 Den fackliga organisationen ska få den information 
som behövs för att kunna samverka 



Steg 2: Analysera lönepolicy

Kartlägga och analysera bestämmelser och 
praxis om löner och anställningsvillkor 

• Policy

• Lönekriterier

• Lokala avtal

• Förmåner

• Bonus, provision



Steg 3: Löneanalys – lika arbeten

• Vad är lika arbete?

• Vilka grupper ska ingå?

• Lönebegrepp och delar



Lönekartläggning − lika arbeten
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Prestation och lön i lika arbete

Prestation 1 3 5 7 9
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Steg 4: Arbetsvärdering

Likvärdigt arbete:

• En sammantagen bedömning av de krav 
arbetet ställer och dess natur

• Beakta kriterier som kunskaper, färdigheter 
ansvar och ansträngning







Steg 5: Löneanalys – likvärdiga arbeten

• Analysera löneskillnader mellan grupp som 
utför kvinnodominerat arbete med grupp som 
utför likvärdigt arbete men inte är 
kvinnodominerat.

• Gäller även grupper med lägre krav men 
högre lön.





Lönens delar
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Exempel från Göteborgs Stad



Steg 6: Dokumentera och åtgärda

• Resultatet av kartläggning och analys

• Vilka lönejusteringar och andra åtgärder som 
behöver vidtas

• Kostnadsberäkning och tidsplan, snarast, 
senast inom tre år
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