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Lönekartläggning

Lönekartläggning på ett enkelt
och säkert sätt
Enligt diskrimineringslagen är du som arbetsgivare varje år skyldig att genomföra
en lönekartläggning. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga
löneskillnader mellan könen och ska genomföras inom följande kravområden:
Analys av lika arbete
Analys av likvärdiga arbeten
Analys av kvinnodominerande grupper
Med vårt verktyg kan du känna dig trygg med att du uppfyller lagkraven och
säkerställer en rättvis lönestruktur.
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Dokumentation och analys för din
lönekartläggning
Genom att analysera eventuella löneskillnader
direkt i systemet blir all dokumentation tydlig
redan från början. Du kan med andra ord börja i
liten skala och sedan öka omfattningen utifrån era
behov. Lönekartläggningen hjälper er med:
Arbetsvärdering och lönekartläggning.
Att identifiera eventuella löneavvikelser och
identifierar de områden som kräver åtgärder.
Skapa rapporter som lever upp till
Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) lagkrav.
Lönejämförelser mellan lika och likärdiga arbeten.
Analys av löner för kvinnodominerade yrken.

Lönekartläggning i tre enkla steg
1.

Effektiv arbetsvärdering
Värdera era roller i organisationen med hjälp av verktyget.

2.

Importera data
Sammanställ efterfrågad information över era medarbetare och ladda upp
datan i verktyget.

3.

Analysera resultatet
Identifiera och analysera eventuella löneskillnader mellan könen i en
interaktiv rapport.
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För en jämställd arbetsplats
Inför den årliga lönekartläggningen behöver du undersöka hur lönen skiljer sig
mellan män och kvinnor som utför lika och likvärdigt arbete. Vi hjälper dig att
genomföra din lönekartläggning från analys till handlingsplan.

”Jag valde Draftit framför en konkurrent och har
inte ångrat mig en sekund! ”
Ann Eriksson, HR-ansvarig, Trianon

Boka din visning med oss!
Undersök hur lönen skiljer sig mellan män och kvinnor som utför lika och likvärdigt
arbete. Vi hjälper dig genom lönekartläggningen, från analys till handlingsplan.
Läs mer och boka din visning

Vi tror att alla verksamheter kan arbeta professionellt och proaktivt
med regelefterlevnad. Därför utvecklar vi digitala produkter som
inte bara tar juridiken till praktiken, utan som också sparar våra
3.000 kunder tid. Vi har gjort detta framgångsrikt i över tio år och har
utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom legal tech.

Maila oss: info@draftit.se
Ring oss: 010 – 188 97 25
Läs mer på visma.se/draftit/

