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Lönepolicy 
Nedan finns en generell lönepolicy som kan användas i det fall ni inte har en organisationsspecifik 
lönepolicy i bruk. De lönesättande principerna som används här är de vi anser vanligast utifrån 
kollektivavtal och praxis på svenska arbetsmarknaden samt utgör även grunden för den metod 
PeopleAnalytics använder vid arbetsvärdering i lönekartläggning. 
 
Bakgrund och förutsättningar 
En avgörande förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att vi som organisation kan 
rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare med sådan kompetens som behövs på kort 
och lång sikt. Det gör vi bland annat genom att erbjuda marknadsmässiga och rättvisa löner.  
 
En förutsättning för att lönesättning ska upplevas rättvis är att det i organisationen finns en känd, 
gemensam, värdegrund för vad organisationen premierar och tar i beaktande vid lönesättning, de så 
kallade lönesättande principerna.  
 
Det är samtliga lönesättande chefers ansvar att vara insatt i lönepolicyn och vid behov motivera dess 
innehåll och funktion för varje medarbetare. Alla medarbetare ska ges möjlighet att förstå på vilka 
grunder lönen sätts och hur den kan påverkas.  
 
Syfte 
Syftet med denna lönepolicy är att tydliggöra de lönesättande principerna, det vill säga vad 
organisationen värderar och tar i beaktande vid lönesättning, både vid rekrytering samt vid 
lönejusteringar under anställningen. 
 
Lönesättande principer 
Vi vill i vår lönesättning premiera insatser och kompetens som bidrar till att vi som organisation når 
våra mål. Utgångspunkten är därför att lönen är individuell och differentierad och ska bidra till att 
både organisationen och medarbetaren utvecklas.   
 
Lön sätts med hänsyn till:  

• Roll (krav på utbildning och erfarenhet, ansvar, beslutsfattande, komplexitet, krav på 
problemlösnings- och kommunikationsförmåga) 

• Medarbetarens kompetens, arbetsinsats och prestation 
• Marknadsläge på lön 

 
Likabehandling 
Ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter ger medarbetarna en god arbetsmiljö fri 
från diskriminering och bidrar till andra positiva effekter för organisationen. Lönesättning ska alltid 
göras på ett sätt som inte missgynnar någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller 
annat som kan ses diskriminerande. 


