Näringslivets lönestatistik
- Ett system för lönestatistik

Information om löner har en viktig funktion i lönebildningen, dels som underlag för förhandlingarna
mellan parterna, dels som marknadslöneinformation vid den lokala lönesättningen i företagen. Nu
erbjuds medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv nya möjligheter att ta del av den löneinformation som
man faktiskt bidrar med.
Lönestatistiken bygger på data som samlas in från företag som är medlemmar i arbetsgivarförbund
inom Svenskt Näringsliv. För att minska belastningen på företagen samordnas undersökningen med
den officiella lönestatistiken som Statistiska centralbyrån samlar in.
Den nya tjänsten från Svenskt Näringsliv ger medlemsföretag möjlighet att ta del av den insamlade
informationen via ett flertal olika rapporter. Dessa rapporter ger ökade möjligheter att bedöma
lönenivåer, lönestrukturer med mera.
Företagen har ansvar för att tilldela behörigheter i tjänsten. Exempelvis kan ett företags lönechef ha
behörigheten att ta del av marknadslöneinformation för en befattning i regionen, eller att ta del av
företagets egen lönestatistik.

•

Marknadslöneinformation som
percentillöner för en
befattning i Stockholms
regionen

•

Kan skickas till PDF eller
Excel

•

Marknadslöneinformation som
percentillöner för en befattning
inklusive diagram.

•

Kan skickas till PDF eller Excel

Näringslivets lönestatistik
- Ett system för lönestatistik

I slutet av september erbjuds ett stort antal företag att delta i undersökningen. Företagen får genom
brev information om vad de ska göra.
Brev från Svenskt Näringsliv.

Näringslivets lönestatistik finns tillgängligt på webbadressen https://lonestatistik.svensktnaringsliv.se
och kommer att succesivt byggas ut och förbättras. Medlemsföretag som har aktiverat sina konton
samt har rapporterat lönedata till Svenskt Näringsliv kan använda tjänsten. Andra företag kommer
succesivt att kunna delta i undersökningen för att därefter få del av innehållet.
Mer information finns på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se/fragor/lonestatistik

•

Näringslivets lönestatistik på webben

•

Personlig behörighet i systemet

•

Egna användarnamn och lösenord

•

www.NSTAT.se eller

•

https://lonestatistik.svensktnaringsliv.se

•

Support e-post:
support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se

•

Support via 08 580 022 22

