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Nu finns vårt webbverktyget för
lönestatistik i ny tappning. Nya
funktioner ger dig ännu bättre
tillgång till lönestatisk på nätet.

Bättre och enklare

lönestatistik

Det är viktigt att ha tillgång till aktuell lönestatistik när
det är dags att förhandla sin lön. Nu finns vårt webbverktyg
Saco LöneSök i ny tappning på vår hemsida. Utvecklingen av
verktyget ger dig som medlem bättre tillgång till lönestatistik
på nätet.
Mer nischade sökningar

Nytt i LöneSök är att det nu är möjligt för dig som medlem
att själv plocka fram den löneinformation du söker genom att
kombinera olika bakgrundsfaktorer. I nya LöneSök kan du
direkt på skärmen göra olika urval, och se hur lönestatistiken
ser ut allt eftersom du gräver dig djupare. Du kan välja vad du
vill titta på utifrån flera val samtidigt, till exempel befattning,
ålder och landsting/region.
När du fått fram de uppgifter du sökt kan du välja att ta
ut resultatet i form av olika tabeller eller diagram. När du är
färdig kan du skriva ut resultaten, kopiera dem till exempelvis
Excel eller e-posta dem till dig själv.
Förhoppningen med denna utökade sökmöjlighet är att du
på ett bättre sätt ska komma åt de uppgifter just du behöver.
Om du önskar kan du även lägga in din egen lön som en linje i
diagrammen och enkelt göra en jämförelse.

meDlemmar hittar lönestatistik på

www.lakarforbundet.se
meDlemsråDgivningen

telefon 08-790 35 10, e-post medlemsradgivningen@slf.se

Baseras på våra medlemmars löner

Precis som tidigare är statistiken LöneSök baserad på den
partsgemensamma lönestatistiken från områden stat, kommun och landsting. På landstingssidan redovisas statistiken nu
enligt det nya systemet för befattningsklassificering, AID.

Vi hjälper gärna till

Om du vill prata lön, eller andra frågor som berör din anställning,
är du alltid välkommen att kontakta din lokalförening eller vår
medlemsrådgivning.

Kontakta oss gärna
08-790 33 00 info@slf.se www.lakarforbundet.se
Ansvarig för innehållet på denna sida från Läkarförbundet är Carina J. Hansson.

2578

läkartidningen nr 40 2009 volym 106

