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Bakgrund och metod

Rapportens huvudsyfte är att ge våra medlemmar en överblick av löneläget och 

arbetsmarknaden inom deras specifika sektor. Underlaget för rapporten är dels 

statistiken från Naturvetarnas löneenkät, dels vår arbetsmarknadsrapport. Med hjälp 

av denna minirapport kan du lättare avgöra om du har rätt lön i din nuvarande 

befattning, få vägledning kring vilka lönekrav du kan ställa om du söker ett nytt jobb, 

och få en överblick över den framtida arbetsmarknaden inom digital sektor.

Vill du veta mer om Naturvetarnas lönestatistik i Saco Lönesök kan du logga in här: 

Saco Lönesök – Naturvetarna

Och om du vill ta del av hela arbetsmarknadsrapporten kan du ladda ner den här: 

Naturvetares arbetsmarknad 2021

Rapportens första del baseras på Naturvetarnas löneenkät. Datainsamlingen 

genomfördes via Naturvetarnas årliga löneenkät under perioden 14 oktober 2021 –

31 december 2021 via enkätutskick. Enkäten skickades ut till samtliga förbundets 

medlemmar. Totalt svarade drygt 16 000 medlemmar på enkäten, varav cirka 550 

jobbar inom Digital sektor.

https://www.naturvetarna.se/Login?ReturnUrl=%2fmedlemsformaner%2flonestatistik%2fsaco-lonesok-medlem%2f
https://www.naturvetarna.se/globalassets/3-rad-och-stod/arbetsmarknad/naturvetares-arbetsmarknad-2021_low.pdf


Sammanfattning



Sammanfattning

Den digitala sektorn efterfrågar i allt högre utsträckning högskoleutbildade. 

Antalet naturvetare i sektorn kommer att öka, liksom antalet naturvetare 

som arbetar med den digitala utvecklingen inom sitt specialområde. Den 

digital sektorn sysselsätter totalt 216 000 personer varav cirka 16 500 är 

naturvetare. 

Den pågående digitaliseringen gör att den digitala sektorn växer starkt. 

Digitala tjänster är idag en del av i stort sett alla verksamheter, vilket innebär att 

yrkesverksamma med IT som specialitet finns och behövs överallt. TechSverige 

varnar för att det 2024 kommer att saknas 70 000 personer med digital 

kompetens. 

De kompetenser som efterfrågas mest är programmering och 

projektledning samtidigt som behovet är starkaste växande inom data 

science. Det är framför allt högskoleutbildade som sektorn efterfrågar. 

Digitaliseringen har en påtaglig effekt för naturvetare oavsett om de är 

digitalt utbildade eller inte. För att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden 

kan det alltså vara en god idé att se över sin digitala kompetens. 

Löner Arbetsmarknad

Medellönen inom digital sektor tenderar att vara betydligt högre än för 

övriga naturvetare. I genomsnitt tjänar personer inom digital sektor cirka 23 

procent mer än samtliga naturvetare. Även ingångslöner ligger på en högre nivå 

för digitala sektorn.

Inom digital sektor ökade lönerna i snitt med 4,4% under 2021, vilket är 

högre jämfört med samtliga Naturvetare (3,8%). Lönerna ökade mest inom 

den privata sektorn, vilket resulterade i att avståndet i medellöner till övriga 

sektorer ökade ytterligare.

Sett till hela den svenska arbetsmarknaden har lönerna ökat med runt 2 till 3 

procent per år sedan 2013. Naturvetare tenderar att öka sina löner i högre takt 

jämfört med övriga grupper på arbetsmarknaden, detta gäller även för digital 

sektor. Sedan 2013 har löneutveckling inom digital sektor legat i linje med 

utvecklingen för naturvetare överlag. 



Lön



Ingångslön – medellön – lönespridning

Yrkesgrupp Ingångslön* Medellön P10 Median P90
Löneutveckling 

2021**

Naturvetare 31 500 45 100 32 200 41 800 61 100 3,8%

Digital sektor 37 000 51 500 36 600 49 500 69 200 4,4%

Vanliga yrkesgrupper inom digital sektor

Systemutvecklare 48 000 37 500 47 700 60 000 4,5%

IT-arkitekt/ IT-designer 57 500 48 700 55 000 70 200 2,1%

Systemerare/Programmerare 51 200 39 800 50 000 66 000 4,7%

Mjukvaruutvecklare 48 500 36 900 46 700 62 700 5,5%

Data- /IT-specialist 53 300 39 800 48 700 76 300 7,5%

Medellönen inom digital sektor tenderar att vara betydligt högre än för övriga naturvetare. I genomsnitt tjänar personer inom digital 

sektor cirka 23 procent mer än samtliga naturvetare. Även ingångslöner ligger på en högre nivå för digitala sektorn.

Inom digital sektor ökade lönerna i snitt med 4,4% under 2021, vilket är högre jämfört med samtliga Naturvetare (3,8%). Bland de

vanligaste yrkesgrupperna utmärker sig Data-/IT-specialister och Mjukvaruutvecklare som de yrkesgrupper som hade bäst 

löneutveckling under 2021.

Redovisade värden avser kronor per månad

* Examensår 2021/2020. För få observationer för att kunna redovisas på yrkesgruppnivå.

** Löneutveckling för identiska individer (samma befattning och arbetsgivare), vars lön hade 

reviderats vid insamlingstillfället 2021 och 2020



Löneutveckling – Sektor 
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Digitala sektorn

Medellön 2021 Löneutveckling 2021

Under 2021 ökade lönerna mest inom privata sektorn, vilket resulterade i att avståndet i medellöner till övriga sektorer ökade ytterligare. 

Idag tjänar man, i snitt, cirka 10 000 kr mer i privat sektor jämfört med inom staten och kommuner/regioner. 
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Ekonomin totalt Naturvetare överlag Digital sektor

Löneutveckling
Sett till hela den svenska arbetsmarknaden har lönerna ökat med runt 2 till 3 procent per år sedan 2013. Naturvetare tenderar att öka sina 

löner i högre takt jämfört med övriga grupper på arbetsmarknaden, detta gäller även för naturvetare som verkar inom den digitala sektorn. 

Sedan 2013 har löneutvecklingen inom digital sektor legat i linje med utvecklingen för naturvetare överlag. Med undantag för pandemiåren 

2020 och 2021, har lönerna inom digital sektor årligen ökat med cirka 3 till 4 procent.

*

* Preliminärt utfall

Löneutveckling för identiska individer (samma befattning och arbetsgivare), 

vars lön hade reviderats vid insamlingstillfället
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Procentuell skillnad i medellön mellan män och kvinnor 

Naturvetare Digital sektor

Skillnad i löner mellan män och kvinnor
Över tid minskar lönegapet mellan män och kvinnor bland Naturvetarnas medlemmar. Sedan 2021 har löneskillnaderna mellan män och 

kvinnor minskat från 14 procent till 10 procent. 

Historiskt sett tenderar lönegapet mellan män och kvinnor att ligga på en lägre nivå inom digital sektor jämfört med samtliga naturvetare. 

Dock observeras en ökning i löneskillnader under de två senaste åren inom digital sektor, vilket lett till att lönegapet idag ligger på en högre 

nivå än för samtliga naturvetare. 

Notera att redovisade värden inte kontrollerar för skillnader, i tex. utbildning 

eller befattning, som kan påverka lön.



Arbetsmarknad



Arbetsmarknaden för Digitala 
sektorn

Den digitala sektorn efterfrågar i allt högre utsträckning högskoleutbildade. 

Antalet naturvetare i sektorn kommer att öka, liksom antalet naturvetare som 

arbetar med den digitala utvecklingen inom sitt specialområde. 

Programmerare, projektledare och data scientist är yrkesroller på stark 

frammarsch.

Den digital sektorn sysselsätter totalt 216 000 personer varav cirka 16 500 är 

naturvetare. Till detta kommer alla de naturvetare som ägnar sina dagar åt digitala 

frågor inom offentlig sektor eller i andra branscher. 

Den pågående digitaliseringen gör att den digitala sektorn växer starkt. Digitala 

tjänster är idag en del av i stort sett alla verksamheter, vilket innebär att 

yrkesverksamma med IT som specialitet finns och behövs överallt. TechSverige 

varnar för att det 2024 kommer att saknas 70 000 personer med digital 

kompetens. 

De kompetenser som efterfrågas mest är programmering och projektledning 

samtidigt som behovet är starkast växande inom data science. Det är framför allt 

högskoleutbildade som sektorn efterfrågar.

Digitaliseringen har en påtaglig effekt för naturvetare oavsett om de är digitalt 

utbildade eller inte. För att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden kan det alltså 

vara en god idé att se över sin digitala kompetens. 

Yrkesroller som kommer att öka mest är mjukvaru-/systemutvecklare, 

projektledare, data scientists, digitala ledare/IT-chefer, verksamhetsutvecklare, 

utbildare, användarbarhets-/UX-experter (det vill säga experter på 

användarupplevelser) och IT-/informationssäkerhetsexperter.



Fakta – utbildning och yrken 
inom digitala sektorn

Vanliga utbildningsinriktningar: 

• Systemvetenskap och programvaruteknik

• Data- och systemvetenskap

• Datavetenskap och datalogi

• Matematik och statistik

• Fysik

• Biologi, kemi och medicin

Vanliga yrken: 

• IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

• Ingenjörer och tekniker

• Säljare och inköpare m.fl.

• Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.

• Civilingenjörsyrken

• IT-chefer

• Verkställande direktörer m.fl.



Om Naturvetarna



• Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom 
naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar 
naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och 
genom hela arbetslivet.

• Vi har cirka 34 000 medlemmar inom life science, jord, 
skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik 
och data. 

• Naturvetare skapar världens framtid. Våra medlemmar 
hittar lösningar på samhällets utmaningar och tar fram 
morgondagens innovationer.

Om Naturvetarna


