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Guide för att komma igång med Saco Lönesök
Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor.  

Vad är Saco Lönesök?
Saco Lönesök är en webbtjänst som ger dig tillgång till lönestatistik från Sveriges största 
databas för akademikerlöner. Den bygger på löneuppgifter från över 300.000 akademiker. 

Du kan själv enkelt ta fram skräddarsydd information om akademikers löner inom din 
yrkesgrupp. Det går att bryta ner statistiken på bl a olika åldersgrupper, examensår, kön, 
befattningar, regioner och arbetsmarknadssektorer. Du kan också jämföra din lön med 
akademiker i andra branscher. 

Saco Lönesöks ingångssida (Sidan kan se lite olika ut beroende på vilket förbund du tillhör)

Läge för ny lön? Använd Saco Lönesök.
• Första jobbet

• Ny befattning

• Nytt jobb 

• Lönesamtal 

• Karriärplanering 

Lönesättningen för dig som är akademiker är individuell. Lönen ska bl a avspegla din 
kompetens och skicklighet, dina arbetsuppgifter och resultatet av ditt arbete. 

Lönestatistiken du hämtar från Saco Lönesök förser dig med viktig kunskap om löneläge 
och lönespridning i din omvärld. Tillsammans med annan information från ditt förbund,  
t ex lönerådgivning, kan du med hjälp av Saco Lönesök förbereda dig i olika situationer som 
handlar om din lön.  



Saco Lönesök i fem steg
Saco Lönesöks ingångssida (Sidan kan se lite olika ut beroende på vilket förbund du tillhör)
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        Välj källa 
När du kommer till Saco Lönesöks ingångssida är en statistikkälla förvald men du kan själv 
enkelt ändra källa genom att klicka på någon av flikarna högst upp (A). Välj ”Löner från 
enkät” om du vill titta på lönestatistik för privata arbetsgivare. Vill du titta på lönestatistik för 
kommun, landsting, stat eller Svenska kyrkan kan du välja mellan ”Löner från enkät” och ”Löner 
från arbetsgivare”. Källorna kompletterar varandra. 

Väljer du ”Löner från enkät” får du lönestatistik kopplat till t ex utbildning och examensår 
vilket inte är möjligt i ”Löner från arbetsgivare”. Väljer du ”Löner från arbetsgivare” får du 
lönestatistik för samtliga medlemmar i ditt förbund inom en viss sektor, t ex staten. ”Löner från 
enkät” innehåller endast löner för de medlemmar som besvarat löneenkäten. 

”Löner från enkät”  
bygger på uppgifter från Saco-
förbundens löneenkäter. Alla  

förbund samlar inte in löneenkäter 
från sina medlemmar. 

”Löner från arbetsgivare”  
bygger på den partsgemensamma 
lönestatistiken som samlas in via 

arbetsgivarna inom kommun, 
landsting, stat och Svenska kyrkan. 

Samtliga Sacoförbund
Oavsett vad du väljer, kan du även se löneuppgifter för andra Sacoförbunds medlemmar (B).  
Du kan då jämföra din lön med andra akademikers inom andra branscher, sektorer och yrken. 

        Gör ditt urval
Genom att göra urval bryter du ner statistiken till exempel på befattningar, arbetsområden, 
regioner och arbetsmarknadssektorer. Du gör ditt urval genom att bocka för det du är intresserad 
av i urvalsboxarna till vänster. Tänk på att du kan bocka för flera val i en och samma urvalsbox. 

För att utöka urvalsmöjligheterna, klicka på ”Visa fler urvalsmöjligheter” (C). Om innehållet 
i en urvalsbox inte syns, klicka på den vita pilen till vänster (D). Vill du ta bort alla val du gjort, 
klicka på knappen ”Rensa alla val” (E). Vill du ta bort dina val i en enskild urvalsbox, klicka på 
suddsymbolen (F).

        Se resultatet
Du ser direkt resultatet av dina urval i tabell och diagram.

        Se resultatet på flera sätt
Du kan välja hur ditt urval ska presenteras i tabeller och diagram. Du kan t ex välja examensår 
istället för ålder, genom att klicka på önskad flik ovanför diagrammet.

Genom att klicka på knappen ”Visa fler presentationssätt” kan du se ytterligare indelningar 
för tabeller och diagram (G).

        Bevara resultatet
Du kan sedan skriva ut, spara eller e-posta dina tabeller och diagram.

1

2

3

4

5



Tänk på att
•  Du kan behöva prova dig fram och titta på olika indelningar av statistiken. Tänk på att flera 

indelningar kan vara intressanta för dig, inte bara en enda. 

•  Ju fler val du gör, desto mindre blir ditt urval. Om urvalet är för litet visas inga statistikuppgifter alls. 
Om det inträffar, ta bort ditt senaste val eller börja helt enkelt om från början. 

Förklaring av lönemått i tabeller och diagram i Saco Lönesök

10:e percentil 10 % av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 10:e 
percentillönen och 90 % är högre.

Undre kvartil 25 % av av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den undre 
kvartillönen och 75 % är högre.

Medel Medellön är summan av lönerna dividerad med antalet löner.

Median
Medianlönen är den mittersta lönen i ett rangordnat material. 
Hälften lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och 
den andra hälften är högre.

Övre kvartil 75 % av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den övre 
kvartillönen och 25 % är högre.

90:e percentil 90 % av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 90:e 
percentillönen och 10 % är högre.

Grafisk presentation av de statistiska måtten
Du får snabbt en bra överblick över löneläge och lönespridning genom att titta på en boxplot:

10:e percentil Undre kvartil Median Övre kvartil 90:e percentilMedel

Varför så många olika lönemått?
Du som är akademiker omfattas av individuell lönesättning. Du behöver skaffa dig information 
inte bara om den genomsnittliga lönen utan också om hur lönerna varierar i den grupp du vill 
jämföra dig med. I Saco Lönesök visas flera olika mått i tabell och diagram för att du ska få en 
så god överblick som möjligt. Vilka mått som är mest relevanta vid en lönejämförelse varierar. 
Om du t ex är erfaren, med kvalificerade arbetsuppgifter, mycket goda arbetsresultat och 
eftertraktade specialkunskaper är jämförelser med högre lönelägen (övre kvartillönen och 90:e 
percentillönen) mer relevanta. Tänk i detta fall också på att 10 procent av dem i gruppen du 
jämför dig med tjänar mer än den 90:e percentillönen, det kanske du också ska göra. 

Om du har ytterligare frågor om lönestatistik och Saco Lönesök,  
kontakta ditt förbund.





Vi erbjuder våra medlemmar Saco Lönesök

Akademikerförbundet SSR  

Civilekonomerna  

DIK  

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter  

Jusek 

Kyrkans Akademikerförbund 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 

Lärarnas Riksförbund 

Naturvetarna 

Sacoförbundet Trafik och Järnväg 

SRAT 

Sveriges Arkitekter 

Sveriges Farmacevtförbund  

Sveriges Ingenjörer 

Sveriges läkarförbund  

Sveriges Psykologförbund 

Sveriges Skolledarförbund 

Sveriges Universitetslärarförbund 

Sveriges Veterinärförbund 

Saco, Box 2206, 10315 Stockholm, tel vx: 08-6134800, www.saco.se


