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Inga blyga violer
K VINNOR R ANK AR SIN KOMPETENS HÖGRE  
MEN SÄT TER L ÄGRE PRIS PÅ DEN

Förutom stora skillnader i livslön mellan kvinnor och män, finns även så kallade 
oförklarade lönenivåskillnader i Sverige idag.1 En del av löneskillnaden förklaras 
av att män och kvinnor arbetar i olika yrken, i olika utsträckning heltid och på 
olika delar av arbetsmarknaden, men det kvarstår skillnader som är oförklarade. 
Saco har visat att sådana oförklarade löneskillnader även finns bland akademiker.2 
Kvarstående oförklarad löneskillnad har antagligen flera orsaker.

I Juseks återkommande arbetsmarknadsundersökning av nyutexaminerade jurister, ekonomer, 
systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare ställer vi frågor kring utbildning, 
arbetsmarknad och synen på karriär. I undersökningen ställs också frågor om första jobbet efter 
examen, till exempel lön vid anställningstillfället och eventuella löneanspråk. Lön tidigt i karriären 
är avgörande för individens senare löneutveckling och livslön. Därför är det viktigt att mäta och 
analysera löneanspråk som anges tidigt i karriären innan skillnader ackumuleras. Du som står i 
begrepp att lämna löneanspråk på ditt första jobb kan ha särskild nytta av att läsa denna rapport 
– så att det löneanspråk du lämnar är välgrundat.

Kvinnor anger lägre löneanspråk

Liksom tidigare år visar årets arbetsmarknadsundersökning att kvinnorna har lägre lön vid 
anställningstillfället. Kvinnorna anger också lägre löneanspråk. Ungefär hälften av dem som 
svarat på undersökningen har angett löneanspråk vid anställningstillfället, en andel som blivit 
högre över åren som undersökningen gjorts. Precis som tidigare år ser vi också att kvinnor 
oftare anger löneanspråk än män, men att de anger lägre löneanspråk. Kvinnor har i 2017 års 
under sökning angett ett genomsnittligt löneanspråk på 28 422 kronor per månad, medan män 
angett 29 565 kronor, en skillnad på 1 143 kronor. Men frågan är; varför anger kvinnor lägre 
lönea nspråk än män?

M E N FR ÅGAN ÄR; 
VAR FÖ R AN G E R K VI N N O R L ÄG R E LÖ N E AN S PR ÅK ÄN MÄN ?

1 Medlingsinstitutet, Löneskillnader mellan kvinnor och män 2016.
2 Saco, Förklarat och oförklarat mellan kvinnor och män 2017.



4

Kvinnor rankar sin kompetens högre…

För att undersöka om det är så att kvinnorna har lägre tankar om sin kompetens och förmåga, 
och därför anger ett lägre löneanspråk, bad vi de nyutexaminerade föreställa sig den ideala 
kandidaten till sin nuvarande anställning och jämföra sig själv med hen. Kvinnorna gav sig själva 
en genomsnittlig poäng på 8,2 och männen 8,0. Kvinnors lägre löneanspråk tycks alltså inte bero 
på låga tankar om sin egen kompetens, de gav sig själva signifikant högre poäng än männen i 
jämförelse med den ideala kandidaten.3

…men värderar kompetensen lägre

Efter att ha konstaterat att kvinnors lägre löneanspråk inte förklaras av lägre tankar om den 
egna kompetensen ville vi undersöka deltagarnas uppfattning om lönenivå mer generellt. När vi 
identifierat en ideal kandidat med en perfekt kravprofil för jobbet bad vi deltagarna även avgöra 
vad som vore ett rimligt löneanspråk för den ideala kandidaten. På så vis kan vi relatera deras 
kompetensuppfattning till ett ideal, såväl som deras uppfattning om rimligt löneanspråk till 
samma ideal.4

För den ideala kandidaten har kvinnor i genomsnitt angett att ett rimligt löneanspråk vore 
30 442 kronor i månaden, medan män i genomsnitt angett 32 051 kronor. Skillnaden mellan 
mäns och kvinnors rimliga löneanspråk för den ideala kandidaten till ens nuvarande anställning är 
1 609 kronor. Män anger alltså inte bara högre löneanspråk vid sin egen anställning, de upp fattar 
också att den rimliga nivån för löneanspråk för den ideala kandidaten är högre. Män tycks således 
sätta en högre prislapp på såväl sin egen som den ideala kandidatens kompetens.

3 Signifikant skillnad i median på fem procents signifikansnivå.
4 ”Vad skulle vara ett rimligt löneanspråk för den ideala kandidaten?”

Om du föreställer dig den ideala kandidaten till din 
nuvarande anställning (vars meriter stämmer helt 
överens med kravprofilen) och den har värdet 10,  
var skulle du placera dig själv?

(På en skala mellan 1 och 10)

10987654321

8,2 8,0
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Männens löneanspråk  
har större spridning uppåt
Utöver medelvärdet finns det ytterligare skillnader mellan mäns och kvinnors löneanspråk – både 
när det gäller egna och den ideala kandidatens. Diagrammet visar att de 50 procent av männen 
som anger lägst löneanspråk inte skiljer sig nämnvärt i nivåer från motsvarande kvinnor, uppåt är 
spridningen dock olika för män och kvinnor. Männens löneanspråk har en större spridning uppåt 
medan kvinnors i högre grad är centrerade kring medelvärde/median.
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� Män
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Löneanspråk angivna av kvinnor och män. För vardera kön finns eget löneanspråk (till vänster) respektive rimligt 

löneanspråk för den ideala kandidaten (till höger).5

Mönstret med större spridning uppåt för män upprepas, och tycks förstärkt, för den ideala 
kandidatens löneanspråk. För både män och kvinnor gäller att hälften av de svarande har angett 
löneanspråk för den ideala kandidaten på 30 000 eller högre. Dock har de 25 procent av männen 
som angett högst löneanspråk angett anspråk från 35 000 och uppåt, motsvarande för kvinnor är 
från 33 000 och uppåt. Det tycks finnas ett större svängrum uppåt för männen när det gäller vad 
som är en rimlig lön för en viss kompetensnivå.

5 Vit prick visar medelvärdet i gruppen, även utskrivet i siffror. Lådans mittenstreck visar medianen. Under det strecket 
återfinns hälften av observationerna. Nivå och spridning för denna nedre halva, de som anger de 50 procent lägsta lönerna, 
ser likadan ut för män som för kvinnor. Detta gäller även ideala kandidatens rimliga löneanspråk.
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Vad kostar kompetens?

Resultaten tyder på att skillnaderna i löneanspråk mellan män och kvinnor inte beror på att 
kvinnor har lägre tankar om sin egen förmåga. De skattar sig i själva verket närmare den ideala 
kandidaten än männen när det gäller kompetens. Däremot sätter de ett lägre pris på denna 
kompetens, såväl sin egen som den ideala kandidatens. Kvinnor och män verkar leva med olika 
bilder av vad som är en rimlig lön för en viss kompetens. De män som anger de 50 procent lägsta 
lönerna anger samma nivåer som motsvarande kvinnor, men uppfattningen skiljer sig för högre 
löner, där männen har mer spridning uppåt. Dessa respektive uppfattningar överensstämmer med 
verkliga skillnader i fördelning av lön mellan män och kvinnor. Kvinnor har i verkliga löner – inte 
bara när det gäller löneanspråk – en mer symmetrisk fördelning av lönenivåer, medan män har 
större spridning uppåt i lön.

Vad är då en rimlig prislapp på en specifik kompetens? En övergripande bild av löneläget i olika 
yrken, sektorer och branscher kan du skaffa dig genom ditt fackförbunds detaljerade lönestatistik. 
Mot bakgrund av vad som redovisats i rapporten kan det också vara bra att kontakta en ombuds
man för att resonera om vad som är ett rimligt löneanspråk i ett specifikt sammanhang eller tillfälle 
i karriären. På så sätt grundas ditt löneanspråk i faktabaserade resonemang och du kommer kunna 
sätta rätt prislapp på din kompetens.

TA HJÄLP 
AV LÖNE

STATISTIKEN
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J U S E K S O M B U DS M Ä N F I N N S DÄ R FÖ R D I G
Du behöver mer än en siffra eller en tabell för att veta vad du ska ange för löneanspråk. Våra 
ombudsmän kan med sin kunskap om arbetsmarknad, yrken och arbetsgivare hjälpa dig att 
komma fram till vad just din kompetens är värd.

RI N G M E DLE M S R ÅDG IVN I N G E N NÄR D U SÖ K E R N Y T T J O B B  

08-665 29 80

SACO LÖ N E S Ö K
Som medlem i ett Sacoförbund har du också tillgång till Saco Lönesök, ett interaktivt verktyg 
som innehåller löner från löneenkät och arbetsgivare. Där kan du få tabeller över nivåer och 
spridning för yrken, branscher, utbildning och erfarenhet. Glöm inte att denna tabell inte säger 
allt, stäm av med en ombudsman för att få den rätta avvägningen i just din situation.

O M J U S E K S A R B E T S M A R K N A DS U N D E R S Ö K N I N G
Analyserna i denna rapport är gjorda på Juseks arbetsmarknadsundersökning 2017. Den görs 
vartannat år och är en enkätundersökning bland dem som tagit examen inom de ämnen som 
hör till våra yrkesgrupper mellan 6 och 18 månader innan undersökningstillfället. Notarier är 
undantagna analyserna i just denna rapport på grund av att de har fasta löner. Av de 2 232 
personerna kvarstår 2 146 personer för analyser.
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Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhälls
vetare. Med nära 89 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är medlem i Saco 
och partipolitiskt obundet. 
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