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Förord
Utbildning ska löna sig. Därför är det olyckligt att utbildningspremien – det extra lönepåslag som 
en akademisk utbildning ger – har minskat sedan millennieskiftet.  En nära relaterat fråga är hur 
utbildningspremien påverkas av längden på den eftergymnasiala utbildningen. 

För många är det nästan självklart att studera vidare efter gymnasiet – och frågan handlar snarare 
om vad man ska utbilda sig till och hur lång utbildning man ska välja. I detta finns en könsaspekt 
eftersom kvinnor inte bara är överrepresenterade bland de som väljer att läsa på högskola/universitet 
utan även bland de som väljer en längre utbildning.

För Juseks utbildningsgrupper är den eftergymnasiala utbildningen lönsam jämfört med 
gymnasieutbildade, men skillnaderna minskar. Det är olyckligt, minst sagt. För en del av våra 
medlemmar är det dessutom inte lönsamt att studera längre än till kandidatnivå. För dessa 
medlemmar – där kvinnorna är överrepresenterade – finns det inget i lönehänseende att vinna på 
att studera på mastersnivå. Det är orimligt och samhällsekonomiskt oklokt.

Trots att kvinnor inom Juseks utbildningsgrupper studerar längre på eftergymnasial nivå finns 
en oförklarad löneskillnad mellan manliga och kvinnliga akademiker. Det innebär att kvinnors 
utbildning i genomsnitt är mindre lönsam än mäns – kvinnors utbildningspremie är därmed lägre. 
Det innebär även att skillnaden i utbildningspremie mellan män och kvinnor underskattas om 
hänsyn inte tas till utbildningens längd.

Dessa resultat går stick i stäv med Juseks arbete för ökade möjligheter till karriär på lika villkor. 
Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar i arbetslivet och karriären. Individens val ska styra, 
inte traditionella könsmönster eller andra strukturer. Ingen ska diskrimineras på grund av kön. 
För Jusek är det självklart att lönen ska vara individuell och differentierad och arbetsinsatsen ska 
åter speglas i lönen. Lönen ska vara baserad på ansvar, prestation och resultat – och sättas i  dialog 
mellan medarbetare och närmaste chef. Kvinnors och mäns utbildning, kompetens och prestation 
ska bedömas lika och inte påverkas av traditionella könsmönster. Istället ser vi att kvinnor ofta 
trippel bestraffas, dels på grund av oförklarade löneskillnader, dels på grund av minskade utbild
nings premier och dels för att de studerar längre än män utan att det märkbart påverkar deras lön.

Den här rapporten visar att de oförklarade löneskillnaderna mellan könen är större än vad 
undersökningar vanligtvis visar. Det beror på att kvinnor studerar längre på eftergymnasial nivå än 
män och att detta faktum regelmässigt inte beaktas i beräkningar av utbildningspremier.

 

S O F I A L A R S E N
ORDFÖR AN DE J USEK
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Inledning
I den här rapporten tittar vi närmare på två aspekter av Juseks medlemmars löner:

1. Den genomsnittliga – förklarade och oförklarade – löneskillnaden mellan kvinnor och män med 
liknande utbildningsbakgrund. 

2. Löneskillnader gällande den totala livslönen över ett yrkesliv. 

Tyvärr räcker inte datamaterialet till för att studera Juseks sex utbildningsgrupper var för sig. 
Därför fokuseras rapporten på följande utbildningsgrupper: ekonomer, samhällsvetare och jurister. 
Därutöver analyserar vi alla våra sex utbildningsgrupper tillsammans – som en grupp.

J USEKS 
MEDLEMMARS 

LÖNER
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Oförklarade 
löneskillnader
LÖ N E S K I LLN A D PÅ S E X P R O CE NT FÖ R J U S E K S U TB I LD N I N G S G R U P P E R

Löneskillnaderna för Juseks medlemmar, mätt i kronor och procent, presenteras i tabell 1. Alla 
Juseks utbildningsgrupper finns, som sagt, inte med eftersom dataunderlagen är mindre och 
därmed ger mindre tillförlitliga resultat. I totalen ingår dock alla Juseks utbildningsgrupper.1

Tabell 1. Löneskillnader mellan kvinnor och män, med och utan kontroll för lönepåverkande faktorer.  
 Kronor och procent. Månadslöner.

OJ U S T E R A D E J U S T E R A D E 2

K R O N O R P R O C E N T K R O N O R P R O C E N T

Jurister –6 694 –11,9 –3 611 –6,1

Ekonomer –7 745 –13,1 –5 351 –8,6

Samhällsvetare –4 036 –8,5 –2 474 –5

Total (alla sex grupper) –5 536 –10 –3 564 –6,3

Källa: Juseks lönestatistik 2016.

Vi ser alltså att det bland Juseks utbildningsgrupper finns en oförklarad löneskillnad, det vill säga 
en könslöneskillnad som inte kan förklaras av exempelvis skillnader i bransch, yrke, ålder eller 
befattningsnivå, på drygt sex procent, eller 3 564 kronor i genomsnitt per månad. Utan hänsyn till 
lönepåverkande faktorer är löneskillnaden tio procent, men om hänsyn tas till de lönepåverkande 
faktorerna minskar skillnaden till drygt sex procent. Det betyder att den oförklarade löneskillnaden 
mellan könen bland Juseks medlemmar ligger på ungefär samma nivå som för svensk arbets
marknad i genomsnitt.3

Tabell 1 visar även att den oförklarade löneskillnaden skiljer sig mellan de tre utbildnings
grupperna. Störst är den skillnaden för ekonomer (8,6 procent). Därefter följer jurister (6,1 procent) 
och samhällsvetare (fem procent).

O FÖ R K L A R A D E LÖ N E S K I LLN A D E R Ö K A R M E D H Ä N S Y N TI LL U TB I LD N I N G E N S L Ä N G D

Medlingsinstitutet har i sin rapport ”Löneskillnader mellan kvinnor och män 2015” lyft just frågan 
om hur kvinnors genomsnittligt längre utbildning påverkar hur vi mäter justerade löneskillnader. 
I deras rapport ökar löneskillnaderna från 10,3 procent, när de enbart kontrollerade för kön, till 
12,1 procent, när de kontrollerar för utbildningsnivå, för att sedan minska igen när de kontrollerar 
för exempelvis näringsgren och befattningsnivå. Detta beror på att kvinnor i genomsnitt har en 
högre utbildningsnivå utan att det ger utslag på deras löner. Liknande jämförelser har gjorts med 

1 Samhällsvetare, ekonomer, jurister, kommunikatörer, systemvetare och personalvetare.
2 Justerade löneskillnader innebär att vi tar hänsyn till olika lönepåverkande faktorer när vi tar fram genomsnittliga löne

skillnader. Exempel på sådana faktorer är utbildningsnivå, yrke, bransch, befattningsnivå och antal år efter examen (ålder).
3 SCB, På tal om kvinnor och män.
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Juseks lönestatistik och presenteras i tabell 2. Här har vi räknat på justerade4 löneskillnader med 
och utan kontroll för utbildningsnivå.

Tabell 2. Löneskillnad med och utan kontroll för utbildningsnivå och övriga lönepåverkande faktorer.  
 Kronor och procent. Månadslöner.

KO N T R O L L FÖ R U T B I L D N I N G
K R O N O R P R O C E N T

U TA N M E D S K I L L N A D U TA N M E D S K I L L N A D

Jurister –3 584 –3 611 +28 –6,1 –6,1 +0

Ekonomer –5 374 –5 351 –7 –8,6 –8,6 +0

Samhällsvetare –2 356 –2 474 +198 –4,9 –5 +0,1

Total (alla sex grupper) –3 455 –3 564 +102 –6,1 –6,3 +0,2

Källa: Juseks lönestatistik 2016.

För två av de tre utbildningsgrupperna – samhällsvetare och jurister – ökar den oförklarade 
löneskillnaden i absoluta tal när kontroll för utbildningsnivå inkluderas i analysen. Detta eftersom 
kvinnor i alla grupper, utom ekonomer, har en i genomsnitt längre akademisk utbildning. De 
oförklarade löneskillnaderna i procent ökar inte dramatiskt, men det är en skillnad som inte beror 
på slumpen. Bland Juseks medlemmar ökar den oförklarade löneskillnaden i genomsnitt med 
0,2 procentenheter, eller 102 kronor i månaden, om hänsyn tas till att kvinnorna har en något 
längre utbildning.

I diagram 1 visas hur utbildningsnivåer, mätt i högskolepoäng, fördelar sig över kön och 
utbildnings grupp. Totalt sett har kvinnorna bland Juseks medlemmar studerat längre, på så vis att 
andelen kvinnor är något större bland de som studerat exempelvis 240 högskolepoäng eller mer 
jämfört med andelen män. Studerar man grupper var för sig gäller detta även bland jurister och 
samhällsvetare men inte för ekonomer, där andelen män med väldigt lång utbildning är något 
större än andelen kvinnor.

Diagram 1. Fördelning av utbildningsnivå över kön och utbildningsgrupp.

U T B I L D N I N G S N I VÅ I  H Ö G S KO L E P OÄ N G

0 20 40 60 80 100

Kvinnor (jurister)

Män (jurister)

Kvinnor (ekonomer)

Män (ekonomer)

Kvinnor (samhällsvetare)

Män (samhällsvetare)

Kvinnor (alla)

Män(alla)

� 0–179 hp

� 180–239 hp

� 240–299 hp

� Över 300 hp

%

4 Samma kontroller som i tabell 1.
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Lönepåslaget av en 
längre utbildning
Ett led i att räkna ut utbildningsavkastningen är att jämföra lönepåslaget för respektive utbildnings 
nivå inom varje utbildningsgrupp. Då erhålls ett mått på hur månadslönen i genomsnitt förändras 
om personen väljer att studera längre. Resultaten presenteras i tabell 3.

Tabell 3. Genomsnittligt lönepåslag av en utbildningsnivå (jämfört med lägsta gruppen 0–179 högskolepoäng). 
 Procent.

U T B I L D N I N G S N I VÅ /
U T B I L D N I N G S I N R I K T N I N G 1 8 0 –2 3 9 H P 2 4 0 –2 9 9 H P ÖV E R 3 0 0 H P

Jurister +3,2 +14,3 +12,4

Ekonomer +4,1 +8,3 +13,3

Samhällsvetare +4,2 +7,9 +9,9

Total (alla sex grupper) +2,9 +11,2 +10,8

Källa: Juseks lönestatistik 2016.

Bland ekonomer och samhällsvetare har individer som studerat mer än 300 högskolepoäng 
det högsta lönepåslaget i genomsnitt: 9,9 procent respektive 13,3 procent. Det betyder att en 
samhällsvetare med mer än 300 högskolepoäng i genomsnitt har en tio procent högre lön än den 
samhällsvetare som har studerat mindre än 180 högskolepoäng. Bland jurister och för genomsnittet 
av Juseks samtliga sex utbildningsgrupper är lönepåslaget högst bland de som studerat 240–299 
högskolepoäng (14,3 procent respektive 11,2 procent). Ett genomsnittligt högre lönepåslag, mätt i 
månadslön, innebär dock inte att det alltid lönar sig med en längre utbildning eftersom vi här inte 
tar hänsyn till löneutvecklingen under ett helt yrkesliv. Mer om detta senare.

I N G E N S K I LLN A D M E LL A N KÖ N E N

För att se om kvinnor har ett signifikant annorlunda lönepåslag vid en längre utbildning inkluderas 
en interaktionsterm för kön och utbildningsnivå. Det innebär att vi skapar en separat term för 
att undersöka just deras genomsnittliga lönepåslag och ser om termen är statistiskt signifikant. 

LÖNEL ÄGET 
FÖR J USEKS 

UTBILDNINGS 
GRUPPER
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Termerna var inte signifikanta och det innebär att kvinnor, jämfört med andra kvinnor, inte har ett 
genomsnittligt lönepåslag som skiljer sig från män jämfört med andra män. Kvinnors lönepåslag 
kan se annorlunda ut än männens men inom respektive kön ser förändringen likadan ut mellan 
kvinnor och män. Kvinnor som förlänger sin utbildning har samma profil på sitt lönepåslag i 
förhållande till kvinnor som inte förlänger sin utbildning – som män som förlänger sin utbildning i 
förhållande till män som inte förlänger sin utbildning.

Tabell 4 sammanfattar löneläget för Juseks utbildningsgrupper utifrån kön och längden på 
utbildningen.

Tabell 4. Genomsnittliga månadslöner över utbildningsinriktning, utbildningsnivå och kön.  
 Kvinnors lön av männens i procent.

S N I T T LÖ N E R  
( I  K R O N O R ) OJ U S T E R A D E J U S T E R A D E 5

Jurister 180–239 hp 240–299 hp Över 300 hp 180–239 hp 240–299 hp Över 300 hp

Kvinnor 42 499 48 457 38 300 43 708 49 585 39 457

Män 50 510 55 402 42 660 48 359 53 255 40 991

Procent 84 87 90 90 93 96

Ekonomer 180–239 hp 240–299 hp Över 300 hp 180–239 hp 240–299 hp Över 300 hp

Kvinnor 45 526 45 611 44 227 46 912 46 827 44 014

Män 54 126 52 616 55 817 52 604 51 689 52 326

Procent 84 87 79 89 91 84

Samhällsvetare 180–239 hp 240–299 hp Över 300 hp 180–239 hp 240–299 hp Över 300 hp

Kvinnor 41 708 41 539 38 743 36 328 41 907 38 658

Män 46 140 45 299 41 054 38 786 44 244 40 656

Procent 90 92 94 94 95 95

Alla 180–239 hp 240–299 hp Över 300 hp 180–239 hp 240–299 hp Över 300 hp

Kvinnor 43 596 46 445 39 854 44 538 47 467 40 673

Män 49 233 52 437 46 361 47 919 50 761 45 058

Procent 89 89 86 93 94 90

Källa: Juseks lönestatistik 2016.

I tabell 4 tittar vi på genomsnittliga månadslöner, justerade och ojusterade. Utöver att lönen skiljer 
sig märkbart åt beroende på utbildningsinriktning och utbildningslängd ser vi att löneskillnaderna 
skiljer sig åt beroende på vilken utbildningsnivå vi tittar närmare på. Redan här blir det tydligt att 
utbildningslängd måste ta större plats när vi pratar om oförklarade löneskillnader mellan kvinnor 
och män.

Bland ekonomer riskerar löneskillnaderna att underskattas eftersom de är störst bland de med 
längst utbildning. Bland jurister, och i snitt över alla Juseks medlemsgrupper, är löneskillnaderna 
som högst bland de med lägst utbildningsnivå. Det innebär att det för kvinnliga jurister kan locka 
att läsa längre för att förhoppningsvis minska sin löneskillnad jämfört med sina manliga kollegor. 
Löneskillnaderna mätt i månadslön minskar i takt med utbildningsnivå, men lönen är som lägst för 
de med längst utbildning. Det är en fin balansgång mellan att minska sina löneskillnader men även 
maximera sin månadslön. 

5 Samma kontroller som tabell 1.
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Jusekmedlemmarnas 
livslöner: kvinnorna 
släpar efter
Ett sätt att fördjupa analysen av utbildningspremier av en högre utbildning är att ta hänsyn till 
löneutvecklingen under ett helt yrkesliv. En utbildning lönar sig exempelvis inte, trots en hög 
månadslön, om denna kommer sent i livet efter många år av relativt låg månadslön. Eftersom 
alla människor är olika kan deras livslöner och lönekurvor komma att se olika ut. Men genom att 
använda oss av snittlöner, uppdelat på kön, utbildningsinriktning och utbildningsnivå, fångar vi 
den genomsnittliga effekten av alla dessa egenskaper. Om kvinnor i genomsnitt, jämfört med män 
i genomsnitt, oftare befinner sig i en bransch med ett lägre löneläge så speglas detta i snittlönerna. 
Om män och kvinnor, eller jurister och ekonomer, i snitt har olika hög löneökning över ett yrkesliv 
speglas även detta i snittlöner. På så sätt fångas effekten alla möjliga livsöden, i proportion till hur 
vanligt förekommande de är i varje grupp, i snittlönerna.

K VINNOR  
HAR L ÄGRE 

LÖN ÄN MÄN
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Vad är ett nuvärde?
Livslönen över ett helt yrkesliv kan räknas på tre sätt: 
1. Bruttolivslön
2. Nettolivslön 
3. Nuvärde av livslön. 

Dessa tre mått kan vi räkna separat över utbildningsinriktning, utbildningsnivå och kön. I denna 
rapport räknar vi, som sagt, på genomsnittslöner för jurister, ekonomer och samhällsvetare.

B R U T TO LI VS LÖ N  räknas genom att summera alla genomsnittslöner från den förväntade åldern då 
man tar examen till 65 års ålder.

N E T TO LI VS LÖ N E N  är densamma som bruttolivslön förutom att vi tar bort alla studierelaterade 
kostnader som uppstår under livet. I det här fallet räknar vi med två typer av kostnader: kostnader 
relaterade till studielån och kostnader i form av alternativkostnader. Alternativkostnad är den 
kostnad som uppstår genom att du går miste om en intäkt när du exempelvis tar beslutet att studera 
ett år längre. Alternativkostnaden av att studera ett år längre definieras som den genomsnittliga 
årslönen för en person med samma kön, i samma ålder med samma utbildningsinriktning, men 
som började arbeta istället för att studera ett år längre.

N E T TO N U VÄ R D E AV LI VS LÖ N

Nettolivslön är ett relativt bra mått på livslön men det tar inte hänsyn till när i tiden en intäkt 
eller en kostnad sker. Pengar idag är inte samma sak som pengar om 50 år utan det senare måste 
diskonteras, det vill säga anpassas så att det motsvarar dagens värde. Detta görs vanligtvis genom 
att dividera alla framtida intäkter med ett plus en räntesats och sedan höja upp denna faktor 
med antalet tidsperioder in i framtiden denna intäkt sker. En intäkt om 50 år divideras alltså 
med ett plus räntan upphöjt till 50. Vi har valt att räkna med räntan 3,6 procent. Detta är den 
genomsnittliga räntan för 10åriga statsobligationer de senaste 20 åren och är ett bra mått för 
hur räntan ser ut för långvariga investeringar. Alla dessa intäkter summeras sedan och ger oss ett 
nuvärde av nettolivslönen, kallat nettonuvärde.6

Antaganden
Alla individer är såklart olika och fattar olika beslut av olika anledningar under livets gång. Men 
för att kunna göra generaliseringar behöver vi utgå från ett antal antaganden. Det första bygger 
på att vår information om personers utbildningsnivå ges av intervall av högskolepoäng, nämligen 
180–239, 240–299 och över 300 högskolepoäng. För att underlätta antar vi att detta innebär sju, 
nio eller elva terminer respektive. Det andra är att vi antar att alla börjar studera vid 20 års ålder. 

6 Nettonuvärde = C1 + C2  + C3 + … Cr

   (1+r)2  (1+r)3     (1+r)T

 C betecknar ett kassaflöde, antingen en intäkt eller en kostnad. Räntan betecknas av r och kan vara olika stor beroende på 
inflation och personliga egenskaper. T är antalet tidsperioder, här ges den av alla år från att man började studera till pension 
vid 65 års ålder.
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Det betyder att personer tar examen vid 23, 24 eller 25 års ålder beroende på hur länge de studerar. 
Vi antar även att alla tar fullt studielån för alla terminer de studerar och betalar tillbaka i den 
takt som CSN utgår från. Räntan för återbetalningen antas vara 2016 års ränta, det vill säga den 
senast tillgängliga, och alla lån antas ha tagits efter 2001 för att förhålla sig till CSN:s nuvarande 
återbetalningssystem.

Resultaten av bruttolivslön, nettolivslön och nettonuvärde över utbildningsgrupp, utbildningsnivå 
och kön presenteras i tabell 5.

Tabell 5. Resultat av nuvärdesberäkning. Olika utbildningsinriktningar och utbildningslängder – kopplat till kön.

U T B I L D N I N G S 
G R U P P O C H 
N I VÅ

B R U T TO L I VS LÖ N N E T TO L I VS LÖ N N E T TO N U VÄ R D E

Jurister Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna/
man

180-239 hp 21 088 540 24 052 708 20 821 974 23 786 142 8 893 299 10 153 579 87,5%

240-299 hp 24 183 840 26 541 120 23 523 638 25 829 750 9 668 252 10 563 975 91,5%

Över 300 hp7 25 771 304 
(23 637 644) 24 522 224 24 957 851 

(22 824 191) 23 699 903 9 522 186 
(9 055 313) 9 362 647 102% 

(97%)

Ekonomer Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna/
man

180-239 hp 21 537 940 24 726 280 21 271 374 24 459 714 9 119 928 10 356 496 88%

240-299 hp 22 104 720 24 614 820 21 394 918 23 979 098 9 340 655 10 084 166 93%

Över 300 hp 19 500 140 21 705 248 18 689 387 20 900 519 8 224 626 9 123 826 90%

Samhälls vetare Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna/
man

180-239 hp 20 634 340 22 000 660 20 367 774 21 734 094 8 697 910 9 210 781 94%

240-299 hp 20 132 040 21 727 020 19 475 918 21 074 258 8 232 862 8 800 228 93,5%

Över 300 hp 20 197 160 20 700 332 19 429 451 19 920 803 8 055 925 8 282 213 97%

Total (alla sex 
grupper) Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna/

man

180-239 hp 21 196 595 23 295 674 20 930 029 23 029 108 8 979 660 9 823 253 91,5%

240-299 hp 23 086 520 25 190 046 22 423 818 24 517 622 9 296 513 10 117 895 92%

Över 300 hp 21 353 169 24 390 642 20 542 443 23 572 343 8 392 305 9 504 262 88%

Källa: Juseks lönestatistik 2016.

Tre saker uppenbaras i tabell 5. Den första är att livslöner, oavsett hur de räknas, skiljer sig 
åt mellan utbildningsinriktningar. Hur lönsam din utbildning är/blir avgörs redan när du 
bestämmer dig för vad du vill studera. Detta ligger i linje med Sacos tidigare uttalanden om 
utbildningars lönsamhet, där det kan variera kraftigt beroende på val. Ekonom, juridik och 
samhällsvetenskaplig utbildning innebär alla en genomsnittlig vinst sett till livslön, men där 
vinsten är lägst för samhällsvetare och högst för ekonomer. Tabell 5 säger att detta stämmer för 
kortare utbildningar, 180–239 högskolepoäng, men att juridikutbildningar är mer lönsamma 
för längre utbildningar. Samhällsvetenskapliga utbildningar är mindre lönsamma än de andra 
för alla utbildningsnivåer.

7 Parenteserna för kvinnliga jurister med över 300 högskolepoäng är för en alternativ modell där en åldersgrupps snittlön 
justerats ned för att cellen innehöll enbart en person med en lön långt över ett representativt snitt.
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Det andra nämnvärda är att lönsamheten skiljer sig åt beroende på hur länge en individ väljer att 
studera. För samhällsvetare, kvinnor som män, är lönsamheten mätt i nettonuvärde, högst för de 
som väljer att studera 180–239 högskolepoäng. För kvinnliga ekonomer kan det löna sig att läsa 
240–299 högskolepoäng, men manliga ekonomer bör sluta vid 180–239 högskolepoäng för att 
maximera lönsamheten av sin akademiska utbildning. Kvinnliga ekonomers nettonuvärde, trots 
optimering, understiger ändå alltid männen med samma eller lägre utbildningsnivå. För jurister 
lönar det sig, för både kvinnor och män, att studera minst 240 högskolepoäng, men att sluta 
där. Exempelvis går en manlig jurist back nästan två miljoner kronor i snitt om han väljer att 
studera mer än 300 högskolepoäng istället för att sluta vid exempelvis 270 poäng (längden för en 
juristexamen).

Det tredje är att lönsamheten skiljer sig mellan män och kvinnor som läst samma utbildning 
och läst lika länge. På alla utbildningsinriktningar och utbildningsnivåer har män ett högre 
nettonuvärde än kvinnor8. Exempelvis har manliga jurister, som inte har tagit ut en juristexamen 
(det vill säga att de inte har läst minst nio terminer), ett lägre nuvärde än män som har tagit en 
juristexamen, men ett högre nettonuvärde än kvinnliga jurister som har en juristexamen.

8 Förutom för jurister med över 300 högskolepoäng om man använder sig av det ojusterade värdet för kvinnors livslöner.

Om undersökningen
R A P P O R TE N BYG G E R  på resultat från Juseks löneenkät och avser löner för Juseks yrkes-
verksamma medlemmar med anställning i oktober 2016. Juseks löneenkät genomförs varje 
år samtidigt med övriga Sacoförbund. År 2016 fanns cirka 27 000 medlemmars löner i 
undersökningen, 60 procent av dem är juridiskt kvinnor.



Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhälls-
vetare. Med cirka 86 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är medlem i 
Saco och partipolitiskt obundet. 
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