Välkommen till
Sveriges bästa
lönestatistik för
akademiker!
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Välkommen till den
bästa lönestatistiken
En bra lönejämförelse
kräver bra lönestatistik
I Saco Lönesök kan du som är medlem
i ett Sacoförbund orientera dig om ditt
löneläge. Du kan göra lönejämförelser
för att se hur ingångslönerna eller löneutvecklingen ser ut, både för din egen
utbildning, ditt yrke och för andra yrkesgrupper. Du kan också bryta ner statistiken på olika åldersgrupper, examensår,
befattningar, regioner och arbetsmarknadssektorer. Statistiken presenteras i
form av tabeller och diagram.

Hitta dina argument
Har du koll på ditt löneläge? Saco Lönesök
är flexibelt och ger dig stora möjligheter att anpassa lönestatistik utifrån ditt
unika behov. Det är bland annat möjligt
att lägga in sin egen lön i diagrammen
för att göra lönejämförelser. Tänk på att
din lön ska spegla erfarenheter, prestationer och ansvar. Behöver du stöd och
råd i lönefrågor, inför anställningsintervju eller lönesamtal?
Kontakta ditt Sacoförbund.

Usch, vad ska jag
säga på lönesamtalet
imorgon? Har du
några tips?

Ja, läs på.

Att tänka på inför
ditt lönesamtal
Lista dina insatser under året
Du argumenterar bättre om du är förberedd. Basera dina argument på vilket
ansvar du tar och vad du har presterat.
Kolla upp ditt löneläge
Använd Saco Lönesök för att kolla upp
och orientera dig om ditt löneläge. Gör
gärna flera olika sökningar.
Utgå från utvecklingssamtalet
Gå tillbaka till ditt förra utvecklingssamtal. Vad kom du och din chef överens
om? Utgå från satta mål och beskriv hur
väl du uppfyller kraven som ställdes
på dig.
Sammanfatta
Sammanfatta ovanstående punkter i en
lista som du kan ta med dig till lönesamtalet. Använd den som utgångspunkt och stöd i samtalet med din chef.
Fråga ditt förbund
Kontakta ditt förbund eller dina fackligt
förtroendevalda. Dina förbundsrepresentanter har en god överblick och
erfarenhet. De kan fungera som ditt
bollplank inför lönesamtalet.

Om Saco Lönesök
Saco har tillsammans med 18 Sacoförbund utvecklat Saco Lönesök, en
webbapplikation kopplad till Sveriges
största databas för akademikerlöner.
Den bygger på löneuppgifter från över
300.000 akademiker. Löneuppgifterna
kommer från förbundens löneenkäter
och från den partsgemensamma statistiken, som bygger på uppgifter som
samlats in via arbetsgivare.

Mobilanpassad version
Vi ser att fler och fler använder sin
telefon för att söka information och ta
del av våra tjänster. Därför har vi gjort
en helt mobilanpassad version av Saco
Lönesök som är enklare och mer lättillgänglig!
Där har vi anpassat statistiken för att
du ska kunna använda den när du vill,
var du än befinner dig och på det sätt
som passar just dig bäst.
Det är enkelt att komma igång med
tjänsten. Logga bara in i den mobila versionen av Saco Lönesök via ditt Sacoförbund, så kommer du direkt till lönestatistik
som rör just ditt yrkesområde.

Se lönestatistiken
direkt i mobilen!

Logga in via ditt Sacoförbund för att nå
Saco Lönesök direkt i mobilen.

För dig som
är medlem i:

Välkommen till den
bästa lönestatistiken!

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

