Lönestatistik för brandingenjörer från Saco Lönesök
Det har kommit önskemål till Brand- och riskhanteringsingenjörernas yrkesförening om lönestatistik
för brandingenjörer. Denna statistik har tidigare varit svår att ta fram från Sveriges Ingenjörers
hemsida så i samarbete med yrkesföreningen har en del förändringar gjorts i Saco Lönesök för att
underlätta framtagandet av statistik. I det här dokumentet visas några exempel på lönestatistik för
brandingenjörer, ingångslöner och partsgemensam statistik från arbetsgivaren men framförallt får du
tips om hur du själv kan ta fram den statistik du önskar. Logga in på hemsidan sverigesingenjorer.se,
användarnamnet är ditt medlemsnummer och lösenordet de fyra sista siffrorna i ditt personnummer.
Klicka på ikonen för Saco Lönesök på startsidan.

Välj vilken flik utifrån vilken statistikbas du är intresserad av;
Löner från enkät (statistik från löneenkäten)
Löner från arbetsgivare (partsgemensam statistik från stat, kommun och landsting)
Välj flik utifrån vilken grupp du vill titta på
Sveriges Ingenjörer
Samtliga Saco-förbund
När du öppnar upp Saco Lönesök hamnar du automatisk på Löner från enkät och Sveriges Ingenjörer.
Innan du gjort några val avser statistiken samtliga medlemmar, samtliga arbetsmarknadssektorer och
visas i 5-års klasser för födelseår. Vi ser andra förbunds medlemmar under fliken Samtliga Sacoförbund men kan inte fördela statistiken per förbund utan istället på exempelvis utbildning eller
arbetsområde. Brandingenjörer finns inte i något annat Saco-förbund, så låt fliken Sveriges
Ingenjörer vara markerad. I dagsläget finns lönestatistik för 2007-2010. När den nya statistiken
avseende september 2011 är klar läggs även den in.
Urvalsvariabler
I vänsterkolumnen finns de urvalsvariabler du har att välja på. Under respektive rubrik finns de
valmöjligheter du har samt en antalsuppgift för varje grupp. Om du har valt fliken Löner från enkät
ska du välja urvalsfliken Utbildningsinriktning, detaljerad och kryssa i Brandingenjörer. När du gör ditt
första val kommer antalsuppgifterna i övriga urvalsvariabler att justeras utifrån ditt val. Efter varje val
du gör justeras lönetabellen och diagrammet, du kan då se om ytterligare val är lämpligt eller om
underlaget börjar bli för litet.

Presentationssätt
I utgångsläget visas lönetabellen för total månadslön i 5-årsklasser för födelseår. Utan att göra om
några urval kan man få tabellen fördelad på 1-års klasser eller examensår istället. Man kan också
fördela statistiken på exempelvis region och befattning. Då ser man lönen fördelad på denna variabel
men man ser inget om hur åldersfördelningen. Man kan välja om man vill ha statistiken i total
månadslön (dvs. fast månadslön, rörlig månadslön och naturaförmåner) eller enbart som fast lön.
De val man har gjort markeras med ljusgrönt i vänstermarginalen och anges även ovanför tabellen i
rutan ”Aktuellt urval”. Om man har gjort för många val och underlaget blir för litet kommer det upp
en textruta med ett felmeddelande. Om man har valt 1-årsklasser och får detta felmeddelande kan
man börja med att byta till 5-årsklasser.
Samtliga brandingenjörer fördelat på födelseår i 5-årsklasser:

Du kan istället fördela på arbetsmarknadssektor för att se hur lönerna skiljer sig åt mellan privat, stat
och kommun. Tänk på att du inte ser åldersstrukturen bakom på detta sätt. Om du vill se statistiken
för ex kommunal sektor ska du välja Arbetsmarknadssektor, detaljerad och Kommun. Du kan välja att
presentera urvalet på exempelvis examensår:

Det går också att fördela på exempelvis Befattning, stora grupper:

Eller att kombinera ex region och kön genom att klicka på den mörkare rutan Visa fler
presentationssätt ovanför tabellen, välja Skapa egen rapport och sedan ta valda variabler:

Ingångslöner
Om du vill se på enbart ingångslönerna så välj urvalsvariabel Examensår 2000-2010 i vänsterlisten.
Kryssa i både 2008 och 2009 för att få ett tillräckligt underlag. Fördela exempelvis statistiken på
presentationssätt Arbetsmarknadssektor för att se skillnader i ingångslön mellan privat, stat och
kommun.

Partsgemensam statistik
Det går också bra att titta på de löner som arbetsgivaren rapporterar in, sk. partsgemensam statistik.
Fördelen med detta är att samtliga löner rapporteras in, i löneenkäten är svarsfrekvensen ca 67
procent. Nackdelen är att man inte kan söka på utbildning eller examensår utan får statistiken per
födelseår för olika AID koder. Jag tror att de flesta brandingenjörer återfinns under Arbetsområde
stora grupper AID under Räddningstjänstarbete och delvis under Ledningsarbete. Här är samtliga
under Räddningstjänstarbete med presentationssätt Arbetsområde, befattning AID

För Arbetsområde stora grupper AID under Ledningsarbete kan man under urval Arbetsområde AID
välja Ledning, räddningstjänst. Fördelat på region blir det så här:

Det är bara att pröva sig fram med olika urvalsvariabler och presentationssätt för att få fram den
statistik du önskar. Tänk på att det är relativt få brandingenjörer så att underlaget lätt blir för litet om
du väljer för många urvalsvariabler. Om det är något du behöver hjälp med får du gärna skicka ett
mail till statistikerna@sverigesingenjorer.se

