Löneutveckling privat sektor
Inom den privata sektorn finns flera olika avtalsområden. Här redovisas lön och löneutveckling
avgränsat till det största avtalsområdet, det med Vårdföretagarna, en arbetsgivar- och
branschorganisation för de som bedriver vård och omsorg i privat regi.

Lönerna ökade med 2,5 procent
Den totala löneutvecklingen mellan år 2019 och år 2020 var 2,5 procent. Om chefer inte räknas
med var löneutvecklingen 2,4 procent (se tabell 1).
Löneökningen var högst bland chefer (4,5 procent) och lägst bland röntgensjuksköterskor (1,0
procent). Eftersom det endast finns 30 röntgensjuksköterskor i populationen kan enstaka
individers löneökningar få stort genomslag på hela gruppen. Statistiken för denna grupp ska
därför tolkas med särskild försiktighet.
Generellt ska uppgifterna om lön och löneutveckling tolkas med försiktighet eftersom statistiken
från Svenskt Näringsliv i viss mån innehåller kvalitetsbrister.
Tabell 1: Medellöner och löneutveckling år 2020 för identiska medlemmar inom privata företag
anslutna till Almega Vårdföretagarna.
Yrke

Antal

Barnmorska
Biomedicinsk analytiker
Sjuksköterska
Röntgensjuksköterska
Specialistsjuksköterska
Totalt exkl. chefer*
Chef
Totalt*

89
19
1 722
30
1 509
3 432
171
3 603

Medellön
2019
39 561
35 525
36 942
36 761
37 703
37 402
49 235
37 973

Medellön
2020
40 553
36 435
37 836
37 124
38 599
38 291
51 453
38 916

Löneutveckling
(kr)
992
910
894
364
896
889
2 218
943

Löneutveckling
(%)
2,5
2,6
2,4
1,0
2,4
2,4
4,5
2,5

Not: Av sekretesskäl visas inte medellöner eller löneutveckling för de yrkesgrupper där antalet medlemmar är färre än 10.

Bilaga: Metod
Datakällor
Statistik om löner och villkor för medlemmar i Vårdförbundet
samlas in av
arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv och avser medlemmar som är anställda vid ett
företag anslutet till arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna.
Svenskt näringsliv mäter lön i september månad.

Population
Statistiken som kommer in till Vårdförbundet avser personer i åldern 18-67 år. Tabellen ovan har
avgränsats till personer med månadslön, som har en sysselsättningsgrad över 40 procent och som
tjänar mer än 18 000 kr i månaden. Tjänstlediga ingår inte.

Indelningar
Vårdförbundets yrkesgrupper redovisas som barnmorska, biomedicinsk analytiker,
röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska och chef. Det finns även
medlemmar inom andra yrken, men de särredovisas inte i tabell 1. Dock inkluderas dessa grupper
i totalsiffrorna i tabell 1.
För att dela in statistiken i yrkesgrupper har yrkeskoderna inom SSYK använts.

Mått och begrepp
Heltidslön
Lönenivåerna beräknas som grundlön inklusive fasta lönetillägg. Om den anställde arbetar deltid
räknas lönen upp till motsvarande heltidstjänst. Deltidslönen delas med sysselsättningsgraden och
multipliceras sedan med 100.

Identiska individer
Identiska individer används för att kunna göra lönejämförelser. För att ingå i beräkningarna
behöver individen haft en anställning av ett företag anslutet till Vårdföretagarna under båda åren.
Därmed ingår inte personer som gått i pension eller har fått sitt första jobb efter examen. I
redovisningen ingår individer som bytt befattning, liksom de som bytt jobb inom samma
avtalsområde.

Individer och anställningar
I denna redovisning avses individer (inte anställningar).

Medellön
Medellönen baseras på identiska individer och deras heltidslön. Månadslönerna summeras för
respektive grupp och delas med antalet personer i respektive grupp.

Löneutveckling
Löneutvecklingen i kronor beräknas som medellönen år 2020 minus medellönen 2019.
Löneutvecklingen i procent beräknas som löneutvecklingen i kronor delat med medellönen för
2019, multiplicerat med 100.

