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Förord 

Vid Statistiska centralbyrån (SCB) utarbetas och 
publiceras fortlöpande den officiella årliga löne
statistiken för privat och offentlig sektor. Syftet 
med denna publikation är att ge en samlad och 
översiktlig redovisning av lönenivå, löneutveckling 
och lönespridning för olika grupper på arbetsmark
naden. Detta presenteras här i tabeller och diagram 
för åren 1990-1991. Innehållet gör det möjligt för 
många olika användargrupper att hitta intressant 
information och att göra egna analyser. 

Publikationen är en uppdatering av den tidigare 
utgivna Löner i Sverige 1982-1989, som för första 
gången presenterade den officiella lönestatistiken 
efter denna indelning och i en lång sammanhäng
ande tidsserie. Det var en beställning av 1987 års 
lönekommitté. 

I boken används det material som finns tillgängligt. 
Mellan de olika sektorerna på arbetsmarknaden 

finns skillnader vad gäller lönebegrepp, lönesys
tem, mätperioder, åldersstruktur samt yrkes- och 
befatmingsstruktur. Dessa skillnader motiverar för
siktighet vid tolkningar och jämförelser av löne
nivåer och löneutveckling mellan sektorerna. 
Under senare år har lönestatistiken dock förbättrats 
i flera avseenden och utvecklingsarbete pågår fort
löpande. En brist som känns särskilt besvärande är 
att det inte finns någon heltäckande klassificering 
efter yrke i lönestatistiken. 

Arbetet med boken har utförts av Kajsa Lindell och 
Lena Johansson vid Avdelningen för arbetsmark
nads- och utbildningsstatistik. 

Statistiska centralbyrån i mars 1993 

Jan Carling 

Berndt Öhman 
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Inledning 

Denna publikation utgörs av bearbetningar 
av Statistiska centralbyråns (SCB) årliga 
lönestatistik och är en uppdatering av Lö

ner i Sverige 1982-1989. 
Lönenivå, löneutveckling och lönespridning 

presenteras i tabeller och diagram för åren 1990-
1991. Tolkningar och slutsatser vid lönejämförel
ser mellan olika grupper bör göras med vetskap om 
att det finns olikheter i definitioner av lönebegrepp, 
olika mätperioder osv. 

I denna publikation ges inte någon detaljerad 
beskrivning av SCB:s lönestatistik. En dokumenta
tion av den årliga lönestatistiken fram t.o.m. 1989 
finns i Bakgrundsfakta till arbetsmarknadsstatisti
ken 1991:2. Definitioner av lönebegrepp, redovis
ningsgrupper m.m, som har använts, kommer att 
beskrivas översiktligt och är i huvudsak hämtat från 
Svensk lönestatistik. SOU 1990:63. 

Svensk lönestatistik 

Bakgrunden till publikationen är resultatet av ett 
förslag från 1987 års lönekommitté om SCB:s pre
sentation av lönestatistik till allmänheten. Följande 
står att läsa i betänkandet: 

"Förslaget syftar till att åstadkomma en ändamåls
enlig ansvarsfördelning för den regelbundna pro
duktionen av lönestatistiska redovisningar. 

Som en utgångspunkt för dessa avvägningar har 
det visat sig lämpligt att beakta vilka syften som 
olika former av lönestatistiska redovisningar har 
samt vilka olika typer av källmaterial som finns att 
tillgå eller är möjliga att producera. 

Man kan schematiskt urskilja tre olika syften, 
nämligen: 

• beräkningar för ekonomisk analys 
• information till allmänheten 
• underlag för avtalsförhandlingar." 

"Informationen bör enligt utredningen inriktas 
på att vara lätt tillgänglig med tonvikten på en 
huvudpublikation per år. Den bör vidare inriktas på 
att ge översiktlig och jämförande information om 
hur löner m.m. utvecklas på arbetsmarknaden. Det 
naturliga källunderlaget för informationen är den 
statistik som parterna producerar och de komp
letteringar som SCB genomför." 

Underlag till beräkningar för ekonomisk analys 
görs delvis av SCB, men bedömningar och analy
ser görs i huvudsak av Konjunkturinstitutet. 

Statistik som utgör underlag för avtalsförhand
lingar utformas av arbetsmarknadens parter. 

Allmänt om statistisk redovisning 

Målsättningen med all statistisk redovisning är att 
kunna erbjuda relevanta mått för olika samhälls
företeelser. 

För att erhålla en operationell, användbar infor
mation måste redovisningen sammanfattas och 
aggregeras på olika sätt. Det är viktigt att inse att 
man därigenom alltid också förlorar information 
och i viss mån förenklar verkligheten. Flertalet en
skilda arbetstagare kan t.ex. hävda att inget annat 
arbete är exakt likt deras eget. Utifrån ett sådant 
synsätt skulle inga jämförelser över huvud taget 
kunna komma till stånd. 

Statistiska redovisningar innebär således alltid 
förenklingar och schabloniseringar av verkligheten. 
Det blir därför en bedömningsfråga hur stora för
enklingar och schabloniseringar som är acceptabla 
för redovisningens syften. För att återigen anknyta 
till arbetsmarknaden så går det att konstruera ett 
enda sammanfattande mått på löneutvecklingen för 
hela den svenska arbetsmarknaden. Ett sådant enda 
mått skulle emellertid vara alltför grovt för att bi
dra till en närmare förståelse av utvecklingen. 
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Verksamhet och yrkessammansättning inom 
olika sektorer av arbetsmarknaden är mycket varie
rade. Dessa skillnader motiverar självfallet en stor 
försiktighet vid jämförelser och tolkningar av löne
nivåer och löneutveckling. Bakom genomsnittliga 
värden för olika sektorer eller grupper av löntagare 
kan stora enskilda eller gruppvisa variationer dölja 
sig. 

För arbetsmarknadens parter är lönestatistiska 
jämförelser trots de nämnda osäkerheterna ett vär
defullt instrument för att dels utvärdera effekterna 
av marknadskrafter och slutna avtal, dels utgöra 
underlag för parternas ambitioner i kommande 
avtalsrörelser. De i samband med avtalsrörelser 
ofta förekommande lönestatistiska jämförelser som 
parterna presenterar förstärker ytterligare detta in
tryck. Det finns här ett starkt behov av opartiska 
presentationer av lönestatistik för hela arbetsmark
naden. 

För konjunkturbedömare och ekonomisk-poli
tiska beslutsfattare är lönestatistik ett betydelsefullt 
underlag för bedömningar av efterfråge- och kost
nadsutveckling. Mot denna bakgrund är det av stor 
vikt att informationen i dessa sammanhang är ända
målsenligt utformad. 

I massmedia förekommer inte sällan jämförelser 
av lönenivåer och löneutveckling mellan olika lön
tagargrupper och arbetsmarknadssektorer. Dessa 
jämförelser är av mycket varierade kvalitet. Inte 
sällan präglas redovisningarna av partsinlagor från 
enskilda arbetsmarknadsparter eller så saknar de i 
övrigt en allsidig och saklig betoning. 

Av den ovan gjorda beskrivningen förefaller det 
vara omöjligt att presentera lönestatistik om olika 
löntagargrupper utan risk för att felaktiga tolk
ningar görs. Trots olika lönesystem, lönebegrepp 
och mätperioder, som försvårar jämförelser mellan 
olika sektorer, redovisas i denna publikation 
lönenivåer och löneutveckling för stora löntagar
grupper. Genom att ge en översiktlig beskrivning 
av de olika sektorernas lönesystem, lönebegrepp 
m.m, bör läsaren lättare kunna avgöra hur jämförel
ser och tolkningar kan göras. 

I det följande beskrivs kortfattat den officiella 
lönestatistiken. 

Den officiella lönestatistiken 

Den officiella årliga lönestatistiken publiceras av 
SCB och baseras huvudsakligen på underlag från 
arbetsmarknadens parter. Urvalsundersökningar 
görs för den del av den privata arbetsmarknaden 
som inte täcks av parternas statistik. På aggregerad 
nivå indelas den officiella statistiken i privat sektor 
- arbetare respektive tjänstemän - samt statlig sek
tor och kommunal sektor. Denna indelning följer 
den förhandlingsordning som råder på arbetsmark
naden och som huvudsakligen avser fyra stora 
avtalsområden; SAF/LO respektive SAF/PTK 
inom den privata sektorn och Svenska Kommun
förbundet, Landstingsförbundet/SKAF, SACO-K, 
TCO-OF, samt SA V/SF, TCO-S, SACO-S inom 
den offentliga sektorn. För den privata sektorn har 
SCB tillgång till organisationsuppdelad statistik 
som bearbetas så att den avser arbetare och tjänste
män. Denna möjlighet till uppdelning saknas där
emot för de offentliga sektorerna. För den del av 
den kommunala sektorn där det sluts separata av
tal mellan arbetsgivarpart och TCO-OF, SACO 
respektive SKAF har statistik tagits fram som ger 
uppdelning i tjänstemanna- och LO-grupper. Mot
svarande material har inte kunnat erhållas från den 
statliga sektorn, delvis beroende på att LO-förbun-
det SF och tjänstemannaorganisationerna slutit 
gemensamma avtal för denna sektor. 

Det finns även skillnader mellan sektorerna vad 
gäller verksamhet, yrkes- och befattningsstruktur, 
åldersstruktur m.m. Dessa skillnader motiverar för
siktighet då tolkningar och jämförelser görs av ge
nomsnittliga löner mellan sektorerna. Bakom siff
rorna kan ligga en mycket varierad verklighet. 
Närmast följer en översiktlig beskrivning av hur 
den officiella lönestatistiken är utformad med avse
ende på uppbyggnad samt de olika lönesystem och 
löneformer som förekommer. På sidan 11 ges en 
översikt av avtalsrörelser och skeenden på arbets
marknaden inom olika sektorer 1989-1991. På 
sidan 15 beskrivs de olika lönebegreppen och in
gående löneelementen. 
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Privat sektor 
Den privata sektorn, som den definieras i SCB.s 
officiella statistik, omfattar företag enligt det Cen
trala företags- och arbetsställeregistret (CFAR). Av 
de drygt 2 miljoner arbetstagare som registrerades 
som anställda inom den privata sektorn är omkring 
1,5 miljoner, eller ca 70 procent, anställda i företag 
anslutna till någon arbetsgivarorganisation. Den 
största arbetsgivarorganisationen är SAF vars an
slutna företag sysselsätter ca 1,2 miljoner anställda. 
Därutöver finns Kooperationens förhandlings
organisation (KFO) som är verksam inom den 
fackföreningsägda och konsumentkooperativa sek
torn samt Arbetsgivaralliansen (AA) som är orga
nisation för främst statliga, kommunalägda och 
löntagarägda företag. Tidningarnas Arbetsgivare
förening (TA) och Bankinstitutens Arbetsgivare
organisation (BAO), Försäkringsbranschens 
Arbetsgivareorganisation (FAO) samt Arbetsgivar
organisationen KAB är andra större arbetsgivar
organisationer. De dominerande arbetstagarorgani
sationerna på den privata sektorn är LO och PTK. 

Redovisning görs efter de enskilda arbetsstäl
lenas näringsgrenstillhörighet. Ar 1991 fanns ca 36 
procent av de privatanställda inom tillverknings
industri, 10 procent inom byggnadsindustri, 22 pro
cent inom varuhandel och 15 procent inom banker 
och övrig tjänsteverksamhet (Källa: CFAR 1991). 

Lönestatistiken omfattar inte företagsledare, 
ledningspersonal i direktionsställning m.fl. För 
tjänstemännen finns ett system för klassificering av 
arbetets innehåll och svårighetsgrad. Den informa
tionen har använts så att löneredovisning kan göras 
efter arbetets svårighetsgrad. 

Motsvarande indelning för arbetare saknas. 

Offentlig sekor 
Inom den offentliga sektorn produceras statistik för 
den statliga sektorn samt för .andstingssektom och 
den primärkommunala sektorn. Anställda i riks
dagen och dess verk samt försäkringskassorna står 
utanför avtalsområdet, men redovisas bland stats
anställda i den officiella lönestatistiken. 

Lärare och skolledare i grund- och gymnasie
skolan, som tidigare fick lön enligt statliga avtal 
och därmed ingick i statistiken över statsanställda, 
överfördes 1991 till primärkommuner och lands
ting. 

Som tidigare nämnts redovisas anställda i pri
märkommuner och landsting efter vilken organisa
tion som arbetsgivaren har slutit avtal med, dvs. 
SKAF-området eller SACO-K-, TCO-OF-områ-
det. 

Lönestatistiken avseende den offentliga sektorn 
presenteras inte näringsgrensuppdelad utan efter 
verksamhetsområde. 

Lönesystem och löneformer 

På arbetsmarknaden förekommer många olika 
lönesystem och löneformer vilket försvårar jämfö
relser mellan och inom olika sektorer. 

Med lönesystem avses principerna för lönesätt
ning och med löneform sättet på vilket lönen kom
mer löntagarna till del. Löneformen bestämmer 
vilken period som lönesättningen skall omfatta, 
t.ex. dag-, vecko- eller månadslön, samt i vilken 
form lönen skall ges, t.ex. fast timlön, ackordslön 
eller premielön. Frågor som rör lönesystemen om
fattar grunderna för lönesättningen; lön efter när
varo, utbildning, prestation, befattning, yrkes
tillhörighet etc. Principerna för lönesättning, dvs. 
tillämpningen av olika lönesystem, har ett nära 
samband med bestämningen av löneformerna. 

Privat sektor 
SAFILO-området, eller arbetare inom privat sek
tor som de benämns i tabellerna, omfattar många 
olika avtalsområden och ett varierande antal löne
system och löneformer. Olika former av individu
ella eller kollektiva prestationslönesystem är rela
tivt vanliga. Det kan gälla allt från enkla s.k. raka 
ackordssystem till mer komplicerade och företags
ekonomiskt baserade lönsamhetskriterier. Även 
löneformerna varierar stort inom detta område; 
timlön, veckolön, tvåveckorslön, fyraveckorslön 
och månadslön. Till skillnad från övriga sektorer av 
arbetsmarknaden har begreppen lön per timme, fast 
lön eller ackordslön en relativt stor utbredning. 

I samtliga tabeller där arbetare inom privat sek
tor redovisas, avses lön per timme. Det förekom
mer således inga omräkningar av timförtjänst till 
månadslön. 

Uppgifterna avseende arbetare i privat sektor är 
i de flesta näringsgrenar summariska. Det innebär 
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att lönespridning på individnivå och redovisning 
efter ålder inte kan göras. 

Inom SAFIPTK-området, eller tjänstemän 
inom privat sektor, som omfattar löntagare inom 
flera olika branscher, finns många lönesystem och 
löneformer representerade. Lönesättningen är indi
viduell och har sin utgångspunkt i den enskilde 
tjänstemannens arbetsuppgifter och kvalifikationer. 

Den dominerande löneformen är fast eller stipu
lerad månadslön. Dessutom tillkommer presta
tionsberoende löneelement, Lex. provision, tantiem 
och premielön. 

Offentlig sektor 
Inom den offentliga sektorn har lönesättningen 
varit starkt centralt reglerad. I centrala och rikstäck
ande bestämmelser reglerades lönen eller löne-
intervallet för olika arbeten och befattningar och 
det fanns små möjligheter till lokala avvikelser. Ett 
betydelsefullt inslag i lönesystemet har varit att 
lönen gjorts beroende av anställningstiden. 

Statlig sektor 
Under perioden 1982-1989 gällde i huvudsak lö
nesystemet med lönegrader och löneklasser. 
Fr.o.m. 1990 slopades det gamla lönegrads
systemet för huvuddelen av de statligt anställda. En 
övergång har därefter skett till individuella 
krontalslöner. 

Den dominerande löneformen är månadslön. Ett 
särdrag för de statliga lönesystemen och löne
formerna har varit den rika floran av tillägg som 
funnits. Dessa inbakas nu i stor utsträckning i 
månadslönen i och med det nya lönesystemet. 

Kommunal sektor 
I och med avtalen för 1986-1987 påbörjades en 
övergång mot friare lönesättning, med färre cen
trala och rikstäckande regler. I detta avtal ingicks 
en överenskommelse mellan arbetsgivarna och 
TCO-OF samt SACO-K om att införa ett nytt 
förhandlings- och lönesystem med individuell och 
differentierad lönesättning. 1988-1989 års avtal 
innebar en ytterligare utveckling av systemet, bl.a. 
genom avvecklingen av den centrala löneplanen 
fr.o.m. den 1 juli 1989. Fr.o.m. 1988 ändrades 
också lönesystemet för SKAF:s område i riktning 
mot en friare lönesättning. 

Mätperiod 

En viktig faktor som försvårar lönejämförelser är 
skillnader i mätperioder mellan olika sektorer. 
Som tidigare nämnts består den officiella löne
statistiken till största delen av data från parterna. 
Det val av mätperiod som gäller för sektorn är gjort 
utifrån respektive parts ändamål. 

Följande mätperioder gäller: 

Sektor/område Mätperiod 

Privat sektor 
Arbetare (SAF/LO) andra kvartalet 
Tjänstemän (SAF/PTK) augusti 

Offentlig sektor 
Statsanställda september 
Primärkommunalt anställda 1990: november 

1991: oktober 
Landstingsanställda 1990: november 

1991: oktober 

Inom den offentliga sektorn var mätperioden mars 
månad t.o.m. 1989. Fr.o.m. 1990 har den ändrats 
till en höstmånad. Resultatet av löneförhandling
arna, som många gåner inte var klara i mars, kom 
därför inte med i den officiella lönestatistiken för
rän året därpå. 

På sidan 13 redovisas översiktligt när centrala 
avtal har slutits och när avtalshöjningen registrerats 
i lönestatistiken. 

Heltid-deltid 
I den officiella lönestatistiken redovisas månads
löner (privattjänstemän och offentligt anställda) 
och timförtjänster (arbetare inom den privata sek
torn). Redovisningen begränsas oftast till att om
fatta enbart heltidsanställda, vilket gör att inte alla 
anställda ingår. Antalet deltidsanställda är idag 
mycket stort, speciellt gäller det kvinnor inom den 
kommunala sektorn. Cirka hälften av alla anställda 
kvinnor i kommuner och landsting är deltids
anställda. 
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Det finns olika sätt på vilket deltidsanställdas 
löner kan presenteras i statistiken. Om lönen inte 
räknas om till att avse en heltidsanställds månads
lön, uttrycker den inkomsten under en månad, oav
sett hur många timmar som har använts. Omräk
ningen av deltidslön till heltidslön kan göras på 
flera sätt. På nästa sida beskrivs två sätt. 

Metod 1 
Varje anställds lön räknas upp till en lön som mot
svarar en heltidsanställning. Därefter beräknas 
genomsnittet med antalet anställda som vikter. 

Detta sätt kan uttryckas med följande formel: 

Metod 2 
Summan av de utbetalda lönerna för de anställda 
divideras med summan av de faktiska arbets
tiderna. Metod 2 visar en genomsnittlig lönesats, 
dvs. ersättningen för en bestämd tidsmängd arbete, 
timme, vecka eller månad. 

Detta uttrycks med följande formel: 

där 
L = faktisk lön för individ i 

1 

Q.= tjänstgöringens omfattning, uttryckt som pro
cent av heltid för individ i 
Ex. För en halvtidsanställd är Q. - 0,5. 

De båda metoderna har olika effekter på beräk
ningarna av heltidslöner. Metod 1 ger alla anställda 
samma vikt och därmed större tyngd åt deltids
anställda än metod 2. Metod 2 tar hänsyn till 
arbetstiden och ger därmed större tyngd åt heltids
anställda. 

Det är inte självklart vilken av metoderna som 
har företräde framför den andra utan syftet med 
redovisningen måste vara vägledande. I denna pub
likation har lönerna ofta redovisats enligt båda me
toderna. 

Eftersom individuppgifter delvis saknas för ar
betare inom privat sektor och lönen redovisas som 
förtjänst per timme, presenteras uppgifter för dem 
endast som heltids- och deltidsanställda samman
taget. 
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Avtalsrörelsen 

Lönebildningen på den svenska arbetsmark
naden styrs i hög grad genom förhand
lingar mellan stora fackliga organisationer 

och arbetsgivarorganisationer. Den institutionella 
ramen kring lönebildningen med centrala förhand
lingar växte fram under 1950-talet. Då dominera
des arbetsmarknaden av SAF och LO, vars sam
ordnade centrala avtal var normbildande för hela 
arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknaden och dess 
parter 
Förhandlingssystemen har under efterkrigstiden 
kännetecknats av en hög grad av centralisering. 
Tjänstemännen i den privata sektorn organiserade 
sig 1973 i en förhandlingskartell, Privattjänste-
mannakartellen (PTK). I PTK ingår flertalet TCO-
och SACO-förbund som organiserar privatanställ-
da tjänstemän. Banktjänstemännen (SBmF) och 
Försäkringstjänstemännen (FTF) står dock utanför 
PTK. På den offentliga sidan förhandlar tjänste
männen i TCO-OF och SACO-förbunden i för
handlingskartellerna SACO-S och SACO-K med 
motparter på arbetsgivarsidan: Svenska Kommun
förbundet och Landstingsförbundet på den kom
munala sidan och Statens arbetsgivarverk (SAV), 
på den statliga. 

Graden av samarbete mellan partema inom den 
offentliga sektorn har varierat mellan åren. De 
senaste åren har SKAF, KTK (numera TCO-OF) 
och SACO-K haft gemensamma överläggningar 
men slutit separata avtal. Inom den statliga sektorn 
har TCO-OF, SACO-S och SF slutit gemensamt 
avtal med arbetsgivarparten fram t.o.m. 1988.1 
1989-1990 års avtal har respektive huvudorganisa
tion slutit separata avtal med SAV. 

Den första centrala förhandlingen mellan LO 
och SAF hölls 1952 och sedan 1956 har centrala 

förhandlingar regelbundet hållits fram till 1983. 
Detta år bröt sig VF och Metall ur samordningen 
mellan LO och SAF. Centrala förhandlingar mel
lan SAF och PTK har också hållits regelbundet 
sedan mitten av 1970-talet. Även här bröts dock 
samordningen 1983 genom att VF förhandlade se
parat med sina motparter på tjänstemannasidan; 
SIF, SALF och CF. Därefter har graden av samord
ning varierat mellan åren. 1986-1987 återgick man 
till centrala förhandlingar både på SAF/LO- och 
SAF/PTK-området. År 1988 däremot fördes de
centraliserade förhandlingar på bägge områdena. 
Under avtalsperioden 1989-1990 har en återgång 
skett till centrala förhandlingar även om VF/Metall 
samt VF/SIF, SALF och CF också denna gång stått 
utanför samordningen. 

Större avtalsområden 
De större avtalsområdena på den svenska arbets
marknaden framgår av sammanställningen nedan. 

Privat sektor 
SAF-LO, AA-LO, KFO-LO 
SAF-PTK, AA-PTK, KFO-PTK 

Statlig sektor 
SAV-SF inom LO, SAV-TCO-OF 
SAV-SACO-S 

Kommunal sektor 
Svenska Kommunförbundet-SKAF inom LO 
Svenska Kommunförbundet-TCO-OF 
Svenska Kommunförbundet—SACO-K 
Landstingsförbundet-SKAF inom LO 
Landstingsförbundet-TCO-OF 
Landstingsförbundet-SACO-K 
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Överenskommelser 1989-1991 på arbetsmarknaden 
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Lönebegrepp och löneelement 

Parternas lönebegrepp skiljer sig åt vad gäl
ler de löneelement som mäts och redovisas 
samt den tidsperiod (månad, timme) som 

de genomsnittliga löneelementen avser. Det före
kommer fyra olika uppsättningar av lönebegrepp 
inom de studerade sektorerna; ett för respektive 
SAF/LO-området, SAF/PTK-området, det statliga 
området och ett för de kommunala områdena. 

Genomsnittslöner redovisas per timme inom 
SAF/LO-området medan övriga sektorer redovisar 
lönebelopp per månad. Det medför att direkta jäm
förelser av lönenivåer inte kan göras mellan dessa 
områden. 

Lönebegrepp i primärmaterialet 

Lönebegreppen skiljer sig åt mellan sektorerna. 
SAF/PTK-området och den offentliga sektorn 
använder likartade begrepp vad gäller grundlön, 
genom att man redovisar begreppet stipulerad lön 
per månad till skillnad från SAF/LO-området där 
redovisningen avser lön för faktiskt arbetad tid. 

För SAF/PTK-området särredovisas natura
förmåner. För SAF/LO-området däremot, ingår 
naturaförmåner i ett betydligt vidare begrepp, "and
ra förmåner", som innefattar även andra ersätt
ningar och bidrag, t.ex. sammanträdesarvoden, 
gratifikationer, ersättning vid militärtjänst, sjuklön 
o.dyl. Naturaförmåner i den offentliga sektorn 
redovisas ej och förekommer bara i liten utsträck
ning. 

Tillägg och ersättning vid övertidsarbete redo
visas separat för alla sektorer utom för SAF/PTK-
området där de inte samlas in. Viss övertid ingår i 
den ordinarie tjänsten i högre löneskikt. 

För den offentliga sektorn redovisas ersättning 
för både jour på arbetsplatsen och beredskap i 
hemmet. För SAF/LO-området görs däremot ingen 
särredovisning av jour och beredskap. ISAF/PTK -
statistiken förekommer inte begreppen. 

Antalet helgdagar varierar mellan åren och 
under andra kvartalet (mätperioden för arbetare i 
privat sektor) infaller årets flesta helgdagar. Det 
innebär att helglönen, dvs. kompensationen för 
bortfallet i lön då helgdagar infaller de dagar då ar
bete normalt skulle ha utförts, varierar mellan åren. 
Den redovisade helglönen har räknats om till att 
avse tio helgdagar alla år. 

Semesterlön, semestertillägg m.m. samlas inte 
in på något område. Den kan dock beräknas för 
SAF/LO-området. 

Begrepp för jämförelser av 
lönenivåer 
Ett fullständigt jämförbart lönebegrepp mellan 
sektorerna går inte att finna med nuvarande statis
tik. I denna publikation har två sammanfattande 
mått använts: lön A och lön B. Lön A betraktas 
som en form av grundlön. Lön B inkluderar därut
över ersättningar som kan relateras till arbetstidens 
förläggning. Exempel på sådana är tillägg för skift
arbete, obekväm arbetstid, jour, beredskap samt 
ersättning för särskild arbetstid. 

I tablån på nästa sida framgår vilka löneelement 
som ingår i de olika sammanfattande måtten och 
vilka löneelement som över huvud taget inte finns 
med i dataunderlaget, för att så långt som möjligt 
återge en "totallön". 
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Översikt över löneelement 

1) Här ingår kallortstillägg. 
2) Redovisas i tabell 2. 
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Jämförelseproblem 

Ob-tillägg 
Ersättning för arbete på obekväm arbetstid före
kommer till största delen för arbetare i den privata 
sektorn och för anställda i SKAF-området inom 
primärkommuner och landsting. För arbetare i den 
privata sektorn saknas särredovisning av ob-tilläg-
get. De värden som anges i tabellerna avser både 
skift- och ob-tillägg. Ob-tillägget särredovisas dock 
för de offentligt anställda. 

Lärare och skolledare 

Ändrat huvudmannaskap 
Lärare och skolledare i grund- och gymnasiesko
lan, som tidigare fick lön enligt statliga avtal och 
därmed ingick i statistiken över statsanställda, 
överfördes 1991 till primärkommuner och lands
ting. Fr.o.m. 1991 finns således inte lärarna bland 
statsanställda utan de ingår för första gången i 
statistiken för primärkommunalt anställda och 
landstingsanställda. I föregående bok, Löner i 
Sverige 1982-1989, togs ingen hänsyn till struktu
rella förändringar, som t.ex. förändringar i be
fattningsstrukturen, sektorstillhörighet eller 
bolagiseringar. Det görs inte heller i denna bok, 
med undantag av ovan nämnda lärare och anled
ningen till detta är att: 
• gruppen är stor, 135 000-140 000 personer 
• de har en lönenivå och lönestruktur som avviker 

från övriga anställdas i primärkommuner och 
landsting 

För att underlätta jämförelser över tiden har 
vissa "fiktiva" förändringstal beräknats för lärare i 
grundskolan, lärare i gymnasieskolan och samtliga. 

I tabell 3 (Procentuell förändring av lön A och 
B 1989-1991) och i tabell 4 (Löneutvecklingen 
1990-1991 Index 1982=100) visar siffrorna den 

uppmätta löneförändringen/utvecklingen utan 
hänsyn tagen till överföringen av lärarna till nytt 
huvudmannaskap. För statsanställda anger siffrorna 
inom parentes de beräknade förändringstalen som 
skulle angivits om lärare och skolledare hade ingått 
i statistiken över statsanställda även 1991 respek
tive om de inte hade ingått 1982, 1989 och 1990. 
För primärkommunalt anställda anger siffrorna 
inom parentes de beräknade förändringstalen som 
skulle angivits om lärare och skolledare hade ingått 
i statistiken över primärkommuner även 1982, 
1989 och 1990. Dessutom finns värden för "Samt
liga (exkl. lärare)" inom primärkommunerna, som 
kan jämföras med förändringstalen för "Samtliga 
(inkl. dagbamvårdare)" tidigare år {Löner i Sverige 
1982-1989). 

Dessa fiktiva beräkningar har inte gjorts för 
landstingsanställda p.g.a. att det stora flertalet lärare 
överfördes från staten till primärkommunerna och 
därför berörs landstingen i ringa utsträckning. 

Som en följd av lärarnas ändrade huvudmanna
skap har förspaltema i tabellerna i denna bok änd
rats jämfört med Löner i Sverige 1982-1989.1 bi
lagor finns beskrivning av förändringarna och vilka 
grupper som kan jämföras med de i den tidigare 
publikationen. 

Lönebegreppet 
Ytterligare ett jämförbarhetsproblem för lärarna är 
lönen för tilläggstimmar, som t.o.m. 1990 redovi
sades som ett arbetstidsberoende tillägg. Fr.o.m 
1991 har detta behandlats som övertid och ingår 
således inte i Lön B. För att förbättra jämför
barheten över tiden i tabellerna 3 och 4 har därför 
övertidsersättningen för lärare adderats till Lön B 
innan förändringstalen beräknades. Detta har kun
nat göras med antagandet att lärare inte har någon 
annan typ av övertidsersättning. Observera att om
räkningen inte har gjorts i övriga tabeller. 
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Tabellindelning 
Tabellerna 1-4 presenteras enligt följande 
indelning: 

PRIVAT SEKTOR Näringsgren (SNI) 

Arbetare 

Tjänstemän 

OFFENTLIG SEKTOR Verksamhetsområde 

Statsanställda 

Primärkommunalt anställda 
Primärkommuner (totalt) 
SKAF-området 
SACO-K-, TCO-OF-området 

Landstingsanställda 
Landsting (totalt) 
SKAF-området 
SACO-K-, TCO-OF-området 

Varje sådan grupp i sin tur redovisas enligt 
följande: 
Kvinnor och män 
Kvinnor 
Män 

Heltids- och deltidsanställda 
redovisas enligt nedan: 
Heltidsanställda 
Deltidsanställda enligt metod 1 
Deltidsanställda enligt metod 2 
Heltids- och deltidsanställda enligt metod 2. 

För arbetare inom privat sektor presenteras uppgif
terna endast för heltids- och deltidsanställda. 

Uppgifterna i tabellerna 5-8 presenteras i mer be
gränsad form. T.ex. saknas i vissa fall deltids
redovisning. 

Före varje tabell anges vad som speciellt bör upp
märksammas vid just den tabellen bl.a. för att und
vika felaktiga tolkningar. 

Symboler i tabellerna 

- Intet finns att redovisa 

0 Mindre än 0,5 av enheten 

.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför 

osäker för att användas 

Symbols used in the tables 
- Magnitude zero 

0 Magnitude less than half a unit 

.. Data not available or too uncertain 

to be published 
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Tabell 1 
Lön A och B 1990-1991 

Tabellen visar lön A och lön B för 1990-1991. Lön 
A kan betraktas som grundlön. Lön B är den totala 
lönen förutom vissa tillägg som inte fångas in i sta
tistiken eller på annat sätt inte ger jämförbarhet 
mellan de olika gruppernas löner. 

Lärare och skolledare i grund- och gymnasiesko
lan, som tidigare fick lön enligt statliga avtal och 
därmed ingick i statistiken över statsanställda, 

överfördes 1991 till primärkommuner och lands
ting. Som en följd av lärarnas ändrade huvudman
naskap - och därmed redovisningen av deras löner 
- har förspalterna i tabellerna i denna bok ändrats 
jämfört med Löner i Sverige 1982-1989.1 bilagor 
finns en beskrivning av förändringarna och vilka 
grupper som kan jämföras med de i den tidigare 
publikationen. 

Lön A 

PRIVAT SEKTOR 
Arbetare 
• Förtjänst vid tidlöns-

och ackordsarbete 
• Helglön 

Tjänstemän 
• Stipulerad månadslön 
• Provision, tantiem, 

premielön 
• Naturaförmåner 

OFFENTLIG SEKTOR 
Statsanställda 
• Månatlig löneplans-

lön 
• Arvode/lön efter 

chefslöneplan 
för läkare 

• Kallort 
• Övriga tilllägg 

Kommunalt anställda 
• Månatlig löneklasslön 
• Avlöningsförstärkning, 

tantiem m m 
• Övriga tillägg 

Lön B består av lön A inklusive 
nedanstående löneelement 

PRIVAT SEKTOR 
Arbetare 
• Skift- och ob-tillägg 

Tjänstemän 
• Skift 

OFFENTLIG SEKTOR 
Statsanställda 
• Ob-tillägg 
• Jour-tillägg 
• Beredskapsersättning 
• Övriga arbetstids

beroende tillägg 

Kommunalt anställda 
• Ob-tillägg 
• Jour-tillägg 
• Beredskapsersättning 
• Ersättning för särskild 

arbetstid 

Sidhänvisning 

HELTIDSANSTÄLLDA 
Privat sektor tjänstemän 20 
Offentlig sektor 
Statsanställda 22 
Primärkommuner 23 
Landsting 26 

DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Privat sektor tjänstemän 29 
Offentlig sektor 
Statsanställda 31 
Primärkommuner 32 
Landsting 35 

DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Privat sektor tjänstemän 38 
Offentlig sektor 
Statsanställda 40 
Primärkommuner 41 
Landsting 44 

HELTIDS- OCH DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Privat sektor 
Arbetare 47 
Tjänstemän 49 
Offentlig sektor 
Statsanställda 51 
Primärkommuner 52 
Landsting 55 

Angående tabellens mer detaljerade indelning, se 
sid 18. De båda metoderna för omräkning av del
tidslöner beskrivs på sid. 9. 
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Privat sektor 

Tjänstemän 

Heltidsanställda 

Tabell 1. Lön A och B 1990-1991 

Kronor per månad 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Heltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Kronor per månad 
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Statsanställda 

Heltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Kronor per månad 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. 
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Primärkommuner 

Heltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 
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Primärkommuner 

SKAF-området 

Heltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Kronor per månad 
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Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Heltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 
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Landsting 

Heltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 
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Landsting 

SKAF-området 

Heltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Kronor per månad 
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Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Heltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 
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Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. 
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Primärkommuner 

Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



33 Nivåer 

Primärkommuner 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 
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Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 
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Landsting 

Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 
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Landsting 

SKAF-området 

Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 

Kronor per månad 
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Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 
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Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. 
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Primärkommuner 

Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



42 Nivåer 

Primärkommuner 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 
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Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



44 Nivåer 

Landsting 

Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



45 Nivåer 

Landsting 

SKAF-området 

Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

Kronor per månad 



46 Nivåer 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



47 Nivåer 

Privat sektor 

Arbetare 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Kronor per timme 



48 Nivåer 

Privat sektor 

Arbetare 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Kronor per timme 



49 Nivåer 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



50 Nivåer 

Privat sektor 

Tjänstemän 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



51 Nivåer 

Statsanställda 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. 



52 Nivåer 

Primärkommuner 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



53 Nivåer 

Primärkommuner 

SKAF-området 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



54 Nivåer 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



55 Nivåer 

Landsting 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



56 Nivåer 

Landsting 

SKAF-området 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



57 Nivåer 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 1 (forts). Lön A och B 1990-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 





59 Nivåer 

Tabell 2 
Genomsnittlig lön 1991 

Tabellen visar de olika löneelementens genomsnitt
liga storlek för år 1991. 

För vissa grupper inom den offentliga sektorn kan 
övertidsersättningen förefalla orimligt hög. Det kan 
förklaras av an variabeln inte alltid har den höga 
kvalitet som övriga variabler har eller att omräk-
ningsmetoden vid deltidsuppräkning (gäller främst 
metod 1, se sid. 9) ger de redovisade resultaten. 

Lärare och skolledare i grund- och gymnasieskolan, 
som tidigare fick lön enligt statliga avtal och där
med ingick i statistiken över statsanställda, överför
des 1991 till primärkommuner och landsting. Som 
en följd av lärarnas ändrade huvudmannaskap -
och därmed redovisningen av deras löner - har 
förspaltema i tabellerna i denna bok ändrats jämfört 
med Löner i Sverige 1982-1989.1 bilagor finns en 
beskrivning av förändringarna och vilka grupper 
som kan jämföras med de i den tidigare publikatio
nen. 

Sidhänvisning 

HELTIDSANSTÄLLDA 
Privat sektor tjänstemän 60 
Offentlig sektor 
Statsanställda 62 
Primärkommuner 64 
Landsting 69 

DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Privat sektor tjänstemän 74 
Offentlig sektor 
Statsanställda 76 
Primärkommuner 78 
Landsting 83 

DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Privat sektor tjänstemän 88 
Offentlig sektor 
Statsanställda 90 
Primärkommuner 92 
Landsting 97 

HELTIDS- OCH DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Privat sektor 
Arbetare 102 
Tjänstemän 104 
Offentlig sektor 
Statsanställda 106 
Primärkommuner 108 
Landsting 113 

Angående tabellens mer detaljerade indelning, se 
sid. 18. De båda metoderna för omräkning av del
tidslöner beskrivs på sid. 9. 



60 Nivåer 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Heltidsanställda 

Tabell 2. Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 



61 Nivåer 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 



62 Nivåer 

Statsanställda 

Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. 



63 Nivåer 

Statsanställda 

Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 



64 Nivåer 

Primärkommuner 

Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



65 Nivåer 

Primärkommuner 

Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



66 Nivåer 

Primärkommuner 

SKAF-området 
Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 



67 Nivåer 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



68 Nivåer 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



69 Nivåer 

Landsting 

Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



70 Nivåer 

Landsting 

Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 



71 Nivåer 

Landsting 

SKAF-området 

Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 



72 Nivåer 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 
Heltidsanställda 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



73 Nivåer 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-omrädet 
Heltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per månad 



74 Nivåer 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 



75 Nivåer 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 



76 Nivåer 

Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. 



77 Nivåer 

Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 



78 Nivåer 

Primärkommuner 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



79 Nivåer 

Primärkommuner 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



80 Nivåer 

Primärkommuner 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 



81 Nivåer 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



82 Nivåer 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



83 Nivåer 

Landsting 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



84 Nivåer 

Landsting 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 



85 Nivåer 

Landsting 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 



86 Nivåer 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



87 Nivåer 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Kronor per månad 



88 Nivåer 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



89 Nivåer 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



90 Nivåer 

Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. 



91 Nivåer 

Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



92 Nivåer 

Primärkommuner 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



93 Nivåer 

Primärkommuner 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



94 Nivåer 

Primärkommuner 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



95 Nivåer 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-omrädet 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



96 Nivåer 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



97 Nivåer 

Landsting 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Pr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



98 Nivåer 

Landsting 

Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



99 Nivåer 

Landsting 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



100 Nivåer 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



101 Nivåer 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



102 Nivåer 

Privat sektor 

Arbetare 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per timme 



103 Nivåer 

Privat sektor 

Arbetare 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Kronor per timme 



104 Nivåer 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



105 Nivåer 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



106 Nivåer 

Statsanställda 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. 



107 Nivåer 

Statsanställda 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



108 Nivåer 

Primärkommuner 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



109 Nivåer 

Primärkommuner 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



110 Nivåer 

Primärkommuner 

SKAF-området 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



111 Nivåer 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



112 Nivåer 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



113 Nivåer 

Landsting 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



114 Nivåer 

Landsting 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



115 Nivåer 

Landsting 

SKAF-området 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 



116 Nivåer 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



117 Nivåer 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 2 (forts). Genomsnittlig lön 1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Kronor per månad 





119 Utveckling 

Tabell 3 
Procentuell förändring av lön A och B 
1989-1991 

Tabellen visar förändringen mellan närliggande år 
av lön A och lön B. Det bör observeras att föränd
ringstalen inte avser resultatet av två närliggande 
års avtal. I en sektors statistik kan ett års avtals-
mässiga löneökningar ha registrerats men inte i en 
annan sektors. För längre tidsserier bör detta inte 
spela någon större roll, men för kortare perioder 
kan det avsevärt snedvrida jämförelser. Se vidare 
avsnittet om Avtalsrörelsen. 

I tabellen finns uppgifter som kan tolkas som "ne
gativ löneutveckling". Det kan uppstå i små grup
per beroende på strukturella förändringar. Små 
grupper är speciellt känsliga för förändringar. I 
tabell 5 finns uppgifter om antal personer i de olika 
redovisningsgrupperna. Denna tabell bör vara till 
hjälp vid tolkningen av lönenivåer och föränd
ringstal. 

När det gäller klassificeringen av verksamhetsom
råde finns en viss osäkerhet i grundmaterialet. Det 
gäller särskilt inom primärkommuner och lands
ting. 

Jämförelser över tiden 
Siffrorna i tabellen visar den uppmätta föränd
ringen, utan hänsyn tagen till strukturella föränd
ringar. De lärare som tidigare fick lön enligt statliga 
avtal och ingick i statistiken över statsanställda, 
överfördes 1991 till primärkommuner och lands
ting. För att trots detta möjliggöra jämförelser över 
tiden, anges här den beräknade procentuella för
ändringen inom parentes. 

Som en följd av läramas ändrade huvudmannaskap 
har förspalterna tabellerna ändrats jämfört med 
Löner i Sverige 1982-1989.1 bilagor finns beskriv-

Sidhänvisning 

DIAGRAM 1. Procentuell förändring 
av lön B 121 

HELTIDSANSTÄLLDA 
Privat sektor tjänstemän 122 
Offentlig sektor 
Statsanställda 124 
Primärkommuner 126 
Landsting 129 

DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Privat sektor tjänstemän 132 
Offentlig sektor 
Statsanställda 134 
Primärkommuner 136 
Landsting 139 

DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Privat sektor tjänstemän 142 
Offentlig sektor 
Statsanställda 144 
Primärkommuner 146 
Landsting 149 

HELTIDS- OCH DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Privat sektor 
Arbetare 152 
Tjänstemän 154 
Offentlig sektor 
Statsanställda 156 
Primärkommuner 158 
Landsting 161 

Angående tabellens mer detaljerade indelning, se sid. 
18. De båda metoderna för omräkning av del
tidslöner beskrivs på sid. 9. 



120 Utveckling 

ning av förändringarna och vilka grupper som kan 
jämföras med de i den tidigare publikationen. 

Statsanställda 

För "Samtliga med statligt lönereglerad lön", 
"Grundskolan" respektive "Gymnasieskolan" har 
den beräknade procentuella förändringen angivits 
inom parentes. Det är dessa värden som skulle ha 
angivits om lärare och skolledare hade ingått i sta
tistiken över statsanställda även 1991. De kan jäm
föras med den procentuella förändringen tidigare år 
(Löner i Sverige 1982-1989). 

Den procentuella förändringen har även beräknats 
för "Samtliga med statligt lönereglerad lön (exkl. 
lärare)". Dessa siffror anger den beräknade procen
tuella förändringen som skulle ha gällt om lärare 
och skolledare inte hade ingått i statistiken över 
statsanställda 1989 och 1990, och kan därmed jäm
föras med framtida värden i denna tidsserie. 

Primärkommuner 
För "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundsko
lan" respektive "Lärare i gymnasieskolan" harden 
beräknade procentuella förändringen angivits inom 
parentes. Det är dessa värden som skulle ha angi
vits om lärare och skolledare hade ingått i statisti
ken över primärkommuner även 1989 och 1990 
och kan därmed jämföras med framtida värden i 
denna tidsserie. 

Den procentuella förändringen för "Samtliga (exkl. 
lärare)" är de värden som kan användas för jäm
förelser med tidigare år (Löner i Sverige 1982-
1989). 

Lönebegreppet 
Ytterligare ett jämförbarhetsproblem för lärarna är 
lönen för tilläggstimmar, som t.o.m. 1990 redovi
sades som ett arbetstidsberoende tillägg. Fr.o.m. 
1991 har detta behandlats som övertid och ingår 
således inte i Lön B. För att förbättra jämförbar
heten över tiden i denna tabell har därför övertids
ersättningen för lärare adderats till Lön B innan 
förändringstalen beräknats. Detta har kunnat göras 
med antagandet att lärare inte har någon annan typ 
av övertidsersättning. Observera att omräkningen 
endast har gjorts i tabellerna 3 och 4. 
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Diagram 1 Procentuell förändring av lön B 1989-1991 

Heltids- och deltidsanställda 

PRIVAT SEKTOR 

Arbetare Tjänstemän 

OFFENTLIG SEKTOR 

Förändringstalen baseras på fiktiva värden för statsanställda och primårkommuner 
1990-91, se vidare föregående sida och fotnoter till tabellen. 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Heltidsanställda 

Tabell 3. Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 



123 Utveckling 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Heltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
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Statsanställda 

Heltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade procentuella förändringen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön", "Grundskolan" och "Gymnasie
skolan" skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över statsanställda även 1991. 
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Statsanställda 

Heltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade procentuella förändringen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön (exkl. lärare)" skulle ha haft om 
lärare och skolledare inte hade ingått i statistiken över statsanställda 1989 och 1990. 
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Primärkommuner 

Heltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade procentuella förändringen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasie
skolan" skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1989 och 1990. 
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Primärkommuner 

SKAF-området 
Heltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
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Primärkommuner 

SACO-K, TCO-OF-området 
Heltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade procentuella förändringen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasie
skolan" skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1989 och 1990. 
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Landsting 

Heltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
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Landsting 

SKAF-området 
Heltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
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Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Heltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
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Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade procentuella förändringen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön", "Grundskolan" och "Gymnasie
skolan" skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över statsanställda även 1991. 
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Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade procentuella förändringen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön (exkl. lärare)" skulle ha haft om 
lärare och skolledare inte hade ingått i statistiken över statsanställda 1989 och 1990. 
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Primärkommuner 

Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade procentuella förändringen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasieskolan" 
skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1989 och 1990. 
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Primärkommuner 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
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Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade procentuella förändringen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasieskolan" 
skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1989 och 1990. 
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Landsting 

Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
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Landsting 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
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Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
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Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade procentuella förändringen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön", "Grundskolan" och "Gymnasie
skolan" skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över statsanställda även 1991. 
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Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade procentuella förändringen som" Samtliga med statligt lönereglerad lön (exkl. lärare)" skulle ha haft om 
lärare och skolledare inte hade ingått i statistiken över statsanställda 1989 och 1990. 
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Primärkommuner 

Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 
1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade procentuella förändringen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasiesko
lan" skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1989 och 1990. 
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Primärkommuner 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
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Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OFområdet 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade procentuella förändringen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasieskolan" 
skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1989 och 1990. 
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Landsting 

Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
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Landsting 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
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Landsting 

SACO-K, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
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Privat sektor 

Arbetare 

Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
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Privat sektor 

Arbetare 
Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



155 Utveckling 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
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Statsanställda 

Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 
1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade procentuella förändringen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön", "Grundskolan" och "Gymnasie
skolan" skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över statsanställda även 1991. 
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Statsanställda 

Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade procentuella förändringen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön (exkl. lärare)" skulle ha haft om 
lärare och skolledare inte hade ingått i statistiken över statsanställda 1989 och 1990. 
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Primärkommuner 

Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 
1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade procentuella förändringen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasie
skolan" skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1989 och 1990. 
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Primärkommuner 

SKAF-området 
Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
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Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade procentuella förändringen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasie
skolan" skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1989 och 1990. 
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Landsting 

Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
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Landsting 

SKAF-området 
Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 
1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
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Landsting 

SACO-K, TCO-OF-området 
Hel- och deltidsanställda 

Tabell 3 (forts). Procentuell förändring av lön A och B 

1989-1991 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
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Tabell 4 
Löneutvecklingen 1990-1991 
Index 1982=100 

Tabellen visar löneutvecklingen 1990-1991 i form 
av en indexserie med 1982 som bas. Det bör obser
veras att skillnaden mellan två närliggande index
tal inte avser resultatet av två närliggande års avtal. 
I en sektors statistik kan ett års avtalsmässiga löne
ökningar ha registrerats men inte i en annan sek
tors. För längre tidsserier bör detta inte spela någon 
större roll, men för kortare perioder kan det avse
värt snedvrida jämförelser. Se vidare avsnittet om 
Avtalsrörelsen. 

När det gäller klassificeringen av verksamhetsom
råde finns en viss osäkerhet i grundmaterialet. Det 
gäller särskilt inom primärkommuner och lands
ting. 

Jämförelser över tiden 
Siffrorna i tabellen visar den uppmätta föränd
ringen, utan hänsyn tagen till strukturella för
ändringar. De lärare som tidigare fick lön enligt 
statliga avtal och ingick i statistiken över statsan
ställda, överfördes 1991 till primärkommuner och 
landsting. För att trots detta möjliggöra jämförelser 
över tiden, anges indextalen inom parentes. 

Som en följd av lärarnas ändrade huvudmannaskap 
har förspaltema i tabellerna ändrats jämfört med 
Löner i Sverige 1982-1989.1 bilagor finns beskriv
ning av förändringarna och vilka grupper som kan 
jämföras med de i den tidigare publikationen. 

Statsanställda 
För "Samtliga med statligt lönereglerad lön", 
"Grundskolan" respektive "Gymnasieskolan" har 
indextalen angivits inom parentes. Det är dessa 
värden som skulle ha angivits om lärare och skol
ledare hade ingått i statistiken över statsanställda 
även 1991. De kan jämföras med indextalen tidi
gare år (Löner i Sverige 1982-1989). 

Indextal har även beräknats för "Samtliga med stat
ligt lönereglerad lön (exkl. lärare)". Dessa siffror 
anger förändringen som skulle ha gällt om lärare 
och skolledare inte hade ingått i statistiken över 
statsanställda 1989 och 1990, och kan därmed jäm
föras med framtida värden i denna tidsserie. 

Primärkommuner 
För "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundsko
lan" respektive "Lärare i gymnasieskolan" har 
indextal angivits inom parentes. Det är dessa vär
den som skulle ha angivits om lärare och skolledare 
hade ingått i statistiken över primärkommuner även 
1989 och 1990 och kan därmed jämföras med 
framtida värden i denna tidsserie. 

Indextal för "Samtliga (exkl. lärare)" är de värden 
som kan användas för jämförelser med tidigare år 
(Löner i Sverige 1982-1989). 
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Lönebegreppet 
Ytterligare ett jämförbarhetsproblem för lärarna är 
lönen för tilläggstimmar, som t.o.m. 1990 redovi
sades som ett arbetstidsberoende tillägg. Fr.o.m. 
1991 har detta behandlats som övertid och ingår 
således inte i Lön B. För att förbättra jämförbar
heten över tiden i denna tabell har därför övertids
ersättningen för lärare adderats till Lön B innan 
förändringstalen beräknats. Detta har kunnat göras 
med antagandet att lärare inte har någon annan typ 
av övertidsersättning. Observera att omräkningen 
endast har gjorts i tabellerna 3 och 4. 

Sidhänvisning 

HELTIDSANSTÄLLDA 
Privat sektor tjänstemän 166 
Offentlig sektor 
Statsanställda 168 
Primärkommuner 170 
Landsting 173 

DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 
Privat sektor tjänstemän 176 
Offentlig sektor 
Statsanställda 178 
Primärkommuner 180 
Landsting 183 

DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Privat sektor tjänstemän 186 
Offentlig sektor 
Statsanställda 188 
Primärkommuner 190 
Landsting 193 

HELTIDS- OCH DELTIDSANSTÄLLDA 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 
Privat sektor 
Arbetare 196 
Tjänstemän 198 
Offentlig sektor 
Statsanställda 200 
Primärkommuner 202 
Landsting 205 

Angående tabellens mer detaljerade indelning, se 
sid. 18. De båda metoderna för omräkning av del
tidslöner beskrivs på sid. 9. 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Heltidsanställda 

Tabell 4. Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 
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Privat sektor 

Tjänstemän 
Heltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 
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Statsanställda 

Heltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade löneutvecklingen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön", "Grundskolan" och "Gymnasieskolan" 
skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över statsanställda även 1991. 
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Statsanställda 

Heltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade löneutvecklingen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön (exkl. lärare)" skulle ha haft om lärare och 
skolledare inte hade ingått i statistiken över statsanställda 1982 och 1990. 
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Primärkommuner 

Heltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade löneutvecklingen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasieskolan" 
skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1982 och 1990. 
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Primärkommuner 

SKAF-området 
Heltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 



172 Utveckling 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Heltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parenfes anger den 
beräknade löneutvecklingen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasieskolan" 
skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1982 och 1990. 



173 Utveckling 

Landsting 

Heltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 



174 Utveckling 

Landsting 

SKAF-området 
Heltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 



175 Utveckling 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Heltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 



176 Utveckling 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 
Index 1982=100 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 



177 Utveckling 

Privat sektor 

Tjänstemän 
Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 



178 Utveckling 

Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade löneutvecklingen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön", "Grundskolan" och "Gymnasieskolan" 
skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över statsanställda även 1991. 



179 Utveckling 

Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade löneutvecklingen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön (exkl. lärare)" skulle ha haft om lärare och 
skolledare inte hade ingått i statistiken över statsanställda 1982 och 1990. 



180 Utveckling 

Primärkommuner 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade löneutvecklingen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasieskolan" skulle 
ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1982 och 1990. 



181 Utveckling 

Primärkommuner 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 



182 Utveckling 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade löneutvecklingen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasieskolan" skulle 
ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1982 och 1990. 



183 Utveckling 

Landsting 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 



184 Utveckling 

Landsting 

SKAF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 
Index 1982=100 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 



185 Utveckling 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 
Deltidslönen uppräknad enligt metod 1 



186 Utveckling 

Privat sektor 

Tjänstemän 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 
Index 1982=100 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



187 Utveckling 

Privat sektor 

Tjänstemän 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 
Index 1982=100 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



188 Utveckling 

Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 
Index 1982=100 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger der 
beräknade löneutvecklingen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön", "Grundskolan" och "Gymnasieskolan" 
skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över statsanställda även 1991. 



189 Utveckling 

Statsanställda 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade löneutvecklingen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön (exkl. lärare)" skulle ha haft om lärare och 
skolledare inte hade ingått i statistiken över statsanställda 1982 och 1990. 



190 Utveckling 

Primärkommuner 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade löneutvecklingen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasieskolan" skulle 
ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1982 och 1990. 



191 Utveckling 

Primärkommuner 

SKAF-området 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 
Index 1982=100 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



192 Utveckling 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade löneutvecklingen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasieskolan" skulle 
ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1982 och 1990. 



193 Utveckling 

Landsting 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



194 Utveckling 

Landsting 

SKAF-området 

Deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



195 Utveckling 

Landsting 

SACO-K, TCO-OF-området 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



196 Utveckling 

Privat sektor 

Arbetare 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 



197 Utveckling 

Privat sektor 

Arbetare 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 



198 Utveckling 

Privat sektor 

Tjänstemän 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



199 Utveckling 

Privat sektor 

Tjänstemän 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



200 Utveckling 

Statsanställda 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 
Index 1982=100 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger der 
beräknade löneutvecklingen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön", "Grundskolan" och "Gymnasieskolan" 
skulle ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över statsanställda även 1991. 



201 Utveckling 

Statsanställda 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade löneutvecklingen som "Samtliga med statligt lönereglerad lön (exkl. lärare)" skulle ha haft om lärare och 
skolledare inte hade ingått i statistiken över statsanställda 1982 och 1990. 



202 Utveckling 

Primärkommuner 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 
Index 1982=100 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den be
räknade löneutvecklingen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasieskolan" skulle 
ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1982 och 1990. 



203 Utveckling 

Primärkommuner 

SKAF-området 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



204 Utveckling 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. Siffrorna inom parentes anger den 
beräknade löneutvecklingen som "Samtliga (inkl. lärare)", "Lärare i grundskolan" och "Lärare i gymnasieskolan" skulle 
ha haft om lärare och skolledare hade ingått i statistiken över primärkommuner även 1982 och 1990. 



205 Utveckling 

Landsting 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



206 Utveckling 

Landsting 

SKAF-området 
Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 
Index 1982=100 
Deltidslönen beräknad enligt metod 2 



207 Utveckling 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Heltids- och deltidsanställda 

Tabell 4 (forts). Löneutvecklingen 1990-1991 

Index 1982=100 

Deltidslönen beräknad enligt metod 2 





209 Antal 

Tabell 5 
Antal personer och genomsnittlig arbetstid i 
procent av heltid 1990-1991 

Tabellen visar antal personer och genomsnittlig ar
betstid i procent av heltid. Antal personer avser den 
population som ingår i lönestatistiken. Grupper 
som inte ingår i lönestatistiken är. 

Privat sektor 
Tjänstlediga 
Ägare och delägare som ingår i företagsledningen 
Anställda i direktionsställning 
Minderåriga (under 18 år) och ålderspensionärer 
(över 64 år) 
Elever, praktikanter och anställda med provtjänst
göring 
Yrkesskoleelever 
Personal med nedsatt arbetsförmåga 
Personal som arbetar med ideellt, politiskt eller 
religiöst arbete 

Offentlig sektor 
Tjänstlediga 
Minderåriga (under 18 år) och ålderspensionärer 
(över 64 år) 
Vissa arvodesanställda 
Beredskapsarbetare 

Lärare och skolledare i grund- och gymnasiesko
lan, som tidigare fick lön enligt statliga avtal och 
därmed ingick i statistiken över statsanställda, 
överfördes 1991 till primärkommuner och lands
ting. Som en följd av lärarnas ändrade huvudman
naskap - och därmed redovisningen av deras löner 
- har förspalterna i tabellerna i denna bok ändrats 
jämfört med Löner i Sverige 1982-1989.1 bilagor 
finns en beskrivning av förändringarna och vilka 
grupper som kan jämföras med de i den tidigare 
publikationen. 

Sidhänvisning 
Privat sektor 
Tjänstemän 210 
Offentlig sektor 
Statsanställda 212 
Primärkommuner 214 
Landsting 217 



210 Antal 

Privat sektor 
Tjänstemän 

Tabell 5. Antal personer och genomsnittlig 
arbetstid i procent av heltid 1990-1991 



211 Antal 

Privat sektor 

Tjänstemän 

Tabell 5 (forts). Antal personer och genomsnittlig 

arbetstid i procent av heltid 1990-1991 



212 Antal 

Statsanställda Tabell 5 (forts). Antal personer och genomsnittlig 

arbetstid i procent av heltid 1990-1991 

1) År 1991 överfördes lärare och skolledare till primärkommuner och landsting. 



213 Antal 

Statsanställda Tabell 5 (forts). Antal personer och genomsnittlig 
arbetstid i procent av heltid 1990-1991 



214 Antal 

Primärkommuner Tabell 5 (forts.) Antal personer och genomsnittlig 
arbetstid i procent av heltid 1990-1991 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



215 Antal 

Primärkommuner 

SKAF-området 

Tabell 5 (forts). Antal personer och genomsnittlig 

arbetstid i procent av heltid 1990-1991 



216 Antal 

Primärkommuner 

SACO-K-, TCO-OF-området 
Tabell 5 (forts). Antal personer och genomsnittlig 

arbetstid i procent av heltid 1990-1991 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



217 Antal 

Landsting Tabell 5 (forts.) Antal personer och genomsnittlig 

arbetstid i procent av heltid 1990-1991 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 



218 Antal 

Landsting 

SKAF-området 
Tabell 5 (forts). Antal personer och genomsnittlig 

arbetstid i procent av heltid 1990-1991 



219 Antal 

Landsting 

SACO-K-, TCO-OF-området 

Tabell 5 (forts). Antal personer och genomsnittlig 

arbetstid i procent av heltid 1990-1991 

1) Fr.o.m. 1991 ingår lärare och skolledare i primärkommuner och landsting. 





221 Spridning 

Tabell 6 
Lönespridning 1990-1991 

Tabellen visar spridningsmått åren 1990-1991 för 
olika grupper på arbetsmarknaden. Lönebegreppet 
är lön A. 

Förklaringar: 
P10 = 10 procent av individerna har lägre lön 

än den angivna 
P25 - 25 procent av individerna har lägre lön 

än den angivna (undre kvartillönen) 
P50 = hälften av individerna har lägre och 

hälften har högre lön än den angivna 
(medianlönen) 

P75 = 25 procent av individerna har högre lön 
än den angivna (övre kvartillönen) 

P90 = 10 procent av individerna har högre lön 
än den angivna 

Diagram 2 visar lönespridningen för heltids
anställda år 1991. 

Sidhänvisning 

DIAGRAM 2. Lönespridning 1991 222 

HELTIDSANSTÄLLDA 
Privat sektor 
Tjänstemän 224 
Offentlig sektor 
Statsanställda 224 
Primärkommuner 225 
Landsting 225 

DELTIDSANSTÄLLDA 
Privat sektor 
Tjänstemän 226 
Offentlig sektor 
Statsanställda 226 
Primärkommuner 227 
Landsting 227 

HELTIDS- OCH DELTIDSANSTÄLLDA 
Privat sektor 
Tjänstemän 228 
Offentlig sektor 
Statsanställda 228 
Primärkommuner 228 
Landsting 229 



222 Spridning 

Diagram 2. Lönespridning 1991 

Heltidsanställda 

PRIVAT SEKTOR 
Tjänstemän 

OFFENTLIG SEKTOR 
Statsanställda 



223 Spridning 

Diagram 2 (forts). Lönespridning 1991 

Heltidsanställda 

OFFENTLIG SEKTOR (forts.) 

Primärkommuner 

Landsting 



224 Spridning 

Tabell 6. Lönespridning 1990-1991 

Kronor per månad Heltidsanställda 



225 Spridning 

Tabell 6 (forts). Lönespridning 1990-1991 

Kronor per månad Heltidsanställda 



226 Spridning 

Deltidsanställda 

Tabell 6 (forts). Lönespridning 1990-1991 

Kronor per månad 



227 Spridning 

Deltidsanställda 

Tabell 6 (forts). Lönespridning 1990-1991 

Kronor per månad 



228 Spridning 

Hel- och deltidsanställda 

Tabell 6 (forts). Lönespridning 1990-1991 

Kronor per månad 



229 Spridning 

Hel- och deltidsanställda 

Tabell 6 (forts). Lönespridning 1990-1991 

Kronor per månad 





231 Spridning 

Tabell 7 
Individer fördelade efter löneintervall 1991 

Tabellen visar antal individer i 1000-tal samt pro
centuell andel i olika löneintervall. Dessutom visas 
gruppens genomsnittliga lön i 1000-tals kronor. 
Lönebegreppet är lön A. 

För varje grupp visas på 
rad ett antal individer (1000-tal) per löneinter

vall 
rad två procent av samtliga i gruppen 
rad tre ackumulerat antal (ack antal) av samtliga 

i gruppen 
rad fyra ackumulerad andel (ack procent) av samt

liga i gruppen 

Markeringar har gjorts där undre kvartillönen, 
medianlönen och övre kvartillönen ingår. Dess
utom har gruppens genomsnittliga lön markerats. 
Tabellen har delats upp så att för varje grupp finns 
ett uppslag som visar låga löneintervall följt av ett 
uppslag med höga löneintervall. 

Förklaringar: 
Undre kvartillön = 25 procent av individerna har 

lägre lön än den angivna 
Medianlön = hälften av individerna har 

lägre och hälften har högre än 
den angivna 

Övre kvartillön = 25 procent av individerna har 
högre lön än den angivna 

Diagram 3 visar antal heltidsanställda kvinnor och 
män fördelade efter löneintervall. Medianlönen är 
markerad med en lodrät linje. 

Sidhänvisning 

DIAGRAM 3. Antal kvinnor och män 
fördelade efter löneintervall 1991 232 

HELTIDSANSTÄLLDA 
Kvinnor och män 234 
Kvinnor 246 
Män 258 

DELTIDSANSTÄLLDA 
Kvinnor och män 270 
Kvinnor 282 
Män 294 



232 Spridning 

Diagram 3. Antal kvinnor och män fördelade efter löneintervall 1991 

Heltidsanställda 

Privattjänstemän Statsanställda 

Primärkommuner Landsting 



233 Spridning 

Diagram 3 (forts). Antal kvinnor och män fördelade efter löneintervall 1991 

Heltidsanställda 

Primärkommuner 
SKAF-området SACO-K, TCO-OF-området 

Landsting 

SKAF-området SACO-K, TCO-OF-området 



234 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 

Kvinnor och män 

Tabell 7. Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



235 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



236 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



237 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



238 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 

Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



239 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 

Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



240 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 

Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



241 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



242 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



243 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 

Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



244 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Höga löneintervall 



245 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



246 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



247 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 

Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



248 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Höga löneintervall 



249 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



250 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



251 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 

Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



252 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Höga löneintervall 



253 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



254 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



255 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 

Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



256 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Höga löneintervall 



257 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 

Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



258 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 
1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



259 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



260 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Höga löneintervall 



261 Spridning 

Privat sektor 

Heltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



262 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



263 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



264 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 
1000-tal, procent 
Höga löneintervall 



265 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Man 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Höga löneintervall 



266 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



267 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 

Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



268 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 
1000-tal, procent 
Höga löneintervall 



269 Spridning 

Offentlig sektor 

Heltidsanställda 

Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



270 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 

Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



271 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



272 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 

Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



273 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor och man 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



274 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 

Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



275 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



276 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



277 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



278 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



279 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



280 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 

Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



281 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 
1000-tal, procent 
Höga löneintervall 



282 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



283 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 

Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



284 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 

Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



285 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



286 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



287 Spridning 

Offentlig sektor 
Deltidsanställda 

Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



288 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 

Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



289 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 

Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



290 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



291 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 

Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



292 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



293 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



294 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



295 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



296 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



297 Spridning 

Privat sektor 

Deltidsanställda 

Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



298 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



299 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 

Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



300 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 

Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



301 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 

Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



302 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 
Låga löneintervall 



303 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Låga löneintervall 



304 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 

1000-tal, procent 

Höga löneintervall 



305 Spridning 

Offentlig sektor 

Deltidsanställda 
Män 

Tabell 7 (forts). Individer fördelade efter löneintervall 1991, 
1000-tal, procent 
Höga löneintervall 





307 Ålder 

Tabell 8 
Lön efter åldersgrupp 1991 

Tabellen visar lön efter åldersgrupp för heltids
anställda 1991. Lönebegreppet är lön A. 

Uppgifterna avser tvärsnittsdata, dvs. genomsnitts
löner för olika åldersgrupper vid en given tidpunkt. 

Diagram 4 visar lön för heltidsanställda efter 
åldersgrupp för kvinnor och män. 

Sidhänvisning 

DIAGRAM 4. Lön efter ålders
grupp 1991 308 

HELTIDSANSTÄLLDA 
Kvinnor och män 311 
Kvinnor 312 
Män 313 



308 Ålder 

Diagram 4. Lön efter åldersgrupp 1991 

Heltidsanställda 

Privattjänstemän Statsanställda 

Primärkommuner Landsting 



309 Ålder 

Diagram 4 (forts). Lön efter åldersgrupp 1991 

Heltidsanställda 

Privattjänstemän 

Ledande ställning Självständigt kvalificerat arbete 

Kvalificerat arbete Rutinarbete 



310 Ålder 

Diagram 4 (forts). Lön efter åldersgrupp 1991 

Heltidsanställda 

Primärkommuner 

SKAF-området SACO-K, TCO-OF-området 

Landsting 

SKAF-området SACO-K, TCO-OF-området 



311 Ålder 

Heltidsanställda 
Kvinnor och män 

Tabell 8. Lön efter åldersgrupp 1991 

Kronor per månad 



312 Ålder 

Heltidsanställda 
Kvinnor 

Tabell 8 (forts). Lön efter åldersgrupp 1991 
Kronor per månad 



313 Ålder 

Heltidsanställda 
Män 

Tabell 8 (forts). Lön efter åldersgrupp 1991 
Kronor per månad 





315 Bilagor 

Primärkommuner Bilaga 1 Jämförelse mellan tabellförspalterna i den 
tidigare utgivna publikationen, "Löner i 
Sverige 1982-1989", och i denna bok 

Förspalt i "Löner i Sverige 1982-1989" Förspalt i "Löner i Sverige 1990-1991" 



316 Bilagor 

Primärkommuner 
SKAF-området 

Bilaga 2 Jämförelse mellan tabelIförspalterna i den 
tidigare utgivna publikationen, "Löner i 
Sverige 1982-1989", och i denna bok 

Förspalt i "Löner i Sverige 1982-1989" Förspalt i "Löner i Sverige 1990-1991" 



317 Bilagor 

Primärkommuner 
SACO-K-, TCO-OF-området 

Bilaga 3 Jämförelse mellan tabellförspalterna i den 
tidigare utgivna publikationen, "Löner i 
Sverige 1982-1989", och i denna bok 

Förspalt i "Löner i Sverige 1982-1989" Förspalt i "Löner i Sverige 1990-1991" 



318 Bilagor 

Landsting 
och 
Landsting 
SACO-K-, TCO-OF-området 

Bilaga 4 Jämförelse mellan tabellförspalterna i den 
tidigare utgivna publikationen, "Löner i 
Sveriae 1982-1989". och i denna bok 

Förspalt i "Löner i Sverige 1982-1989" Förspalt i "Löner i Sverige 1990-1991" 
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