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AM 49 SM 0203 

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och 
landsting, december 2001 
Salaries in the primary authorities and county councils, December 2001 

Löneökningstakten inom kommuner och landsting var 
4,2 respektive 4,6 procent  
Den genomsnittliga månadslönen för anställda inom kommunal sektor var under 
december månad 18 030 kronor. Detta är en ökning med 4,2 procent jämfört 
med december 2000. 

Den genomsnittliga månadslönen för landstingsanställda var under december 
månad 20 950 kronor. Detta är en ökning med 4,6 procent jämfört med decem-
ber 2000. 

Förändringstalen är baserade på skillnader mellan de definitiva lönerna 2000 
och de preliminära lönerna 2001. Till de preliminära lönerna kan ytterligare 
löneökningar komma i form av retroaktiva löneutbetalningar. Utbetalningar av 
retroaktiva lönebelopp kan vara en följd av exempelvis lokala avtal. Den 
slutliga medellönen fastställs först efter ett år. 

En stor populationsförändring har skett januari 2001 i landstingsstatistiken. 
Bland annat har de sjukhus som bolagiserats överförts till den privata sektorns 
statistik. Förändringsskattningarna med avseende på lönerna baserar sig dock på 
identiska populationer där de bolagiserade delarna ingår. 
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Tabeller 

Teckenförklaring 
Explanation of symbols 

– Inget finns att redovisa Magnitude nil 
0 Mindre än 0,5 av enheten Magnitude less than half a unit 

 

 

1. Genomsnittlig månadslön för anställda inom kommunal sektor, månadsavlönade 
1. Average monthly salary in the primary local authorities, monthly paid employees 

 
Genomsnittlig månadslön, kronor Förändring från föregående år, % 

 
preliminär preliminär 

+retro 
definitiv preliminär mot 

 preliminär 
preliminär+retro 

mot definitiv 
definitiv mot 

 definitiv 

       

2000       
jan 16 581 – 16 648 2,9 – 2,4 
feb 16 681 – 16 731 3,3 – 3,1 
mars 16 709 – 16 752 3,5 – 3,4 
april 16 796 – 16 999 3,4 – 2,9 
maj 16 847 – 17 009 3,4 – 3,1 
juni 16 847 – 16 950 3,6 – 3,4 
juli 16 759 – 16 830 3,6 – 3,5 
aug 16 863 – 16 936 3,0 – 2,9 
sep 16 955 – 17 014 3,0 – 2,9 
okt 17 050 – 17 302 3,3 – 4,2 
nov 17 068 – 17 303 2,9 – 4,0 
dec 17 093 – 17 315 3,0 – 4,2 
       
2001       
jan 17 038 17 270 – 2,8 3,7 – 
feb 17 138 17 351 – 2,7 3,7 – 
mars 17 194 17 369 – 2,9 3,7 – 
april 17 275 17 807 – 2,8 4,8 – 
maj 17 343 17 821 – 2,9 4,8 – 
juni 17 355 17 722 – 3,0 4,6 – 
juli 17 489 17 813 – 4,4 5,8 – 
aug 17 538 17 850 – 4,0 5,4 – 
sep 17 594 17 891 – 3,8 5,2 – 
okt 17 749 17 964 – 4,1 3,8 – 
nov 17 926 17 997 – 5,0 4,0 – 
dec 18 035 18 035 – 5,5 4,2 – 
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2. Antal arbetade timmar för anställda inom kommunal sektor, 
månads- och timavlönade 
2. Number of hours worked in the primary local authorities, monthly paid 
and time-rate employees 

 
Antal arbetade timmar, (1000-tal) Förändring från föregående år, % 

 
Månads-

avlönade1 
Tim- 

avlönade 
Totalt Månads-

avlönade1 
Tim- 

avlönade 
Totalt 

       
2000       
jan 79 740 6 593 86 333 5,5 5,1 5,5 
feb 83 250 6 190 89 440 3,6 6,1 3,8 
mars 91 428 6 264 96 992 0,1 5,4 0,4 
april 77 550 6 711 84 261 -6,4 2,7 -5,7 
maj 87 527 6 764 94 291 11,1 9,7 11,0 
juni 71 655 7 034 78 689 -4,6 5,2 -3,8 
juli 41 692 9 858 51 550 -5,8 2,1 -4,4 
aug 65 263 13 721 78 984 1,0 -3,6 0,2 
sep 82 733 9 969 92 702 -3,6 -2,5 -3,5 
okt 88 780 6 712 95 492 2,6 -3,9 2,1 
nov 89 236 6 762 95 998 0,6 -3,6 0,3 
dec 77 822 7 008 84 830 -8,4 -1,4 -7,9 
       
2001       
jan 84 676 6 503 91 179 6,2 -1,4 5,6 
feb 80 759 6 118 86 877 -3,0 -1,2 -2,9 
mars 88 986 6 013 94 999 -2,7 -4,0 -2,1 
april 77 952 6 580 84 532 0,5 -2,0 0,3 
maj 86 686 6 051 92 737 -1,0 -10,5 -1,6 
juni 66 443 6 981 73 424 -7,3 -0,8 -6,7 
juli 37 653 10 014 47 667 -9,7 1,6 -7,5 
aug 72 045 13 719 85 764 10,4 0,0 8,6 
sep 81 996 9 552 91 548 -0,9 -4,2 -1,2 
okt 93 009 6 793 99 802 4,8 1,2 4,5 
nov 89 818 6 910 96 728 0,7 2,2 0,8 
dec 75 330 6 930 82 260 -3,2 -1,1 -3,0 
       

1) Till och med mars 2001 mättes, för ett 30-tal kommuner, antal arbetade timmar för månadsavlöna-
de månaden innan undersökningsmånaden. För lärarna i ett fåtal kommuner ligger, under ferieperi-
oden, ett schema till grund för arbetad tid. I ett 10-tal av dessa kommuner har under 2001 faktiskt 
arbetad tid redovisats. Detta påverkar förändringstalen vid jämförelser mot föregående år.  

December 2001 hade två arbetsdagar mindre än december 2000. 
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3. Antal anställda inom kommunal sektor, månadsavlönade 
3. Number of employees in the primary local authorities, monthly paid 
employees 

 
Antal anställda 

 
Anställda, % 

 

Förändring från 
 föregående år, % 

 Heltid + Deltid  Heltid  Deltid  Heltid + Deltid  

         
2000         
jan 723 522  63  37  1,7  
feb 724 781  63  37  1,0  
mars 727 212  63  37  0,9  
april 730 269  62  38  1,2  
maj 731 129  63  37  1,3  
juni 722 238  63  37  2,0  
juli 708 381  63  37  2,2  
aug 717 197  63  37  2,1  
sep 730 196  63  37  1,6  
okt 731 763  63  37  1,4  
nov 734 027  63  37  1,7  
dec 732 841  63  37  1,6  
         
2001         
jan 737 666  63  37  2,0  
feb 741 565  63  37  2,3  
mars 744 748  63  37  2,4  
april 745 713  63  37  2,1  
maj 751 323  63  37  2,8  
juni 735 637  64  36  1,9  
juli 720 573  64  36  1,7  
aug 722 904  64  36  0,8  
sep 736 724  64  36  0,9  
okt 740 533  64  36  1,2  
nov 742 971  64  36  1,2  
dec 742 443  64  36  1,3  
         

Antal hel- respektive deltidsanställda baseras på överenskommen sysselsättningsgrad. Siffror som baseras på 
faktisk sysselsättningsgrad återfinns i den årliga kommunstatistiken (AM52). 
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4. Genomsnittlig månadslön för anställda inom landstingskommunal sektor, 
månadsavlönade 
4. Average monthly salary in the county councils, monthly paid employees 

 
Genomsnittlig månadslön, kronor Förändring från föregående år1, % 

 
preliminär preliminär 

+retro 
definitiv preliminär mot 

preliminär 
preliminär+retro 

mot definitiv 
definitiv mot 

 definitiv 

       

2000       
jan 19 107 – 19 232 5,2 – 4,8 
feb 19 187 – 19 274 5,1 – 4,7 
mars 19 267 – 19 342 4,8 – 4,6 
april 19 405 – 19 751 3,8 – 3,8 
maj 19 484 – 19 797 4,3 – 4,3 
juni 19 280 – 19 571 3,6 – 3,9 
juli 19 328 – 19 604 3,5 – 3,9 
aug 19 344 – 19 633 3,4 – 3,9 
sep 19 530 – 19 809 3,5 – 4,1 
okt 19 704 – 19 968 3,1 – 3,5 
nov 19 865 – 20 064 3,8 – 4,3 
dec 20 002 – 20 106 4,5 – 4,5 
       
20012       
jan 19 987 20 068 – 4,6 4,4 – 
feb 20 077 20 141 – 4,6 4,5 – 
mars 20 112 20 188 – 4,4 4,4 – 
april 20 159 20 606 – 3,9 4,4 – 
maj 20 196 20 604 – 3,6 4,1 – 
juni 20 112 20 492 – 4,5 4,9 – 
juli 20 161 20 530 – 4,5 5,0 – 
aug 20 211 20 584 – 4,9 5,3 – 
sep 20 411 20 750 – 4,9 5,2 – 
okt 20 555 20 828 – 4,8 4,7 – 
nov 20 775 20 917 – 5,0 4,7 – 
dec 20 953 20 953 – 5,2 4,6 – 
       

1) I förändringsskattningarna under 2000 ingår ej Älvsborg och NU-sjukvården (delar av Västra Götaland). 

2) En stor populationsförändring har skett januari 2001. Bland annat har ett antal stora sjukhus bolagiserats och därmed överförts till 
den privata sektorns statistik. Förändringsskattningarna baseras på identiska populationer. 
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5. Antal arbetade timmar för anställda inom landstingskommunal 
sektor, månads- och timavlönade 
5. Number of hours worked in the county councils, monthly paid and 
time-rate employees 

 
Antal arbetade timmar, (1000-tal) Förändring från föregående år1, % 

 
Månads-
avlönade 

Tim- 
avlönade 

Totalt Månads-
avlönade 

Tim- 
avlönade 

Totalt 

       
2000       
jan 29 424 864 30 288 1,1 0,9 1,1 
feb 29 669 771 30 440 5,5 5,5 5,5 
mars 32 020 741 32 761 4,0 5,2 4,0 
april 28 236 778 29 014 -5,7 8,3 -5,4 
maj 31 448 752 32 200 8,8 -0,8 8,5 
juni 26 074 873 26 947 -3,1 -0,9 -3,1 
juli 19 539 1 461 21 000 -4,5 -11,7 -5,1 
aug 26 725 1 744 28 469 5,6 -7,0 4,8 
sep 29 240 1 040 30 280 -1,9 -5,6 -2,0 
okt 30 902 772 31 674 2,3 -4,1 2,2 
nov 29 966 788 30 754 -2,6 -1,9 -2,6 
dec 27 610 789 28 399 -6,1 -2,5 -6,0 
       
20012       
jan 27 848 736 28 584 -5,4 -14,8 -5,6 
feb 26 173 701 26 874 -11,8 -9,1 -11,7 
mars 27 937 691 28 628 -12,8 -6,7 -12,6 
april 25 911 847 26 758 -8,2 8,9 -7,8 
maj 26 990 728 27 718 -14,2 -3,2 -13,9 
juni 24 154 867 25 021 -7,4 -0,7 -7,1 
juli 18 124 1 405 19 529 -7,2 -3,8 -7,0 
aug 24 973 1 752 26 725 -6,6 0,5 -6,1 
sep 25 917 1 073 26 990 -11,4 3,2 -10,9 
okt 29 426 787 30 213 -4,8 1,9 -4,6 
nov 27 678 784 28 462 -7,6 -0,5 -7,5 
dec 24 909 793 25 702 -9,8 0,5 -9,5 
       

1) NU-sjukvården och Älvsborg (delar av Västra Götaland) ingår ej i förändringsskattningarna 2000. 

2) En stor populationsförändring har skett januari 2001. Bland annat har ett antal stora sjukhus bola-
giserats och därmed överförts till den privata sektorn statistik. 

December 2001 hade två arbetsdagar mindre än december 2000. 
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6. Antal anställda inom landstingskommunal sektor, 
månadsavlönade 
6. Number of employees in the county councils, monthly paid employees 

 
Antal anställda 
Heltid + Deltid 

 Förändring från  
föregående år, %  

       
2000       
jan 249 406  1,9    
feb 248 465  1,2    
mars 249 385  1,2    
april 249 234  0,1    
maj 250 928  0,7    
juni 254 664  -0,3    
juli 257 082  0,7    
aug 254 096  0,2    
sep 251 961  0,6    
okt 252 395  0,6    
nov 251 840  0,4    
dec 252 374  1,2    
       
20011       
jan 237 713  -4,7    
feb 238 710  -3,9    
mars 238 689  -4,3    
april 238 346  -4,4    
maj 239 274  -4,6    
juni 244 690  -3,9    
juli 243 940  -5,1    
aug 241 629  -4,9    
sep 239 613  -4,9    
okt 239 231  -5,2    
nov 239 385  -4,9    
dec 239 084  -5,3    
       

1) En stor populationsförändring har skett januari 2001. Bland annat har ett antal stora sjukhus bola-
giserats och därmed överförts till den privata sektorns statistik. 
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Fakta om statistiken 

Inledning 
Detta statistiska meddelande ingår i SCB:s löpande kortperiodiska löne- och 
sysselsättningsstatistik. Innehållet avser uppgifter för december månad 2001.  

Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, 
medellön, arbetade timmar och antal anställda för kommun- respektive lands-
tingsektor. Statistiken används främst av Konjunkturinstitutet (KI) och SCB:s 
enhet för nationalräkenskaper, som underlag för ekonomisk analys och konjunk-
turbedömningar. 

Kortperiodisk löne- och sysselsättningsstatistik har sedan 1991 producerats av 
Kommun- respektive Landstingsförbundet. SCB:s produktionsansvar för denna 
undersökning gäller från och med 1 januari 1999. Från januari 2001 producerar 
SCB lönestatistiken på uppdrag av Medlingsinstitutet, som är statistikansvarig 
myndighet inom området. SCB producerar motsvarande statistik för den statliga 
och den privata sektorn. Resultaten från undersökningarna publiceras i Statistis-
ka Meddelanden, serie AM. Kraven på innehåll och omfattning av den kortperi-
odiska statistiken har successivt ökat och det beror främst på nya krav från EU. 

Detta omfattar statistiken 

Objekt och population 
Målpopulationen utgörs av landets kommuner och landsting. 

Statistiska storheter 
Undersökningsresultaten redovisas i form av genomsnittliga månadslöner samt i 
form av antalsuppgifter för övriga variabler. För samtliga variabler redovisas 
förändringen från samma månad föregående år. 

Redovisningsgrupper 
Antal arbetade timmar och antal anställda redovisas efter anställningsform. 

Referenstid 
Statistiken som redovisas avser december månad och siffrorna är insamlade den 
25:e i månaden efter mätmånaden. Antalsuppgifter rörande månadsavlönade 
avser den 15:e i statistikmånaden. 

Variabler 

Genomsnittlig månadslön 
För varje kommun/landsting samlas bland annat uppgifter in om den summera-
de överenskomna fasta kontanta lönen för de anställda. Summan innehåller ej 
rörliga tillägg såsom exempelvis ersättning för jour och beredskap. Uppgift 
samlas också in om den summerade sysselsättningsgraden för de anställda, så 
att exempelvis två anställda med halvtidsanställning summerar till en anställd.  

Den genomsnittliga månadslönen beräknas som summan av de kontanta lönerna 
dividerat med summan av sysselsättningsgraderna. Sysselsättningsgraden för 
timavlönade fås genom att dividera antalet timmar, som det utgår lön för, med 
165. Den genomsnittliga lönen är således ett mått på den genomsnittliga fasta 
ersättningen för en arbetsinsats motsvarande heltid en månad. Rörliga tillägg 
ingår inte i den beräknade medellönen. De tilläggstimmar för lärare som ersätts 
med särskilda lönearter ingår heller inte i den genomsnittliga månadslönen. 
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Antal arbetade timmar 
Antal arbetade timmar avser faktiskt arbetad tid. Semester, sjukfrånvaro, vård 
av sjukt barn och liknande betraktas inte som arbetad tid. Övertid anses däremot 
vara arbetad tid. 

Till och med mars 2001 mättes, för ett 30-tal kommuner, antalet arbetade tim-
mar månaden innan undersökningsmånaden. Detta påverkar jämförelser mot 
föregående år. När det gäller lärarnas ferier behandlas dessa på olika sätt hos 
olika kommuners lönesystem. Hos ett fåtal kommuner ligger, under sommarfe-
rierna, åtta arbetstimmar per vardag som schema. Härifrån dras frånvaro och 
eventuell övertid läggs på. I någon kommun räknas lärarnas ferier som arbetad 
tid. 

Antal anställda 
Som anställd i kommuner och landsting räknas samtliga anställda som följer 
kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser samt Beredskapsavtalet.  

Anställningsform 
För månadsavlönade gäller att som heltidsanställd betraktas den som har en 
sysselsättningsgrad på 100 % och som deltidsanställd räknas den som har en 
sysselsättningsgrad på mindre än 100 %. Anställda som inte är hel- eller del-
tidsanställda är timanställda.  

Statistiska mått 
Det statistiska mått som främst används i redovisningen är genomsnittlig må-
nadslön. Vidare redovisas antal arbetade timmar och antal hel- och deltidsan-
ställda. 

Genomsnittlig månadslön definieras enligt följande: 

 

Μ =
∑
∑

W

Q
k

k

 

 

Där: 

M = Genomsnittlig månadslön 

Wk = Summerad kontantlön för kommun/landsting k 

Qk = Summerad sysselsättningsgrad för kommun/ 

landsting k 

Preliminär/Definitiv lön 
Efter tolv månader fastställs den genomsnittliga månadslönen. Det innebär att 
hänsyn tas till de retroaktivt utbetalda lönerna. Den preliminära månadslönen 
korrigeras med de retroaktiva lönebeloppen och en definitiv genomsnittlig må-
nadslön beräknas.  

Tid 

Framställningstid 
Statistiken har en framställningstid på två månader.  

Punktlighet 
Publicering sker enligt publiceringsplan för Sveriges officiella statistik. 
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Frekvens 
Undersökningen genomförs varje månad och presenteras månatligen, två måna-
der efter referensperiodens slut. 

Jämförbarhet över tiden 
Den 1 januari tog SCB över produktionsansvaret från Kommunförbundet re-
spektive Landstingsförbundet. Att konjunkturstatistiken sedan dess avser samt-
liga kommuner och landsting samt att skillnader i imputeringsförfaranden etc. 
kan finnas, gör att jämförelser bakåt i tiden måste tolkas med stor försiktighet. 

Så görs statistiken 

Mätning 
För kommunerna samlas materialet i första hand in med hjälp av dataserviceby-
råer. För ca 170 kommuner kommer uppgifterna in på datamedium. Resterande 
kommuner skickar in uppgifterna på blankett eller på rapport. 

Uppgifter för landstingen lämnas in via rapport eller blankett. 

Timavlönade räknas som timanställda om de finns med i aktuell månads löne-
körning, vilket i sig inte behöver innebära att lön för arbetad tid utbetalats. Det 
kan exempelvis vara en justering eller utbetalning av semesterersättning.  

Timavlönade som arbetade månaden innan referensmånaden kommer med i 
undersökningen, då lönen betalas ut månaden efter den de arbetat. På motsva-
rande sätt kommer inte de timavlönade med, som har arbetat under referensmå-
naden, förrän nästkommande månads redovisning. 

Till och med mars 2001 mättes, för ett 30-tal kommuner, antal arbetade timmar 
månaden innan undersökningsmånaden. 

Till och med augusti 2001 dubbelräknades ca 1500 lärare i en kommun. 

Bortfall 
Bortfall utgörs av kommuner och landsting från vilka mätvärden saknas. Även 
partiellt bortfall förekommer, vilket innebär att vissa men inte alla uppgifter 
lämnats av en kommun eller ett landsting. Kommuner som utgör bortfall har 
imputerats med hjälp av uppgifter från den årliga strukturstatistiken. För lands-
ting imputeras endast partiellt bortfall. Undantag är dock juni månad år 2000 då 
en del av ett landsting har imputerats med hjälp av juli månads siffror år 2000. 
Även i mars månad 2001 har ett landsting imputerats med hjälp av föregående 
månad. 

Telefonpåminnelser för att minska bortfallets storlek har använts. Uppgiftsläm-
narplikt föreligger för samtliga kommuner och landsting enligt statistiklagen, 
SFS 2001:99 och SCB-FS 2001:6. 

Bearbetning 
De lämnade uppgifternas rimlighet prövas och dubblettkontroller görs för att 
undvika dubbelräkningar. Granskningen görs helt och hållet av SCB. 

En stor del av granskningen utgörs av kvotgranskning. Det innebär att man un-
dersöker den procentuella förändringen mellan två perioder. 

Modellantaganden 
Vid imputeringen antas att de observerade sambanden mellan konjunktur- och 
strukturstatistikens värden även gäller för kommuner som utgör bortfall. 
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Statistikens tillförlitlighet 

Tillförlitlighet totalt 
Bortfall förekommer både bland kommuner och landsting. Detta påverkar i viss 
grad tillförlitligheten trots att imputering sker för att kompensera bortfallet. 
Tillförlitligheten bedöms dock som god. 

Täckning 
Inget täckningsfel förekommer. 

Urval 
Då det rör sig om en totalundersökning görs inget urval. 

Bra att veta 

Spridningsformer 
Undersökningen presenteras huvudsakligen i detta SM. Det är endast ett be-
gränsat antal variabler, av de som samlas in, som presenteras i SM:et. Utöver 
detta görs sammanställningar för olika intressenter exempelvis Konjunkturinsti-
tutet. Löneuppgifterna redovisas också i de statistiska databaserna. 

Annan statistik 
SCB producerar också kortperiodisk lönestatistik för den statliga och privata 
sektorn. Vidare produceras strukturstatistik över löner för samtliga sektorer. Här 
samlas uppgifter in per individ till skillnad från konjunkturstatistiken, där sum-
merade uppgifter per kommun/landsting avseende de anställda samlas in.  

När det gäller genomsnittlig månadslön går denna ej att jämföra med övriga 
sektorer, beroende på olika definitioner. För kommuner och landsting utgår man 
endast från överenskommen fast kontant lön då man räknar fram genomsnittlig 
månadslön. I övriga sektorer ingår rörliga tillägg i den genomsnittliga månads-
lönen. 

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en Beskrivning av stati-
stiken för kommuner (AM0108) och i en Beskrivning av statistiken för lands-
ting (AM0109) på SCB:s webbplats, www.scb.se. 
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In English 

Summary 
This report presents results regarding salaries in the primary local authorities 
and county councils. The survey includes all employees in the primary local 
authorities and county councils, companies under the primary local authorities 
are not included. The survey is carried out by Statistics Sweden.  

The objective of this survey is to illustrate the development of average monthly 
salary, number of worked hours and number of employees. 

The results are used mainly as support of making economic analysis and esti-
mating the business activity. 
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