Privat sektor
I privat sektor ingår Vårdföretagarna, KFO, KFS, Svenska kyrkan och Arbetsgivaralliansen. Här
redovisas statistik från Vårdföretagarna som är den största arbetsgivarorganisationen.

Population
Lönestatistiken baseras på grundlön inklusive fasta lönetillägg. Statistiken baseras på
Vårdförbundets medlemmar som uppbär månadslön 2018 som rapporterats in till arbetsgivaren i
september 2018. Med en lön med minst 18 000 kronor per månad och som har en tillsvidare
anställning. Tjänstlediga ingår inte. Sysselsättningsgraden är större än 40%. Uppgifter om
individens utbildning finns inte att hämta hos arbetsgivaren utan hämtas från vårt
medlemsregister, vilket innebär att det är våra aktuella medlemmar som finns i lönestatistiken
2018. Av sekretesskäl visas inte medellöner eller löneutveckling för de yrkesgrupper där antalet
medlemmar är färre än 10.

Mått och begrepp
Heltidslön, om sysselsättningsgraden inte är 100% räknas deltidslönen upp till heltidslön, genom
att dividera deltidslön genom sysselsättningsgraden och multiplicera med 100.

Identiska individer används för att kunna följa individuella löneökningar, genom att
möjliggöra jämförelser mellan 2017 och 2018. Identiska individer har under dessa år varit
registrerade hos samma arbetsgivare, med samma yrke, samma län och samma befattning.
Medellönen baseras på identiska individer och heltidslön, medellön är summan av
månadslönerna i respektive grupp delat med antalet personer i gruppen.
Löneutvecklingen i kronor baseras på identiska individer och är medellönen 2018 minus
medellönen 2017.
Löneutvecklingen i procent baseras på identiska individer och är löneutvecklingen i kronor
dividerat med medellönen 2017, gånger 100.
Vårdförbundets fyra yrkesgrupper är sjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska,
biomedicinsk analytiker samt chef och specialistsjuksköterska. Inom Svensk Näringsliv
använder SSYK för att gruppera arbetsuppgifter. Inom Kommun, Region och Pacta (SKL)
används AID (arbetsidentifikation) för att gruppera arbetsuppgifter. Statlig sektor använder
BESTA (Befattningsgruppering för statistik) för att gruppera arbetsuppgifter. Dessutom kan
befattningskoder innebära olika arbetsuppgifter inom olika sektorer, viket kan vara bra att känna
till när du jämför lönestatistik.
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Vårdföretagarna
Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och
omsorg i privat regi oavsett driftform. För medlemmar inom Vårdföretagen är det den
registrerade månadslönen i september 2018 som är grunden och statistik samlas in av Almega.
Lönestatistiken baseras på grundlön inkl. fasta lönetillägg. För de individer som inte arbetar heltid
har uppräkning skett till heltidslön. Vårdförbundet har knappt 5 223 medlemmar inom
Vårdföretagarna, varav 2 780 individer har samma befattning, samma nivå och arbetat i samma
län 2017 och 2018. Den största gruppen är sjuksköterskor utan specialistutbildning. Det största
avtalet är Vård och behandling (E).

Medellön
Yrke

Antal identiska
individer

Medellön
2017

Medellön 2018

Barnmorska
Sjuksköterska
Röntgensjuksköterska
Biomedicinsk analytiker
Samtliga*

73
2 365
87
162
2 687

37 495
34 868
35 347
32 425
34 807

39 530
36 526
36 460
33 907
36 447

Specialistsjuksköterska
Chef

1 139

35 099

36 509

102

46 212

48 627

* Specialistsjuksköterskor ingår i samtliga. Chefer ingår inte i samtliga.
Sorterad efter medellön 2018.

Löneutveckling
Yrke

Barnmorska
Sjuksköterska
Biomedicinsk analytiker
Röntgensjuksköterska
Samtliga*
Specialistsjuksköterska
Chef

Antal
identiska
individer
73
2 365
162

Löneutveckling
%

Löneutveckling
kronor

5.4
4.8
4.6

2 035
1 658
1 482

87
2 687

3.1
4.7

1 113
1 640

1 139
102

4.0
5.2

1 410
2 415

* Specialistsjuksköterskor ingår i samtliga. Chefer ingår inte i samtliga.
Sorterad efter löneutveckling.
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