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Löneökningstakten för både arbetare och tjänstemän tycks närma 
sig tre procent. De senaste 5 månaderna är dock högst preliminära 
och löneökningstakten för tjänstemän kommer troligen att justeras 
upp i efterhand  med några tiondels procent.  
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2,9 procent för både arbetare och tjänstemän 
 
Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän tycks minska - men det är tro-
ligen mest ett preliminärt fenomen  
 
Löneökningstakten är för närvarande 2,9 procent för både arbetare tjänstemän. Det visar 
senaste lönestatistiken från Medlingsinstitutet gällande maj år 2006. Det tidigare så ihål-
lande lönegapet mellan arbetare och tjänstemän tycks alltså vara på väg att försvinna. 
Detta är dock mest ett statistiskt fenomen beroende på att den här använda lönestatisti-
ken ännu är högst preliminär för år 2006. 
 
Toppen 2001 och botten 2004 
Konjunkturstatistiken för de senaste sex åren visar att löneökningstakten toppade med 
strax över fyra procent i slutet av år 2001 för både arbetare och tjänstemän. Därefter så 
minskade löneökningstakten stadigt de två följande åren. För arbetare rasade den ända 
ner till 2,5 procent år 2004. För tjänstemän bottnade dock löneökningstakten cirka ett år 
tidigare på strax över tre procent. Därefter har löneökningstakten legat mellan 3,3-3,5 
procent för tjänstemän och runt 2,5 procent för arbetare.  
 
Arbetare närmar sig tre procent 
Under andra halvan av år 2005 har löneökningstakten för arbetare närmat sig tre pro-
cent. Även tjänstemän tycks närma sig tre procent enligt den senaste statistiken. Det bör 
dock noteras att konjunkturstatistiken är preliminär framför allt de sista fem månaderna. 
Det innebär att löneökningstakten justeras upp varefter retroaktiva löneutbetalningar 
kommer med i statistiken. Det brukar röra sig om några tiondelars justering så troligen 
kommer löneökningstakten för tjänstemän slutligen att hamna strax över tre procent 
även för första delen av år 2006.  
Några större justeringar neråt brukar dock inte ske så löneökningstakten för arbetare 
tycks närma sig tjänstemännen och kan kanske hamna runt tre procent för helåret 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Löneökningstakt för arbetare och tjänstemän inom  
privat sektor. År 2000 - maj 2006. Procent 
Sex månaders glidande medelvärde 
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Lönebegrepp 
Den lön som avses är ge-
nomsnittlig månadslön 
inklusive rörliga tillägg och 
övertidstillägg 
 
Konjunkturstatistik 
Löneökningstakten är häm-
tad från Statistiska central-
byråns konjunkturstatistik 
som i sin tur bearbetas och 
publiceras varje månad av 
Medlingsinstitutet.  
Observera att statistiken 
gällande de 12 senaste 
månaderna är preliminära 
och justeras upp något 
varefter retroaktiva löneut-
betalningarna kommer med 
i statistiken. 

Begrepp och källa 


