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SAMMANFATTNING 

 

Lönestatistik är alltid intressant. I den här rapporten var syftet att se hur löneutvecklingen för 

de bägge yrkena vårdadministratör och sjuksköterska har sett ut och om det över tid inneburit 

en allt större klyfta lönemässigt. Efter att ha sammanställt lönesummor från 1975 till 2017 kan 

det konstateras att visst finns det en klyfta mellan dessa yrken, men den ökar inte utan ligger 

på en stabil nivå. 

 

Sammanställningen och statistikklassificeringen har däremot väckt en del andra frågor, till 

exempel varför vårdadministratörernas genomsnittliga medellöner är i stort sett samma som 

den genomsnittliga grundlönen. Detta har dock lämnats utan vidare efterforskning eftersom 

det går utanför ramen för examensarbetet. 
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1 INLEDNING 

I utbildningen till Vårdadministratör-Medicinsk sekreterare på Karlstad Teknikcenter ingår att 

under sista terminen göra ett examensarbete vilket sträcker sig över fem veckors 

heltidsstudier. Bland förslagen till examensarbete som lämnades av utbildningsledare Tina 

Andersson fanns att göra en jämförelse mellan sjuksköterskors och vårdadministratörers löner 

över tid. 

 

Rapporten kommer att visa den parallella löneutvecklingen för vårdadministratörer och 

sjuksköterskor mellan åren 1975−2017 genom statistikinsamlandet av genomsnittliga 

månadslöner och genomsnittliga grundlöner, för de år det finns redovisat, med den 

huvudsakliga frågeställningen om löneklyftan mellan vårdadministratörer och sjuksköterskor 

har ökat. 

 

1.1 BAKGRUND 

I avtalsrörelserna under 1970-talet började det uppstå motsättningar vilket ledde till ett 

köpslående med sjuksköterskor om vilka som skulle få ett större löneutrymme ett visst år. 

Resultatet blev att sjuksköterskorna fick ett extra stort lönelyft 1977. Detta användes 

naturligtvis som argument för att läkarsekreterarna skulle kräva motsvarande lyft året därpå. 

De fick dock inget gehör för detta och det gick så långt att en del läkarsekreterare 1980 togs ut 

i strejk för att man skulle få igenom kraven på högre lön samt en extra löneklass, men också 

för att få till en ändring av den långsamma befordringsgången. Resultatet blev dock inte vad 

man hade tänkt utan det kan räknas som en halv seger, en tillfälligt snabbare befordringsgång 

och en viss kompensation för prisökningar. Någon extra löneklass blev det dock inte [1]. 
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Det är det här som ligger till grund för studien av löneutvecklingen för de bägge yrkena. Har 

vårdadministratörerna blivit kompenserade vid något tillfälle under åren som gått efter att ha 

fått stått tillbaka för att sjuksköterskorna fick igenom sitt extra lönelyft 1977? En annan 

frågeställning när det gäller löneutvecklingen är om det kommer att synas att utbildningen till 

vårdadministratör har utökats från att vara en termin till i dag fyra terminer. Dessutom har 

yrket på många sätt förändrats med fler och annorlunda arbetsuppgifter och 

vårdadministratören är inte längre läkarens sekreterare utan mer ”spindeln i nätet” gällande 

administrationens alla uppgifter. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med den här studien är att ta reda på om vårdadministratörerna någon gång under årens 

lopp har fått kompensation för att de fick stå tillbaka 1977 då sjuksköterskorna fick ett extra 

lönelyft samt för att se om det märks på vårdadministratörens lön att yrket har blivit mer 

omfattande och att det idag krävs fyra terminers yrkeshögskoleutbildning för att få examen. 

Eller är det så att klyftan mellan sjuksköterskors och vårdadministratörers löner ökat allt mer. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

De löner som ligger till grund för studien är den genomsnittliga månadslönen för 

sjuksköterskor och vårdadministratörer i riket mellan 1975−1991 och 1996−2017. Från 

1999−2017 finns även genomsnittlig grundlön redovisad. Ingen hänsyn är tagen till eventuella 

tillägg, genustillhörighet eller reallöneökning. Inte heller privatanställd personal ingår i 

studien. 
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För åren 1992−1995 är statistiken i Statistiska Centralbyråns årsbok redovisad som 

genomsnittlig månadslön för landstingsanställd, oavsett kategori, vilket gjorde att dessa år 

uteslöts. 

 

Under 2014 infördes den nya standardiseringen för statistikredovisning, SSYK2012. Denna 

ersatte SSYK96 och innebar en hel del förändringar vilket medförde att man från 2014 inte 

kan beräkna löneförändringar mellan olika yrken från tidigare år som är klassade enligt 

SSYK96 [2]. Eftersom rapporten inte jämför vårdadministratörers löner mot sjuksköterskors 

utan visar vilken löneutveckling som skett inom yrkena parallellt är även åren 2014−2017 

medtagna. 

 

1.4 METOD 

För att samla in statistiskt material till den här rapporten har Statistiska Centralbyråns (SCB:s) 

årsböcker med lönestatistik för åren 1975−1991 och 1996−1998 använts och för 

lönesummorna gällande åren 1999−2017 användes SCB:s statistikdatabas. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

Oavsett om man googlar ”lönestatistik vårdadministratör”, ”lönestatistik sjuksköterskor” eller 

”löneutveckling över tid” så får man flest träffar på SCB:s sidor. Kontakt togs även med 

fackförbunden Vision och Vårdförbundet per telefon för att få tips om fler ställen att söka 

statistik på, eller om de har egen statistik, men också de hänvisade till SCB. 

 

SCB:s årsböcker finns inskannade som PDF-filer på SCB:s hemsida, se källhänvisning. Vid 

framtagande av lönesummor i statistikdatabasen användes rubriken ”Lönestrukturstatistik, 
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landstingskommunal sektor”, underrubriken ”Äldre tabeller som inte uppdateras” samt 

tabellen ”Genomsnittlig månadslön och grundlön inom landstingskommunal sektor efter yrke, 

SSYK, ålder och kön” och där valdes ”alla regioner”, ”alla åldrar”, ”totalt” vid val av 

genus samt ”grundutbildade sjuksköterskor” och ”vårdadministratörer” i sorteringsfälten. 

Detta gjordes för varje tidsperiod. 

 

3 RESULTAT 

Eftersom denna studie rör sig över ganska lång tid passar det bäst att redovisa resultatet med 

ett linjediagram. När man tittar på de genomsnittliga grundlönernas [3] utveckling så ser man 

i tabell 1 att vårdadministratörerna håller jämna steg med sjuksköterskorna, skillnaden ligger 

stabilt på i genomsnitt 4 000 kronor de senaste tio åren. De enskilda lönesummorna redovisas 

i Bilaga A. 

 

Tabell 1: 

 

 

Om man däremot jämför den genomsnittliga månadslönen [3] så sticker sjuksköterskornas 

löner iväg ganska snabbt. Man ser tydligt i tabell 2 att löneutvecklingen för sjuksköterskor har 
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gått snabbare framåt än för vårdadministratörer. De enskilda lönesummorna redovisas i Bilaga 

B. 

Tabell 2: 

 

 

4 DISKUSSION 

Det första jag började fundera på när jag sammanställde diagrammen för löneutvecklingen var 

hur det egentligen ser ut om man jämför genomsnittlig grundlön med genomsnittlig 

månadslön inom respektive yrke. Här finns egentligen den största skillnaden. 

Sjuksköterskornas genomsnittliga månadslön ligger flera tusen kronor över deras 

genomsnittliga grundlön (tabell 3), medan vårdadministratörernas genomsnittliga månadslön 

överstiger den genomsnittliga grundlönen med som mest 200 kronor (tabell 4). Min spontana 

reaktion är ju naturligtvis, varför då? Varför är inte den genomsnittliga månadslönen betydligt 

högre, i alla fall procentuellt i klass med sjuksköterskors, än grundlönen? Det är väl 

egentligen ingen löneutveckling. 
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Tabell 3    Tabell 4 

  

 

När man samlar in statistik så inser man att det är finns hur många förkortningar som helst. 

Jag ska försöka förklara en del av dessa begrepp. 

 

Den insamlade svenska lönestatistiken bygger på något som kallas för SSYK2012. SSYK står 

för Standard för svensk yrkesklassificering och är ett sätt att gruppera individers yrken och 

arbetsuppgifter och uppgifterna finns tillgängliga på Statistiska Centralbyråns (SCB:s) 

hemsida. Till sin hjälp har SCB Svenskt Näringsliv, vilka är de som gör själva insamlingen 

och rapporteringen av de olika data som behövs. De i sin tur har utarbetat NYK14, 

Näringslivets Yrkesklassifikation, vilket ska hjälpa företag att lättare kunna rapportera in 

statistikuppgifterna [2]. 

 

Tillbaka till SSYK2012. Denna klassificering bygger på den internationella klassificeringen 

ISCO-88, International Standard Classification of Occupations, och infördes i Sverige 2014. 

Därmed ersattes den förra klassificeringen SSYK96, vilket gör att man inte kan beräkna 

löneförändringar mellan olika yrken där det är olika SSYK-klassificering. Här blev jag lite 

fundersam på om jag skulle kunna använda åren 2014−2017 i min rapport, men eftersom jag 

gör en parallell jämförelse så är även dessa år med. 
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SSYK2012 är uppbyggd med fyra siffror för att visa vilket yrke och vilka arbetsuppgifter som 

avses. Vårdadministratörer och medicinska sekreterare till exempel har kod 4117 som står för: 

4 – Yrken inom administration och kundtjänst 

1 – Kontorsassistenter och sekreterare 

1 – Gymnasial utbildningsnivå eller kortare gymnasial utbildningsnivå (kortare än två år) [2] 

7 – (Ordningsnummer). 

 

Här tycker jag att det är ett rent statistikfel. Det finns mycket att säga om klassificeringen på 

vårdadministratöryrket, men efter den stora revideringen av SSYK 2014 så flyttades alla 

administratörer till yrkesgruppen 411. För att hamna någorlunda rätt tycker jag att 

vårdadministrationsyrket i alla fall borde ha koden 4121, men någon sådan kod finns inte.  

 

5 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att jämföra hur löneutvecklingen varit för vårdadministratörer 

och sjuksköterskor över tid. Vad sammanställningen av lönesummorna visar så har 

löneklyftan enbart marginellt förändrats till sjuksköterskornas favör sedan 1975. Gällande den 

andra frågeställningen, om vårdadministratörer har fått kompensation för sjuksköterskornas 

lönelyft 1977 så är väl svaret nej, inte än. 
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https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Loner-offentlig-sektor-kommunal-personal-1988.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Loner-offentlig-sektor-kommunal-personal-1988.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Loner-offentlig-sektor-kommunal-personal-1989.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Loner-offentlig-sektor-kommunal-personal-1989.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Loner-offentlig-sektor-kommunal-personal-1990.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Loner-offentlig-sektor-kommunal-personal-1990.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Loner-offentlig-sektor-kommunal-personal-1991.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Loner-offentlig-sektor-kommunal-personal-1991.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Lonestatistisk-arsbok-1996.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Lonestatistisk-arsbok-1996.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Lonestatistisk-arsbok-1997.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Lonestatistisk-arsbok-1997.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Lonestatistisk-arsbok-1998.pdf
https://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/SOS/Loner/Lonestatistisk-arsbok-1998.pdf
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105D/LandstingsKommunal10/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105D/LandstingsKommunal10/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56
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http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105D/La

ndstingsKommunal1/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56, genomsnittlig 

månadslön 1999 (2019-02-24) 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105D/La

ndsting4g/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56, genomsnittlig månadslön och 

grundlön 2000−2008 (2019-02-24) 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105D/La

ndsting4n/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56, genomsnittlig månadslön och 

grundlön 2009−2013 (2019-02-24) 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105A/La

ndsting4n12/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56, genomsnittlig månadslön och 

grundlön 2014−2017 (2019-02-24) 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105D/LandstingsKommunal1/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105D/LandstingsKommunal1/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105D/Landsting4g/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105D/Landsting4g/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105D/Landsting4n/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105D/Landsting4n/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105A/Landsting4n12/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0105__AM0105A/Landsting4n12/?rxid=a0d32793-285d-487c-a1dd-9affe0c01d56
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BILAGOR 

Bilaga A: Tabell 1, genomsnittliga månadslöner, 

Bilaga B: Tabell 2, genomsnittliga grundlöner. 

 

Tabell 1: 

År Vårdadministratörer Sjuksköterskor

1999 15080 17537

2000 15600 19500

2001 16300 21100

2002 16900 20300

2003 17500 21000

2004 18000 21300

2005 18500 21800

2006 19000 22100

2007 19700 23000

2008 20500 24100

2009 21300 24800

2010 21700 25100

2011 22200 25600

2012 22900 26200

2013 23500 27100

2014 24100 28000

2015 24800 29200

2016 25300 30000

2017 25900 30800  
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Bilaga B 

Tabell 2: 

År Vårdadministratörer Sjuksköterskor

1975 2540 2925

1976 3185 3661

1977 3572 4001

1978 3968 4542

1979 4436 5013

1980 4628 5289

1981 5235 5756

1982 5867 6429

1983 6360 7112

1984 6992 7549

1985 7119 7728

1986 7915 8546

1987 8275 9399

1988 8579 9573

1989 9335 10517

1990 10994 12462

1991 11503 12909

1996 13421 16977

1997 14000 17900

1998 14400 18400

1999 15219 19497

2000 15700 22400

2001 16400 23900

2002 17000 22000

2003 17700 22700

2004 18100 23100

2005 18600 23600

2006 19100 23900

2007 19800 24700

2008 20700 25800

2009 21400 26700

2010 21900 27100

2011 22400 27700

2012 23000 28100

2013 23700 29000

2014 24300 30200

2015 25000 31400

2016 25600 32300

2017 26100 33300  


