
Värmlands län 
 
 

Faktisk månadslön 
(Uppdelat på klass och kön) 
Faktisk månadslön tar hänsyn till den faktiska arbetsinkomsten utan att räkna upp lönen till vad den 
hade varit om löntagaren arbetade heltid. 
 
Genomsnittlig faktisk månadslön för anställda i Värmland 2020 

 Arbetaryrken Tjänstemannayrken 
 
 

Kvinnor Män Kvinnor Män 

Genomsnittlig faktiskt 
månadslön    22 032        28 405        30 972        39 744     
Tjänstgöringsomfattning 81% 96% 91% 94% 

 
Den faktiska månadslönen har ökat mellan 2019 och 2020 för alla grupper på arbetsmarknaden i 
Värmlands län, förutom för män i tjänstemannayrken vars faktiska månadslön minskade med 546 kr. 
Bland kvinnor och män i arbetaryrken ökade den faktiska månadslönen med 324 respektive 971 kr. 
Kvinnor i tjänstemannayrken i Värmlands län ökade sin faktiska månadslön med 1697 kr. 
  
Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat med 1 procentenhet för män i arbetaryrken och 
med 2 procentenheter för kvinnor i tjänstemannayrken i Värmlands län. Däremot har den minskat 
med 2 procentenheter bland män i arbetaryrken. Bland kvinnor i arbetaryrken i Värmlands län ligger 
tjänstgöringsomfattningen på samma nivå som vid förra mätningen. 
 
Det skiljer 16 842 kr i månaden mellan kvinnor i arbetaryrken och män i tjänstemannayrken i 
Värmlands län. 
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Statistiken visar att kvinnor i arbetaryrken i Värmlands län har 76 procent av arbetsinkomsten som 
män i arbetaryrken, 68 procent av arbetsinkomsten som kvinnor i tjänstemannayrken och 57 procent 
av inkomsten som män i tjänstemannayrken. De genomsnittliga faktiska månadslönerna struktureras 
enligt en tydlig klass- och könstrappa, där kvinnor i arbetaryrken har lägst arbetsinkomst och män i 
tjänstemannayrken har högst. 
 
 
FAKTA 
Faktisk månadslön – definition och beräkning 2022 
Det lönemått som vi använder i Sveriges jämställdhetsbarometer har sin bakgrund i att vi ville hitta ett 
mått som ger en mer relevant lönebild främst för kvinnor, som i högre grad än män, arbetar deltid. En 
bild av deltidsarbetets betydelse för lönen har länge saknats, trots att det förstärker skillnaderna mellan 
kvinnors och mäns ekonomiska villkor och möjligheten att klara sig på sin lön. Det lönemått vi har 
tagit fram tar därför hänsyn till arbetstiden, och vi kallar måttet faktisk månadslön. 
Den faktiska månadslönen är beräknad utifrån två genomsnittsmått. Det ena måttet är genomsnittlig 
heltidslön. Vi använder sedan 2019 den genomsnittliga månadslönen, som inkluderar rörliga 
lönetillägg för exempelvis arbete på obekväm tid och skiftarbete. Detta för att i högre grad spegla 
lönearbetets betydelse för de ekonomiska villkoren. Det andra måttet är genomsnittlig 
tjänstgöringsomfattning, det vill säga arbetstidens längd i procent av heltid. Både uppgifterna om 
månadslön och tjänstgöringsomfattning kommer från SCBs lönestrukturstatistik och avser 
åldersgruppen 20 till 64 år. 
Utifrån de två genomsnittsmåtten görs en enkel beräkning för att ta fram lönemåttet faktisk 
månadslön: heltidslönen multipliceras med tjänstgöringsomfattningen. Det innebär att heltidslönen 
räknas ned med arbetstidsmåttet. 
 
 


