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Uppföljning av Lärarlönelyftet hösten 2016 
 
Denna PM redogör för hur Lärarlönelyftet har fördelats under höstterminen 2016 (perioden 
1 juli - 31 december 2016). Hösten 2016 var första gången som skolhuvudmän hade 
möjlighet att ta del av statsbidraget. Huvudresultaten sammanfattas i punkterna nedan.  
 

 Hösten 2016 betalade skolverket ut nästan 1,4 miljarder kronor till höjda löner för 
65 369 lärare, förskollärare och fritidspedagoger.  

 En person som får löneökning via Lärarlönelyftet tjänar i genomsnitt 35 554 kronor i 
månaden. 

 Varannan förstelärare (8 076 förstelärare) och var tredje lektor med karriärtjänst (55 
lektorer) fick under hösten 2016 en löneökning via Lärarlönelyftet. 

 Tre fjärdedelar av de huvudmän som rekvirerat medel har begärt ut 90 procent eller 
mer av sin bidragsram för hösten.  

 Den genomsnittliga löneökningen via Lärarlönelyftet är 2 594 kronor per månad. 
Majoriteten av huvudmännen har valt att ge lägre löneökningar till många personer.  

 Mer än hälften av alla huvudmän som rekvirerat har valt att i någon mån differentiera 
löneökningen. 
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Nästan 1,4 miljarder till höjda löner under hösten 
 
Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier – Lärarlönelyftet – 
finansierar höjda löner för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. 
Syftet med statsbidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra 
resultaten i skolan.1 

Lärarlönelyftet uppgår bidragsåret 2016/2017 till tre miljarder kronor. Alla huvudmän som 
kan ta del av Lärarlönelyftet tilldelas en bidragsram som visar den totala summa bidrag som 
varje huvudman kan få för ett läsår. Bidragsramens storlek avgörs av antalet elever hos 
huvudmannen, i förhållande till det totala antalet elever i Sverige. Huvudmännen kan sedan 
rekvirera, det vill säga begära ut medel två gånger per bidragsår, en gång under hösten och en 
gång under våren. Vid varje rekvisitionstillfälle kan huvudmännen begära ut maximalt hälften 
av den tilldelade bidragsramen. 

Hösten 2016 var första gången som huvudmän hade möjlighet att ta del av statsbidraget. Av 
totalt 1 076 huvudmän som hade möjlighet att ta del av Lärarlönelyftet beviljades 951 medel. 
Totalt betalade Skolverket ut nästan 1,4 miljarder kronor, vilket utgör 90 procent av höstens 
anslag om 1,5 miljarder. Medlen har gått till höjda löner för 65 369 lärare, förskollärare och 
fritidspedagoger.  

117 huvudmän som hade möjlighet att få del av Lärarlönelyftet har inte rekvirerat 
statsbidrag. Det är primärt mindre huvudmän som inte har rekvirerat statsbidraget. Nästan 
60 procent av de som inte begärt ut medel har tilldelats en bidragsram på 100 000 kr eller 
mindre. Ingen huvudman med en ram på över en miljon kr har valt att inte rekvirera.  

Skolverket har avvisat åtta rekvisitioner då de inkommit efter det att sista datum passerat och 
i felaktigt format. Skolverket har även avvisat en rekvisition då den sökande inte var 
berättigad bidrag.  

                                                 
1 Statsbidraget regleras av förordning 2016:100 om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 

personalkategorier och Skolverkets föreskrifter 2016:61 om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier. 

 



 

Uppföljning av Lärarlönelyftet 

 

 

 PM 
2017-03-07 

4 (17) 
Dnr 2016:646 

 

4 
 

Så mycket tjänar en person med lärarlönelyft 

En person med lärarlönelyft tjänar i genomsnitt 35 554 kr per månad. Med en medellön på 
36 954 kr är lönerna något högre i gymnasieskolan än i övriga skolformer Lägst är lönerna i 
fritidshemmet där medellönen är 32 580 kr.  

Hos såväl kommunala, enskilda som övriga huvudmän är den genomsnittliga lönen för män 
högre än den för kvinnor. I genomsnitt tjänar män 844 kr mer per månad. Störst skillnad till 
männens fördel är det bland personer med lönelyft anställda hos kommunala huvudmän, där 
skillnaden är 968 kr.  

I förskola och förskoleklass tjänar kvinnor i genomsnitt mer än män, medan det omvända 
förhållandet gäller för grundskola och gymnasieskola.  

 

Tabell 1 Medellön efter kön, huvudmannatyp och skolform 

 
Kvinnor Män Totalt 

Totalt 35 365 kr 36 209 kr 35 554 kr 
    

Kommunal 35 440 kr 36 408 kr 35 638 kr 

Enskild 34 743 kr 35 350 kr 34 933 kr 

Övrig2 36 801 kr 37 114 kr 36 928 kr 
    

Förskola 33 504 kr 33 308 kr 33 500 kr 

Fritidshem 32 580 kr 32 578 kr 32 580 kr 

Förskoleklass 33 504 kr 33 143 kr 33 490 kr 

Grundskola 35 465 kr 35 725 kr 35 516 kr 

Gymnasieskola 36 828 kr 37 121 kr 36 953 kr 

Övriga 
Skolformer3 

36 314 kr 36 164 kr 36 290 kr 

  

                                                 
2 Kommunalförbund, landsting och statliga huvudmän. 
3 Övriga skolformer inkluderar grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola och sameskola. 



 

Uppföljning av Lärarlönelyftet 

 

 

 PM 
2017-03-07 

5 (17) 
Dnr 2016:646 

 

5 
 

Varannan förstelärare får ta del av Lärarlönelyftet 

Förstelärare och lektorer kan ta del av Lärarlönelyftet. De är dock inte garanterade ett 
lärarlönelyft, utan det är upp till varje huvudman att besluta huruvida lärare med karriärtjänst 
ska omfattas eller inte. Under höstterminen 2016 tilldelades 8 076 lärare med karriärtjänst en 
löneökning via Lärarlönelyftet. Det utgör 53 procent av det totala antalet förstelärare 
höstterminen 2016 och ca 12 procent av det totala antalet personer som får ta del av 
Lärarlönelyftet. Försteläraren får i genomsnitt en något lägre löneökning via Lärarlönelyftet 
än vad den som inte är förstelärare får. En förstelärare får i genomsnitt 2 510 kr i löneökning 
via Lärarlönelyftet medan en person som inte är förstelärare får 2 606 kr. 

Medellönen för en förstelärare som tar del av Lärarlönelyftet är 40 449 kr. Det kan jämföras 
med medellönen på 34 863 kr för den som tar del av Lärarlönelyftet men som inte är 
förstelärare. 

Höstterminen 2016 fick 169 lektorer statsbidrag inom ramen för karriärtjänstreformen. Av 
dessa har drygt en tredjedel, 55 stycken, tagit del av Lärarlönelyftet. Den genomsnittliga 
löneökningen via Lärarlönelyftet för en lektor är 2 606 kr och således i paritet med 
genomsnittliga löneökningen för alla de som får ett lärarlönelyft som ej är lektorer på 2 954 
kr.  

Medellönen för en lektor som tar del av Lärarlönelyftet är 48 248 kr. 

Figur 1 Förstelärare i Lärarlönelyftet 
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Många huvudmän har valt att ge mindre till många 

Huvudmän har möjlighet att differentiera den löneökning som betalas ut via Lärarlönelyftet, 
med begränsningen att den genomsnittliga löneökningen måste vara mellan 2 500 kr och 3 
500 kr per månad.4 Ett lägre genomsnitt innebär att bidragsramen räcker till fler personer i 
organisationen.  

Den genomsnittliga löneökningen för samtliga rekvisitioner är 2 594 kr per månad och 
därmed relativt nära den lägre gränsen på 2 500 kr. Det indikerar att många huvudmän valt 
att ge en något lägre löneökning till ett större antal personer i organisationen.  

Mer än två tredjedelar av alla som fått ett lärarlönelyft har tilldelats 2 500 kr i löneökning per 
månad. De tre vanligaste löneökningarna är 2 000 kr per månad, 2 500 kr per månad och 3 
000 kr per månad. Den lägsta löneökningen är 200 kr per månad och den högsta är 10 600 kr 
per månad. 

Löneökningen är i genomsnitt något lägre hos kommunala huvudmän än hos enskilda 
huvudmän och övriga huvudmän. Hos kommunala huvudmän är den genomsnittliga 
löneökningen 2 575 kr. Den genomsnittliga löneökningen är högst hos enskilda huvudmän 
med 2 706 kr.  

                                                 
4 Genomsnittlig löneökning beräknas för motsvarande heltidstjänst. Den faktiska löneökningen justeras efter 
tjänstgöringsgrad och eventuell frånvaro.  
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Figur 2 Antal personer i Lärarlönelyftet per månatlig löneökning5  

 
 

Vanligt med differentierade löneökningar 

Mer än hälften av alla huvudmän som rekvirerat har valt att i någon mån differentiera 
löneökningen via Lärarlönelyftet. Nära hälften av huvudmännen har valt att dela ut en eller 
flera löneökningar som är mindre än 2 500 kr eller större än 3 500 kr.  

Enskilda huvudmän har i större utsträckning differentierat löneökningarna än vad 
kommunala och övriga huvudmän har gjort. Nära 70 procent av de enskilda huvudmän som 
haft möjlighet6 att differentiera löneökningar har gjort så.  

 

 

 

                                                 
5 Ett fåtal personer arbetar hos två olika huvudmän och har tilldelats olika stora löneökningar hos de olika 
huvudmännen.  
6 De huvudmän som haft möjlighet att differentiera löneökningarna är de som utdelat löneökningar till fler än 
en person. 
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Tabell 2 Antal huvudmän som har differentierat löneökningarna 

 
Antal huvudmän med 
differentierade löneökningar 

Huvudmän i 
gruppen 

Procent 

Kommun 138 286 48 % 

Enskild 397 581 68 % 

Övriga 9 20 45 % 

Totalt 544 887 61 % 

 

Antal huvudmän som har differentierat löneökningarna skiljer sig även något sett till 
huvudmannens storlek. Mindre huvudmän har i större utsträckning differentierat 
löneökningarna än vad större huvudmän har gjort.  

 

Tabell 3 Antal huvudmän som har differentierat löneökningarna uppdelat på 
huvudmannastorlek 

Antal personer som får 
Lärarlönelyft hos 
huvudmannen 

Antal huvudmän med 
differentiering 

Huvudmän i gruppen Procent 

2-5 132 226 58 % 

6-10 111 145 77 % 

11-20 104 147 71 % 

21-50 73 109 67 % 

51-100 52 115 45 % 

101-200 27 65 42 % 

201+ 45 80 56 % 
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Störst andel av Lärarlönelyftet till kommunala huvudmän 

Den övervägande delen av statsbidraget har tilldelats kommunala huvudmän. Det förklaras 
till största del av att kommunala huvudmän har en övervägande del av Sveriges totala antal 
elever. Kommunala huvudmän har dock begärt ut en något större andel av tilldelade medel 
än vad enskilda huvudmän och övriga huvudmän har gjort.  

Tre fjärdedelar av de huvudmän som rekvirerat medel har begärt ut 90 procent eller mer av 
sin bidragsram för hösten. Endast fyra huvudmän har rekvirerat på kronan den summa de 
hade möjlighet att rekvirera, men över en tredjedel av huvudmännen har rekvirerat 99 
procent av sin ram.  

Varje bidragsram beräknas så att den är jämnt delbar med 50 000 kr. 50 000 kr räcker till ett 
lönelyft om 2 934 kr per månad för en lärare som arbetar heltid under hela bidragsåret7, och 
det blir då drygt 4 kr över. Dessa förutsättningar gör det svårt för huvudmannen att rekvirera 
exakt den ram som huvudmannen har tilldelats.  

 

Figur 3 Fördelning av den totala bidragsramen för Lärarlönelyftet HT 16 

 

                                                 
7 Löneökningen multipliceras med 1,42 för att täcka för det schablonbelopp som avsätts för sociala avgifter.  
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Tabell 4 Rekvirerade belopp efter huvudmannatyp 

 
Rekvirerat 

belopp 
Tillgängligt 

belopp8 
Andel av tillgängligt 

belopp 

Kommun 1 143 496 594 1 211 375 000 94 % 

Enskild 200 852 695 233 875 000 86 % 

Övrig 19 263 884 20 200 000 95 % 

Totalt 1 363 613 173 1 465 450 000 93 % 

 

Mest pengar går till grundskolan 

Mer än 60 procent av utbetalda medel har gått till löneökningar för personal i grundskolan. 
Efter grundskolan är gymnasieskolan den skolform dit störst del av Lärarlönelyftet har gått. 

Varje huvudman har haft möjlighet att avsätta upp till tio procent av tilldelade medel till 
löneökningar i förskola och fritidshem. Totalt har två tredjedelar av de medel som teoretiskt 
sett hade kunnat gå till förskola och fritidshem rekvirerats för de skolformerna.  

Även om alla huvudmän i teorin har haft möjlighet att avsätta 10 procent till höjda löner i 
förskola och fritidshem gör kravet om att genomsnittlig löneökning ska vara mellan 2 500 kr 
och 3 500 kr att det blir i princip omöjligt för huvudmän med en mindre bidragsram att 
avsätta medel till förskola och fritidshem. 

Huvudmän med en bidragsram på 50 000 kr har inte haft möjlighet att avsätta medel till 
förskolan och fritidshem. Denna kategori utgörs av totalt 103 huvudmän varav 58 av dem 
har rekvirerat statsbidraget hösten 2016. Huvudmän med en bidragsram om 400 000 kr eller 
mindre måste differentiera löneökningarna för att kunna ge löneökningar till arbete i 
fritidshem och förskola. Denna kategori utgörs av totalt 409 huvudmän.9 Detta gäller under 
förutsättning att personalen i förskola och fritidshem inte arbetar deltid.  

En del av de medel som teoretiskt hade kunnat gå till förskola och fritidshem har istället 
fördelats på andra skolformer, där särskilt grundskolan och gymnasieskolan har tilldelats en 
större andel medel än vad som motsvaras av andelen elever. I det arbete som föregår 
reformen har regeringen kommunicerat att tyngdpunkten ska ligga på skolformerna 
grundskola och gymnasieskola.10 

                                                 
8 Tillgängligt belopp för de huvudmän i respektive huvudmannatyp som rekvirerat statsbidrag. 
9 Ej inkluderat de huvudmän med en ram om 50 000 som inte kan avsätta medel till förskola och fritidshem. 
10 Se Regeringens promemoria Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier från 2015-10-21 
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Tabell 5 Fördelning av rekvirerade medel per skolform samt andel elever per skolform 

Skolform Belopp Andel av 
rekvirerade medel 

Andel elever per 
skolform 

Förskola 88 615 462 kr 6 % 21 % 

Fritidshem 23 871 315 kr 2 % 19 % 

Förskoleklass 65 017 118 kr 5 % 5 % 

Grundskola 862 997 150 kr 63 % 41 % 

Gymnasieskola 288 928 561 kr 21 % 13 % 

Övriga Skolformer 34 183 567 kr 3 % 1 % 

 

Lärare är den vanligaste personalkategorin 

Fyra av fem som tilldelats Lärarlönelyftet är legitimerade lärare eller motsvarande11. Ungefär 
var tionde person som tilldelats Lärarlönelyftet är legitimerad förskollärare. Resterande del 
utgörs av fritidspedagoger och ett mindre antal personer i ledande befattning.  

Skolledare har i genomsnitt tilldelats en något större löneökning än övriga 
personalkategorier. Antalet skolledare är dock relativt litet jämfört med övriga 
personalkategorier och storleken på skolledarnas löneökningar varierar kraftigt. I övrigt 
skiljer sig den genomsnittliga löneökningen mycket lite mellan de olika personalkategorierna.  

 

Tabell 6 Antalet personer och genomsnittlig löneökning efter personalkategori 

Personalkategori Antal Genomsnittlig löneökning 

Lärare 56 641 2 601 kr 

Förskollärare 7 057 2 533 kr 

Fritidspedagoger 1 305 2 512 kr 

Skolledare 366 2 949 kr 

 

 

                                                 
11 Lärare som undantas kravet på legitimation inkluderar tillsvidareanställda modersmålslärare, 
tillsvidareanställda yrkeslärare och vissa speciallärare. Av alla lärare som tar del av Lärarlönelyftet innehar 95 
procent en lärarlegitimation. 
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Kvinnor i klar majoritet 

Tre av fyra av de som fått ett lärarlönelyft höstterminen 2016 är kvinnor. Denna fördelning 
liknar den nationella fördelningen av skolpersonal. Exempelvis är tre av fyra anställda i 
grundskolan kvinnor.  

Män är i klar minoritet, oavsett huvudmannatyp. 20 procent av de som tar del av 
Lärarlönelyftet i kommunal sektor är män. Motsvarande andel är 31 procent hos enskilda 
huvudmän och 41 procent hos övriga huvudmän.  

Skillnaden i genomsnittlig löneökning mellan män och kvinnor är endast marginell, oavsett 
om man ser till hela gruppen eller uppdelat efter huvudmannatyp.  

Figur 4 Andel män och kvinnor i Lärarlönelyftet för respektive huvudmannatyp 
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Tabell 7 Antal män och kvinnor i Lärarlönelyftet och deras genomsnittliga löneökning efter 
huvudmannatyp12 

  
Kvinnor Män Löneökning 

kvinnor 
Löneökning 
män 

Kommun 43 719 11 257 2578 kr 2563 kr 

Enskild 6 516 2 979 2707 kr 2703 kr 

Övrig 540 371 2613 kr 2603 kr 

 

                                                 
12 Ett fåtal personer arbetar både hos en kommunal och en enskild huvudman och återfinns i båda dessa 
grupper.  
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Ungefär lika mycket i löneökning oavsett ålder 

Den genomsnittliga åldern för de som tar del av Lärarlönelyftet är 46 år. Den yngste 
personen som får löneökning via Lärarlönelyftet är 22 år gammal och den äldsta personen är 
76 år gammal. Personer som tar del av Lärarlönelyftet hos enskilda huvudmän är något 
yngre.  

Löneökningens storlek skiljer sig inte markant mellan olika åldersgrupper. Löneökningen är i 
genomsnitt något högre för åldersgrupperna 25 till och med 44 år. 

 

Figur 5 Antal personer och genomsnittlig löneökning efter åldersgrupp

 

Jämn spridning av lärarlönelyft över landet 

Personer som får del av Lärarlönelyftet är relativt jämnt spridda över landet. Andelen lärare, 
förskollärare och fritidspedagoger med lärarlönelyft stämmer väl överens med andelen elever 
i respektive region13. Stockholmsregionen har en något större andel personer som tar del av 
Lärarlönelyftet än vad de har andel elever, medan det omvända gäller för Östra 
Mellansverige.  

                                                 
13 Regionindelningen grundar sig i NUTS 2 (Europeiska Unionens regionindelning). 
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Tabell 8 Antalet personer i Lärarlönelyftet verksamma i en specifik region14 

Region Antal Andel personer i Lärarlönelyftet Andel 
elever 

Stockholm 16 479 25 % 23 % 

Östra Mellansverige 9 511 15 % 17 % 

Småland med öarna 5 693 9 %   9 % 

Sydsverige 9 216 14 % 15 % 

Västsverige 13 012 20 % 20 % 

Norra Mellansverige 5 322 8 %    8 % 

Mellersta Norrland 2 507 4 %    4 % 

Övre Norrland 3 639 6 %    5 % 

 
  

                                                 
14 Ett fåtal personer arbetar hos två olika huvudmän verksamma i olika regioner och återfinns i båda dessa 
grupper. 
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 Bilaga 1 

 

Tabell 9 Nyckeltal Lärarlönelyftet höstterminen 2016.15 

 
Utbetalat 

belopp 
Antal Genomsnittlig 

löneökning 
Genomsnittlig 
lön 

Kön     

Män 1 055 532 648 kr 14 603 2 594 kr 36 209 kr 

Kvinnor 308 080 525 kr 50 766 2 593 kr 35 365 kr 

Totalt 1 363 613 173 kr 65 369 2 594 kr 35 554 kr 
     

Huvudman 
    

Kommun 1 143 496 594 kr 54 976 2 575 kr 35 638 kr 

Enskild 200 852 695 kr 9 495 2 706 kr 34 933 kr 

Övriga 19 263 884 kr 911 2 609 kr 36 928 kr 

     

Skolform     

Förskoleklass 65 017 118 kr 3 209 2 536 kr 33 490 kr 

Grundskola 862 997 150 kr 41 070 2 605 kr 35 516 kr 

Gymnasieskola 288 928 561 kr 13 905 2 602 kr 36 953 kr 

Övriga 
Skolformer 

2 526 373 651 kr 1 640 
 

2 598 kr 36 290 kr 

     

Personalkategori 
    

Fritidspedagoger 25 686 713 kr 1 305 2 512 kr 32 697 kr 

Förskollärare 143 335 972 kr 7 057 2 533 kr 33 504 kr 

Skolledare 8 863 239 kr 366 2 949 kr 44 465 kr 

Lärare 1 185 727 249 kr 56 641 2 601 kr 35 817 kr 
     

Ålder     

24 eller yngre 1 296 393 kr 62 2 495 kr 29 492 kr 

                                                 
15 Ett fåtal personer förekommer två gånger i vissa kategorier. Det beror på att de arbetar hos två olika 
huvudmän och då i två olika underkategorier.  
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25-34 172 319 694 kr 8260 2 655 kr 32 667 kr 

35-44 464 524 116 kr 22 161 2 622 kr 35 022 kr 

45-54 418 359 180 kr 19 891 2 582 kr 36 037 kr 

55-64 291 897 113 kr 14 210 2 534 kr 37 257 kr 

65 eller äldre 15 216 677 kr 785 2 590 kr 38 311 kr 
     

Förstelärare 166 403 418 kr 8 076 2 510 kr 40 449 kr 

Lektorer 1 138 640 kr 55 2 606 kr 48 248 kr 

     

 


