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I samhällsdiskussionen hävdas ibland att unga inom detaljhandeln har för höga löner.  
I detta faktablad redovisas hur lönerna ser ut i olika åldersgrupper inom detaljhandeln 
idag.  
 
En 18-åring hade 2010 en genomsnittlig timlön på 103,07 kronor, medan en 35-åring hade i 
genomsnitt 130,26 kronor. En 35-åring har därför i genomsnitt 26 procent högre timlön än en 
18-åring. Då deltidsarbetet är utbrett och även arbetstiderna har stor inverkan på vad man 
faktiskt tjänar är det också viktigt att ta hänsyn till detta. En 18-åring tjänade i genomsnitt     
7 892 kronor, och en 35-åring 17 677 kronor. Det betyder att en 35-åring i genomsnitt har 124 
procent högre månadsinkomst än en 18-åring. 
 
Timlöner i olika åldrar i detaljhandeln 
Hur ser timlönerna ut i olika åldrar i detaljhandeln? I diagrammet nedan visas den genom-
snittliga timlönen för varje åldersgrupp. Det finns enligt statistiken en faktisk lönetrappa 
från 18 års ålder upp till 35-40-årsåldern. En 18-åring tjänar i genomsnitt 103,07 kronor per 
timme, medan en 35-åring tjänar 130,26 kronor per timme. 
 
 

 

Genomsnittlig timlön och lägstalön i privat detaljhandel 2010
Ålder 18-64 år 

Källa: Partsgemensam lönestatistik
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I en särskild rapport från Handels visas att lägstalönerna i kollektivavtalet har stor direkt 
betydelse för timlönerna – inte minst när det gäller de yngre åldrarna.1

 

 Av 18-åringar går 76 
procent på lägstalönen. Och som diagrammet visar ligger den genomsnittliga lönen nära 
lägstalönerna. En jämförelse med USA som har låga lägstalöner visar att det inte ger några 
högre löner till de som är äldre. Istället etableras en extrem låglönemarknad.   

Månadsinkomster i olika åldrar i detaljhandeln 
Timlöner säger dock inte allt. Då deltidsarbete är vanligt förekommande är det viktigt att ta 
hänsyn till arbetstider för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Även här finns en 
faktisk skillnad mellan olika åldersgrupper från 18 år till 35-40 år 
 
En 18-åring har en genomsnittlig månadsinkomst på 7 892 kronor per månad. En 35-åring får 
i genomsnitt ut 17 377 kronor i inkomst baserad på lön. Det betyder att en 35-åring tjänar 124 
procent mer än en 18-åring.  
 
 

 

                                                 
1 Stefan Carlén, Lägstalöner och den svenska modellen, Handels utredningsgrupp 2011. 

Genomsnittlig månadsinkomst 2010
Genomsnittlig lön och arbetstid i privat detaljhandel. Ålder 18-64 år.

Källa: Partsgemensam lönestatistik
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