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medlem

Ny lönestatistik för läkare

Gör egna urval 
och bryt ner 

statistiken på 
befattning, 
specialitet, 

ålder etc.

Välj källa: stat, 
kommun eller 

landsting

Välj hur du vill 
att resultatet 

ska visas.

Tänk på att...
Kontakta din lokalförening eller medlems-
rådgivingen för lönerådgivning. Detta 
gäller särskilt för dig som är anställd inom 
privat sektor, eller arbetar som företags- 
eller skolläkare eftersom er lönestatistik 
inte finns i Saco Lönesök. 

Statistiken på hemsidan är ett hjälpmedel. 
Du kan prova dig fram och göra egna 
urval. Tänk på att flera olika urval kan vara 
intressanta för dig, inte bara en enda. 

Lönestatistiken ger en bra indikation 
om lönenivån, men vill du ha lönerådgiv-
ning eller lokal information om löneläge 
och utfall i lönerevision ska du kontakta 
din lokalförening eller medlemsrådgiv-
ningen.

Löneutveckling det senaste året
Den kollektiva löneutvecklingen för lä-
karkåren mellan 2009 och 2010 uppgick 
till 1,1 %. Den låga kollektiva löneutveck-
lingen för läkargruppen kan till viss del 
förklaras av att löneöversynsförhandling-
arna för cirka 4 000 läkare i Stockholms 
medlemskår inte var klara. Deras löne-
uppgifterna avser därför 2009 års löner. 
Vidare råder även osäkerhet kring hur 
stort underlag av 2010 års löneuppgifter 
som finns med från Dalarna, Sörmland, 
Östergötland, Västmanland, Västerbotten 
och Norrbotten. Effekterna på den kollek-
tiva löneutvecklingen för läkargruppen är 

därför stor. 
När lönerevision och andra lönehöjande 

faktorer, som till exempel byte av befatt-
ning eller arbetsgivare, räknas med blir 
löneutvecklingen för identiska individer 
4,3 procent. Om byte av befattning inte 
räknas med blir löneutvecklingen för iden-
tiska individer 2,8 procent för kvinnor och 
2,7 procent för män.

I november 2010 var medellönen för 
överläkare 62 398 kronor (60 700 kronor 
2009). För distriktsläkare var medellönen 
vid samma tidpunkt 63 342 kronor (62 000 
kronor 2009) och för ST-läkare 39 443 
kronor (38 900 kronor 2009). Manliga 
läkare tjänar fortfarande mer än kvinnliga 
läkare inom i stort sett samtliga befatt-
ningar och inom alla åldersgrupper. 

Lönestatistik på hemsidan
Lönestatistik är ett viktigt hjälpmedel när 
du ska förhandla din lön eller söka nytt 

arbete. På Läkarförbundets hemsida kan 
du som är medlem själv söka i statistiken 
med hjälp av verktyget Saco Lönesök. Här 
kan du göra urval efter till exempel befatt-
ning, ålder, legitimationsår, specialitet el-
ler arbetsgivare. Resultatet kan du ta ut i 
form av tabeller eller diagram. För att du 
ska få en god överblick över hur lönerna 
varierar i den grupp du vill jämföra dig 
med visar Saco Lönesök inte bara den ge-
nomsnittliga lönen utan verktyget anger 
flera olika mått över spridningen. Om du 
önskar kan du även lägga in din egen lön 
som en linje i diagrammen och enkelt göra 
en jämförelse.

Nu kan du som är medlem se år 2010 års lönestatistik från 
landsting och kommuner på Läkarförbundets hemsida. 

Medlemsrådgivningen
Telefon: 08-790 35 10 
E-post: medlemsradgivningen@slf.se

Din lokalförening
Du hittar kontaktuppgifter till din lokalförening 
på www.lakarforbundet.se
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