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Kvinnliga läkare har haft en 
bättre löneutveckling än män-
nen, enligt den senaste löne-
statistiken. Men löneskillna-
derna mellan könen består. 
Även mellan män och kvinnor 
på samma befattning.

– Vi vet att 
det finns 
osakliga lö-
neskillnader. 
Det har vi 
plågats av i 
många år. 
Det har med 
könsmakts-
ordningen 
att göra, det 
är multifaktoriellt och har till 
exempel att göra med skill-
nad i ansvar för familj, om 
man gillar att diskutera lön 
och så vidare. Men löneut-
vecklingen är förhoppnings-
vis ett tecken på att skillna-
derna håller på att utjämnas, 
säger Läkarförbundets ordfö-
rande Marie Wedin.

En kvinnlig läkare tjänade i 
november 2011 i genomsnitt 5 
900 kronor mindre i måna-
den än en manlig läkare, en-
ligt den senaste partsgemen-
samma lönestatistiken för 

läkare i landstingssektorn.
En del av denna skillnad 

kan förklaras med att fler 
män än kvinnor finns på hö-
gre befattningar. Men även 
inom samma befattning 
kvarstår en löneskillnad mel-
lan könen. Det gäller även 
bland läkare i början av kar-
riären. Manliga ej legitimera-
de läkare/vikarier har i snitt 
902 kronor mer i månaden än 
sina kvinnliga kolleger.  Mot-
svarande skillnad till män-
nens fördel är för AT-läkare 
395 kronor och för legitime-
rade läkare/vikarier 2 038 
kronor.

För chefer på mellannivå är 
skillnaden i kronor något 
större. Männen har i snitt 2 
517 kronor högre månadslön. 

Denna löneskillnad till 
männens fördel gäller alla be-
fattningsnivåer utom en, den 
allra högsta, »läkare/chef di-
rekt underställd styrelse«. 
Här tjänar kvinnorna i snitt 4 
608 kronor mer. Men bakom 
denna siffra finns endast 47 
individer, 34 män och 13 
kvinnor, en liten andel av de 
närmare 19 000 individer 
vars löner den aktuella tabel-
len bygger på.

Tabellen rör löneutveck-
lingen mellan 2010 och 2011 
för de individer 
som inte bytt be-
fattning under 
den tiden. De kan 
dock ha bytt ar-
betsgivare. Löne-
utvecklingen för 
samtliga som ej bytte befatt-
ning var 3,9 procent mellan 
2010 och 2011. Det kan dock 
vara en något missvisande 
siffra. Lägstanivån för den 
senaste lönerevisionen var 
1,5 procent.

– Vi vet att våra lokalfören-
ingar inte fick mycket mer än 
det, säger Läkarförbundets 
chefsförhandlare Karin 
Rhenman.

En del av förklaringen, enligt 
Karin Rhenman, till att löne-
utvecklingen ser större ut än 
så, är att siffrorna för upp-
skattningsvis en femtedel av 
medlemmarna innefattar två 
lönerevisioner i stället för en, 
eftersom 2010 års lönerevisi-
on för många inte blev klar i 
tid. 

En annan förklaring till att 
siffran avviker från lägstani-
vån i revisionen är att en del 
av löneökningen skett utan-

för den årliga revisionen. En 
del kan ha fått högre lön för 

att de bytt arbets-
givare, påpekar 
Karin Rhenman.

Löneutveck-
lingen för kvin-
nor var 4,1 pro-
cent och för män 

3,7 procent. Fördelat på be-
fattning var löneutveckling-
en störst för AT-läkare, 8,8 
procent, och lägst för överlä-
kare med visst ansvar, 3,2 
procent.

Löneutvecklingen för 
samtliga blir lägre, 2,7 pro-
cent, om man beräknar den 
på hela kollektivet respektive 
år och inkluderar även de 
som bytt befattning eller slu-
tat eller börjat arbeta under 
året. Även då ligger kvinnors 
löneutveckling högre än 
männens, 3 procent jämfört 
med männens 2,6 procent.

Lönenivåerna per november 
2011 är tillgängliga för alla 
medlemmar i Läkarförbun-
det på Sacos Lönesök, se slf.se 
under Lön och villkor. För 
förtroendevalda finns extra-
material. 

Elisabet Ohlin
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naktuellt

tabell. Löneutvecklingen 2010–2011, kommunal- och landstingssektor (novemberstatistiken). Identiska individer på samma befattning.

Samtliga Kvinnor Män
Medellön	 Ökning,	 Medellön	 Ökning,	 Medellön	 Ökning,

Befattning	 	 	 	 Antal 2011	 procent	 Antal 2011	 procent	 Antal 2011	 procent
Läkare/chef direkt underställd nämnd/styrelse 47             97933          5,8 13 101267 7,3 34 96659 5,2
Läkare/chef på mellannivå 640          81450          3,8 240 79877 4,0 400 82394 3,8
Läkare/chef 1:a linjen 330          71604          4,5 139 70013 5,1 191 72762 4,1
Överläkare med visst ansvar 3471       65212          3,2 1163 64260 3,5 2308 65691 3,0
Överläkare 4240       64593          3,8 1955 63696 4,0 2285 65362 3,7
Distriktsläkare med visst ansvar 322          68000          4,5 146 65623 4,2 176 69971 4,7
Distriktsläkare 1939        65675         3,8 998 64773 4,0 941 66631 3,6
Specialistläkare med visst ansvar 255           55918         3,7 118 55106 3,5 137 56618 3,7
Specialistläkare 2191        53901         4,0 1219 53442 3,9 972 54477 4,2
ST-läkare 3994        40685         4,2 2488 40555 4,1 1506 40901 4,3
Leg läkare, vikarie mm 329           39256         3,3 186 38370 3,3 143 40408 3,3
AT-läkare 815           29936         8,8 558 29812 8,6 257 30207 9,4
Ej leg läkare, vikarie mm 41             29860          4,9 24 29486 6,0 17 30388 3,5
Samtliga 18614      57119         3,9 9247 54151 4,1 9367 60050 3,7

Kvinnliga läkare tjänar fortfarande 
mindre än män på samma befattning

Marie Wedin

»Det har med
könsmakts
ordningen att
göra …«
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