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medlem

Jämställt specialitetsval

Enkäten gjordes via webben och skickades 
till 10 000 legitimerade och yrkesverk-
samma medlemmar. Enkäten är bland an-
nat ett försök att kartlägga om det finns 
några könsmönster bakom val och byte av 
specialitet. Den innehöll även frågor om 
arbetsmiljö och arbetsvillkor. Analysen är 
koncentrerad till just könsskillnader. En 
mer omfattande analys av enkäten kommer  
ingå i en redovisning av fullmäktigeupp-
draget som kommer under våren.

Enkätundersökningen delades in i tre 
frågeområden:

• Viktiga/mindre viktiga faktorer för 
specialitetsvalet

• Viktiga/mindre viktiga faktorer för 
att byta eller överväga att byta spe-
cialitet

• Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Det finns fortfarande skillnader i hur män 
och kvinnor fördelar sig inom olika specia-
liteter. Ganska lite har hänt sedan 2006 om 
man ser till vilka specialiteter som har en 
stor övervikt åt vardera kvinnor eller män. 
Det är dock färre specialiteter 2012 där an-
delen kvinnor är lägre än 30 procent – 18 
specialiteter mot 11 stycken 2012. 

Om vi ser till de specialiteter som går 
att jämföra så har de allra flesta ökat sin 
andel av kvinnor. Detta är en naturlig ut-
veckling eftersom andelen kvinnor ökar i 
läkarkåren. SCB rapporterade nyligen att 
läkaryrket är bland de få yrken med jämn 
könsfördelning, det vill säga minst 40 pro-
cent av vardera könet.
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skap. Lön, karriär och kompetensutveck-
ling är något viktigare för männen medan 
kvinnorna i högre utsträckning svarar att 
de bytt på grund av psykisk påfrestning. 
Möjligheten att kunna kombinera famil-
jeliv och arbetsliv anges i betydligt större 
utsträckning bland männen när det gäller 
byte av specialitet i jämförelse med val av 
specialitet.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor
Andelen kvinnor som upplever negativ sär-
behandling inom sin specialitet är stort sett 
densamma 2012 som 2006. Vi ser en svag 
förändring i rätt riktning när det gäller 
andelen kvinnor som har blivit utsatta för 
kränkningar. Missgynnande på grund av 
kön gäller främst lön och kränkande be-
handling från andra yrkeskategorier.

Kvinnor och män har väldigt olika upp-
fattningar om arbetsvillkoren för könen. 
Vi kan se en positiv förändring när det 
gäller arbetsvillkoren, lika möjlighet att 
göra karriär, arbetsuppgifter och arbete på 
lika villkor. Cirka 10 procent högre andel 
bland kvinnorna upplever villkoren som 
lika jämfört med förra mätningen. 

Viktiga faktorer för val av specialisering
Generellt så ser vi väldigt små förändringar 
sedan förra mätningen när det gäller att 
gradera hur viktiga olika faktorer är i val 
av specialitet.

Kvinnors och mäns prioriteringar är i 
huvudsak lika enligt undersökningen. De 
fem viktigaste faktorerna är desamma för 
kvinnor och män, men har olika internor-
dning. Det är också samma faktorer som 
i förra mätningen det vill säga; det per-
sonliga intresset, självständighet, trivsel, 
variation av arbetsuppgifter samt grad av 
patientkontakt. 

Faktorer som handlar om att kunna 
förena arbete med familjeförhållanden är 
viktigare för kvinnorna än för männen i 
samband med specialitetsvalet, liksom vid 
förra mätningen. 

Skäl för att byta specialitet
Något fler män än kvinnor är nöjda med 
sitt val av specialitet i båda mätningarna. 
Av de som bytt eller övervägt att byta spe-
cialitet anger män och kvinnor i stort sett 
samma skäl. Det vanligaste skälet för båda 
könen är byte på grund av dåligt ledar-

Finns det strukturer i arbetsmiljö och/eller arbetsvillkor som hindrar kvinnliga och manliga läkare från att fritt välja 
specialitet utifrån personligt intresse och lämplighet? Har kvinnor och män samma utgångspunkt inför valet av 
specialitet? Läkarförbundet har på uppdrag av fullmäktige under hösten följt upp enkätundersökningen ”Jämställt 
specialitetsval” från 2006. 


