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underläkare sommaren 2017 
 

Bakgrund 
Att sommarjobba som underläkare är för många läkare ett spännande första steg i karriären. Det 

är också ett tillfälle där det kan vara svårt för den enskilde medicinstuderande att veta vad som 

kan förväntas när det gäller lön och andra villkor. 

 

Den partsgemensamma lönestatistiken som lämnas av landstingen innehåller inte tillräckliga 

uppgifter om vikarierande underläkare. Därför genomför Läkarförbundet sedan 2014 en 

löneenkät riktad till de som har sommarjobbat som vikarierande underläkare mellan T9 och 

examen. 

 

Ursprungligen hade enkäten också syftet att se hur lönerna utvecklades efter att kollektivavtalet 

Medicine studerande avtal - Med stud 13 - upphörde att gälla 1 april 2014. Fram till 1 april 2014 

var lägstalönen 19 752 kr/månad. Med stud 13 omfattar även provtjänstgörande läkare (läkare 

från tredje land som innehar specialistbevis i sitt hemland), vilket innebär att lägstalönen inte 

heller är kvar för denna grupp. Resultatet av löneenkäten kan därför ge en viss vägledning vid 

lönesättning även för provtjänstgörande läkare. Läkarföreningarna bör bevaka att denna grupp 

åtminstone inte hamnar under nivån för läkare som utbildar sig i Sverige. Årets upplaga är den 

fjärde i ordningen. Enkäten genomfördes i oktober 2017. 

 

 

Målgrupp 
För att få arbeta som vikarierande underläkare måste medicine studerande ha avslutat termin 

nio. Målgruppen för enkäten är medlemmar i SLF Student som avslutat termin nio men inte 

avlagt läkarexamen. 

 

Det saknas uppgift om inskrivningsår för en del medlemmar i förbundets medlemsregister och 

de studieuppehåll som studenterna gör är inte kända av förbundet. Därför skickades enkäten till 

alla medlemmar i SLF Student med tillgänglig e-postadress som inte hade ett registrerat 

inskrivningsår de senaste fyra åren. Tre kontrollfrågor användes sedan för att definiera 

målgruppen: ”Har du fullgjort minst nio terminer av läkarutbildningen?” där svar ja krävdes, 



”Har du erhållit läkarexamen/fått ut examensbevis?” där svar nej krävdes, samt ” Har du arbetat 

som underläkare (ej läkarassistent eller annan typ av tjänst) under sommaren 2017?” där svar 

ja krävdes. 

 

 

Svarsfrekvens 
Av de som fick enkäten via mail var det 453 som påbörjade enkäten och svarade på de tre 

kontrollfrågorna enligt ovan. Av dessa uppgav 438 respondenter - 270 kvinnor och 168 män - 

en löneuppgift. 405 av dem angav att de hade arbetat i landstinget, 27 angav att de arbetat privat. 

6 respondenter angav att de arbetat utomlands. 13 angav att de hade varit timanställda och en 

angav att hen hade varit deltidsanställd. 

 

Det är svårt att bedöma svarsfrekvensen för årets enkät. Målgruppens storlek är okänd, eftersom 

vi inte vet hur antalet underläkartjänster varierar från år till år, och enkäten skickades till många 

fler än dessa 

. 

Förra året, 2016, uppskattades svarsfrekvensen till 52%. Det är ca 7% fler giltiga svar än förra 

året, dvs en ökning med 3,5% av den antagna målgruppen. Med antagandet att antalet 

underläkartjänster har ökat i samma takt som antalet läkartjänster i Sverige, med 2 - 3%, ger 

detta en svarsfrekvens på 54%. Svarsfrekvensen uppskattades till 57% 2015.  

 

 

Val av metod 
Löneenkäten ger en möjlighet att samla in och analysera löner från målgruppen som inte finns 

i den partsgemensamma lönestatistiken. Vi är dock medvetna om att enkät som metod alltid 

innehåller felkällor. Det finns ett bortfall, vars effekt är okänd och risk för t ex minnesfel och 

feltolkningar av begrepp. För att försöka motverka detta genomfördes tester, s.k. kognitiva 

intervjuer, när enkäten utformades 2014. Genom intervjuerna var det möjligt att undersöka i 

vilken mån frågor och begrepp tolkades som det var tänkt. 

 

Respondenterna hade också möjlighet att kommentera enkäten i den faktiska undersökningen. 

Svaren tyder på att enkäten var lätt att fylla i och att frågorna upplevts som okomplicerade och 

enkla att besvara. Sett till svaren jämfört med tidigare enkäter finns få ”märkliga” resultat när 

det gäller frågorna om lön. De flesta inrapporterade löner ligger i spannet för vad som kan 

förväntas vara rimligt. 

 

 

Lönernas fördelning i hela landet, inom landstinget  
Antal Medel 10:e 

percentil 

Lägre 

kvartil 

Median Övre 

kvartil 

90:e 

percentil 

Kvinnor 249 26 280 22 600 24 500 26 500 28 000 29 000 

Män 156 26 552 23 500 24 500 26 750 28 500 29 400 

Totalt 405 26 385 23 000 24 500 26 500 28 000 29 100 

Föregående år 
 

26 264 23 400 24 500 26 500 28 000 28 900 

Förändring 
 

0,46% -1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 

 



Förändringen i medellön är 0,46% från året innan, en ökning med 121 kr. Lönespridningen har 

ökat något, de lägsta lönerna har minskat och de högsta har ökat. Den 10:e percentilen har en 

lön på 23 000 kr och den 90:e har en lön på 29 100 kr. 

 

 

”Lådorna” rymmer 50 % av lönerna. De löner som ligger ovanför eller nedanför representerar 

den lägre och övre kvartilen.   



Löner per landsting 

Radetiketter Antal 

svar 

2017 

Medellön 

2017 

Medellön 

2016 

Blekinge 11 27 455 27 278 

Dalarna 12 28 075 28 473 

Gävleborg 10 29 246 28 500 

Halland 9 27 500 26 477 

Jämtland Härjedalen 9 27 167 26 567 

Jönköping 16 24 969 24 667 

Kalmar 8 26 975 25 683 

Kronoberg 11 25 045 25 406 

Norrbotten 18 29 667 29 158 

Region Gotland 2 
 

27 123 

Region Skåne 46 23 476 23 708 

Stockholm 57 27 457 27 459 

Södermanland 12 27 183 27 200 

Uppsala 13 23 913 23 811 

Värmland 12 28 792 28 250 

Västerbotten 36 28 472 27 918 

Västernorrland 22 27 905 28 336 

Västmanland 7 27 957 27 583 

Västra Götalandsregion 51 23 940 24 036 

Örebro 25 25 320 25 273 

Östergötland 18 25 889 25 635 

 

Vid färre än 5 respondenter/landsting rapporteras ingen medellön. 

 

Enkätresultaten per landsting bör tolkas med stor försiktighet. För enskilda landsting blir 

grupperna av svarspersoner mycket små att resultaten blir osäkra. Bortfallet för varje landsting 

är inte känt. Detta gäller särskilt vid jämförelser mellan åren där små belopp kan göra stor 

skillnad. 

 

Skåne, Västra Götaland och Uppsala har de lägsta medellönerna, Norrlandslänen har de högsta 

medellönerna. 

 

 



Lönerna i privat sektor 
27 respondenter har angivit att de har arbetat inom privat sektor. 26 av dem har angivit att de 

har arbetat i Stockholm. Medellön för de som arbetat inom privat sektor är 28 992 kr, efter 

borttagande av extremvärden. Jämfört med medellön för samtliga landstingsanställda – 26 385 

– är skillnaden 2 607 kr. Jämfört med de som arbetat inom Stockholms läns landsting, där 

medellönen är 27 457 kr, är skillnaden 1 535 kr. 

 

 

Deltids- och timanställda, anställda i utlandet 
Dessa grupper utgjorde en väldigt liten del av urvalet. Endast en hade haft en deltidstjänst.  

 

13 svarspersoner uppgav att de arbetade för timlön. Omräknat till heltid, och med borttagande 

av extremvärden, har dessa en medellön på 26 743 kr (timlönen x 165). 

 

Endast fem personer hade arbetat utomlands, men de som gjorde det hade en betydligt högre 

lön än övriga, medellönen var 36 800 kr.  

 

 

Övriga frågor 

 

 

6% svarade att de upplevde att de hade möjlighet att påverka sin lön, 87% svarade att de inte 

hade det. Denna siffra visar en marginell förändring från föregående år, andelen som svarade 

nej var 85 % 2016 och 88 % 2015. 
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67% upplevde att de att de alltid hade en mer erfaren läkare att fråga vid behov. De två 

föregående åren var andelen 71%.  

 

 

 

 

Svarspersonerna fick frågan om det förekom jourtjänstgöring. De som svarade ja (189 st) fick 

följdfrågan om de arbetat som ensam jourhavande läkare. På den svarade 50% att det inte 

förekom, 23 % att det förekom ibland, och 26 % att det förekom ofta. 2016 var det 56% och 

2015 var det ca 50% som angav att det inte förekom. 
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