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Bakgrund
I november 2021 skickade Läkarförbundet ut sin årliga centrala löneenkät som besvarades av fler än 
25 000 yrkesverksamma medlemmar. Efter begränsning i insamlingen, en effekt av pandemin, av 2020 
års lönenivåer med anledning av fördröjda lönerevisioner blev 2021 ett ”vanligt år” där samtliga lokalför-
eningar för kommun/region hann avsluta löneförhandlingar innan årets slut. Insamlingen av medlemssvar 
i löneenkäten avslutades januari 2022.

Löneenkäten syftar till att få kunskap om löneläget för våra medlemmar samt av löneöversynsarbetet 
lokalt. Inte minst är det en viktig kunskapskälla för våra medlemmar i lönedialog med arbetsgivaren. På 
ett centralt plan fungerar statistiken som en viktig komponent till förbundets avtals- och opinionsarbete. 

Avgränsning
Vi har valt att avgränsa oss till de frågor i löneenkäten som berör löneprocessen och löneöversynsarbetet. 
Inledningsvis ges en redogörelse av svarsresultatet för landets medlemmar på totalen och fördelning per 
sektorer. Därefter ges en uppskattning över respektive sektors löneutveckling under två års lönerevision 
(2019–2021). Den slutliga sammanfattning och analys syftar sedan till att ligga till grund för jämförelse 
av resultatet per respektive lokalförening. 

Då samtliga lokalföreningar hade avslutat löneöversynsprocessen (inom året 2021) för medlemmar inom 
kommun/region gav det möjlighet för medlemmen att inkomma till oss med uppdaterad ny lön innan 
enkäten stängdes. 

Sammanfattning
Fråga:  Är du nöjd med hur ditt lönesamtal har genomförts? 
Utav de medlemmar som svarat att de har haft lönesamtal är 50 % av landets medlemmar nöjda med sitt 
lönesamtal (något högre andel inom privat och statlig sektor) och 35 % är delvis nöjda. Siffrorna ligger 
på samma nivåer genomgående över alla sektorer.

Fråga:  Finns det fastställda lönekriterier på din arbetsplats? 
Fråga:  Anser du att lönekriterierna är tillräckligt tydliga? 
Det står tydligt inskrivet att ny lön ska motiveras utifrån tydliga lönekriterier i våra kollektivavtal inom 
kommun/region, privat och statlig sektor. Endast 41 % av våra medlemmar intygar att det finns fastställda 
lönekriterier, ett resultat som utmärker sig även för regionen och övriga sektorer. Medlemmar inom privat 
sektor ligger på låga 31 %. Dock är de som svarar nej/vet ej i majoritet med ca 60 % totalt sett. 

Av de 41 % som känner till lönekriterierna anser 60 % att lönekriterierna är tillräckligt tydliga för samtliga 
sektorer. Dock finns förbättringspotential för tydligare lönekriterier inom regionen, som ligger under snittet 
jämfört med övriga sektorer. 
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Lönekriterier syftar till att visa på hur arbetsinsatserna värderas och måste därför utgå från verksamheten. 
Det är viktigt att medlemmarna görs delaktiga i utformning av dessa kriterier till exempel via samverkan 
med lokalföreningar och arbetsgivare. I Löneavtal (HÖK 20), bilaga 6 framgår: ”Individuell lönesättning 
i allmänhet och Löneavtalet i synnerhet förutsätter att samtal förs med arbetstagare om uppställda mål, 
resultat och koppling till lön. Likaså att verksamhetsmålen är diskuterade i organisationen och bland 
medarbetarna”. I samband med den årliga lönerevisionen bör därför de fackliga ombuden gå igenom de 
lokala lönekriterierna och föra en dialog med arbetsgivaren om lönekriteriernas tydlighet och kännedom.

Fråga:  Var du i kontakt med din lokalförening/förtroendevald inför ditt   
 lönesamtal? 
Fråga:  Var du i kontakt med lokalförening/förtroendevald efter ditt lönesamtal?
84 % av våra medlemmar anger att de har begränsad eller ingen kontakt med lokalföreningen inför 
lönerevisionen, detta gäller samtliga sektorer. Oavsett vilken modell som tillämpas vid löneöversyn upp-
manar vi varje lokalförening att i större utsträckning inbjuda till dialog med medlemmen i syfte att tillvarata 
medlemmarnas intressen inför lönerevision. 

94 % av våra medlemmar uppger likaså att de hade begränsad eller ingen kontakt med lokalföreningen/ 
förtroendevald efter sitt senaste lönesamtal. Siffran ligger på över 94 % genomgripande över alla sekto-
rer. Att uppmuntra till dialog mellan lokalförening och medlem även efter löneöversyn, oavsett modell, är 
även här av vikt för att utvärdera medlemmars uppfattning efter genomförd löneöversyn och eventuella 
synpunkter till förbättring inför nästkommande förhandlingstillfälle. 

Fråga:  Har du omfattats av lönerevision under din föräldraledighet eller  
 sjukskrivning?
Fråga:  Har du erbjudits lönesamtal under din föräldraledighet eller    
 sjukskrivning?
54 % (en ökning från föregående år) av medlemmarna anger att de omfattats av lönerevisionen under 
sin sjuk- och föräldraledighet och samtidigt uppger 35 % att de inte vet/ej relevant. För privat och statlig 
sektor ligger nivån på 45 % medan för kommun så landar siffran på strax under 40 %. Region ligger i 
täten med 55 % vilket är glädjande siffror jämfört med föregående år när siffran låg på under 40 %.

31 % (en ökning från föregående år) av de medlemmar som varit sjuk- eller föräldralediga och omfattats 
av lönerevisionen, har även blivit erbjudna lönesamtal. En ökning från tidigare års enkätresultat. I Löne-
avtal (HÖK 20), bilaga 6 framgår att ”det är naturligt att i lönebildningsprocessen också uppmärksamma 
arbetstagare som är frånvarande på grund av sjuk- eller föräldraledighet”. Oavsett vilken modell som 
tillämpas inför löneöversyn ska varje lokalförening uppmärksamma arbetsgivaren på dessa grupper.Det 
är även tydligt inskrivet i kollektivavtalet för privat och statlig sektor. 
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Individuell löneutveckling 
Statistiken bygger på medlemmars inrapporterade löner per november 2021 genom utskick av löneen-
käten. Den individuella löneutvecklingen (2019-2021) redovisas över en tvåårsperiod. Att enbart jämföra 
2020–2021 skulle innebära att vi inte skulle få fram en korrekt bild av löneutvecklingen. Detta med an-
ledning av fördröjning i lönerevisionsprocessen 2020 där inte alla medlemmar fick löneförhöjning eller 
inte hade hunnit få sin nya lön då enkäten skickades ut. 

Resultatet redovisas utifrån: befattningskategori (AID-kod) och kön.

Löneutveckling kommun/region: Läkare som grupp nådde upp till en individuell löneutveckling på 
6,10 %, under två år, vilket ger en indikation på ett genomsnitt på ca 3 % för åren 2019–2020 respektive 
2020–2021. De befattningskategorier som på ett nationellt plan ligger bäst till i löneutveckling landar på 
följande utfall: AT-läkare 11%, Specialistläkare (med L ansvar bakjour) 7,30 % och ST-läkare 7,10 %.

Löneutveckling privat sektor: Läkare som grupp nådde upp till en individuell löneutveckling på 6,80 %, 
uppskattat under två år, vilket ger en indikation på ett genomsnitt på ca 3,4 % för åren 2019–2020 respek-
tive 2020–2021. De befattningskategorier där vi har flest medlemmar landar på följande utfall: ST-läkare 
7,20 % och Specialistläkare 5,90 %.

Löneutveckling statlig sektor: Läkare som grupp nådde upp till en individuell löneutveckling på 5,70 % 
(lägre än övriga sektorer) uppskattat under två år, vilket ger en indikation på ett genomsnitt på ca 2,85 % 
för åren 2019–2020 respektive 2020–2021. De befattningskategorier där vi har flest medlemmar landar 
på följande utfall: Professor/Överläkare 6,7 % och Universitetslektor/Överläkare 5,40 %.

Löneutvecklingen kön, samtliga sektorer: Den sammantagna bilden är att kvinnliga läkare, oavsett 
sektor, får en lägre lön (sett till medellönen) jämfört med sina manliga kollegor i samma befattning. 
Löneutvecklingen ser bäst ut för kvinnor inom privat sektor (7,70 %) och sämst utveckling inom statlig 
sektor (3,90 %). I kommun/region ligger kvinnors löneutveckling siffran parallellt med männens löneut-
veckling (6,10 %)

Sammantaget är att alla kvinnor i snitt (oavsett befattningskategori) har en lägre månadslön jämfört med 
sina manliga kollegor. Kvinnor har en parallell löneutveckling fram till AT-tjänstgöring men får därefter 
en sämre löneutveckling när de kliver på som ST-läkare. Där ser vi en ”utdragen löneutveckling” då 
många av våra medlemmar under dessa år är föräldralediga under sin karriär. Sett till lönespridning och 
kön inom region/kommun så bidrar den till att kvinnors löner inte ”hinner ikapp” männens löner under 
resterande år i karriären.

Då vår statistik inte går att bryta ner på lokal nivå för privat och statlig sektor så har vi inte möjlighet att 
redovisa denna statistik på lokal nivå i analysrapporten.
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Analys och slutsats
Majoriteten av de som har erbjudits lönesamtal säger sig vara nöjda med hur lönesamtalet genomförts. 
Cirka 40 % (jämfört med 36 % 2020) känner till att det finns fastställda lönekriterier inom verksamheten 
och majoriteten inom samma svarsgrupp anser dem vara tillräckligt tydliga.   

Genom att öka dialogen mellan medlemmen och lokalföreningen före och efter löneöversynsarbetet i 
ovan frågor får vi också möjlighet att påverka arbetsgivaren i att det ska finnas fastställda och tydliga 
lönekriterier inom samtliga sektorer inför kommande lönerevisioner. Det ska samtidigt vara en självklarhet 
att alla läkare, oavsett sjukskrivna eller föräldralediga, ska omfattas av den årliga lönerevisionen vilket 
även framgår tydligt i kollektivavtalet för respektive sektor.

Läkarförbundet tillsatte 2021 en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett lönepolitiskt program ”LÖP” i 
syfte att ”stödja en förbättrad löneutveckling och en ökad köpkraft för yrkeskåren”. Projektet har fem mål:

 ჿ Ett tydligt lönestrategiskt program

 ჿ En entydig bild över sin politik kring lönebildning

 ჿ Medlemmarna ska veta hur löneprocessen går till

 ჿ Det ska finnas en lättillgänglig och användningsbar central lönestatistik

 ჿ En sammanställning av både negativa och positiva delar i de centrala kollektivavtalens löneavtal ska 
formuleras och utgöra grunden för att förbereda kommande avtalsrörelse

Löneenkätens resultat och medlemmars lönestatistik ligger till grund för det för det fortsatta arbetet med 
att öka köpkraften för yrkeskåren. Projektet planeras pågå till och med 2031.

Övrigt
Studenter, pensionärer och industriläkare har fått egna separata rapporter och omfattas därför inte av 
denna analysrapport. Aktuell lönestatistik finns tillgänglig på Saco Lönesök via www.lakarforbundet.se/lon. 
Saco Lönesök finns även som mobilanpassad version.

Med vänlig hälsning

Hanna Widegren
Central Ombudsman, Arbetsliv och juridik

Evy Berglund
Statistiker, extern konsult
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Har du omfattats av lönerevision under din 
föräldraledighet eller sjukskrivning?  

Total Region Kommun Stat Privat Vet ej

Ja 52% 51% 0% 0% 56% 0%
Nej 11% 11% 0% 0% 11% 0%
Vet ej/ Ej 
relevant 37% 38% 0% 0% 33% 0%

Procent 100% 100% 0% 0% 100% 0%
Antal 83 74 0 0 9 0

Har du erbjudits lönesamtal under din föräldra-
ledighet eller sjukskrivning?  

Total Region Kommun Stat Privat Vet ej

Ja 33% 33% 0% 0% 33% 0%
Nej 42% 43% 0% 0% 33% 0%
Vet ej 25% 24% 0% 0% 33% 0%
Procent 100% 100% 0% 0% 100% 0%
Antal 81 72 0 0 9 0

Lokalt resultat
Nedan följer löneenkätens svarsresultat i detalj för den lokala föreningen. Jämförelseresultat på nationell 
nivå återges i inledningen av denna rapport. 

Fråga:

Fråga:

Nej

Nej

Ja

Ja

     Vet ej / 
Ej rele-

vant

Vet ej
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Är du nöjd med hur ditt lönesamtal har genomförts? 

Total Region Kommun Stat Privat Vet ej

Ja 44% 42% 100% 50% 68% 0%
Delvis 37% 38% 0% 0% 32% 0%
Nej 19% 20% 0% 50% 0% 0%
Har inte 
genomfört 
lönesamtal

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Procent 100% 100% 100% 100% 100% 0%
Antal 348 320 1 2 25 0

Finns det fastställda lönekriterier på din arbetsplats?  

Total Region Kommun Stat Privat Vet ej

Ja 45% 46% 0% 67% 38% 0%
Nej 22% 20% 33% 33% 41% 0%
Vet ej 33% 34% 67% 0% 22% 0%
Procent 100% 100% 100% 100% 100% 0%
Antal 554 511 3 3 37 0

Anser du att lönekriterierna är tillräckligt tydliga?  

Total Region Kommun Stat Privat Vet ej

Ja 57% 56% 0% 100% 71% 0%
Nej 43% 44% 0% 0% 29% 0%
Procent 100% 100% 0% 100% 100% 0%
Antal 251 235 0 2 14 0

Nej

Nej

Nej
Ja

Ja

Ja

Fråga:

Fråga:

Fråga:

Delvis

Vet ej
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Var du i kontakt med din lokalförening/förtroende-
vald inför ditt lönesamtal?  

Total Region Kommun Stat Privat Vet ej

Ja 7% 7% 0% 50% 4% 0%
Nej 86% 86% 100% 50% 96% 0%
Jag är själv 
förtroende-
vald

6% 7% 0% 0% 0% 0%

Ej relevant 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Procent 100% 100% 100% 100% 100% 0%
Antal 336 309 1 2 24 0

Var du i kontakt med lokalförening/förtroendevald 
efter ditt lönesamtal? 

Total Region Kommun Stat Privat Vet ej

Ja 4% 4% 0% 0% 4% 0%
Nej 95% 95% 100% 100% 96% 0%
Ej relevant 1% 1% 0% 0% 0% 0%
Procent 100% 100% 100% 100% 100% 0%
Antal 316 289 1 2 24 0

Fråga:

Fråga:

Nej

Ja

Nej

Ej relevant

Jag är själv 
förtroendevald

Ja
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Arbetsmarknadssektor Region/Kommun

Tabell 1. Löneläget 2021 per befattning och kön

Befattning Antal Medellön 10-perc Median 90-perc Lönesprid-
ning P90/P10

Medel-
ålder

AT-läkare 36 36 478 33 700 35 800 40 100 1,19 30
Chefsläkare 2 - - - - - -
Distriktsläkare 32 82 012 74 350 79 750 90 993 1,22 44
Distriktsläkare m ansvar F 
uttalat forskn. ansvar

3 88 467 - - - - 54

Distriktsläkare m ansvar L 
bakjour, med. ansvarsomr 

22 87 313 80 396 86 736 97 000 1,21 48

Ej leg läkare, vikarie m.m. 14 34 036 33 000 33 800 36 500 1,11 29
Leg läkare, vikarie m.m. 8 46 913 - 48 550 - - 31
Läkare/chef 1:a linjen 7 91 871 - 90 500 - - 49
Läkare/chef direkt underställd 
nämnd/styrelse 

1 - - - - - -

Läkare/chef på mellannivå 21 104 098 89 400 101 600 117 500 1,31 51
Medicinsk rådgivare 1 - - - - - -
ST-läkare 138 50 223 44 400 48 765 59 800 1,35 33
Specialistläkare 47 71 128 64 250 69 700 80 700 1,26 38
Specialistläkare m ansvar F 
uttalat forskn. ansvar

1 - - - - - -

Specialistläkare m ansvar L 
bakjour, med. ansvarsomr

9 71 658 - 70 500 - - 40

Överläkare 64 86 604 76 000 84 350 98 600 1,30 51
Överläkare m ansvar F uttalat 
forskn. ansvar

7 103 657 - 94 000 - - 54

Överläkare m ansvar L 
bakjour, med. ansvarsomr 

92 89 350 79 500 87 950 102 700 1,29 49

Samtliga 519 70 836 41 500 75 000 98 600 2,38 42

Kön Antal Medellön 10-perc Median 90-perc Lönesprid-
ning P90/P10

Medel-
ålder

Kvinnor 273 67 354 36 500 70 600 91 900 2,52 41
Män 246 74 701 44 400 80 000 101 700 2,29 43
Samtliga 519 70 836 41 500 75 000 98 600 2,38 42
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Tabell 2. Löneutveckling för identiska individer med samma befattning 2019-2021 
per befattning och kön

Befattning
2019 2021 Löneutveckling

Antal Medellön Antal Medellön 2019/2021
AT-läkare 1 . 1 . .
Chefsläkare 2 . 2 . .
Distriktsläkare 12 77 448 12 81 207 4,90%
Distriktsläkare m ansvar L bakjour, 
med. ansvarsomr 

3 90 250 3 87 418 -3,10%

Läkare/chef 1:a linjen 3 88 083 3 97 100 10,20%
Läkare/chef på mellannivå 11 104 525 11 103 886 -0,60%
ST-läkare 47 48 701 47 51 660 6,10%
Specialistläkare 10 65 506 10 68 876 5,10%
Överläkare 13 78 523 13 81 960 4,40%
Överläkare m ansvar L bakjour, med. 
ansvarsomr 

32 86 875 32 89 219 2,70%

Samtliga 134 71 825 134 74 238 3,40%

Kön
2019 2021 Löneutveckling

Antal Medellön Antal Medellön 2019/2021
Kvinnor 73 69 091 73 72 406 4,80%
Män 61 75 098 61 76 430 1,80%
Samtliga 134 71 825 134 74 238 3,40%
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10:e percentil       Undre kvartil           Median        Medel              Övre kvartil       90:e percentil

Lägsta lön Högsta lön

AT läkare

ST läkare

Specialistläkare

Distriktsläkare

Överläkare

Kvinnor  Män

Diagram. Lönespridning 2021 per befattning och kön

Figur 1. Boxplot över lönefördelningen.
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Bilaga 1. Olika sätt att redovisa lön.

Bakgrund 
De grundläggande principerna för lönebildning är att lönen ska vara individuell och differentierad och baseras på 
prestation och resultat i relation till uppsatta mål. Formuleringar kring detta finns att hitta i samtliga löneavtal som 
förbundet tecknat. Huruvida lönen är individuellt satt kan analyseras till del genom tydlig lönespridning. 

I Löneavtalet (HÖK 20) i region och kommunsektorn finns detta formulerat som ”Förslagen om ny lön utformas 
med beaktande av en ökad lönespridnings betydelse för goda resultat och ska ha sin grund i väl kända kriterier”.

Medellön 
De flesta lönestatistiska presentationer innehåller medelvärdet av lön som benämns medellön. Det är ett så kallat 
genomsnittsmått och beräknas som summan av alla löner dividerad med antalet. 

Medianlön 
Som framgår av definitionen ovan ligger medianlönen exakt i mitten om man sorterar alla löner från lägsta till 
högsta. Medianen är väldigt användbar när man tror att det finns avvikande löner, särskilt i små grupper. Värdet 
på medellönen påverkas då det finns några väldigt höga eller väldigt låga löner Medianlönen ligger alltid i mitten. 
För beräkningar av löneutvecklingstal används emellertid alltid medellön.

Percentiler 
Varje population kan delas in i mindre grupper. Begreppet percentil är ofta förekommande i statistiska redovis-
ningar. En percentil motsvarar då en hundradel av populationen. Redovisning med hjälp av percentiler använder 
rangordning efter en faktor, till exempel lön. Om man har en population bestående av medlemmar med olika löner 
kan man rangordna dem från personen med lägsta lönen till den med den högsta. Sedan delar man in populationen 
i olika grupper beroende av olika lönenivåer. 

De vanligaste måtten är: 
- 10:e percentil (P10) – bara 10 % av lönerna i en population är lägre (eller lika med) lönevärdet som motsvarar 
den 10:e percentilen. Det innebär att 10 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 10:e percentilen och att 
90 % tjänar mer. 

- 90:e percentil (P90) – hela 90 % av lönerna i en population är lägre (eller lika med) lönevärdet som motsvarar 
den 90:e percentilen. Det innebär att 90 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 90:e percentilen och att 
10 % tjänar mer. 

Lönespridning
Förutom att titta på en mittpunkt av lönefördelningen, medelvärde eller median, är det intressant att se hur mycket 
lönerna skiljer sig åt mellan de lägsta och de högsta, det vill säga om de är samlade kring mittpunkten eller utspridda. 
Lönespridning kan mätas på flera sätt och med olika mått. Vi använder oss av den så kallade P90/P10-kvoten, som 
helt enkelt utgörs av kvoten mellan löner högt upp och långt ner i fördelningen. Ett sätt är att jämföra bruttolönerna 
för den tiondel som tjänar mest med den tiondel som tjänar minst, den så kallade P90/P10-kvoten. 

Löneutveckling för identiska individer 
Ett sätt att eliminera struktureffekter är att i populationen bara inkludera de individer som jobbade vid båda tid-
punkterna, så kallade identiska individer. Löner för nyanställda och för personer som slutat på arbetsplatsen tas 
bort när löneutvecklingstalen beräknas. Med ”identiska” kan dessutom menas personer som jobbar inom samma 
organisation och/eller har samma befattning vid båda tidpunkterna. Man kan även bygga en rad av löneutvecklingstal 
till exempel för en arbetsmarknadssektor. Man börjar med att först ta fram löneutvecklingen för identiska individer 
som jobbar inom samma sektor båda åren, därefter för identiska individer som jobbar inom samma sektor och 
på samma företag/organisation och sedan för identiska individer som jobbar inom samma sektor och på samma 
företag/organisation och med samma befattning.


