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1. Inledning 
 

I februari 2014 publicerade SYLF rapporten ”Upplevd diskriminering i underläkarkåren 2013”. I rapporten, som 

byggde från enkätsvar från cirka 2500 underläkare, visade vi att en av tre underläkare upplevt sig diskriminerad 

på någon grund under sin tjänstgöring. Vi kunde också konstatera att förekomsten av upplevd diskriminering var 

högst på grunderna kön, ålder och etnisk tillhörighet, samt att diskrimineringsgrunder ofta samverkar och 

förstärker varandra.  

 

Att minska förekomsten av diskriminering bland underläkare är av högsta betydelse, då de underläkare som upplevt 

sig diskriminerade tappar i yrkesengagemang under karriärens gång, och även överväger att byta yrke eller speci-

alitet i markant högre utsträckning än de som inte upplevt diskriminering. Bristerna i underläkarnas arbetsmiljö 

riskerar alltså att försämra både tillgången till, och kvaliteten på, den vård vi erbjuder. 

 

För att kunna arbeta effektivt mot diskriminering räcker det inte med kunskap om diskrimineringens förekomst – det 

behövs också information om och förståelse för vilket uttryck den upplevda diskriminering tar sig, var den uppstår, 

hur de som drabbas hanterar sina upplevelser och varför. För att bidra till arbetet mot diskriminering har SYLF 

genomfört en fördjupad undersökning där vi försöker svara på dessa frågor. 
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Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare från läkarexamen fram till färdiga specialister. 

Med cirka 9 500 medlemmar är SYLF den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. SYLF arbetar 

med förhandlings-, utbildnings-, arbetsmarknads-, arbetsmiljö- och sjukvårdspolitiska frågor. 



1.1 Data 

 

Den här rapporten bygger på data från två enkätundersökningar: SYLF:s AT-ranking 2014, samt SYLF:s ST-enkät 

2014.1 Båda enkäterna riktar sig till underläkare, det vill säga läkare som befinner sig mellan läkarexamen och 

specialistläkarkompetens, den yrkesgrupp SYLF organiserar. Den förstnämnda enkäten riktar sig till läkare som gör 

allmäntjänstgöring (AT) eller arbetar kliniskt innan AT. Den sistnämnda enkäten riktar sig till läkare som fullgjort AT 

och därigenom blivit legitimerade. Dessa gör antingen specialiseringstjänstgöring (ST) eller arbetar kliniskt innan 

ST. Samtliga mottagare av respektive enkät har tagits fram ur Sveriges läkarförbunds medlemsregister. 

 

Båda enkäterna ovan administreras regelbundet och omfattar en rad områden som rör underläkares 

anställningsvillkor, arbetsmiljö, och yrkesengagemang. 2013 var första året som båda enkäterna innehöll frågor om 

diskriminering. Förekomsten av diskriminering är svår att mäta. Dels är det känsligt, och ofta direkt olämpligt, att 

fråga människor om deras sexuella läggning, religion eller andra diskrimineringsgrunder, och sedan registrera 

svaren – även om syftet är att motverka diskriminering. Dels skiljer sig kunskapen om och tolkningen av 

diskrimineringsbegreppet mellan människor. Även med god kunskap om vad diskriminering innebär är det som 

individ också ofta svårt att avgöra om man själv drabbats, då vi sällan vet hur våra kollegor behandlas i motsvarande 

situation.  

 

I de enkäter som den här rapporten bygger på har förekomsten av diskriminering undersökts genom frågan ”Har 

du någon gång under [din anställning]2 upplevt dig diskriminerad på grund av något av följande?” De svarande har 

sedan kunnat kryssa ”ja”, ”nej”, eller inget alternativ alls för var och en av de sju diskrimineringsgrunder som om-

fattas av diskrimineringslagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder. De svarande har också, oavsett om de kryssat i något 

svarsalternativ eller inte, haft möjlighet att lämna en fritextkommentar av valfri längd. 

 

Enkäterna mäter alltså inte den absoluta eller juridiska förekomsten av diskriminering, utan förekomsten av upplevd 

diskriminering. I praktiken är detta en av de mest effektiva och vanligt förekommande metoder vi har för att mäta 

diskriminering, och måttet används av bland andra Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Statistiska 

Centralbyrån.3 Av dem som utsätts för diskriminering är det bara en liten del som anmäler händelsen till DO. Av de 

fall som faktiskt anmäls går också få till domstol; de flesta ärenden förlikas istället internt mellan arbetsgivare och 

anställd.4 Att använda antalet anmälningar eller fällande domar som mått på förekomsten av diskriminering är där-

för, trots sitt sken av objektivitet, problematiskt. Särskilt då alla som diskriminerats inte är lika benägna att anmäla 

händelsen, beroende på faktorer som tilltro till rättsväsendet, socialt stöd och kännedom om juridiska rättigheter. 

Där ett juridiskt mått riskerar att producera ett stort mörkertal, i vilket särskilt utsatta individer är överrepresenterade, 

fångar ett mått baserat på individens egen upplevelse upp även de som inte vågar eller vet hur de ska anmäla. 

Självrapporterad diskriminering har också möjlighet att fånga både diskriminering som är synlig och dold för omgiv-

ningen, och sådan som är medveten och omedveten.5 

 

Även om forskare är förhållandevis överens om att självrapportering är ett av de bästa sätten att mäta diskriminering 

är mätandet självklart komplext, och det finns en risk att de svarande både under- och överskattar sina upplevelser. 

Överskattning kan bland annat bero på feltolkning av handlingar som kränkningar, eller att man blivit kränkt på 

grund av faktorer som inte omfattas av diskrimineringslagen. Underskattning kan i sin tur bero på att de svarande 

inte vill se sig själva som offer,6 eller förknippade med den lägre samhälleliga status och sämre levnadsförhållanden 

som diskriminerade grupper ofta associeras med.7 Underskattningen kan också bero på att den svarande är så van 

vid diskrimineringen att hen inte längre reflekterar över den, eller att den svarande aktivt undviker situationer där 

diskriminering uppstår. Det finns också diskriminering den svarande definitionsmässigt har begränsad kännedom 

om, som exempelvis att inte tilldelas en viss tjänst.  Slutsatsen i tidigare svenska statliga undersökningar av diskri-

minering är att ”underskattningen sannolikt är större än överskattningen”.8 

                                                           
1 SYLF:s AT-ranking är en webbenkät. 2014 års enkät skickades ut 16 april 2014 och stängdes 22 maj 2014. Däremellan 
skickades tre e-postpåminnelser. SYLF:s ST-enkät är också webbaserad, skickades ut 22 april 2014 och stängdes 28 maj 2014. 
Däremellan skickades tre e-postpåminnelser. Adresser hämtades för båda enkäterna ur Läkarförbundets medlemsregister. 
2 Vilken anställning som åsyftas är specificerad i de respektive enkäterna: examinerad läkare innan AT, AT, legitimerad läkare 
innan ST, eller ST. I AT-rankingen lyder följaktligen frågan ”Har du någon gång under AT upplevt dig diskriminerad på grund av 
något av följande..?”  
3 Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering 2006:66; Krieger 2000. 
4 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 2006:19–23; Folkhälsoinstitutet 2006:19. 
5 Folkhälsoinstitutet 2006:23 
6 Lange 2000 
7 Folkhälsoinstitutet 2005 
8 Folkhälsoinstitutet 2006:21 



  

Det finns också studier som visat att utbildningsnivå, till skillnad från exempelvis ålder eller härkomst, är en faktor 

med inflytande över hur individer upplever diskriminering. Då vår undersökning riktar sig specifikt mot underläkare, 

med en mycket homogen utbildningsnivå jämfört med befolkningen i stort, innebär detta en relativt mindre risk för 

att skillnader i uppfattningen om vad som utgör diskriminering ska driva skillnader i resultat mellan olika grupper av 

svarande.9 

 

Slutligen anser vi också att individens upplevelse är viktig i sig själv, och har stor betydelse både för inlärning, 

engagemang och utveckling som läkare, samt förmåga att erbjuda jämlik vård till alla patienter.  Resultaten av vår 

undersökning har således ett stort egenvärde, men används också med fördel i kombination med resultaten från 

andra typer av diskrimineringsmätningar. 

 

I SYLF:s AT-ranking har några av bakgrundsfrågorna varit obligatoriska. Exempel på dessa är frågan om 

anställningstyp samt frågan om vilket landsting/region läkaren arbetar. Resten av de frågor som ligger till grund för 

den här rapporten, inte minst frågan om upplevd diskriminering, har varit frivilliga att svara på. I ST-enkäten har 

samtliga frågor varit frivilliga att svara på. Detta innebär att andelen svarande kan variera något från en fråga till en 

annan. Ingen av de frågor som använts i den här rapporten har dock en svarsfrekvens som avviker mer än margi-

nellt från enkäten som helhet. I sammanställning och analys av resultaten har ingen form av viktning förekommit. 

När det i rapporten anges att underläkare har en viss upplevelse är det endast de personer som besvarat någon 

av enkäterna som avses.  

 

1.2 Urval 

 

Den förstnämnda enkäten, SYLF:s AT-ranking 2014, är en totalundersökning. Populationen är alla i Sverige 

verksamma, kliniskt arbetande, SYLF-medlemmar med e-postadress i Läkarförbundets medlemsregister som tagit 

läkarexamen före 1 december 2013, men vid enkättillfället ännu var olegitimerade eller erhöll läkarlegitimation så 

nyligen som efter 30 november 2013. Dessa uppgick vid urvalstillfället till 2415 personer, varav 1717 personer be-

svarade enkäten helt eller delvis. Detta ger en svarsfrekvens på 71 procent. 212 av de svarande uppgav att de inte 

påbörjat AT. Av dessa arbetade 194 kliniskt som läkare innan AT. 1390 personer uppgav att de gjorde AT eller hade 

avslutat AT och erhållit läkarlegitimation efter 30 november 2013. 25 personer svarade att de inte gjort eller kommer 

göra AT i Sverige, och de kvarvarande 90 personerna uppgav att de hade avslutat AT före 1 december 2013 eller 

att de inte arbetade kliniskt. Dessa 25 plus 90, samt de 18 som varken påbörjat AT eller arbetade kliniskt innan AT 

fördes direkt till slutet av enkäten. 

 

Den andra enkäten, SYLF:s ST-enkät 2014, är en urvalsundersökning bland de i Sverige verksamma, kliniskt 

arbetande, SYLF-medlemmar med e-postadress i Läkarförbundets medlemsregister som har erhållit legitimation 

men ännu inte uppnått specialistläkarkompetens. För att inte samma person skulle få båda enkäterna begränsades 

undersökningens population ytterligare till de medlemmar som legitimerats innan 1 december 2013. Dessa uppgick 

vid urvalstillfället till 6533 personer. Ur denna grupp valdes 3288 personer slumpvis ut med hjälp av ett icke-pro-

portionellt stratifierat urval på basis av landsting/region, med syfte att säkerställa resultatens tillförlitlighet för samt-

liga sjukvårdsregioner. Då säkra resultat kräver ett visst absolut antal svarande har alltså större procentuella urval 

gjorts från små landsting. Totalt besvarade 1925 personer enkäten helt eller delvis, vilket ger en svarsfrekvens på 

59 procent. Av de som svarat uppgav 1678 personer att de gör ST och 161 personer att de arbetar som legitimerade 

läkare innan ST. De resterande 86 personerna har uppgivit att de antingen är specialister eller inte arbetar kliniskt 

som läkare. Dessa har slussats till slutet av enkäten. 

 

Som framgår ovan har ett antal enkäter gått ut även till personer som i praktiken inte uppfyller urvalskriterierna för 

respektive enkät. Detta beror dels på att Läkarförbundets medlemsregister inte alltid är helt uppdaterat, dels på att 

registret inte innehåller detaljerad information om verksamhetssektor. Bland de som felaktigt mottagit enkäter finns 

läkare som redan legitimerats eller uppnått specialistkompetens i AT- respektive ST-enkäten, eller läkare som flyttat 

utomlands eller forskar prekliniskt, men inte heller anmält detta till medlemsregistret. Även läkare som arbetar i 

läkemedelsindustrin riskerar att ingå i denna grupp, då de inte kan identifieras i medlemsregistret. I de fall dessa 

personer ändå nås av och besvarar enkäten i fråga fångas de upp och sållas bort genom frågor om anställningstyp, 

-ort och -sektor. Risken är dock att dessa personer i högre utsträckning än andra antingen inte nås av enkäten, 

eller inte besvarar den, då innehållet trots allt inte riktar sig till dem. Detta förklarar sannolikt en del av bortfallet i 

svarsfrekvens.  

                                                           
9 Watson et. al. 2002:441. 



 

I bortfallet ingår även de som aktivt valt att spärra sin e-postadress från utskick som kommer från SYLF eller annan 

del av Sveriges läkarförbund, samt de som har en felaktig e-postadress och/eller felaktig postadress registrerad i 

medlemsregistret. Dessa har betraktas som externt bortfall och därmed ingått när svarsfrekvensen beräknats.  

 

1.3 Representativitet och pålitlighet  

 

Svarsfrekvenserna på 71 respektive 59 procent är mycket goda, då allt över 50 procent generellt anses vara 

mycket bra för enkätundersökningar.10 Nivåerna är särskilt höga i förhållande till jämförbara undersökningar. 

Exempelvis nådde Läkarförbundets undersökning om jämställt specialitetsval en svarsfrekvens på knappt 49 

procent,11 och undersökningens uppföljning 37 procent.12 De höga svarsfrekvenserna ger SYLF:s undersökning 

goda förutsättningar att producera mycket pålitliga resultat, förutsatt att det inte finns någon systematisk skevhet i 

det bortfall av enkätsvar som ändå kvarstår.  

 

Den stora majoriteten av bortfallet orsakades av felaktiga e-postadresser i Läkarförbundets medlemsregister. Detta 

är naturligtvis inte önskvärt, men heller inte ett allvarligt problem, eftersom personers benägenhet att byta och/eller 

uppdatera sin e-postadress inte kan antas ha ett systematiskt samband med hur de upplever sin arbetsmiljö. Det 

finns alltså ingen anledning att tro att denna del av bortfallet utgörs av en särskild grupp av underläkare, eller 

förvränger representativiteten i de svar som faktiskt erhållits. 

 

Vidare överensstämmer sammansättningen av våra svaranden mycket väl med sammansättningen av populat-

ionen som helhet både vad gäller kön och ålder. Av de totalt 1717 personer som besvarat SYLF:s AT-rankingenkät 

var 60 procent kvinnor och 40 procent män, vilket är samma fördelning som i den undersökta populationen som 

helhet. Både de svarandes och populations genomsnittliga födelseår var knappt 1983. De 1717 personerna som 

besvarat enkäten utgör sålunda ett för populationen representativt urval med avseende på kön och ålder. 

 

Av de 1925 personer som besvarade SYLF:s ST-enkät 2014 var 62,5 procent kvinnor och 37,5 procent män, att 

jämföra med 61 procent kvinnor och 39 procent män i urvalet som helhet. Genomsnittligt födelseår för de 

legitimerade läkarna som svarat på enkäten är drygt 1978 och för urvalet knappt 1979. De 3627 personer som 

besvarat någon av enkäterna utgör sålunda ett för den undersökta populationen representativt urval med avseende 

på kön och ålder. Då SYLF organiserar knappt 80 procent av de svenska underläkarna innebär detta i förlängningen 

att undersökningens resultat både kan betraktas som pålitligt och omfattandes en mycket stor del av den svenska 

underläkarkåren som helhet.  

 

1.4 Metod 

 

Insamlade data har analyserats genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa 

metoden har använts för att ge en uppfattning om den rena förekomsten av exempelvis olika former av, och 

reaktioner på, diskriminering. Detta är viktigt för att kunna värdera var behovet av förebyggande arbete mot 

diskriminering är som störst, och var insatser har potential att göra som mest nytta.  

 

Den kvalitativa metoden har använts för att ge analysen djup, och öka förståelsen för vad sifferunderlaget från den 

kvantitativa analysen egentligen innebär. Medan kvantitativ analys fångar en statisk ögonblicksbild kan den kvali-

tativa analysen fånga processer. Förståelse av dessa – hur diskriminering uppstår och verkar i ett sammanhang 

över tid – är också det av stor betydelse för att kunna utforma ett framgångsrikt förebyggande arbete mot diskrimi-

nering, så väl som stödinsatser för de som drabbas. 

 

Efter insamling har enkätsvaren på de flervalsfrågor som presenterats ovan sammanställts i frekvenstabeller, dels 

för populationen som helhet och dels för olika undergrupper inom populationen utifrån faktorer som exempelvis 

kön, examensland och karriärstadium. Fördelningen mellan olika svarsalternativ redovisas genomgående som 

procent av den aktuella populationens totala antal svar på den specifika frågan.13   

 

De svarandes fritextkommentarer har bearbetats genom kvalitativ innehållsanalys. Denna metod används här för 

att undersöka och förstå hur en grupp – i det här fallet underläkarna – själva förstår och beskriver sin psykosociala 

                                                           
10 Trost 2010:137. 
11 Sveriges läkarförbund 2008:4. 
12 Sveriges läkarförbund 2013:13. 
13 På frågor de svarande kunnat kryssa i ett obegränsat antal svarsalternativ innebär detta summan av alla ikryssade alternativ. 



arbetsmiljö, särskilt förekomsten av diskriminering. Utgångspunkten för kvalitativ innehållsanalys är en ambition att 

inte bara analysera det som direkt uttrycks i texten, till exempel genom att räkna antalet gånger ett visst ord 

förekommer, utan även textens implicita innehåll – vad de svarande faktiskt menar. Detta innebär i sin tur att 

databearbetning och tolkning sker parallellt.  

 

För att minska risken för att fritextsvaren tolkas utifrån rapportförfattarens förutfattade meningar har svaren inte 

analyserats utifrån förutbestämda hypoteser eller kategorier. Dessa har istället tillåtits framträda organiskt genom 

upprepad läsning. Samtliga fritextsvar har därför lästs igenom förutsättningslöst upprepade gånger. Efter denna 

genomläsning har fritextsvaren kategoriserats i övergripande teman utifrån de centrala budskap som framträder i 

svaren.  

 

Eftersom många fritextsvar är ganska långa kan ett och samma svar beröra många olika ämnen som i sin tur 

korresponderar till olika teman. Inom forskningen kallas dessa olika delar av ett samma fritextsvar för ”meningsbä-

rande enheter”. För att bevara svarens helhet, och därmed minska risken för feltolkningar, har fritextsvar med mer 

än en meningsbärande enhet sorterats under samtliga berörda teman, med tydlig märkning av vilken menings-

bärande enhet som legat till grund för varje kategorisering. Varje meningsbärande enhet har endast tillåtits korre-

spondera till ett tema. När samtliga fritextsvar relaterats till minst ett tema har svaren inom varje tema lästs igenom 

på nytt, och omvärderats i ljuset av varandra. Denna del av processen har dels syftat till att säkerställa att svaren 

inom ett visst tema verkligen ger uttryck för samma sak, dels att temana är fullständiga och ömsesidigt uteslutande. 

Här har vissa fritextsvar omsorterats till nya teman, och flera teman delats upp i två eller fler underteman. Sist i 

processen, när analysen av de svarandes fritextkommentarer är slutförd, har temana relaterats till flervalsfrågornas 

svarsalternativ. 

 

I den följande redovisningen används citat ur de svarandes fritextkommentarer för att illustrera, förankra och ge 

legitimitet åt den analys och de tolkningar som presenteras.  

 

1.5 Tidigare forskning 

 

Vad gäller diskrimineringens form och uttryck finns flera studier som visar att äldre personer,14 personer som lever 

i samkönade relationer,15 och framförallt personer med arabiska och/eller afrikanska namn diskrimineras vid 

rekrytering på den svenska arbetsmarknaden. I fråga om etnisk diskriminering drabbas män markant hårdare än 

kvinnor, och sorteras bort i högre utsträckning än de med svenska namn även när de har avsevärt bättre 

kvalifikationer än svenska sökande.16 Lönegapet mellan svensk- och utlandsfödda män är också avsevärt större 

än det mellan svensk- och utlandsfödda kvinnor.17  

 

När det kommer till mer subtila former av diskriminering, som nedsättande kommentarer och osynliggörande, är 

forskningen mycket mer begränsad, sannolikt på grund av att dessa upplevelser är svårare att mäta och belägga. 

En av de få sådana studier som finns på svenska förhållanden publicerades av DO så sent som i år, och 

baserades på en analys av de anmälningar som inkom till myndigheten första halvåret 2012 – 812 stycken. När 

anmälarnas berättelser undersöktes fann DO likheter mellan upplevelserna oavsett vilken arbetsgivare eller 

diskrimineringsgrund ärendet gällde. En gemensam nämnare var att diskrimineringen skedde genom en process, 

där flera olika händelser och situationer över tid, exempelvis social uteslutning, trakasserier och sämre 

löneutveckling, skapade individens upplevelse av diskriminering. Gemensamt för de flesta anmälningarna är 

också att anmälarna beskriver sina upplevelser av diskriminering som resultatet av strukturer, organisationskultur, 

normer och liknande, som även drabbar många andra personer återkommande, snarare än individorienterade. 18 

 

DO noterar att de diskriminerande processerna kan bestå både av dolda eller subtila handlingar och strukturer, som 

t.ex. osynliggörande och outtalade fördomar, och öppna och påtagliga dito, som till exempel tillsättningsbeslut och 

nedsättande kommentarer. Handlingarna och strukturerna i fråga kan i sin tur vara formaliserade, exempelvis i en 

arbetsbeskrivning, eller informella, som ett dåligt bemötande.19 

                                                           
14 Se t.ex. Ahmed et. al. 2011, Behrenz 2001 och Eriksson et. al. 2012. 
15 Se t.ex. Ahmed et. al. 2012 
16 Se t.ex. Bursell 2007, 2010, Carlsson & Rooth 2007. Arai & Villhelmsson 2001, Bethoui & Nergaard 2009.  Forskarna förklarar 
mäns större utsatthet med att fördomar om befolkningsgrupper med utländsk bakgrund ofta utgår från en outtalad manlig norm 
– i den negativa stereotypen av t.ex. en person med arabiskt ursprung tillskrivs hen ofta egenskaper som våldsam, auktoritär 
och kvinnoförtryckande – drag som associeras med män snarare än kvinnor. 
17 Bursell 2014:3 8f; Arai, Bursell & Nekby 2008: 17f. 
18 DO 2014:8ff, 15 
19 DO 2014:16. 



 

Sist men inte minst är det, på grund av diskrimineringens strukturella natur, i många fall svårt för anmälarna att 

peka ut någon tydligt ansvarig för diskrimineringen – exempelvis chefer, kollegor och formella bestämmelser 

samverkar. Alla dessa gemensamma nämnare gör att DO konstaterar att vi inte kan avfärda upplevelser av 

diskriminering som isolerade, individbundna företeelser. Följaktligen förstås uppkomsten av diskriminering bäst 

om den studeras som del av ett större socialt sammanhang – särskilt om man vill komma åt diskrimineringens 

orsaker och inte bara dess symptom.20 Det finns dock mycket få svenska studier av detta slag.21 

 

Ett stort antal studier visar att individer som upplever sig diskriminerade har sämre hälsa och lägre förtroende för 

medmänniskor och samhällsinstitutioner än de som saknar diskrimineringsupplevelse. I detta avseende spelar det 

alltså ingen roll om diskrimineringen är juridiskt fastställd.22 

 

Vad gäller reaktioner på diskriminering beskriver många anmälare att de utvecklar strategier för att hantera 

densamma, eller för att undvika att den upprepas eller förvärras.23 Dessa kan exempelvis bestå i att 

överkompensera och/eller överprestera för att få samma respekt och bemötande som andra, eller att anpassa sig 

till normen, t.ex. genom att inte berätta om sin sexuella läggning eller religiösa tro. Det kan också handla om att 

systematiskt undvika specifika situationer och personer t.ex. genom att aldrig köa till kaffeautomaten eller be om 

ledigt när en viss administratör jobbar, eller aktivt ta strid mot dem eller det som ger upphov till diskrimineringen. 

Samtliga av dessa strategier utom den sistnämnda innebär i sig ett osynliggörande av delar av den berörda 

individen i fråga,24 med negativa konsekvenser för individens hälsa, livsvillkor och möjligt till yrkesutveckling.25 

 

Kännedomen om diskrimineringslagen, och rättigheter och stödmöjligheter vid upplevd diskriminering i stort, under-

söktes av DO 2010 genom 92 djupintervjuer och 8 fokusgruppsdiskussioner med personer som upplevt sig diskri-

minerade på olika grunder. Undersökningen visade att de som utsatts för diskriminering generellt vet att diskrimi-

neringslagen finns, men att det råder mycket stor osäkerhet kring vad lagen egentligen innebär, hur man som individ 

kan nyttja den, och vart man kan vända sig för hjälp.26 Dessa resultat kan jämföras med Europabarometern, som 

visade att 47 procent av den svenska befolkningen som helhet år 2009 ansåg sig ha kunskap om sina rättigheter i 

händelse av diskriminering.27 Majoriteten av respondenterna i DO:s undersökning är skeptiska till att en anmälan 

kan leda till något gott, och diskuterar därför i första hand sina upplevelser med anhöriga, eller om de verkligen vill 

gå vidare med ärendet, möjligen facket.28  

 

2. Resultat 
 

Som utgångspunkt för vår fördjupade studie ville vi verifiera resultaten från ursprungsstudien våren 2014. Vi 

ställde därför samma fråga som den undersökningen baserades på – huruvida den svarande någon gång upplevt 

sig diskriminerad – en gång till.  

 

Tabell 1. Har du någon gång upplevt dig diskriminerad på grund av..? (Andel ja-svar i procent) 

 Totalt Män Kvinnor 

Kön 22,2 4,8 33,3 

Könsöverskridande identitet eller -uttryck 2,7 3,7 1,1 

Etnicitet 6,7 7,7 6,0 

Religion eller annan trosuppfattning 1,3 1,0 1,9 

Funktionshinder 0,4 0,4 0,4 

Sexuell läggning 0,6 0,6 0,7 

Ålder 14,4 5,8 19,9 

Någon grund 29,7 14,9 39,2 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

                                                           
20 DO 2014: 48f, 57, 122f. 
21 DO 2014:17. 
22 Se t.ex. Statens folkhälsoinstitut 2010 och Östberg et. al. 2014. 
23 Se t.ex. Acker 2006, Gustafsson 2008 och Atewologun 2011. 
24 DO 2010:24ff. 
25 Folkhälsoinstitutet 2006:22 
26 DO 2010:7ff 
27 Eurobarometer 2009:34 
28 DO 2010:17ff 



Resultaten från den upprepade undersökningen bekräftar de från den första. Precis som i den första 

undersökningen uppger 30 procent av de svarande att de någon gång upplevt sig diskriminerade på någon grund. 

I likhet med föregående undersökning är kön den vanligast förekommande diskrimineringsgrunden, följd av ålder 

och etnisk härkomst. Diskrimineringsgrunder som ung ålder och kvinnligt kön respektive icke-svensk etnisk 

härkomst och manligt kön samverkar och förstärker varandra i hög utsträckning även fortsatt.29  

 

2.1 Diskrimineringens form 

 

Vår första fördjupande fråga rörde hur de svarande upplever sig ha blivit diskriminerade. De svarande fick välja 

ett obegränsat antal av de femton svarsalternativen, och hade också möjlighet att både ange egna svarsalternativ 

och kommentera desamma. Undersökningen visar att mycket få av de svarande som upplevt diskriminering har 

upplevt sig diskriminerade endast på ett sätt. För de flesta som drabbats är diskrimineringsupplevelsen istället 

resultatet av flera olika uttryck för diskriminering, som antingen samverkat i en specifik situation eller upprepats 

och förstärkt varande över tid. Detta behöver inte tolkas som att vården är genomsyrad av diskriminering. Det 

tyder dock på att vården innehåller strukturer – så som beteendemönster, språkbruk, normer och stereotyper – 

som är diskriminerande, snarare än att diskrimineringen orsakas av enskilda individers oövertänkta kommentarer 

eller beteende en dålig dag. 

 

Undersökningen visar vidare att den diskriminering som underläkarna möter främst är informell och subtil, snarare 

än formell och konkretiserad. Det enskilt vanligaste uttrycket för diskriminering är att få ett generellt sämre 

bemötande än sina kollegor. Vad som läggs i begreppet dåligt bemötande är subjektivt, men från de svarandes 

fritextkommentarer framgår att det främst handlar om att inte inkluderas, uppmuntras och behandlas med samma 

respekt som andra på arbetsplatsen, och/eller att systematiskt misstros och avfärdas. Stora andelar svarande 

uppger även att de fått motta nedsättande kommentarer och/eller ovälkomna kommentarer om utseende, blivit 

osynliggjorda och/eller utfrysta. Andra informella och subtila uttryck för diskriminering är direkt relaterade till de 

svarandes yrkesutövning. Många svarande uppger exempelvis att de får sin kompetens ifrågasätt på oskälig 

grund, får mindre stöd och assistans än sina kollegor, eller får sämre handledning och schemaläggning. En 

svarande sammanfattar:  

 

”[Det] handlar inte så mycket om enskilda händelser som om synsätt, förväntningar och strukturer” 

 

Tabell 2. Hur upplever du att du blivit diskriminerad? (Andel av de som upplevt sig diskriminerade, procent) 

 Totalt Man Kvinna 

Jag fick ett sämre bemötande än mina kollegor 36,8 31,1 38,3 

Jag fick min kompetens ifrågasatt på oskälig grund 36,6 37,8 36,4 

Jag fick nedsättande kommentarer 35,2 32,1 35,9 

Jag fick mindre stöd och assistans än mina kollegor 21,9 16,6 23,3 

Jag fick lägre lön än mina kollegor 20,6 17,1 21,5 

Jag fick sämre handledning 17,6 17,6 17,6 

Jag fick ovälkomna kommentarer om utseende 14,3 10,4 15,4 

Jag blev osynliggjord/ingen notis togs om mig på arbetsplatsen 12,3 7,8 13,3 

Jag tilldelades mindre kvalificerade arbetsuppgifter än mina kollegor 11,8 10,4 12,0 

Jag fick sämre schema än mina kollegor 11,0 12,4 10,6 

Jag blev bortsorterad vid ansökan 10,1 18,7 8,1 

Annat 7,8 13,0 6,6 

Jag blev utfryst av mina arbetskamrater 3,8 4,7 3,6 

Jag kunde ej använda lokalerna pga. mitt funktionshinder 0,8 1,6 0,6 

Jag kunde ej ta del av samma info som mina kollegor pga. mitt funktionshinder 0,4 0,5 0,4 

Summa 241,1 231,6 243,5 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

Även mer formella och konkreta former av diskriminering, vid exempelvis rekrytering och lönesättning, 

förekommer i underläkarkåren. Formell och konkret diskriminering är dock relativt mindre vanlig än mer subtila 

former av diskriminering. De olika formerna av diskriminering sammanfaller också ofta. Många av de som 

                                                           
29 För en djupare diskussion och analys av de olika diskrimineringsgrundernas förekomst, se SYLF 2013. 



upplever sig lönediskriminerade eller bortsorterade vid jobbansökan uppger exempelvis att de även fått motta 

nedsättande kommentarer eller fått sin kompetens ifrågasättande på oskälig grund. Värt att notera är att de 

svarande generellt även upplever de mer formella formerna av diskriminering som svåra att mäta och bevisa – 

majoriteten av de drabbade upplever att de befinner sig i ett permanent underläge gentemot arbetsgivaren och 

avkrävs bevis av en kaliber som inte går att uppbringa för många av diskrimineringsformerna i fråga.   

 

2.1.1 Skillnader mellan grupper och diskrimineringsgrunder 

 

I vår ursprungliga rapport konstaterades att förekomsten av upplevd diskriminering varierade kraftigt mellan olika 

grupper, utifrån bland annat kön, examensland, ålder och medicinsk specialitet. Vad gäller diskrimineringens form 

är det istället de stora likheterna mellan de svarande som är slående. Subtil och informell diskriminering, 

dominerar således oavsett de svarandes personliga karaktäristik eller diskrimineringsgrund.30  

 

De skillnader mellan underläkargrupper som trots allt finns handlar till stor del om olika förväntningar på män och 

framförallt unga kvinnor, samt svenska läkare respektive läkare med utländsk bakgrund. Unga kvinnliga 

underläkare förväntas i högre utsträckning utföra omvårdande uppgifter som egentligen inte ingår i 

arbetsbeskrivningen, och tilldelas oftare patienter som antas kräva särskild omsorg. Detta återspeglas i den 

markant högre upplevelsen av bristande stöd och assistans hos kvinnliga än manliga svarande. I sina 

fritextkommentarer understryker ett stort antal av de berörda kvinnorna att det omvårdande arbetet på inget sätt 

är oviktigt, men att deras inlärning och kompetensutveckling oundvikligen hämmas av att de frekvent får ägna sig 

åt dessa arbetsuppgifter. De berörda kvinnorna får inte möjlighet att prioritera kompetensutveckling avseende de 

kliniska undersökningar och behandlingar de förväntas behärska och som krävs för måluppfyllelse för AT 

respektive ST. Många kvinnliga svarande beskriver även hur negativa förväntningar på deras lämplighet som 

läkare hämmar deras utbildningsmöjligheter ytterligare genom relativt större svårighet att få åka på kurs, 

genomföra sidotjänstgöring, eller delta i praktiska moment som undersökningar och operationer. En kvinnlig AT-

läkare berättar:  

 

”Lika söker lika - manlig överläkare ser sig själv i manlig underläkare och låter honom avancera. Kvinnlig 

underläkare förväntas sköta avdelningen och sköterskor förväntar sig att kvinnlig underläkare ska lösa 

omvårdnadsproblem, utöver att sköta det medicinska.” 

 

Både kvinnor och läkare med utländsk bakgrund upplever även att deras yrkeskompetens ifrågasätts och 

undermineras i högre utsträckning än övriga svarandegruppers, t.ex. genom att ordinationer inte följs, att man 

kallas förklenande namn eller får ovälkomna kommentarer om utseende eller ursprung. Läkare med utländsk 

bakgrund får även frekvent motta nedsättande kommentarer om kvaliteten på sina svenskkunskaper, även när 

dessa är goda. 

 

”Min manliga kollega blir benämnd som ’Dr. Efternamn’ i journalen och jag blir benämnd ’AT-läk Förnamn’ på 

samma avdelning. Jag upplever ofta att jag inte blir lyssnad på under ronden medan manliga kollegor får 

respekten direkt. Jag får kommentarer som ’vad fin du är i håret’ eller liknande medan min manliga kollega får 

komplimanger av ’professionell art’.” 

 

Vad gäller de mer formella och konkreta formerna av diskriminering – lönediskriminering och diskriminering vid 

rekrytering – är män och svarande som upplever sig diskriminerade på grund av etnicitet kraftigt 

överrepresenterade. Mest utsatta är således män med utländsk bakgrund. Dessa svaranden upplever inte 

bemötanderelaterad diskriminering i lägre utsträckning än andra men däremot mer även av den formella 

diskrimineringen. Hela 30 procent av de som upplever etnisk diskriminering erfar exempelvis att de får lägre lön 

än sina kollegor med motsvarande kompetens och arbetsuppgifter. Flera svarande beskriver hur de har väldigt 

mycket lägre lön än sina svenska kollegor. En man konstaterar: ”jag skulle ha stannat i mitt hemland”.  

 

2.2 Förekomsten av upplevd diskriminering av kollegor 

 

En vanlig invändning mot undersökningar av upplevd diskriminering är att detta mått är alltför subjektivt, och att 

svarande som upplever sig diskriminerade egentligen bara är överkänsliga och lättkränkta. För att ytterligare 

                                                           
30 Undantaget är de som upplever sig diskriminerade på grund av funktionshinder, då svarsalternativen ”Jag kunde ej använda 
lokalerna på grund av mitt funktionshinder” samt ”Jag kunde ej ta del av samma information som mina kollegor på grund av mitt 
funktionshinder” främst är relevanta för denna svarandegrupp. Även de som upplever sig diskriminerade på denna grund 
upplever dock, utöver bristande tillgänglighet, brister i bemötande i likhet med de som diskrimineras på andra grunder. 



verifiera våra data har vi därför utöver att fråga underläkarna om de själva upplevt sig diskriminerade även frågat 

om de upplevt att någon av deras kollegor diskriminerats. Svaren visar att underläkarnas upplevelser av 

kollegornas situation överensstämmer mycket väl med de drabbades egna beskrivningar, både vad gäller den 

relativa förekomsten av diskriminering på olika grunder, och diskrimineringens specifika uttryck. Cirka 36 procent 

av de svarande uppger att de upplevt att någon av deras kollegor diskriminerats på någon grund. Många 

svarande – inte minst manliga och äldre kvinnliga läkare – bekräftar också exempelvis hur unga kvinnliga läkare 

ifrågasätts av både patienter och kollegor. En manlig läkare berättar:  

 

”Jag upplever att kvinnor konsekvent behöver kämpa mer än män för att vinna framförallt medarbetarnas respekt. 

Som man får man applåder för att man hämtar nån en kopp kaffe, jag upplever att kvinnor har det annorlunda.” 

 

Ett mycket stort antal svarande beskriver vidare att kollegor med utländsk härkomst får ett sämre bemötande av 

patienter och annan vårdpersonal, inklusive andra läkare. Detta yttrar sig ofta i att läkarna med utländsk bakgrund 

får sin kompetens ifrågasatt. Många svarande berättar också hur de observerat att patienter regelbundet uttrycker 

att de inte vill ha en utländsk läkare, eller ber att få byta läkare om de tilldelas en utländsk sådan. En manlig ST-

läkare berättar: 

 

”Jag fick en gång kommentaren ’Jaså, det finns i alla fall en svensk läkare här’ av en anhörig till en patient, vilket 

jag tyckte var väldigt obehagligt. Jag har också fått ta över patienter från mer erfarna kollegor pga att patienten 

inte vill ha ’en utländsk läkare’.”  

 

Samtidigt som många svarande beskriver ”smygrasistiska kommentarer”, ett ”bedrövligt synsätt på läkare med 

utländsk bakgrund” och att ”det finns en negativ underton mot kollegor som inte är helt flytande i svenska” 

framgår också att läkare med utländsk bakgrund ofta får otillräckligt stöd i att faktiskt lära sig svenska och svensk 

sjukvårdsförvaltning, något som åligger arbetsgivaren att tillgodose. Vissa svarande upplever även att läkare med 

utländska namn har svårare att få jobb, samt att läkare med utländsk bakgrund får mycket låg lön i förhållande till 

sin ofta långa yrkeserfarenhet.  

 

Resultaten visar vidare att den svarandes egna erfarenheter har mycket stor betydelse för hur man uppfattar 

kollegornas situation – de som själva upplevt sig diskriminerade är avsevärt mer benägna att identifiera 

diskriminering av andra. En möjlig förklaring till detta är att de med egna diskrimineringsupplevelser har lättare att 

känna igen de subtila handlingar och beteenden som utgör lejonparten av diskrimineringen inom underläkarkåren. 

En svarande sammanfattar:  

 

”Det verkar vara så att om man tror att diskriminering inte förekommer så ser man det inte. Det är lika vanligt på 

min arbetsplats som i samhället i övrigt, upplever jag det som.” 

 

Tabell 3. Har du någon gång upplevt att någon av dina kollegor diskriminerats på grund av..? utifrån egen 

diskrimineringsupplevelse (Andel ja-svar, procent) 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

Undersökningen visar också att kvinnor utan egen diskrimineringsupplevelse är markant mindre benägna än män 

att uppfatta kollegor, särskilt andra kvinnor, som diskriminerade. En möjlig förklaring till detta återfinns i vår 

diskrimineringsrapport från 2014. I denna demonstrerades att läkare generellt är mycket ovilliga att se sig själva 

som offer. Ett stort antal, nästan uteslutande kvinnliga, svarande beskrev exempelvis i sina fritextkommentarer 

erfarenheter som för en utomstående betraktare framstår som solklara exempel på diskriminering, men som inte 

kategoriserades som diskriminering av de svarande själva. 

 Män Kvinnor Totalt 

 Utan disk. 

upplevelse 

Med disk. 

upplevelse 

Utan disk. 

Upplevelse 

Med disk. 

upplevelse 

Utan disk. 

upplevelse 

Med disk. 

Upplevelse 

Kön 20,3 44,9 7,4 61,0 13,4 58,0 

Könsöverskridande identitet/-uttryck 1,5 11,8 0,2 6,4 0,8 7,4 

Etnicitet 10,7 47,5 9,3 38,5 10,0 40,1 

Religion 2,4 19,2 1,9 12,2 2,1 13,5 

Funktionshinder 0,6 1,2 0,2 2,2 0,4 2,0 

Sexuell läggning 0,7 7,8 0,2 3,3 0,5 4,1 

Ålder 5,3 26,6 2,7 32,9 4,0 31,6 

Någon grund 25,9 66,8 15,6 73,0 20,5 71,8 



 

Resultaten från den fördjupade undersökningen indikerar att samma fenomen även existerar på gruppnivå. 

Kvinnliga underläkare är inte bara ovilliga att se sig själva som offer, utan även ovilliga att se andra medlemmar 

ur gruppen som utsatta. En möjlig förklaring till detta är att man inte vill acceptera att man arbetar på en 

arbetsplats, i en sektor eller i ett samhälle där strukturell diskriminering som missgynnar den egna och andra 

grupper förekommer. Att istället hitta förklaringar på individnivå till varför personer tillhörandes vissa grupper 

upplever diskriminering i högre utsträckning än andra blir ett sätt att inför sig själv befästa kontrollen över det 

egna yrkeslivet. 

 

2.3 Diskrimineringens frekvens 

 

Majoriteten av de svarande underläkarna som upplevt sig diskriminerade – 67 procent – uppger att de enbart 

utsatts för diskriminering enstaka gånger. 22 procent anger att diskrimineringen ägt rum flera gånger, medan 

drygt 11 procent svarar att diskrimineringen är regelbunden. Resultaten visar att kvinnors upplevelser av 

diskriminering i något högre utsträckning än mäns är enstaka företeelser snarare än händelser som upprepas 

flera gånger. Samtidigt är den absoluta förekomsten av upplevd diskriminering markant högre bland kvinnor. I 

underläkargruppen som helhet är därför både andelen och det absoluta antalet kvinnor som upplever upprepad 

och regelbunden diskriminering större än andelen och antalet män. 

 

Tabell 4. Hur många gånger har det hänt? (Andel av de som upplevt sig diskriminerade, procent) 

 Totalt Man Kvinna 

Enstaka gånger (1-5 ggr) 67,0 59,5 69,0 

Flera gånger (6-10 ggr) 21,5 27,9 20,0 

Regelbundet (mer än 10 ggr) 11,4 12,6 11,1 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

Från de svarandes fritextkommentarer framgår dock att diskrimineringens frekvens inte nödvändigtvis är en 

indikation på dess allvarlighet. Flera svarande som uppgett att de diskriminerats enstaka gånger berättar att 

händelserna var så allvarliga att de sjukskrivits eller valt att avsluta sitt jobb på arbetsplatsen i fråga. 

 

Många andra uppger att diskrimineringen förblivit mindre frekvent till följd av att de själva anpassat sig till den 

diskriminerande strukturen. Dessa anpassningsstrategier ser i sin tur olika ut beroende på diskrimineringens 

grund och form. Flera som upplever sig få sin kompetens ifrågasatt på oskälig grund berättar att de regelmässigt 

överpresterar och/eller tar på sig extrauppgifter för att bevisa sin kompetens och värde för verksamheten. Andra, 

som blir ifrågasatta eller nedvärderade på grund av sin etniska härkomst, sexuella läggning eller religion beskriver 

hur de undviker att prata om ämnen som kan kopplas till deras ursprung, läggning eller trosövertygelse. Flera 

väljer att dölja sin religion eller sexuella läggning helt.  

 

Undersökningen visar också att förekomsten av upprepad och regelbunden diskriminering ökar under 

underläkarnas karriär – bland examinerade underläkare innan AT uppges exempelvis 6,4 procent av den 

upplevda diskrimineringen vara regelbunden, jämfört med 13,1 procent bland ST-läkare. Detta beror sannolikt 

dels på längre exponeringstid som yrkesverksam läkare, dels på att längre tid spenderas på en och samma 

arbetsplats under ST jämfört med innan och under AT. 

 

Diskrimineringens frekvens skiljer sig generellt förhållandevis lite mellan olika diskrimineringsgrunder. Det stora 

undantaget är de som upplever sig diskriminerade på grund av funktionshinder. Bland dessa uppger hela 42 

procent att den diskriminering de utsätts för är regelbunden. Detta beror sannolikt på att en stor del av denna 

diskriminering utgörs av otillgängliga lokaler och utrustning och/eller illa anpassade rutiner; faktorer som är 

systematiska och regelbundna till sin natur. Även om denna grupp är förhållandevis liten är dock arbetsgivarnas 

skyldighet att åtgärda brister i tillgängligheten mycket långtgående. 

 

2.4 Diskrimineringens utövare 

 

Undersökningen visar tydligt att det inte är en specifik grupp som är ansvarig för underläkarnas upplevelser av 

diskriminering, utan personer från nästan samtliga grupper underläkarna möter i sin yrkesmässiga vardag. Svaren 

förstärker således bilden av diskriminering som strukturellt närvarande i vården, snarare än isolerat till specifika 

situationer och individer.  

 



Tabell 5. Vem upplever du har utsatt dig för diskriminering? (Andel av de som upplevt diskriminering, procent) 

 Totalt 

Andra vårdmedarbetare 56,9 

Patienter 45,6 

Läkarkollegor 42,8 

Chef 31,3 

Handledare 8,0 

Annan 2,9 

Summa 187,5 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

Allra vanligast är diskriminering från andra vårdmedarbetare – sjuksköterskor, administratörer, labbtekniker och 

andra – vilket upplevts av cirka 57 procent av de som någon gång upplevt sig diskriminerade. Diskriminering från 

patienter och läkarkollegor, är också mycket vanlig, och har upplevts av cirka 45 procent av de som upplevt sig 

diskriminerade. En tredjedel har också upplevt sig diskriminerade av sina chefer. Minst vanligt är att uppleva sig 

diskriminerad av sin handledare, vilket drabbat 8 procent av de svarande. Dessa resultat bör i sin tur ses i ljuset 

av de olika gruppernas relativa storlek – en underläkare träffar exempelvis oerhört många fler olika patienter, 

sjuksköterskor och läkarkollegor än handledare. Risken att diskrimineras av en handledare är således mindre än 

risken att diskrimineras av någon av sina otaliga medarbetare eller patienter, varför 8 procent inte är en försumbar 

andel. Att diskrimineras av sin handledare kan också få särskilt negativa följder, då underläkaren är beroende av 

sin handledare för kompetensutveckling och karriärsavancemang, och handledningen ofta sker individuellt och 

utan insyn från annan personal.  
 

Ur de svarandes fritextkommentarer framgår att diskriminering från patienter till stor del uppfattas annorlunda än 

diskriminering från kollegor och annan vårdpersonal. En återkommande uppfattning är att patienters 

diskriminering gör något mindre skada – både på ett personligt och professionellt plan – än diskriminering från 

medarbetare. Detta har flera anledningar. För det första har patienter inte samma inflytande över underläkarens 

kompetens- och karriärsutveckling som annan vårdpersonal, särskilt chefer och seniora kollegor. Patienter 

påverkar heller inte rekryteringsbeslut, lönesättning eller den fysiska tillgängligheten för underläkare på 

arbetsplatsen. För det andra anser många svarande att patienter, som generellt saknar medicinsk expertis och 

bara träffar läkaren ett fåtal gånger, inte kan förväntas ha samma kännedom om läkarens kompetens som de 

medarbetare läkaren träffar dagligen. Ett stort antal svarande ursäktar därför patienters ibland fördomsfulla eller 

mindre goda bemötande av exempelvis unga kvinnliga läkare och läkare med utländsk bakgrund med att 

patienten inte kan förväntas veta bättre. Det kan däremot kollegor, varför negativa kommentarer och dåligt 

bemötande från medarbetare upplevs som mycket svårare att slå ifrån sig. En svarande sammanfattar: 

 

”Har fått en del olämpliga kommentarer av patienter också men det rör mig inte på samma sätt som när kollegor 

beter sig oprofessionellt.” 

 

Med undantag för skillnader i gruppers möjlighet att påverka exempelvis lönesättning och tillsättningsbeslut är 

uttrycken för den diskriminering underläkare upplever mycket lika oavsett vem som utför diskrimineringen. 

Oavsett om den som diskriminerar är underläkarens chef, kollega eller patient handlar det främst om subtil och 

informell diskriminering.  

 

Olika grupper skiljer sig däremot kraftigt i benägenhet att diskriminera på olika grunder, vilket främst kan härledas 

till de olika gruppernas förutsättningar att känna till om underläkaren representerar en viss diskrimineringsgrund. I 

korthet står läkarkollegor och handledare för en stor del av den upplevda diskrimineringen på grund av religion 

och sexuell läggning – personliga faktorer som går att dölja, och som exempelvis patienter och administratörer 

sannolikt har mindre kännedom om än den berörda underläkarens nära kollegor. Chefer står i sin tur för en 

mycket stor del av diskrimineringen på grund av funktionshinder, då ansvaret för utformning av lokaler och 

informationsmaterial i första hand ligger på ledningen. Slutligen är patienter och andra vårdmedarbetare 

överrepresenterade i diskriminering på grund av kön, ålder och etnisk härkomst – faktorer som är synliga även för 

personer som underläkarna möter mer sällan och under korta stunder. Detta mönster indikerar att människor i 

vården – vare sig de är anställda eller patienter – diskriminerar på de grunder de har möjlighet till.  

 

 



2.5 Agerande vid diskriminering 

 

Av de som upplevt sig diskriminerade uppger en majoritet, drygt 60 procent, att de inte gjorde något särskilt. Att 

så många underläkare väljer att inte göra något särskilt när de upplevt sig diskriminerade har flera orsaker. 

Många av de som inte agerat hänvisar till hur svårt det är att bevisa att man blivit diskriminerad, inte minst då 

diskriminering ofta tar sig subtila uttryck. Två underläkare beskriver: 

 

”Man intalar sig själv att man ska skita i det. Ska man gå till sin chef och säga: kalle och göran vänder sig mot 

varandra och exkluderar delvis mig när de pratar? Svårt att sätta fingret på” 

 

”Jag tittade runt på de samlade kollegorna och sade "Ni hörde vad hon sade" men det var meningslöst då de 

samtliga skrattade åt mig. Vad göra? Ord mot 10 ord? Som underläkare är det bara att svälja, knyta näven i 

fickan och gå vidare”  

 

Många svarande beskriver också den beroendeställning man som underläkare befinner sig i gentemot både 

seniora kollegor, handledare, arbetsgivare och andra vårdmedarbetare. I kombination med svårigheten att bevisa 

att diskriminering ägt rum skapar underläkarnas beroendeposition starka incitament för att uthärda 

diskrimineringen snarare än att agera för att försöka stoppa den. Två underläkare berättar:  

 

”Inom yrket har vi underläkare låg rang och är i beroendeställning, det skall mycket till för att man ska våga säga 

ifrån på allvar. Gentemot andra yrkesgrupper som sköterskor och undersköterskor kan man lätt uppfattas som 

"stöddig" eller liknande just för att man är läkare, de kan också lätt "straffa en" genom att inte vara behjälpliga osv. 

Också här ett beroende som man ej vågar äventyra.”  

 

”Jag var rädd för att det skulle påverka arbetsklimatet om jag sa till sjuksköterskorna i fråga.  De gånger jag inte 

sagt ifrån har det dessutom oftast varit "saker som inte går att ta på", dvs jag kan ju inte "bevisa" att de inte skulle 

gjort samma sak mot en äldre/manlig kollega även om jag är övertygad om att det är så.” 

 

Flera svarande beskriver hur de undvikit att säga ifrån eller föra ärendet vidare eftersom de har en tidsbegränsad 

eller osäker anställning som de är rädda att förlora eller inte få förlängd. Situationen är särskilt svår för individer ur 

redan utsatta grupper som personer med utländsk bakgrund.  

 

”När diskriminering hände var jag rädd att göra någonting. Då var jag anställd som vikarierande underläkare och 

det var mitt första jobb i Sverige och jag var rädd att tappa jobbet.”  

 

”Jag känner mig att jag faller i en svår situation. Jag vill inte ha något problem till min placering är slut för att 

situationen kan bli svårare för mig att arbeta eftersom den som pekar på mig är min handledare.” 

 

Tabell 6. Vad gjorde du när du upplevde dig diskriminerad? (Andel av de som upplevt sig diskriminerade, procent) 

 Totalt Män Kvinnor 

Jag gjorde inget särskilt 63,1 67,9 62,0 

Jag tog upp det med mina kollegor 32,2 21,8 34,6 

Jag tog upp den med den som diskriminerade mig 20,5 15,0 21,8 

Jag kontaktade min arbetsgivare 9,4 11,4 9,0 

Jag kontaktade facket 6,9 6,2 7,1 

Annat 5,3 4,7 5,5 

Jag kontaktade min intresseorganisation/-förening 0,5 1,0 0,4 

Jag kontaktade skyddsombudet 0,3 0,5 0,3 

Jag kontaktade en advokat 0,3 0,5 0,3 

Jag kontaktade en av de nationella ombudsmännen (DO, HO, HomO, JämO) 0,1 0,0 0,1 

Summa 138,6 129,0 141,0 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

Andra hänvisar till underläkarens ofta kringflackande tillvaro, och de många tidsbegränsade anställningarna och 

placeringarna. Många svarande upplever att det är lättare att härda ut till dess att man ändå byter arbetsplats, än 

att ta strid för sig själv och framtida kollegor. 

 



”Kände att det var bäst att bara få den där placeringen undanstökad fortast möjligt. Inget ställe jag kommer vara 

på i framtiden. De får svårt att hitta nytt folk, ingen vill jobba där. Folk slutar. Förstår det. Synd för kommande AT 

kollegor.”  

 

”Det är ett hopplöst läge. Man vill inte visa sig som den problematiska doktorn eller den annorlunda; man uthärdar 

tills man blir klar med sin ST.” 

 

De svarande som trots allt agerade på något sätt valde i första hand att prata med sina kollegor, för att få råd och 

stöd och för att få dela sina erfarenheter med andra som upplevt liknande saker. Ungefär en femtedel av de som 

upplevt sig diskriminerade valde också att ta upp sina upplevelser med den som utsatt dem för diskriminering. 

Mycket få av de som upplevt diskriminering väljer att agera genom någon av de mer formella kanalerna. Knappt 

10 procent tar upp situationen med sin arbetsgivare och cirka sju procent kontaktar facket. Ett fåtal kontaktar en 

intresseorganisation, advokat eller någon av de nationella ombudsmännen mot diskriminering. Det är också bara 

enstaka svaranden som kontaktar skyddsombudet på sin arbetsplats. 

 

Undersökningen visar även att manliga underläkare hanterar sina diskrimineringsupplevelser delvis annorlunda 

än sina kvinnliga kollegor. För det första är de manliga svarande generellt mer obenägna än de kvinnliga att 

överhuvudtaget agera när de upplever diskriminering. För det andra väljer män i markant lägre utsträckning än 

kvinnor att hantera sina upplevelser genom att prata med sina kollegor eller den som utövat diskriminering. 

Exempelvis pratar mer än var tredje kvinna som upplevt diskriminering om upplevelsen med sina kollegor, jämfört 

med var femte man. Män väljer istället i högre utsträckning än kvinnor att gå genom någon av de formella 

kanalerna: kontakt med arbetsgivaren, intresseorganisation, skyddsombud eller advokat.  

 

En annan väsentlig skillnad i olika underläkargruppers agerande vid diskriminering återfinns mellan äldre och 

yngre. Äldre underläkare är avsevärt mer benägna än yngre kollegor att föra sina upplevelser vidare, och ta upp 

dem antingen med den som diskriminerade, arbetsgivaren eller facket – exempelvis kontaktade 15 procent av de 

födda 1975 eller tidigare facket, jämfört med bara 2 procent av de födda 1985 eller senare.31 Sannolikheten att 

agera formellt ökar också något med diskrimineringens frekvens. Exempelvis kontaktade ca 15 respektive 13 

procent av de som upplevt sig regelbundet diskriminerade sin arbetsgivare respektive facket, att jämföra med 7 

respektive drygt 5 procent av de som upplevt sig diskriminerade enstaka gånger. Även om andelen som kontaktat 

skyddsombudet, en intresseorganisation och/eller en advokat är mycket liten i samtliga underläkargrupper är den 

också tre till fyra gånger större bland de som upplever regelbunden diskriminering jämfört med de som upplevt sig 

diskriminerade enstaka gånger.  

 

Tabell 7 nedan visar fördelningen mellan de vanligaste svarsalternativen på frågan vad den svarande 

underläkaren gjorde när hen upplevde sig diskriminerad utifrån examensland. Tabellen visar att svarande med 

utländsk läkarexamen agerar markant annorlunda än sina svenskutbildade kollegor. De med utländsk examen är 

avsevärt mindre benägna att prata om sina upplevelser med sina kollegor, eller ta upp upplevelserna med den 

som utsatte dem för diskriminering. Denna bild, som är särskilt tydlig för läkare med examen från land utanför EU, 

stämmer väl överens med hur de utlandsutbildade underläkarnas situation framstår i övrigt – utsatt, och med ett 

svagare kollegialt stöd än svenska och/eller svenskutbildade kollegor. Svarande med examen från tredje land väl-

jer istället ofta, i den händelse att de agerar överhuvudtaget, att gå direkt till arbetsgivaren. 

 

Tabell 7. Vad gjorde du när du upplevde dig diskriminerad? (Andel av de som upplevt sig diskriminerade, procent) 

 
Svensk examen 

Examen från EU-
/EES-land 

Examen från land 
utanför EU/EES 

Jag gjorde inget särskilt 62,7 62,7 68,1 

Jag tog upp den med den som diskriminerade 22,7 16,1 9,7 

Jag tog upp det med kollegor 34,2 29,5 19,4 

Jag kontaktade arbetsgivaren 8,3 9,3 20,8 

Jag kontaktade facket 7,0 6,7 6,9 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

En stor del av de som svarat ”annat” på frågan om vad de gjorde när de upplevde sig diskriminerade uppger i 

fritextkommentarer att de blivit sjukskrivna och/eller bytt arbetsplats till följd av diskrimineringen – ibland på eget 

initiativ, ibland på uppmaning av arbetsgivare, studierektor eller andra verksamhetsansvariga, och ibland genom 

                                                           
31 Benägenheten att föra ärendet vidare ökar förhållandevis linjärt med ålder. 



omplacering mot sin vilja. Flera svarande beskriver hur sjukskrivningen eller arbetsplatsbytet skett efter 

resultatlösa samtal med arbetsgivaren, kollegor och/eller den som diskriminerade. Vissa av de som pratat med 

sin arbetsgivare har således inte blivit hjälpta. Vissa har även fått ett mindre gott bemötande, och på olika sätt fått 

veta att de själva är roten till problemet, eller att diskriminering och negativ särbehandling helt enkelt är något 

man får stå ut med som underläkare. Även i kontakt med facket uppger flera svarande att de uppmanats att ”ligga 

lågt” och hålla ut tills den befintliga tjänstgöringen är över. En svarande berättar: 

 

”[Jag] har försökt ta upp det ibland när det hänt, med varierande resultat. Har också diskuterat med AT-kollegor, 

där många kvinnor känner igen sig. Har dessutom tagit upp det med AT-studierektor/blockansvariga men 

upplever att jag då mest blivit bemött med en attityd som fick mig att tro att jag helt enkelt skulle acceptera att det 

var på det här sättet, med hänvisning till att ’men så har det ju alltid varit’...”  

 

”En del diskriminering är dold. Man säger att det är särskilda omständigheter osv, upplever att enda sättet att 

komma till rätta med orättvisor på min arbetsplats är att säga upp sig.”  

 

När vi frågar de underläkare som inte gjorde något särskilt när de upplevde sig diskriminerade om skälen till deras 

val återkommer skillnaden mellan män och kvinnor. Kvinnor uppger i långt högre utsträckning än män bristande 

ork och tid som orsak till att de inte agerade, medan män är påtagligt mer oroliga än kvinnor för att bli 

uppmärksammade, och/eller att agerande mot diskriminering skulle påverka deras karriär negativt. Detta skulle i 

sin tur kunna förklara mäns lägre benägenhet att prata om sina diskrimineringsupplevelser med sina kollegor 

och/eller den som utövade diskrimineringen. 

 

En möjlig förklaring till mäns större rädsla för repressalier är att en manlig läkare som diskrimineras innebär en 

dubbel normavvikelse – dels från bilden av läkaren som stark och framgångsrik, dels från bilden av diskriminering 

som något som främst drabbar kvinnor, inte minst inom underläkarkåren. Medarbetare och chefer i vården skulle 

därför kunna antas reagera på – eller ifrågasätta – mäns upplevelser i högre utsträckning, medan kvinnors 

diskrimineringsupplevelser väcker mindre uppseende. Detta skulle i sin tur även kunna bidra till att kvinnor jämfört 

med män oftare pratar med sina kollegor än tar till formella åtgärder. Att många kvinnliga svarande beskriver hur 

de får höra att diskriminering helt enkelt är något man får acceptera som ung kvinnlig läkare indikerar att 

diskriminering av kvinnor tenderar att normaliseras och inte alltid tas på tillräckligt stort allvar. 

 

Tabell 8. Varför gjorde du inget särskilt? (Andel av de som inte agerade när de upplevde diskriminering, procent) 

 Totalt Män Kvinnor 

Jag orkade inte 42,1 29,8 45,4 

Ingen idé, det skulle ändå inte ha hänt något 34,8 34,4 34,9 

Jag var rädd för att det skulle påverka min karriär negativt 26,6 38,9 23,4 

Jag ville inte bli sedd som ett offer 23,4 22,1 23,8 

Jag hade inte tid just då 23,1 18,3 24,4 

Jag ville ej bli uppmärksammad 21,3 28,2 19,6 

Jag har vant mig vid att bli diskriminerad 19,9 22,9 19,2 

Jag visste inte vad jag skulle göra eller vart jag skulle vända mig 19,2 13,0 20,8 

Annat 8,7 6,9 9,3 

Jag var rädd för att bli utfryst eller trakasserad 6,5 8,4 6,0 

Summa 225,6 222,9 226,6 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

En särskild grupp bland de som inte agerade när de upplevde sig diskriminerade utgörs av de som främst upplevt 

diskriminering från patienter. Många av dessa svarande uppger att diskriminering från patienter är svår att komma 

åt, eftersom man sällan träffar samma patient mer än en gång och varje ”fall” av diskriminering indirekt är avslutat 

när besöket är slut. Framförallt upplever dock dessa svarande att de vare sig kan eller bör ändra patienternas 

beteende, och därför inte kan göra annat än att härda ut. Många av de som diskrimineras av patienter uppger att 

de ”väger patientens behov som viktigare”, att det är ”olämpligt att stöta sig med patienter”, eller andra liknande 

uttryck för patienthänsyn. En svarande sammanfattar: 

 

”När patienter diskriminerar kan man ju inte göra så mycket. De är redan i underläge, och det är min 

professionella uppgift att se till att deras vårdbehov tillgodoses” 

 



Detta förstärks av inställningen från kollegor och andra vårdmedarbetare. Flera svarande beskriver att det finns 

en attityd från kollegor om att diskriminering från patienter är något man som läkare helt enkelt ska acceptera.  

Detta upplevs i sin tur som nedslående och otillfredsställande av andra svarande, som upplever att 

vårdpersonalen, även om de inte kan eller bör läxa upp patienter, borde kunna backa upp varandra mer i dessa 

lägen. En underläkare sammanfattar: 

 

”Är det verkligen det bästa vi kan åstadkomma, måste det vara så? Kan vi ge varandra bättre kollegialt stöd i 

dessa lägen? Inte underminera kollegor?” 

 

En annan vanlig uppfattning bland både män och kvinnor som valde att inte agera på sina diskrimineringsupple-

velser är att sådant agerande ändå inte hade gjort någon skillnad. En relaterad grupp utgörs av de som diskrimi-

neras mycket regelbundet och känner uppgivenhet. 

 

”Det händer så ofta, man tappar lusten att göra något till slut” 

 

2.6 Resultatet av agerande vid diskriminering 

 

Av de som agerade efter att ha upplevt sig diskriminerade uppger hela 68 procent att deras aktion inte fick något 

resultat, vare sig positivt eller negativt. Detta resultat kan tolkas på olika sätt. Å ena sidan är det glädjande att 

förhållandevis få svarande – ett par procent – upplever att deras arbetssituation försämrades som ett resultat av 

deras agerande. Å andra sidan är det nedslående och upprörande att de drabbades försök att förbättra sin 

situation så sällan har effekt. Knappt 18 procent uppger att diskrimineringen upphörde som ett resultat av att de 

agerade aktivt. 

 

Tabell 9. Vad blev resultatet? (Andel av de som agerande när de upplevt sig diskriminerade, procent) 

 Totalt 

Inget hände 68,1 

Diskrimineringen upphörde 17,6 

Jag fick en ursäkt av den/de som diskriminerade 10,6 

Annat 9,2 

Åtgärder vidtogs men diskrimineringen fortsatte 3,5 

Jag blev utfryst av mina kollegor 1,8 

Diskrimineringen förvärrades 1,4 

Jag fick skadestånd 0,2 

Summa 112,3 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

Undersökningen visar inga betydande skillnader i framgångsgrad mellan olika underläkargrupper, vare sig utifrån 

demografiska faktorer som kön och ålder eller vilken grund de svarande upplever sig diskriminerade på. En av de 

viktigaste bestämningsfaktorerna för framgångsgraden hos den diskriminerades aktion är istället vad hen faktiskt 

väljer att göra. Tabell 10 nedan visar utfallet av de fem vanligaste agerandena vid diskriminering. Tabellen visar 

att det absolut vanligaste alternativet, att prata med sina kollegor, sällan påverkar diskrimineringens faktiska 

förekomst. Bara 13 procent av de som väljer denna strategi upplever att diskrimineringen upphörde. Att samtalen 

med kollegor har förhållandevis begränsad effekt på diskrimineringens fortsatta förekomst betyder dock inte att de 

saknar betydelse – många svarande beskriver hur stöd och förståelse från kollegor varit mycket värdefullt och 

ökat deras arbetsglädje och ork att fortsätta kämpa för en bättre arbetsmiljö även om diskrimineringen i sig inte 

minskat. I de fall diskrimineringsupplevelsen härrör från enstaka händelser beskriver flera svarande också hur 

stöd, uppmuntran och förståelse från kollegor hjälpt dem att gå vidare och känna fortsatt entusiasm inför 

läkaryrket. Sist men inte minst är samtal med kollegorna det handlingsalternativ som är förenat med allra lägst 

risk – av de som valt denna strategi har endast enstaka individer upplevt att deras arbetssituation på något sätt 

försämrades. En AT-läkare sammanfattar: 

 

”Att dela det med AT-kollegor ger ofta ett mycket bra stöd men tyvärr få konkreta skillnader. Man får mer en 

känsla av att man inte är ensam vilket är viktigt, och resonemang som ’håll ut tills ATn är klar’ är vanligt.” 

 

Bland de som tagit upp händelsen/händelserna med arbetsgivaren eller den som diskriminerade uppger flera 

svarande också att agerandet lett till att ”självkänsla och självförtroende stärktes”. Den sistnämnda av dessa 



åtgärder, att prata med den som utövade diskrimineringen, är också det handlingsalternativ som har störst positiv 

effekt på diskrimineringens fortsatta förekomst. Drygt 30 procent av de som valde denna strategi uppger att 

diskrimineringen upphörde, och många fick även en ursäkt av den som diskriminerade. Även om risken för 

repressalier är något högre vid samtal med den som diskriminerade än med kollegor är det även fortsatt 

förhållandevis få som uppger att agerandet fick negativa effekter för deras arbetssituation. 

 

Tabell 10. Effekt av agerande vid diskriminering (Andel av de som valde respektive strategi i procent) 

 Totalt Jag tog upp det 

med den som 

diskriminerade 

Jag tog upp 

det med 

kollegor 

Jag 

kontaktade 

arbetsgivaren 

Jag 

kontaktade 

facket 

Inget hände 68,1 55,9 73,8 54,3 69,6 

Diskrimineringen upphörde 17,6 31,4 13,4 20,2 18,8 

Jag fick en ursäkt av den som diskriminerade 10,6 22,5 8,7 12,8 2,9 

Åtgärder vidtogs men diskrimineringen fortsatte 3,5 5,9 3,7 11,7 10,1 

Jag blev utfryst av mina kollegor 1,8 3,4 2,2 5,3 5,8 

Diskrimineringen förvärrades 1,4 2,9 1,9 6,4 2,9 

Summa 127,9 111,5 126,6 121,7 127,9 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

2.7 Kunskapsnivå 

 

För att bättre förstå de svarandes agerande frågade vi också om deras kännedom om diskrimineringslagen, 

arbetsplatsens jämställdhets- respektive beredskapsplan, samt vem man ska vända sig till om man upplever sig 

diskriminerad. 

 

Tabell 11. Känner du till..? (Andel ja-svar i procent) 

 Total Män Kvinnor 

Arbetsplatsens jämställdhetsplan 14,3 16,0 13,3 

Arbetsplatsens beredskapsplan 7,7 10,2 6,0 

Vem du ska vända dig till 41,3 47,8 37,2 

Diskrimineringslagens definition 61,4 61,6 61,4 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

Undersökningen visar att underläkarnas kännedom om sina rättigheter och stödstrukturer är mycket begränsade. 

Bara drygt 60 procent av de svarande känner till diskrimineringslagens definition av diskriminering. Denna andel 

är dock markant högre än de som känner till vem de ska vända sig till om man upplever sig diskriminering – drygt 

40 procent. Mest anmärkningsvärt är att bara 14 respektive knappt 8 procent av de svarande känner till 

arbetsplatsens jämställdhets- respektive beredskapsplan. Detta är skrämmande låga siffror, som indikerar att 

både arbetsgivare, fack och myndigheter misslyckats med att utbilda underläkarna om sina rättigheter och 

möjligheter till stöd och mer jämlika förutsättningar.32 Kännedomen ökar något under underläkarnas karriär, från 

tiden innan AT till tiden som ST-läkare. Ökningen är dock marginell, i storleksordningen enstaka procentenheter. 

Informationsunderskottet är särskilt stort hos kvinnliga underläkare, som med undantag för diskrimineringslagens 

definition av diskriminering har markant lägre kännedom om sina rättigheter och möjligheter till stöd än sina 

manliga kollegor. Detta resultat är särskilt anmärkningsvärt då kvinnor upplever diskriminering i högre 

utsträckning än män. 

 

Undersökningen visar också att de som upplevt diskriminering har något bättre kännedom om arbetsplatsens 

arbetsplaner mot diskriminering och trakasserier, men sämre kännedom om vem man ska vända sig till om man 

upplever sig diskriminerad. Detta resultat är alarmerande, och skulle kunna tolkas som att arbetsplaner är något 

även utsatta individer kan söka upp, medan kännedom om vem man ska vända sig till kräver mer social 

förankring och förtroende för medarbetare och samhällsinstitutioner – just det tidigare forskning visat att de som 

upplever diskriminering saknar. Här skapar de diskriminerades utsatthet således en ond cirkel. 

 

                                                           
32 Det finns inga systematiska skillnader i kunskapsnivå mellan land och stad, eller mellan storstadsregion och övriga städer. Ett 
landsting – Jämtland – utmärker sig dock positivt vad gäller de svarandes kännedom om vem man ska vända sig till om man 
upplever sig diskriminerad, med 63 procent av de svarande som uppger sig ha sådan kunskap. 

 



Tabell 12. Känner du till..? utifrån egen diskrimineringsupplevelse (Andel ja-svar i procent) 

 Total Har upplevt disk Har ej upplevt disk 

Arbetsplatsens jämställdhetsplan 14,3 16,0 10,1 

Arbetsplatsens beredskapsplan 7,7 7,4 6,4 

Vem du ska vända dig till 41,3 33,8 40,3 

Diskrimineringslagens definition 61,4 59,6 61,2 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

En närmare undersökning av skillnader i kännedom om rättigheter och stödfunktioner mellan olika 

underläkargrupper visar att underläkare med utländsk läkarexamen – särskilt med examen från ett land utanför 

EU – har avsevärt bättre kunskap om arbetsplaner mot diskriminering än sina svenskutbildade kollegor. Detta är 

anmärkningsvärt då den absoluta majoriteten av de med läkarexamen från land utanför EU dessutom flyttat till 

Sverige först i samband med arbetet som läkare, och alltså inte tagit del av svensk lagstiftning och 

arbetsplatsstruktur under tidigare skolgång och yrkesliv. Detta indikerar att de med utländsk läkarexamen själva 

sökt information på diskrimineringsområdet i högre utsträckning än sina kollegor med svensk läkarexamen. Då 

underläkare med utländsk examen är överrepresenterade bland de som upplevt diskriminering har 

informationssökningen sannolikt skett på förekommen anledning.  

 

Tabell 13. Känner du till..? utifrån examensland (Andel ja-svar i procent) 

 Svensk examen Examen från EU-/EES-land Examen från land utanför EU/EES 

Arbetsplatsens jämställdhetsplan 12,1 18,4 35,6 

Arbetsplatsens beredskapsplan 6,3 9,3 23,8 

Vem du ska vända dig till 40,6 42,6 47,4 

Diskrimineringslagens definition 62,6 55,6 61,3 

Källa: SYLF:s AT-ranking 2014 och SYLF:s ST-enkät 2014. 

 

3. Slutsatser 
 

Den fördjupade undersökning av diskriminering i underläkarkåren som redovisas i den här rapporten befäster att 

diskriminering av underläkare är ett stort problem. Knappt en av tre svarande underläkare har någon gång upplevt 

sig diskriminerad, och diskrimineringen får långtgående konsekvenser för de drabbades motivation och 

yrkesglädje. Ett betydande antal av de drabbade uppger också att de sjukskrivits och/eller valt att byta arbetsplats 

på grund av att de diskriminerats. Medan den rena förekomsten av diskriminering skiljer sig kraftigt mellan olika 

underläkargrupper – unga kvinnor och män med utländsk bakgrund är särskilt överrepresenterade – är dock de 

drabbades erfarenheter generellt mycket lika oavsett deras personliga karaktäristik, eller vilken grund de upplevt 

sig diskriminerad på. Likheterna gäller både diskrimineringens form, frekvens och utövare, samt de drabbades 

agerande och konsekvenserna av detta. 

 

Undersökningen visar att den diskriminering underläkare upplever främst är subtil och informell. Det handlar 

exempelvis om skillnader i bemötande, i förväntningar på olika underläkargruppers kompetens, samt i tillgången 

till stöd, assistans och handledning. Detta påverkar i sin tur de drabbade läkarnas utbildningskvalitet – särskilt 

kvinnornas. Ett stort antal kvinnliga svarande beskriver hur de förväntas utföra extra omvårdande uppgifter som 

inte begärs av män, vilket hämmar kompetensutvecklingen som läkare. Många kvinnliga svarande beskriver även 

hur negativa förväntningar på deras lämplighet som läkare försämrar deras utbildningsmöjligheter ytterligare 

genom relativt större svårighet att få genomföra kurser och sidotjänstgöringar eller delta i praktiska moment. Mer 

formell diskriminering, vid lönesättning och arbetsansökan, förekommer också bland underläkarna men är relativt 

mindre vanlig. Undantaget gäller läkare med examen från land utanför EU, som i hög grad upplever att de 

diskrimineras även när de söker arbete.  

 

Diskriminering av underläkare kan inte härledas till en särskild grupp utövare. Snarare utövas diskriminering av 

samtliga stora grupper – läkarkollegor, andra vårdmedarbetare, patienter och chefer – som underläkarna möter i 

sin vardag. Detta förstärker bilden av diskriminering som strukturellt närvarande i vården, snarare än isolerat till 

specifika situationer och individer. Diskriminering som utförs av patienter upplevs av de svarande både som 

särskilt svår att komma åt och som något mindre skadlig än diskriminering från andra vårdmedarbetare, 

läkarkollegor och chefer – personer som underläkaren har en närmare relation till och som också har större 

möjlighet att skada underläkarens karriär. Diskriminering från patienter gör istället störst skada om och när den 



tillåts underminera de övriga vårdpersonalens förtroende för den berörda läkarens kompetens, eller när den 

hindrar den berörda läkaren från att utöva sitt yrke.  

 

Att läkare med examen från tredje land upplever att de sorteras bort när de söker arbete stämmer väl överens 

med resultaten från tidigare studier av diskriminering på den svenska arbetsmarknaden, vilka visat att personer 

med utländsk bakgrund än särskilt utsatta för diskriminering vid rekrytering. Resultaten från vår undersökning 

stämmer överens med de från tidigare studier även på flera andra punkter. Underläkares upplevelser av 

diskriminering liknar arbetskraftens i stort i det att diskrimineringen ofta är resultatet av diskriminerade processer 

och praktiker – strukturer som finns ute i vårdens verksamheter – snarare än isolerade individers agerande. I 

likhet med många andra som diskriminerats på arbetsplatsen utvecklar underläkare som upplever diskriminering 

också ofta egna strategier för att hantera densamma, exempelvis att ständigt överprestera eller osynliggöra av de 

delar av sig själva som de diskrimineras på grund av. Detta är inte acceptabelt. 

 

Även om skillnader i undersökningarnas upplägg omöjliggör en rak jämförelse indikerar dock resultaten från vår 

studie att underläkare i högre utsträckning än många andra yrkesgrupper väljer att inte agera när de upplever sig 

diskriminerade. Drygt 60 procent av de svarande som upplevt diskriminering valde att inte agera. Av de som trots 

allt tog till handling på något sätt valde de flesta, drygt 30 procent, att prata med sina kollegor. Något färre tog 

även upp situationen med sin arbetsgivare eller den som utövat diskrimineringen. Få – cirka sju procent – 

kontaktade facket. Att få vänder sig till facket för hjälp är en varningssignal – inte minst då resultaten från tidigare 

forskning pekar ut facket som en vanlig kontakt för de som väljer att gå vidare med ett diskrimineringsärende. För 

att få svar på om läkarkåren och deras fackförbund skiljer sig från andra yrkeskategorier i exempelvis attityder 

och arbetssätt kring denna fråga behövs mer forskning, och konkreta jämförelser med andra yrkesgrupper.  

 

I agerandet vid upplevd diskriminering, och motiven till olika ageranden, återfinns en av de största skillnaderna 

mellan olika underläkargrupper. Män är generellt mindre benägna än kvinnor att överhuvudtaget agera när de 

upplever sig diskriminerade, och av de som trots allt agerar väljer långt färre att prata med sina kollegor eller den 

som utsatt dem för diskriminering. Istället väljer män i högre utsträckning att ta upp ärendet med arbetsgivaren 

eller någon annan formell instans som fackförbund eller jurist. Drivkraften bakom dessa val är ofta rädsla – män 

uppger i nästan dubbelt så hög utsträckning som kvinnor att de är oroliga för att deras karriär ska påverkas 

negativt om de uppmärksammar att de upplever sig diskriminerade. För kvinnor är det istället brist på ork som är 

det främsta skälet till att man inte agerar.  

 

Dessa resultat är oroväckande då de lätt ger upphov till onda cirklar. För män bidrar rädslan för att berätta om 

diskriminering till att de hämmande normerna kring män som fria från diskriminering, och läkare som starka och 

osårbara, upprätthålls och fortsätter avskräcka män från att agera när de diskrimineras. För kvinnliga underläkare 

dränerar diskriminering sannolikt orken ytterligare, då diskrimineringen i fråga till stor del består i att få sin 

kompetens ifrågasatt och tvingas överprestera för att bemötas med respekt, samt förväntas utföra extra omvår-

dande och grundläggande praktiska uppgifter utöver det reguljära arbetet.  

 

Både män och kvinnor uppger också i hög utsträckning bristande tilltro på agerandets förmåga att göra någon 

positiv skillnad som skäl till att de valde att inte göra något särskilt när de upplevde sig diskriminerade. Resultaten 

visar att det tyvärr finns visst fog för denna pessimism – det enskilt mest effektiva handlingsalternativet, att prata 

med den som utövade diskrimineringen, uppges bara ha lett till att diskrimineringen upphörde i en knapp tredjedel 

av fallen. Samtidigt är det också, oavsett handlingsstrategi, mycket få som upplever att deras arbetssituation 

påverkats negativt när de på något sätt agerat på sina diskrimineringsupplever. 

 

Att samtal med den som utövat diskrimineringen är det mest effektiva sättet att få diskrimineringen att upphöra, 

samt att många av de som väljer denna strategi inte bara slipper fortsatt diskriminering utan även får en ursäkt av 

den ansvarige, indikerar att mycket diskriminering orsakas av okunskap och/eller omedvetna normer och 

beteendemönster hos de som diskriminerar. Att undersökningen visat att diskrimineringen inte är personbunden 

utan strukturell förstärker denna tolkning. 

 

Sist men inte minst visar undersökningen att kännedomen om hur man kan agera om man utsätts för 

diskriminering är alarmerande låg. Detta, i kombination med bristande ork, rädsla för repressalier och en 

diskriminerings som är strukturell och svår att bevisa gör underläkare som upplever diskriminering till en mycket 

utsatt grupp. Samtidigt innebär det faktum att den diskriminering underläkarna upplever är förhållandevis likartad 

till sin natur oavsett vem som drabbas och varför, samt att diskrimineringen är strukturell och närvarande i alla 



delar av vårdverksamheten, att breda åtgärder har potential att vara mycket effektiva. SYLF anser att facket och 

arbetsgivarna har ett stort gemensamt ansvar att: 

 

- Utbilda vårdens medarbetare om innebörden, förekomsten och konsekvenserna av diskriminering. 

 

- Göra information om vårdanställdas rättigheter och möjligheter till stöd mer lättillgänglig och spridd. Alla 

på arbetsplatsen måste veta vem man ska vända sig till om man utsätts för diskriminering, vilka arbets-

planer och kartläggningar som finns, och var man hittar dessa.  

 

o Ett första steg är att faktiskt använda befintliga arbetsplaner och kartläggningar i högre 

utsträckning. Ett andra steg är att utveckla dessa till högkvalitativa, konstruktiva instrument som 

motiverar sin användning.  

 

o Att öka de vårdanställdas kännedom om sina rättigheter och möjligheter sänker i sin tur 

trösklarna för att agera på diskriminering, vilket är särskilt viktigt för alla de som avstår från att 

agera på grund av brist på ork, tid och information. 

 

- Lyfta fram positiva exempel på när underläkares agerande vid upplevd diskriminering, t.ex. samtal med 

arbetsgivaren, fackförbund eller den som utövade diskrimineringen, lett till diskrimineringens 

upphörande.  

-  

o Fack och arbetsgivare bör även lyfta att många som drabbats av diskriminering upplever det 

stärkande att prata om sina upplevelser och stå upp för sig själva, samt att förhållandevis få 

som agerat på diskriminering upplevt att deras arbetssituation försämrats som följd 

 

- Lyfta diskussionen om normer, attityder och bemötande i vården, samt aktivt motarbeta negativa 

stereotyper kring exempelvis utländska och unga kvinnliga läkares kompetens.  

-  

o Att ifrågasätta och samtala kring normer och beteendemönster är ett viktigt led i att underlätta 

för de som drabbas av diskriminering att prata om sina upplevelser utan rädsla för repressalier 

och/eller stigmatisering. 

 

o Att diskutera normer och bemötande är också viktigt för att skapa ett arbetsklimat där det är 

möjligt för de anställda att faktiskt använda sig av sina formella rättigheter och möjligheter. 

 

- Lyfta vikten av kollegialt stöd, och att detta måste omfatta alla underläkare – även utländska läkare och 

AT-läkare med korta placeringar. 

 

Utöver dessa gemensamma åtaganden har arbetsgivarna har ett särskilt ansvar att: 

 

- Bedriva öppen och transparent rekrytering och lönesättning.  

o Med öppen utlysning av tjänster med tydliga anställningskriterier, och lönesättning efter 

liknande kända kriterier, skulle utrymmet för dessa typer av formell diskriminering minska, vilket 

vore av särskilt stor betydelse för läkare med utländsk utbildning.  

 

Läkarkåren själv har ett i sin tur ett särskilt ansvar att: 

 

- Stå upp för kollegor och andra vårdmedarbetare, både när dessa utsätts för diskriminering från andra 

vårdanställda och när de diskrimineras av patienter.  

 

o Även om vårdpersonal aldrig bör gå i konflikt med patienter bör man heller inte acceptera att 

kollegor behandlas illa – genom att fokusera på kollegors kompetens istället för patientens 

bemötande kan man stötta och bekräfta kollegor utan att gå i konflikt. Detta stöd kan vid behov 

också ges när patienten inte är närvarande.  

 

o Att stå upp för kollegor som diskrimineras hindrar i sin tur patienters eventuella fördomar mot 

läkare med viss karaktäristik från att ta rot inom den egna verksamheten. 

 



3.1 Slutord 

 

Under året som gått sedan den ursprungliga rapporten publicerades har SYLF jobbat intensivt med likarättsfrågor. 

Vi har fått mycket positiv återkoppling från underläkare, annan vårdpersonal, och politiker och verksamhetschefer 

inom sjukvårdsområdet. Vi har också fått en del kritik. En av de vanligaste invändningarna mot vårt arbete och de 

data det baseras på är att de flesta underläkare som upplever sig ha blivit diskriminerade i själva verket inte blivit 

det ”på riktigt”, och att vi därför lägger kraft på att lösa ett ickeproblem. 

 

Andra menar att dåligt bemötande, sämre schema, eller att få sin kompetens ifrågasatt på oskälig grund inte utgör 

diskriminering. Att belysa denna typ av problematik, och kalla det diskriminering, anses i sin tur ta fokus från 

”riktig” diskriminering. SYLF menar att uppfattningar av den här typen dels är uttryck för bristande kunskap om 

vad diskriminering faktiskt innebär och dels del av de normer och attityder inom både vården och samhället i stort 

som gör att så många som var tredje svarande underläkare någon gång upplevt sig diskriminerad. 

 

SYLF använder genomgående den definition av diskriminering som fastslås i diskrimineringslagen. Där 

konstateras att diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad än en annan person i en jämförbar 

situation, om behandlingen har samband med någon av de sju lagskyddade diskrimineringsgrunderna – kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-

nedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att få ett sämre bemötande än sin kollega på grund av att man har en 

annan hudfärg eller funktionsförmåga är således lika mycket diskriminering i lagens mening som att få 5 000 

kronor lägre månadslön än en jämbördigt kompetent kollega på samma befattningsnivå. 

 

SYLF anser också att arbete mot diskriminering i form av dålig bemötande, osynliggörande och andra ”mjuka” 

faktorer är en mycket viktigt del av det förebyggande arbetet mot andra typer av diskriminering, som av vissa 

möjligen uppfattas som mer ”riktiga”. När en individ nekas anställning på grund av sin hudfärg eller blir daskad på 

rumpan i fikarummet på grund av sitt kön är det tydliga, fysiska uttryck för precis samma normer, attityder och 

sociala strukturer som ger upphov till skillnader i bemötande, förväntningar på kompetens, yrkesmässigt stöd och 

lönesättning. Arbetet mot dessa typer av diskriminering är således inte skilt från annat antidiskrimineringsarbete, 

utan del av samma process med att förändra negativa stereotyper, felaktiga generaliseringar och föråldrade 

attityder.  

 

SYLF vill också påminna om att det inte alltid är den mest konkreta, fysiskt manifesterade diskrimineringen som 

drabbar den utsatta hårdast. Vissa människor skulle gladeligen stå ut med ett dåligt bemötande för att få samma 

lön som alla andra – andra skulle dock gärna ta den lägre lönen om de bara blev behandlade och bemötta med 

samma respekt som sina kollegor. Ingen ska dock behöva välja det minst dåliga av två oacceptabla alternativ. 

Alla har rätt till ett arbetsliv fritt från diskriminering. 

 

Det är SYLF:s förhoppning att denna fördjupade undersökning kan bidra till detta mål. Dels genom att öka såväl 

vårdanställdas, arbetsgivares som fackligt förtroendevaldas kunskap om diskriminering i underläkarekåren, dess 

karaktäristik, och vad som krävs för att bekämpa den. Dels genom att initiera en djupare diskussion om normer 

och bemötande bland vårdens aktörer och medarbetare.  Vi ser fram emot att diskutera och arbeta med dig! 

  


