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Abstract 
 

The purpose with this study is to study the individual setting of salary rates 

among branch heads. We have chosen to look deeper into which criteria that are 

the base for the branch heads’ individual setting of wage rates within geriatric 

care and the care of disabled people. One other aspect we have looked into is 

how the setting of salary rates appears from a gender perspective. The empirical 

material in our thesis consists of both qualitative and quantitative methods in 

the shape of a questionnaire study and three open interviews. Our theoretical 

benchmarks are made up of the gender and power order and economic 

sociological perspectives. This study has partially brought a somewhat for us 

surprising result concerning the setting of salary through a gender perspective. 

The individual setting of salary rates is based on several factors like education, 

years within the profession and work experience. Our questionnaire study 

showed that most of the branch heads´ asked think that individual settings of 

salary rates are positive. Nevertheless there are not as many of those that are 

satisfied with their salary trend. Our interviews showed that gender does matter 

at the time of employment, because the organization strives for employing more 

men in this female-intensive occupation. Men generally had a higher average 

salary than their female colleagues when we compared informants with similar 

suppositions.  

 

    Katarina MacDonald 

Marie Ericson Holm 
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1 Inledning 
 

1:1 Bakgrund 
Trots att vi idag sägs kämpa för ett jämlikt samhälle, råder det fortfarande stora skillnader i 

samhället sett ur ett genusperspektiv. Ett betydande exempel på skillnader mellan könen är 

exempelvis lönesättningen. Många arbetsplatser runt om i Sverige har idag skillnader 

lönemässigt mellan män och kvinnor, då kvinnan är den som har lägre lön på grund av sitt 

genus. Att arbeta som enhetschef inom äldre- och handikappomsorgen innebär att ha ansvar 

för en personalgrupp och i och med chefspositionens innebörd bör det vara ett arbetsområde 

som lockar till sig män, men det är idag ett kvinnodominerande yrke. Funderingar kring vad 

orsakerna är till att så få män idag arbetar som enhetschefer inom äldre- och 

handikappomsorg väcker vårt intresse till att titta närmare på hur löneperspektivet ser ut för 

enhetschefer inom detta arbetsområde, eftersom det finns lite tidigare forskning inom 

området. Med tanke på att detta yrke är dominerat av kvinnor väcks intresset för hur 

lönesättningen ser ut för enhetschefer sett ur ett genusperspektiv. 

 

Vi hade en föreställning att det är lättare att få en bra lön om man är manlig enhetschef. 

Arbetet som enhetschef inom handikapp- och äldreomsorgen idag är en kvinnodominerad 

position. Idag har fler och fler kvinnor lyckats ta sig fram och arbetar på enhetschefsnivå. 

Män har generellt högre löner i samhället och vårt antagande är att det även förekommer inom 

denna kvinnodominerade yrkeskategori. 

 

 

1:2 Problemformulering 
I denna uppsats vill vi studera lönefrågan och jämföra lönesättningen mellan män och 

kvinnor. Vi kommer att undersöka vilka grunder som finns vid individuell lönesättning för 

mellanchefer inom handikapp- och äldreomsorgen i en mindre kommun i Mellansverige.  

 

1:3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera vilka faktorer som ligger bakom den individuella 

lönesättningen av enhetschefer.  

 

1:4 Frågeställningar 
Hur ser den individuella lönesättningen ut för enhetschefer? 

Vilka kriterier ligger till grund för den individuella lönesättningen av enhetschefer inom 

äldre- och handikappomsorgen? 

Hur ser lönesättningen ut ur ett genusperspektiv? 

 

1:5 Avgränsning 
Vi kommer att avgränsa oss till att undersöka en mindre kommun i Mellansverige. Vår 

undersökning avser enhetschefer inom äldre- och handikappsomsorgen i denna kommun.  
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1:6 Tidigare forskning  
 

Trydegård (2000) beskriver utifrån sin forskning hur professionen enhetschef inom den 

offentliga sektorn under det senaste århundradet har förändrats. Syftet med artikel är att 

belysa och analysera ledaren i äldrevården och vilka förändringar som skett i omsorgen kring 

äldre personer med ledaren i centrum och genom detta synliggörs hur löneutvecklingen sett ut 

från början av förra århundradet. Titeln och beskrivningen av dagens enhetschefer har genom 

århundrade varit något otydligt och kan vara det än idag menar Trydegård. Ledaren för ett 

boende kan tituleras som föreståndare, chef, övervakare och organiserare. Föreståndaren för 

äldreomsorgen beskrivs både som en socialarbetare i kontakt med äldre och handikappade 

personer som är i behov av assistans, samt en ledare över omvårdnadspersonalen. Den 

professionella rollen och utvecklingen av ledarna har förändrats radikalt under 1900-talet. 

Föreståndarna hade tidigare två kategorier av uppgifter att ge vård och ledning. De 

medicinska plikterna ansågs som de viktigaste uppgifterna, där föreståndaren måste ge 

injektioner samt administrera mediciner och övervaka. Senare kom ett allt starkare eftertryck 

på ledningens plikter där organisationen och dess ekonomi måste klaras av och kontrolleras 

samt ombesörja och ge ledning till omvårdnadspersonalen. Trydegård menar vidare i sin 

artikel att under 1990-talet har föreståndare med medicinsk utbildning ökat betydligt i 

kommunerna medan föreståndarna med social omsorgsutbildning har minskat. De 

professionella beskriver sin roll som ett dilemma där de balanserar på kravet att vara en 

effektiv enhetschef, ansvarig för verksamhetens budget och samtidigt vara en medkänslig 

omsorgsgivare. Det är fortfarande kvinnor som dominerar yrkesprofessionen 

enhetschef/verksamhetschef inom omsorgen för äldre och funktionshindrade, bara 5 % av 

enhetschefer/verksamhetschefer är män.   

 

Statistiska Centralbyrån (2004) har gett ut en rapport som heter ”Löneskillnader mellan 

kvinnor och män i Sverige”. Den tar upp vikten av löneskillnader ur ett genusperspektiv. 

Rapporten ser på löneskillnader på den svenska arbetsmarknaden och upplyser om de brister 

som förekommer lönemässigt mellan könen. Studien redogör för lönediskriminering gentemot 

vilka löneskillnader som kan förklaras och diskuteras. Yrkeskategorin inom vård och omsorg 

är ett kvinnodominerat arbetsområde och generellt ett lågavlönat arbete vare sig man arbetar 

som chef eller omvårdnadspersonal. Denna studie visar att det inom kvinnodominerande 

yrken förekommer löneskillnader även om de inte är lika markanta som i mansdominerade 

yrken. Man strävar idag efter att få ett jämställt Sverige även inom arbetsmarknaden, vilket 

har resulterat i att man främst strävar efter att få in fler män inom de kvinnodominerande 

yrkesområdena, vilket kan resultera i högre löner för män som anställs. Däremot är strävan 

inte lika stor efter fler kvinnor inom de mansdominerade områdena. Denna studie har en 

mycket intressant innebörd för vår studie bland annat vad gäller lönesättningen av män i ett 

kvinnodominerat yrke. 

 

Meyerson och Petersen (1997) menar att lönediskriminering av kvinnor kan ha olika 

bakomliggande orsaker. En orsak kan ha att göra med att en befattning som ofta besittes av 

kvinnor blir lägre avlönade, vilket författarna kallar för befattningsdiskriminering. En annan 

diskriminering är att kvinnor inte skulle ha möjlighet att besitta en viss befattning på grund av 

sitt genus. Som exempel kan vi ta när det inte var tillåtet för kvinnor att bli präster. Det kallar 

författarna för arbetsplatsdiskriminering. Den tredje och sista diskrimineringen är när män 

och kvinnor innehar samma arbetsuppgifter och samma befattning men ändå har männen 

högre lön. Det kallar författarna för lönediskriminering. Studien visar att skillnaderna i lön 

mellan kvinnor och män blivit allt mindre med tiden men att den sneda könsfördelningen på 

en arbetsplats kan vara orsak till att män får högre lön för att få arbetsplatsen mer jämställd. 
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Men studien tar däremot inte upp att kvinnor skulle få högre lön för att börja arbeta på en 

mansdominerad arbetsplats. Denna studie är relevant för vår studie för att den belyser 

lönediskriminering och att man i kvinnodominerade yrkeskategorier strävar efter att få in fler 

män och att det därför kan innebära att männen får en lite högre ingångslön. 

 

SKTFs rapport om strukturella löneskillnader (2008) visar på en tydlig skillnad 

lönemässigt ur ett genusperspektiv inom olika yrkesområden. Kvinnodominerande yrken har 

en lägre löneutveckling än mansdominerade yrken. Det framkommer i rapporten att de 

kvinnodominerade yrkeskategorierna finns i den offentliga sektorn medan de 

mansdominerade yrkeskategorierna finnes inom den privata sektorn. Skillnaderna är stora 

lönemässigt mellan män och kvinnor, som har chefsuppdrag fast inom de olika mans- och 

kvinnodominerade yrkesområdena.  Rapporten visar också på att kvinnorna har högre 

utbildningsnivå än männen i liknade chefsbefattning.  
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2 Metod och tillvägagångssätt 
 

2:1 Insamlande av teoretiskt material 
Vad gäller vår uppsats teoretiska del har vi sökt tidigare forskning inom detta område genom 

att använda oss av Internet och söka i databaser och vetenskapliga tidskrifter. Vi har också 

sökt litteratur som har med vårt ämne att göra och har då funnit intressanta publikationer som 

vi har valt att studera närmare och använda oss av i analysen av vårt empiriska material. 

 

2:2 Insamlande av empiriskt material 
Inför vår uppsats empiriska del har vi valt att göra en enkätundersökning bland samtliga 

enhetschefer inom handikapp- och äldreomsorgen i en mindre kommun i Mellansverige, där 

det sammanlagt finns ett 30-tal anställda enhetschefer. Vi har gjort en intervjustudie, där vi 

har intervjuat samtliga tre verksamhetschefer, för att få bredare information om den 

löneposition enhetschefer har. Detta har gjorts genom att dels undersöka den uppfattningen 

enhetschefer har själva angående sin löneutveckling genom en enkätundersökning, dels titta 

närmare på tillvägagångssätt som ligger till grund för verksamhetschefernas individuella 

lönesättning av denna yrkeskategori.  

 
Avgörande för vårt val av enkäter till enhetscheferna var vårt intresse och nyfikenhet för hur 

enhetscheferna upplever sin löneutveckling i relation till sin yrkesprofession samt huruvida 

utbildning, ansvarsområde ligger till grund för lön. I denna kommun som vi gjorde vår 

undersökning i finns det tre verksamhetschefer som har olika ansvarsområden inom 

omvårdnadsförvaltningen, dessa är dessutom lönesättande chefer för enhetschefen. Det föll 

sig naturligt att göra kvalitativa forskningsintervjuer med dessa tre. Dels för att göra vissa 

jämförelser med de kvantitativa svaren och dels ha en mer öppen intervju där 

verksamhetscheferna också fick beskriva själva processen i deras arbete med att lönesätta sina 

medarbetare.   

 

Orsaken till att vi både har valt att göra en kvantitativ och en kvalitativ del beror på att vi vill 

få ett samlat resultat sett ur två synvinklar. Den kvalitativa delen har vi gjort i form av 

intervjuer med de tre verksamhetscheferna, eftersom de har ansvar för lönesättningen gällande 

enhetscheferna. Med tanke på att de är så få ansåg vi det relevant att tillämpa en intervjustudie 

av dessa tre. Vi har dessutom valt att göra öppna intervjuer, eftersom vi ansåg att det skulle ge 

ett intressantare resultat då verksamhetscheferna själva får berätta och ta upp delar som de ser 

som intressanta och relevanta för ämnet. 

 

Den kvantitativa delen har vi utarbetat med hjälp av våra frågeställningar och på så vis satt 

ihop ett antal frågor som vi anser som relevanta för vår studie. Med tanke på att 

enhetscheferna är för många för att vi ska hinna intervjua var och en valde vi att sätta samman 

en enkät. Syftet med det är också att vi vill få ta del av så många enhetschefers åsikter som 

möjligt. Med tanke på att ämnet vi diskuterar kan upplevas som känsligt ansåg vi det vara 

viktigt med hänsyn till enhetscheferna att vi behandlar informationen som vi får fram i denna 

enkät konfidentiellt. På så sätt tror vi dessutom det blir fler enhetschefer som valt att delta. 

 

Vi har valt att redovisa enkäterna med hjälp av tabeller för att läsaren på ett enkelt sätt ska 

kunna utläsa resultatet. Eftersom enhetschefernas inkomster är mycket centrala i vår studie 

har vi valt att ta med medelinkomst som en kolumn i redovisningen av de flesta frågorna. För 

att tydliggöra tabellerna har vi text till varje redovisad tabell. När vi har redovisat 

intervjudelen har vi valt att lyfta fram citat som är intressanta för vår studie. Vi har lagt in 
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dessa på lämpliga ställen i en löpande text där vi även redovisat information som är viktig för 

vår studie. 

 

2:3 Hur vi har bearbetat vårt empiriska material 
När vi fått in enkäterna gjorde vi en sammanställning av alla enkäter i ett excell dokument, 

som gjorde det lätt för oss att läsa av enkätresultaten. Vi gjorde sedan tabeller för samtliga 

frågor, där vi valde att ta med medelinkomst för varje fråga, eftersom det är en betydande 

faktor för hela vår studie. Under tiden vi bearbetade vårt material framkom ett resultat som 

gjorde att vi utökade redovisningen av tabeller i form av vissa sammanställande tabeller som 

visar på intressanta resultat. Vi har sedan valt att kommentera varje tabell för att klargöra 

frågans syfte och resultat. 

 

När vi gjort samtliga tre intervjuer skrev vi ner varje intervju ordagrant i ett worddokument 

och döpte våra informanter till VC 1, VC 2 och VC 3 som står för Verksamhetschef 1–3. Vi 

läste sedan igenom intervjuerna noggrant, både tillsammans och var för sig. På så vis arbetade 

vi fram kommentarer som för vår studie var relevant att ta med. Vi gjorde också en jämförelse 

mellan vad enkätsvaren visade gentemot vad verksamhetscheferna svarat i intervjuerna. Vi 

fick då fram intressanta likheter och skillnader som vi har valt att belysa i vår studie. 

 

2:4 Etiska överväganden 

 När vi tagit kontakt med våra informanter inför intervjuerna har vi varit noga med att 

muntligt informera dem om att vi kommer att behandla materialet konfidentiellt och att de när 

som helst under intervjun kan avbryta samarbetet. Här har vi använt oss av informationskravet 

som är en av fyra huvudkrav av de forskningsetiska principerna, där vi varit tydliga med 

informationen om hur vi skall behandla materialet. Vi har även frågat informanterna om de 

givit sin tillåtelse till att vi spelat in intervjun på MP3-spelare. Här har våra informanter gett 

samtycke till att vi under intervjuernas gång gjort ljudupptagning för vidare bearbetning av 

vårt empiriska material, och vi uppfyller samtycke kravet. Vid intervjutillfället har vi åter igen 

tagit upp de forskningsetiska regler som råder. Vi har även utförligt beskrivit vårt förfarande 

med det insamlande materialet. Dessutom har vi informerat om att vårt material kommer att 

behandlas utifrån kravet på konfidentiellt förhållningssätt, där alla personer skall ges största 

konfidentialitet och uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Vårt insamlade material från våra enskilda informanter kommer endast användas i vårt 

studiesyfte. (Vetenskapsrådet 080715) 
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3. Teoretiskt angreppssätt  
 

3:1 Könsmaktsordning och genus 
Vi kommer att använda oss av teorin om könsmaktsordning i vår studie, som tar upp 

maktrelationer mellan könen. Enligt teorin är det mannen som innehar det ekonomiska 

ansvaret i samhället. Det följer sig därför naturligt att mannen även innehar den beslutande 

makten.(Wahl m.fl. 2007:38-40) Vi kommer att tillämpa teorin om könsmaktsordning, 

eftersom den kan ge förklaringar och tolkningar om fördelningen mellan kvinnor och män i 

chefspositioner. Maktrelationen angående könsmaktsordningen innebär att det i samhället 

finns en struktur av maktrelationer där män är överordnande kvinnor och det manliga ses som 

normen. Kvinnan hamnar på så sätt i underläge gentemot mannen och bildar redan där ett 

exempel på att mannen skulle vara den självklara som chef. Chefen är den som innehar 

makten och i och med påståendet om att mannen är överordnad kvinnan i en maktrelation kan 

man tolka detta som att en chef borde vara av det manliga könet. (ibid:2007:213) 

 

Män och kvinnor har ofta olika förutsättningar i sin position som chef. Mannen har länge setts 

som norm och i och med det kan det vara lättare att se honom som ledare. Män som arbetar 

under kvinnlig ledning är i många fall inte nöjda med sin position. Orsaken kan vara att de 

känner sig mer underlägsen sin chef, eftersom kvinnans sämre status till viss del fortfarande 

lever kvar. (Wahl 2007:207-211)   

 

Magnusson (2002:25-31) menar att genus i många vardagliga situationer kan väcka olika 

former av rangordning könsmässigt, utan att man egentligen behöver vara medveten om det. 

Könsbaserade skillnader kan ibland generalisera situationer till att se det ur ett kvinnligt och 

ett manligt perspektiv. Exempel på det kan ses idag i arbetslivet genom att vårdyrket, som är 

ett kvinnodominerat område, är lågbetalt, innehar låg status, är slitsamt samtidigt som det ses 

som en kvinnlig syssla att ta hand om människor och ge dem den omsorg och omvårdnad de 

behöver. Om man ser på vårdyrket ur ett manligt perspektiv ser samhället mannen, som väljer 

att arbeta inom vården, som ett föredöme som väljer att utföra dessa sysslor som egentligen 

ligger på kvinnors ansvar enligt samhälleliga normen. Det i sin tur resulterar i att män ibland 

lättare kan få en högre lön än en kvinna som utför samma syssla, eftersom kvinnan anses vara 

född till att utföra sysslan samtidigt som mannen ses som hjälten som offrar sig för att utföra 

denna kvinnosyssla. Magnusson (2002:25) menar att dessa könsmässiga rangordningar ofta 

sker, utan att vi egentligen hinner reflekterar över dem. 

 

Vi kommer att använda oss av könsmaktsordning när vi analyserar vårt empiriska material, 

för att ur ett genusperspektiv se på maktrelationen mellan könen vid löneutveckling och 

anställning. Vi kommer att använda denna teori för att belysa betydelsen av genus inom denna 

kvinnodominerande organisation. Det som ligger i vårt intresse är att ta reda på om vi med 

hjälp av denna teori kan få fram en könsmässig rangordning, som kanske sker utan att vi 

reflekterar över det.  

 

3:2 Könsmaktsordningens framväxt 
I mitten av 1800-talet växte industrialiseringen fram och det resulterade i ökad arbetsdelning 

mellan könen. Mannen har setts som den ekonomiskt ansvarige i familjen, då kvinnan har haft 

sin roll i att sköta om sin man, hemmet och barnen.(Hirdman 2004:149) Samhället gjorde det 

möjligt att använda sig av kvinnlig arbetskraft, eftersom man var i behov av utökad 

arbetskraft och eftersom kvinnorna inte var så dyra att anställa på den tiden beslutade man sig 

för att använda sig av dem. I och med det skapades särskilda kvinnoklausuler som innefattade 

särskilda kvinnolöner. Uppdelningen blev också väldigt markant mellan vad som var manliga- 
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och vad som var kvinnliga arbetsuppgifter. (Hirdman, 2004:109, 115) Förmågan har alltid 

funnits hos kvinnor att kunna prestera och utföra arbete och göra karriär i samma utsträckning 

som mannen. Det som har saknats har varit möjligheten för kvinnor att bevisa det. Kvinnan 

har tvingats bevisa att hon klarar av mer än att föda barn och ta hand om dem. Under de 

senaste 200 åren har en stor förändring skett gällande kvinnans position i samhället, vilket 

innefattar kvinnans utveckling i arbetslivet. Genom historien har kvinnans position och 

betydelse i arbetslivet utvecklats i en  positiv riktning. Trots detta är det fortfarande en lång 

bit kvar innan jämställdheten når det stadiet samhället kämpar för att uppnå. I Sverige 

infördes lagen mot könsdiskriminering i arbetslivet 1980 (Wahl mfl. 2007:199). Genom 

demokratins genombrott i samhället har det skett en kraftig utveckling för kvinnors 

deltagande i offentligheten genom historien med rösträtt och kvinnors befriande från manligt 

övervälde. När kvinnor började lönearbeta, tog de ett kliv in i den politiska världen. (Hirdman 

1987:189) Mannen är fortfarande norm i samhället, vilket kan innebära störningar i 

jämställdhetsutvecklingen i arbetslivet, eftersom samhället i stort fortfarande innehåller 

brister.(Hirdman, 2004:114) 

 

 

3:3 Ekonomisk sociologi 
Ekonomisk sociologi är ett sociologiskt angreppssätt med grupper, interaktion och genus som 

något centralt i analysen, där icke ekonomiska fenomen påverkar ekonomin i samhället och 

har gjort det under historisk tid. Genom att införa begrepp såsom genus, nätverk och 

organisationer i analysen av den ekonomiska utvecklingen i samhället påvisa hur 

socialstruktur påverkar den nationella ekonomiska utvecklingen för lönesättning. Brante 

beskriver hur den ekonomiska sociologins föregångare skiljer sig från dagens där genus är ett 

begrepp som är mycket centralt. Vad som är norm har en betydande del i den ekonomiska 

sociologins uppbyggnad. Det viktiga är att få in dessa sociala aspekter inom ekonomins 

tankebana. (2005:66-67) På så vis nås betydelsen av lönesättningens förutsättningar i 

förhållande till norm och genus. Vilken betydelse genus har i normens styre av lönesättningen 

får nationalekonomin att se ekonomin med sociologiska ögon. Som det ser ut idag är det 

mannens inkomst som ses som norm och på så vis får genus betydelse. Många gånger pratas 

det om vad en man tjänar och vad en kvinna tjänar. Ekonomisk sociologi handlar till viss del 

om lönesättning ur genusperspektiv. (ibid.) 

 

Ett angreppssätt ur ett ekonomsociologiskt perspektiv, är att ojämnlikhet i löneprocessen kan 

ha en negativ påverkan i olika yrkesprofessioner. Detta leder till att incitamenten minskar, 

följaktligen att moroten till att avancera till högre yrkespositioner inom organisationen avtar. 

(Ahrne et al. 2006:334-335)  

 

Vi kommer att använda oss av denna teori för att se hur löneskillnaderna för enhetschefer ser 

ut. Vi kommer att studera vår empiri utifrån den ekonomiska sociologins innebörd genom att 

söka det som framkommer som norm och vilken betydelse det i sin tur kan ha vid 

lönesättning. Vi kommer också att använda oss av denna teori för att på ett sociologiskt sätt 

belysa genus betydelse vid lönesättning inom denna organisation, för att på ett grundligt sätt 

efterforska hur den ekonomiska utvecklingen ser ut vid lönesättning inom denna 

kvinnodominerade organisation. 
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4. Empiri  
 

Eftersom betydelsen av vad en enhetschef och en verksamhetschef står för varierar mellan 

kommuner runt om i landet har vi valt att precisera dessa professioner grundligt inför vårt 

empiriska resultat. I denna kommun är det förvaltningschefen som har övergripande ansvar 

för att omvårdnadsnämndens verksamheter bedrivs enligt gällande lagstiftning och politiska 

beslut och riktlinjer. Sedan är det tre verksamhetschefer som har övergripande ansvar över 

sina respektive områden. En verksamhetschef är chef över enhetschefen och har ett bredare 

ansvarsområde än enhetschefen. De tre verksamhetscheferna har ansvar över varsitt område. 

Dessa områden är indelade i äldreomsorg med hemtjänstinsatser, äldreomsorg med särskild 

boendeform för äldre och handikappomsorg. Enhetscheferna inom denna kommun är 

mellanchefer med ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. De ansvarar för att fullfölja 

omvårdnadsnämndens vision, inriktningar, mål, aktiviteter och tillämpningsföreskrifter. 

Enhetschefens arbetsuppgifter är att leda, fördela, delegera, planera, följa upp och utveckla 

arbetet inom verksamhetsområdet. De skall även verkställa och göra uppföljning av beslut. 

(bilaga 5) 

 

4:1 Enhetschefernas enkätsvar 
Vi har lämnat ut 29 stycken enkäter inklusive informationsbrev (se bilaga 1 och 2) och fått 25 

ifyllda enkäter tillbaka. Vi är mycket tacksamma för att så många enhetschefer har valt att 

delta i vår undersökning, som i och med ett högt deltagande kommer att ge ett mer tillförlitligt 

resultat. Eftersom informanternas månadsinkomst är en mycket central del i vår undersökning 

kommer vi tyvärr inte att kunna använda oss av en av våra 25 inkomna enkätsvar, eftersom en 

enhetschef har valt att avstå från att uppge sin månadsinkomst.  

 

Vi har valt att sammanställa enkäten genom att ta upp varje fråga för sig. Vi kommer att 

skriva en fortlöpande text och lägga in tabeller, som kan göra det lättare att se resultaten 

tydligare. Många av frågorna syftar till att se om det föreligger ett samband mellan olika 

variabler och lön. Vi har därför valt att räkna ut medelinkomsten för individerna till de olika 

svarsalternativen. När det gäller känsliga uppgifter som framkommer i vår undersökning när 

endast en person valt ett alternativ har vi kommit fram till att vi ska slå ihop det 

svarsalternativets resultat med ett annat svarsalternativ, för att kunna räkna ut 

medelinkomsten och fortfarande behandla materialet konfidentiellt.  

 

4:1:1 Bakgrundsinformation om enhetscheferna 
För att redovisa varje informants bakgrund skulle vi ha velat göra en gemensam tabell för 

dessa uppgifter för varje informant. Problem uppstod i och med att våra informanter inte är så 

många, vilket kan leda till svårigheter i att hantera informationsmaterialet konfidentiellt. Vi 

har därför valt att redovisa tabellerna på detta sammanställda sätt för att vi främst vill undvika 

att avslöja någon av våra informanters identitet. 
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Tabell 1. Informanternas åldersfördelningen i relation till medelinkomst.  
 

Vår första fråga om ålder innehöll en tom rad där våra informanter fick skriva sin ålder. För 

att på ett enklare sätt kunna göra en sammanställning av enhetschefernas ålder har vi delat in 

dem i olika ålderskategorier. På så vis anser vi att vi på bästa sätt bevarar informanterna 

anonyma, men samtidigt inte förlorar tanken bakom varför just den här frågan var med. Det 

intressanta är att se hur åldersfördelningen mellan enhetscheferna är idag. Det framgår av 

tabellen att de som är i övre medelåldern har högre lön, vilket framstår som naturligt då de 

sannolikt arbetat längre i branschen generellt sett. De enhetschefer som är mellan 20 och 39 år 

är de som har lägst medelinkomst, vilket kan bero på att de troligtvis inte arbetat i branschen 

lika länge som de som är lite äldre. 

 

 

 

  

 

 

 

Tabell 2. Informanternas fördelning av genus. 

 

Tyvärr så är antalet manliga informanter väldigt få, vilket vi kommer att reflektera kring i vår 

analys. Det kan bland annat innebära att vi kommer att ha svårt att bibehålla deras 

konfidentialitet fullt ut. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Informanternas civilstånd i förhållande till medelinkomst. 

 

Tabellen visar att sambo/gifta har något högre lön, vilket kan bero på att de varit längre inom 

branschen än ensamstående, eftersom de troligtvis i hög grad är äldre än ensamstående. I och 

för sig är det många som skiljer sig idag och på så sätt är ensamstående. Men det är också 

vanligare att man väntar längre med att gifta sig än tidigare. 

 

 

ÅLDER ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

20 år – 39 år 6 26233 kr 

40 år – 49 år 11 26425 kr 

50 år – 59 år 3 29367 kr 

60 år - 4 27725 kr 

   

KÖN ANTAL 

INFORMANTER 

Man 2 

Kvinna 22 

  

CIVILSTÅND ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

Sambo/Gift 20 27079 kr 

Ensamstående 4 26375 kr 
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Tabell 4. Andelen informanter som har barn. 

 

 

BARNEN 

ÅLDERSKATEGORI 

ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

Minderåriga barn 12 26336 

Myndiga barn 8 28219 

Både minderåriga och 

myndiga barn 

3 27100 

   

 

Tabell 5. Fördelningen av informanternas barn i ålderskategorier i relation till 

medelinkomst. 

 

Tanken bakom den tredje frågan var från början att söka ett samband mellan civilstånd – 

lönesättning – nöjdhetsgrad med lönen. Vi hade en föreställning om att ensamstående 

kvinnor/män med barn kanske skulle vara mindre nöjda med sin lön, eftersom gifta/sambos 

har två inkomster och ensamstående bara en. Om man dessutom har barn som ska försörjas 

tänkte vi att man är i en större beroendeställning till den inkomst man har, eftersom det 

kanske på så vis går mer pengar. Med tanke på att resultatet visade att bara fyra informanter är 

ensamstående och alla utom en har barn valde vi att inte forska vidare i den vinkeln. Vårt 

nästa dilemma blev vår femte fråga om barnens ålder. Vi känner i efterhand att det är en 

ganska enfaldig formulering, eftersom vårt intresse i barnens ålder grundar sig i om barnen är 

minderåriga och bor hemma eller är myndiga och inte bor hemma längre. I och med att 

barnens ålder avslöjas kan det på nytt finnas en risk i att avslöja någon informant. Med tanke 

på att vi fortfarande vill arbeta med vårt inkomna resultat på ett konfidentiellt sätt har vi 

därför valt att redovisa dessa frågor enskilt och barnens ålder i form av olika ålderskategorier. 

En annan tanke med att undersöka barnens ålder i förhållande till inkomst var att ta reda på 

om inkomsten påverkas om man har små barn. Att ha små barn innebär att man som förälder 

kan tvingas vara hemma från jobbet på grund av att barnen kan bli sjuka. Tabellen visar att de 

enhetschefer som har endast minderåriga barn också har lägst inkomst. Om det beror på att 

dessa enhetschefer har arbetat kortare tid inom branschen och är yngre har vi valt att inte ta 

reda på. De enhetschefer som har myndiga barn är de som har högst inkomst. Vi antar även att 

dessa enhetschefer är äldre och har varit längre i branschen. 

 

4:1:2 Bakgrundsinformation om Din utbildning 
Tanken med att ta reda på bakgrund om utbildning, vilket år informanterna avlagt examen och 

vid vilken skola var att söka ett samband i om någon utbildning vid någon speciell skola 

skulle visa sig ha gett högre lönesättning än någon annan.  

 

 

 

 

HAR DU BARN ANTAL 

INFORMANTER 

Ja 23 

Nej 1 
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Tabell 6. Informanternas högsta utbildning i förhållande till medelinkomsten. 
 

Den sjätte frågan innehöll en tom rad, där informanterna fick skriva in sin högsta utbildning. 

Vi har därefter gjort en sammanställning av dessa utbildningar som vi redovisar ovan. Efter 

att vi har studerat resultatet kan vi se skillnader i både utbildning och vid vilken skola examen 

har avlagts, även om skillnaderna inte är stora är det intressant att Sociala 

omsorgsprogrammet har högre medelinkomst än Sjuksköterskeprogrammet. Orsaken till det 

kan vara att yrket som enhetschef kräver ledarskapsutbildning, vilket det Sociala 

omsorgsprogrammet har stort fokus på, medan Sjuksköterskeprogrammet fokuserar på 

sjukvård och inte på ledarskap. Trots detta arbetar i stor utsträckning sjuksköterskor som 

enhetschefer.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7.  Informanternas examinationsår i förhållande till medelinkomst. 

 

Eftersom svaret om vilket år våra informanter avlade sin examen varierade väldigt har vi valt 

att dela in examenationsåren i olika årskategorier, som vi redovisar ovan. Enligt tabellen 

framkommer det att enhetschefer som avlagt sin examen under 80-talet har högre lön än 

enhetschefer som avlagt sin examen under 90-talet. Det är däremot en större skillnad i lön om 

man jämför de som avlagt examen under 90-talet med de som är ganska nyutexaminerade. 

Den bakomliggande orsaken till det skulle kunna vara att man som nyutexaminerad måste 

arbeta sig upp genom att skaffa sig erfarenhet inom yrket, samt att man självklart borde ha 

högre lön när man varit inom branschen en längre tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Informanternas medelinkomst i förhållande till vilken skola de har avlagt sin 

examen. 

UTBILDNING ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

Sociala omsorgsprogrammet 16 27136 kr 

Sjuksköterskeprogrammet 5 26480 kr  

Annan Högskoleutbildning 3 26833 kr 

   

EXAMINATIONSÅR ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

1980 – 1989 6 28567 

1990 – 1999 7 27776 

2000 - 2008 9 25083 

Ej svarat 2 --- 

   

SKOLANS BENÄMNING ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

Högskolan i Gävle 16 27039 

Mitthögskolan i Östersund 2 27372 

Uppsala universitet 2 26500 

Övriga universitet och 

högskolor 

4 26675 
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Svaret på fråga åtta har gett oss en bra grund att stå på, eftersom våra informanter har avlagt 

examen vid olika högskolor och universitet runt om i Sverige. Våra informanter gav sitt svar 

på frågan på en tom rad. Resultatet har visat att det inte finns något samband mellan vilken 

skola de avlagt examen vid och individens lönesättning. Det som framkommer, trots att 

underlaget är så litet, är att enhetschefer som avlagt examen vid Uppsala universitet har lägre 

lön än enhetschefer som avlagt sin examen vid Mitthögskolan i Östersund. Men med tanke på 

att underlaget är svagt är det svårt att dra några slutsatser utifrån det. 

 

 

4:1:3 Lön och arbete 
 

EGENSKAPER FRÅGA 9 

Mest 

betydelsefulla 

för 

enhetschefer 

FRÅGA 10 

Minst 

betydelsefulla 

för 

enhetschefer 

FRÅGA 11  

Vad enhetscheferna 

tror att 

verksamhetscheferna 

prioriterar 

Analytisk 2 15 3 

Förmåga att engagera sin 

personal 

17 0 12 

Förmåga att ge medarbetarna 

positiva signaler och bekräftelse 

15 2 5 

Flexibla 

personlighetsdrag/vidsynthet 

4 12 4 

God 

kommunikatör/lyhördhet/sända 

ut budskap 

11 2 16 

Intelligens/Begåvning 2 13 1 

Känslomässig 

stabillitet/Självkontroll 

1 10 5 

Positiv människosyn 6 2 1 

Pålitliga och fullfölja sina 

åtaganden 

10 3 17 

Samarbetsförmåga 7 0 17 

Social intelligens 4 4 5 

Självförtroende 3 10 1 

Vara tillgänglig 11 7 3 

Våga leda/Ta tag i problem 22 1 21 

Öppen och lyhörd 7 6 4 

    

Ej svarat på frågan 0 4 1 

Ofullständigt besvarat frågan 0 5 0 

 

Tabell 9. Informanternas åsikt gällande egenskaper av betydelse för enhetschefer. 

 

Fråga 9, 10 och 11 har vi valt att redovisa i form av en gemensam tabell. Vi har valt att 

redovisa dessa frågor på det här viset för att vi anser att det kan vara av intresse att lätt kunna 

jämföra de olika frågornas valda alternativ. Vi är medvetna om att samtliga alternativ kan ses 

som värdefulla egenskaper för en enhetschef. Syftet med frågorna är att vissa egenskaper kan 

uppfattas som mer eller mindre betydelsefulla än andra. Det är antalet respondetsvar som står 

angivet i varje kolumn. Tabellen visar att våga leda/ta tag i problem och förmåga att 
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engagera sin personal tillhör de egenskaper som värderas högst. Både enhetscheferna själva 

anser denna egenskap som mycket viktig och tror även att verksamhetscheferna värderar 

högst. Att vara analytisk ses som mindre central. Enhetscheferna tror dock att 

verksamhetscheferna anser att samarbetsförmåga och vara pålitliga och fullfölja sina 

åtaganden också hör till några av de viktigaste egenskaperna i undersökningen.  

 

ÅSIKT ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

Mycket bra 14 27052 

Bra 9 26805 

Varken bra eller dåligt 1 26805 

Dåligt 0 0 

Mycket dåligt 0 0 

   

 

Tabell 10. Informanternas åsikt om individuell lönesättning i förhållande till 

medelinkomst. 

 

Ovan redovisas vad informanterna själva anser om den individuella löneutvecklingen, som 

visar ett resultat som är övervägande positivt. Det framkommer tydligt att enhetscheferna 

upplever individuell lönesättning som mycket bra. Ingen av informanterna ansåg att 

individuell lönesättning är dåligt eller mycket dåligt. Det framkommer dock att det inte 

föreligger något samband mellan hur bra man anser att individuell lönesättning är i och vilken 

lön man har.  

 

ÅSIKT ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

Stämmer mycket bra 4 28675 

Stämmer bra 9 27370 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 

8 26131 

Stämmer dåligt 2 25667 

Stämmer mycket dåligt 1 25667 

   

 

Tabell 11. Informanternas uppfattning om att kunna påverka sin löneutveckling i 

förhållande till medelinkomst.  

 

Med tanke på att det är en individuell lönesättning som tillämpas för enhetschefer inom den 

här kommunen, kändes det helt naturligt för oss att ta med nästkommande fråga. En 

individuell lönesättning ska se till varje individ, varför vi menar att man borde känna att man 

kan påverka sin löneutveckling. Tabellen visar att de som starkast anser att de kan påverka sin 

löneutveckling har betydligt högre lön än de som inte anser sig kunna påverka sin lön i lika 

hög grad. Det kan innebära att de högavlönade i undersökningen är mer nöjda med sin lön och 

känner därför att de har kunnat påverka löneutvecklingen, medan de lågavlönade i 

undersökningen inte är nöjda med lönen och därför anser att de inte känner att de har kunnat 

påverka löneutvecklingen.  
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Intressant är att det framgår i tabell 12 och 13 att de som i detta sammanhang är lågavlönade 

är även nöjda med att individuell lönesättning tillämpas, samtidigt som de anser att de inte 

kan påverka sin löneutveckling i tillräcklig utsträckning. 

 

ÅSIKT ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

Stämmer mycket bra 2 28650 

Stämmer bra 5 28140 

Stämmer varken bra eller 

dåligt 

6 26638 

Stämmer dåligt 9 26278 

Stämmer mycket dåligt 2 26375 

   

 

Tabell 12. Informanternas uppfattning huruvida de anser sig ha rätt lön i förhållande 

till sitt ansvar som enhetschef  i relation till medelinkomst. 

 

Att vara enhetschef kräver en hel del, med tanke på att man sitter i en mellanposition. Dels har 

enhetschefen personal under sig, och dels har denne verksamhetschefen över sig. De ska vara 

lojala och fullfölja sina åtaganden och se till så att medarbetarna fullföljer de regler och 

policys som organisationen har. Vi tycker därför att nästa fråga är väldigt aktuell och 

intressant i vår studie. Tabellen visar även här att de som starkast anser att de får rätt lön är de 

enhetschefer som har högre lön, medan de enhetschefer som anser att det stämmer dåligt eller 

mycket dåligt att de har rätt lön i förhållande till ansvar samtidigt innehar lägre lön. 

 

ÅSIKT ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

Mycket nöjd 2 28650 

Nöjd 7 27300 

Varken nöjd eller missnöjd 9 27226 

Missnöjd 5 25608 

Mycket missnöjd 1 25608 

   

 

Tabell 13. Informanternas nöjdhet med sin lön i förhållande till medelinkomst. 

 

I och med att förra frågan resulterade i en majoritet i att det stämmer dåligt att enhetscheferna 

anser sig få rätt lön i förhållande till de arbetsuppgifter de utför, är det lite förvånande att den 

här frågan om nöjdheten av den lön enhetscheferna har resulterar mer positivt.  

 

På frågan om enhetscheferna anser att de har rätt lön i förhållande till arbetsuppgifterna 

svarade hela tolv stycken att det stämmer dåligt eller mycket dåligt, medan sju stycken 

svarade att de tyckte att det stämde bra eller mycket bra. Trots detta svarade en större del av 

informanterna att de var nöjda med sin lön jämfört med dem som var missnöjda. Nio av 24 

svarade dock på den frågan att de var varken nöja eller missnöjda. Majoriteten enhetschefer 

anser att det stämmer mycket bra eller bra att de kan påverka sin löneutveckling. Endast tre 

informanter anser att det stämmer mycket dåligt. Om man ser till svaren på våra frågor och 

jämför dem med den faktiska medelinkomsten enhetscheferna har kan man se att 

uppfattningen av individuell lönesättning är positiv vare sig man har lägre eller högre lön. 

Många är däremot missnöjda med sin löneutveckling och anser att de inte får den lön de 
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förtjänar. Det framgår också att de som är mer missnöjda är de som har lägre lön jämfört med 

de som har högre lön. 

 

 (LÖN i SEK) GENUS 

31300 Kvinna 

30300 Kvinna 

29900 Kvinna 

28800 Kvinna 

28700 Kvinna 

28500 Kvinna 

28000 Kvinna 

28000 Kvinna 

28000 Kvinna 

27500 Kvinna 

27030 Kvinna 

27000 Man 

26900 Kvinna 

26900 Kvinna 

26750 Kvinna 

26000 Kvinna 

26000 Kvinna 

25800 Kvinna 

25500 Kvinna 

25200 Kvinna 

25000 Man 

25000 Kvinna 

24000 Kvinna 

21000 Kvinna 

  

 

Tabell 14. Informanternas lön i relation till genus. 

 

Vi har efter en hel del överväganden beslutat oss för att avslöja genus i förhållande till 

inkomst, eftersom hela studien bygger på den individuella lönesättningen av enhetschefer som 

till stor del riktar in sig på lönesättningen ur ett genusperspektiv. Varför vi har övervägt 

avslöjandet av genus i förhållande till lönesättning beror på att antalet manliga informanter är 

så få. Eftersom vi fortfarande inte avslöjar vilken kommun vi har undersökt i denna studie 

anser vi att vi inte har röjt några identiteter.  

 

ANTAL ÅR ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

0-10 3 25333 

11-20 4 26650 

21-30 10 26548 

31-40 4 28750 

41- 3 28000 

   

 

Tabell 15. Informanternas arbetslivserfarenhet i förhållande till medelinkomst. 
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ANTAL ÅR ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

0-5 8 22038 

6-10 5 26516 

11-15 3 28234 

16-20 3 28000 

21- 5 28900 

   

 

Tabell 16. Informanternas antal år som enhetschefer i förhållande till medelinkomst. 

 

Syftet med fråga 17 och 18 var från vår sida att undersöka om det föreligger ett samband 

mellan arbetslivserfarenhet och vilken lön man har och mellan år man arbetat som enhetschef 

och vilken lön man har. Resultatet visar att det föreligger samband i det. De som har 

arbetslivserfarenhet i 0-10 år tjänar ungefär 25 000 kronor, medan de som arbetat i 30 år 

tjänar kring 28 000 kronor. Det visar på att arbetslivserfarenheten har betydelse. Betydelsen 

av hur många år man arbetat som enhetschef visar även där att ju längre tid man arbetat som 

enhetschef, ju högre lön har man. De som arbetat 0-5 år tjänar i genomsnitt 22000 kronor, 

medan de som arbetat i över 20 år tjänar i genomsnitt närmare 29000 kronor. Det visar på att 

man tjänar mer och mer ju fler års erfarenhet man har bakom sig som enhetschef.   

 

VERKSAMHETSOMRÅDE ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST ÅR SOM 

CHEF 

Handikappomsorgen 7 26093 4 

Äldreomsorg/Särskild 

boendeform 

10 27393 13 

Äldreomsorg/Hemtjänstverks

amhet 

7 27214 15 

    

 

Tabell 17. Informanternas medelinkomst beräknad utifrån arbetsområde. 

 

Orsaken till att vi tog med den här frågan är att vi ville undersöka sambandet mellan lön och 

verksamhetsområde. Studien visar att det föreligger ett samband mellan var inom 

organisationen som man arbetar som enhetschef och vilken lön man innehar. Tabellen visar 

att enhetschefer inom äldreomsorgen har högre medelinkomst än handikappomsorgen. För att 

ta reda på orsaken till varför enhetschefer inom handikappomsorgen har lägre lön valde vi att 

ta med en till faktor i tabellen. Vi valde att räkna ut medelvärdet på hur många år 

enhetscheferna arbetat som chef. Det visade då att enhetscheferna inom handikappomsorgen 

har mycket färre år inom yrket och kan vara en orsak till varför medellönen för enhetschefer 

inom handikappomsorgen är så pass mycket lägre i undersökningen. När man nu ser resultatet 

i fråga om hur många år varje verksamhetsområde har som medelvärde kan man istället anse 

att lönen inom handikappomsorgen är högre i förhållande till de andra områdena. 
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ALTERNATIV ANTAL 

INFORMANTER 

MEDELINKOMST 

Mycket stor 2 30800 

Stor 11 26105 

Varken stor eller liten 9 27181 

Liten 1 26850 

Mycket liten 1 26850 

   

 

Tabell 18. Informanternas åsikt gällande genus betydelse vid lönesättning i förhållande 

till medelinkomst. 

 

Den här frågan var självskriven för vår studie. Vi har däremot valt att lägga den sist på grund 

av att genus är ett så pass känsligt ämne, som idag är högaktuellt. Vi ville inte att denna fråga 

skulle färga resten av svaren i enkätundersökningen. Förvånande är att medelinkomsten för de 

som anser att genus har mycket stor betydelse är så hög, i jämförelse med de som anser att 

genus har liten eller mycket liten betydelse.  

 

GENUS MEDELLÖN I KRONOR 

Kvinnor 27049 

Män 26000 

 

Tabell 19. Informanternas genus i relation till medelinkomst. 

 

Vi har valt att göra en tabell över medianlönen och medellönen ur ett genusperspektiv. 

Eftersom männen inte är fler än två har vi valt att inte räkna ut medianlönen för männen, 

eftersom det blir samma svar som männens medellön. 

 

GENUS MEDELINKOMST MEDELÅLDER MEDEL 

ARBETSLIVS 

ERFARENHET 

MEDELÅR 

SOM 

ENHETSCHEF 

Man (2) 26000 32,5 8 4 

Kvinna 

(22) 

27049 48 27 11 

     

 

Tabell 20. Informanternas genus i relation till medelinkomst, medelålder, 

medelarbetslivserfarenhet och verksamma år som enhetschef. 

 

Då vi upptäckte att männen hade lägre lön i tabellen som innehåller genus och 

månadsinkomst kom vi fram till att vi behövde komplettera med ytterligare en tabell, som 

innefattar genus, medelinkomst, medelålder, medelarbetslivserfarenhet och medelår som chef 

där vi har tagit med samtliga enhetschefer. På så vis har vi fått fram att männen inte varit 

verksamma som enhetschefer under lika lång tid som kvinnorna, samt att de inte har lika lång 

arbetslivserfarenhet. Det framkommer också att männen är yngre än kvinnorna. Om man ser 

till dessa faktorer kommer männens lön förmodligen höjas i takt med arbetslivserfarenhet. Vi 

har valt att komplettera med en tabell där vi tar fram ålder, hur lång arbetslivserfarenheten är 

och hur många år våra informanter arbetat som enhetschef, eftersom det framkommit att det är 

de vanligaste komponenterna som påverkar lönesättningen. 
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GENUS MEDELINKOMST MEDELÅLDER MEDEL 

ARBETSLIVS 

ERFARENHET 

MEDELÅR 

SOM 

ENHETSCHEF 

MAN (2) 26000 32,5 8 4 

KVINNA 

(8) 

26131 45 26 8 

     

 

Tabell 21. Jämförelse mellan de kvinnor som har en inkomst mellan den högst- och den 

lägst betalda mannen i förhållande till medelinkomst, medelålder, 

medelarbetslivserfarenhet och medelår som enhetschef. 

 

Vi har gjort en tabell där vi har valt ut de åtta kvinnor, som har en inkomst mellan den lägst 

betalda manliga enhetschefen och den högst betalda manliga enhetschefen och räknat ut 

medelinkomst, medelålder, medelarbetslivserfarenhet och medelår som enhetschef. Syftet 

med denna tabell är att få fram om det föreligger något samband mellan genus och lön. 

Eftersom vi då får fram om kvinnorna med liknande inkomst har liknande bakgrund som 

männen. Som tabellen visar kan vi se att kvinnorna har högre lön än männen. Kvinnorna med 

liknande inkomst som männen är generellt betydligt äldre, har mer än tre gånger så mycket 

arbetslivserfarenhet och har arbetat dubbelt så länge som enhetschefer. Här kan vi se ett 

tydligt uttryck för könsmaktsordning. 

 

 

4:2 Verksamhetschefernas uppfattning om enhetschefernas lönesättning   
Vi kommer nu att redovisa intressanta uttalanden från verksamhetscheferna som framkommit 

i våra tre intervjuer (Intervjuguide - se bilaga 3) och jämföra dem med resultatet vi fått fram 

ur enhetschefernas enkätsvar under olika teman.  

 

 

4:2:1 Utbildning och lönesättning 
I vår enkätundersökning framgår det tydligt att den mest representerade utbildningen bland 

enhetscheferna är Sociala omsorgsprogrammet. 16 av våra informanter har denna utbildning. 

Fem enhetschefer är utbildade sjuksköterskor, medan fyra informanter har annan 

högskoleutbildning. Studien visar fortsättningsvis att nästan hälften av enhetscheferna har 

anställts under de senaste tio åren. Däremot har majoriteten enhetschefer mer än 20 års 

arbetslivserfarenhet bakom sig. 

 

Samtliga verksamhetschefer i vår undersökning är kvinnor. Alla tre har likvärdig 

grundutbildning inom området social omsorg, samt diverse fortutbildningar. De har bland 

annat utbildning i lönesättning, som personal i alla led inom organisationen har haft möjlighet 

att ta del av. De har alla lång arbetslivserfarenhet inom äldre- och handikappomsorgen, inom 

varierande positioner. Den som arbetat längst som verksamhetschef, av våra informanter, har 

arbetat i 16 år. De andra två har arbetat i nästan ett år, respektive fem år som 

verksamhetschefer.  

 

Under intervjuerna var vi intresserade av att veta vad verksamhetscheferna anser har 

betydelse vad gäller utbildning vid en anställning och hur viktigt det är med utbildning och 

vilken utbildning man i så fall bör inneha för att ha störst chans. VC 2 menar: ”Det är ju 
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utbildning som vi tittar på och det är ju Sociala omsorgsprogrammet som vi tittar på i första 

hand som behörighet. Den utbildningen har ju mycket ledarskap och det är ju väldigt viktigt.” 

Det här med ledarskap ansåg alla tre som någonting väldigt viktigt i yrkesrollen som 

enhetschef. I och med det kan det vara till fördel att ha särskild utbildning i det, som man 

bland annat får när man läser Sociala Omsorgsprogrammet. Det framkom också att 

Sjuksköterskeprogrammet innehar mer sjukvård och är inriktad på vård, men att det är 

ledarskapsutbildning man intresserar sig för vid en nyanställning i första hand. Det framkom i 

våra enkätundersökningar att enhetschefer som har läst Sociala Omsorgsprogrammet generellt 

sett har högre lön än personer som har läst Sjuksköterskeprogrammet. 

 

Vi var fortsättningsvis intresserade av om utbildningen har betydelse i samma utsträckning 

när det gäller lönesättningen. VC 3 påstår: ”Vi tittar ju på chefskapet om det är en chef som 

man ska sätta lön på. Man kan ju ha jobbat som vårdpersonal, eller som personal inom något 

annat område tidigare. Så det händer ju att chefer får lägre löner än vad de hade tidigare. 

Och det är ju klart, det tycker de ju inte känns så bra alla gånger.” VC 3 menar här att man 

börjar om från noll när man blir anställd som enhetschef och har arbetat som något annat 

tidigare. Det skulle i så fall innebära att arbetslivserfarenheten inte har någon inverkan på 

lönen, vilket våra enkätresultat visar att det har. 

 

 

4:2:2 Hur det går till vid lönesättning 
I våra tre intervjuer med verksamhetscheferna informerade de oss om hur det går till vid 

lönesättningen för enhetschefer. De har ett bedömningsformulär (se bilaga 4) som både 

verksamhetschefen och enhetschefen fyller i innan mötet. VC 2 menar att: ” Det finns ju då ett 

bedömningsformulär som är för vårdpersonal och pedagogisk personal. Den här som är för 

chefer den använder vi då för all vår underställda personal. Så det här är både för chefer och 

handläggare och ledningsansvariga sjuksköterskor.” Syftet med bödömningsnyckeln är att 

verksamhetschefen och enhetschefen tillsammans ska gå igenom detta formulär vid tillfället 

för lönesamtalet för att se om de har samma uppfattning angående enhetschefens prestationer 

för det gångna året. VC 3: ”Då går man ju igenom det här tillsammans då och ser man då att 

ibland så skiljer de ju vad jag tycker och vad den som jag ska sätta lön på tycker. Man är 

väldigt medveten om vad man liksom behöver utveckla och vad som kanske inte är så bra alla 

gånger.” VC 2 menar: ”Vid lönesamtalet avsättes en begränsad tid per anställd enhetschef 

då. Då brukar jag gå igenom de här då vad gäller resultat, förhållningssätt och 

utvecklingsförmåga. Så relaterar man ju tillbaka till det året som har gått. För det är ju vad 

som hänt från förra lönesättningen och fram till dagens lönesättning som är väsentligt och då 

brukar jag ge respons då och höra hur dom ser på det som jag säger då.” Det innebär att om 

man som enhetschef har möjlighet att påverka sin lön utifrån bedömningsnyckeln. Alla får på 

så vis tillgång till de kriterier verksamhetscheferna har som grund vid lönesättningen och kan 

i och med det jobba på de bitar de själva känner att de har brister i.  

 

Det enskilda lönesamtalet verksamhetscheferna har med enhetscheferna bygger på kriterierna 

som finns i bedömningsnyckeln. Våra informanter berättar att alla lönesättande chefer har fått 

en löneutbildning under en heldag. VC 1 anser: ”Utbildningen har varit bra och gett en 

förståelse för lönesättningen. Så att ingen tror att det är någon verksamhetschef som är dum 

och inte ger mer pengar. Nu fick alla förståelse för hur komplex det är och hur pengarna 

fördelas. Det som är bra är ju alltså att arbetsgivaren och medarbetarna har samma 

utgångspunkt.”  Utbildningen har gett enhetscheferna en större förståelse för hur 

verksamhetscheferna gör när de ska sätta löner, vilket de verkar tycka känns bra. Samtliga 

verksamhetschefer har uppfattningen om att enhetscheferna får raka besked om vad de gör bra 
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och vad de behöver arbeta med för att göra bättre. VC 3 beskriver: ” Dels så har vi ett 

utvecklingssamtal och då brukar jag ju ta upp vissa saker där då, utifrån ett lönekriterium 

som är känt både hos mig och enhetschefen då. Vi diskuterar en del saker, hur man 

tillexempel har kunnat uppnå vissa mål och om man behöver jobba mer för att nå upp till 

målen. Ibland är man också sämre på att vara medveten om vad man är duktig på. Så det 

gäller ju liksom att både ge och ta hela tiden.”   

 

Våra informanter beskriver också att de kan samarbeta verksamhetsområdena emellan, vad 

gäller lönesättning. VC 1 menar att: ”Vi ser oss som ett område och om någon har varit 

utmärkande och duktig och kanske måste primeras då kan ju någon av de andra 

verksamhetscheferna få en del pengar av mig eller tvärtom. Grunden är att vi tittar på våran 

pott först, sen går vi in och diskuterar med varandra.”  De menar vidare att grunden för 

lönesättning är den enskilde individens prestationer vad gäller resultat, förhållningssätt och 

utvecklingsförmåga som är i centrum. VC 2 säger: ”Men det är ju en individuellönesättning 

som vi tillämpar så det är ju utifrån individen som man tittar på utifrån de här 

bedömningskriterierna då.” Vi får uppfattningen om att verksamhetscheferna vill poängtera 

att det är individuell lönesättning och att det inte har någon koppling till genus, utan att det är 

individen man fokuserar på. 

 

Det innebär alltså att verksamhetscheferna upplever individuell lönesättning som mycket bra, 

samtidigt som de anser att det stämmer dåligt att de har rätt lön i förhållande till 

arbetsuppgifter. Verksamhetscheferna anser att bödömningsnyckeln är ett bra verktyg att 

tillämpa vid den individuella lönesättningen. De menar också att utbildningen i lönesättningen 

är bra och ger en vidare förståelse i alla led i organisationen. Samtliga verksamhetschefer 

påpekar att de redan har satt lönen på samtliga enhetschefer inför lönesamtalet. Den lön som 

är satt går inte att påverka för enhetschefen under lönesamtalet. Det innebär att lönesamtalet 

inte är något förhanlingsbart möte utan att verksamhetschefen vid det tillfället endast ska 

meddela den ökning en enhetschef kommer att få och kommentera varför. Däremot kan 

enhetschefen påverka lönen inför det kommande året, bland annat genom att arbeta på de bitar 

man som enhetschef behöver utveckla. Verksamhetschefens uppgift i lönesamtalet är att 

motivera den satta lönen.   

 

 

4:2:3 Lön och kön  
I enkätundersökningens resultat framkom det att två svarsalternativ dominerar. Antalet 

enhetschefer anser att genus har stor betydelse vid lönesättning av enhetschefer. Emellertid 

var skillnaden minimal med svarsalternativet varken stor eller liten betydelse vid lönesättning 

av enhetschefer. 

 

Här följer verksamhetschefernas åsikter gällande genus betydelse vid anställning. VC 1 

menar: ”Ja, det kan ju ha det i och med att man kan tänka sig vilja ha in fler män. På det 

sättet kan det ju ha betydelse. Men jag tror inte att dom män som finns här i dag har fått 

anställning på grund av genus.” Medan VC 2 säger: ”Ja, jag kan tänka mig spontant att om 

det står mellan en man och en kvinna och att dom är likvärdiga, att det då kanske är en man 

som man då väljer. Vi skriver ju också in i annonsen att vi strävar efter att få in manliga 

anställda.” VC 3 anser: ”Om det är en man och en kvinna som ligger ungefär lika så tror jag 

att jag skulle ge mannen jobbet. Om jag alltså skulle få dem att ligga jämbördes. Tillexempel 

om det är tre män och fyra kvinnor som söker ett jobb. Då är jag mer noga med att undersöka 

vilka de här männen är än dom här kvinnorna kanske. Även om jag tittar naturligtvis hur det 

ser ut i hela deras meritbild. Men vi strävar efter ett mer jämnfördelat ledarskap och vill få in 
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fler manliga enhetschefer, så anställer man en man kan man säga att man på något sätt får 

ryggen fri” Det som framkommer i detta stycke skulle kunna tolkas som könsmaktsordning 

genom att det faktiskt förekommer en rangordning mellan könen där mannen är den 

underordnande som positivt särbehandlas. Att säga att man som verksamhetschef skulle välja 

att ta in en man när en man och kvinna har samma grunder är det samma som att säga att 

genus har betydelse. Det framkommer också att man idag strävar efter att få in fler män i 

organisationen, vilket är ännu en faktor för att könsmaktsordning förekommer. 

 

Gällande frågan om genus betydelse vid lönesättning anser våra informanter följande: VC 1 

menar: ”Männen är i regel bättre på att löneförhandla, men jag vet inte om jag tycker att det 

har någon betydelse med tanke på att lönesättningen sker med hjälp av bedömningsnyckeln.” 

VC 2 hävdar att: ”Ja ingen betydelse alls! För det är ju en individuell lönesättning, så att det 

har ingenting med kön att göra.” Medan VC 3 vid eftertanke uttrycker: ”Ja, det är ju en 

känslig fråga, det är det.” Hon menar vidare: ”Jag kan väl känna såhär att jag försöker nog 

att inte tänka på det tror jag. Men sen kanske det är såhär att det kanske finns någon man 

som har hög lön, men jag har också haft män som har haft mycket lägre lön än vad kvinnor 

har. Så att jag tror inte att det är någonting som jag ger högre lön bara för att det är en man, 

det tror jag inte” Dessa svar ger oss anledning att fundera kring om det ändå kanske 

föreligger en viss ekonomisk sociologi vad gäller könsordningen. Det framkommer att män 

har förmågan att förhandla till sig högre lön och får även vetskap om att det finns män som 

har högre lön än kvinnor, men också att det kanske även finns kvinnor som har högre lön är 

männen. 

 

Sammanfattningsvis visar intervjuerna att verksamhetscheferna inte har samma åsikter om 

genus betydelse vid anställning och vid lönesättning. De vill ha in fler män i organisationen, 

vilket VC 2 talar om att det numer framgår i all annonsering vid nyanställningar. VC 3 påstår 

att hon gör en grundligare undersökning av ansökningarna från de manliga sökandena 

angående deras meriter. VC 1 och 2 menar att det är en individuell lönesättning som utgår 

ifrån bedömningsnyckelns kriterier. Medan VC 3 menar att hon tror sig inte göra någon 

skillnad mellan män och kvinnor utifrån löneperspektivet. 

 

 

4:2:4 Viktiga egenskaper 
I intervjuerna med verksamhetscheferna framkom det som verksamhetscheferna ansåg var de 

viktigaste egenskaperna hos en enhetschef. VC 1 menar: ”Den viktigaste egenskapen som 

enhetschef är att man är trygg i sig själv. Är man inte trygg i sig själv har man ju det här med 

att man måste hela tiden känna att man är bra. Tittar man tillbaka på enhetschefer som inte 

varit så lyckade, så är ju det såna som inte stått med bägge fötterna på jorden själv.” VC 1 

menar vidare att: ”Det är viktigt att man inte ljuger och att man är ärlig. För det är liksom 

människor som vi möter. Känner man att man har en chef som är ärlig då kan man vara ärlig 

tillbaks också.” 

 

VC 2 anser att: ”Ledning och styrning är ju någonting som är väldigt viktigt, det gäller ju att 

man liksom har den pondusen på något sätt.” Hon menar vidare att: ”Det är ju väldigt svårt 

vid en intervju att kunna veta hur personen skulle klara av det här med ledning och styrning.”  

Fortsättningsvis anser VC2: ”Det krävs ju att som enhetschef ska man kunna vara lojal, för 

det är ju en politisk styrd organisation, så att man är lojal gentemot beslut som fattas och kan 

driva på och motivera sin personal.” Avslutningsvis sammanfattar VC 2: ”Lyhördhet, 

förmågan det här med ledning och styrning, lojalitet, sen är det ju bra om man har en 
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förmåga att kommunicera, också. Sen är det, det här med samarbete. Det tycker jag är 

viktigt.” 

 

De egenskaper som VC 3 anser vara betydelsefulla för enhetschefer är: ”Man måste kunna 

lyssna. Man måste också själv ha en god självkännedom för att kunna känna sig styrkt i dom 

beslut man fattar. Man ska kunna kommunicera med sin personal, det tycker jag är 

jätteviktigt. Det är liksom dialogen och kommunikationen som är ett stort instrument.” 

 

I enkätundersökningen framkom det att enhetscheferna tror att verksamhetschefen anser att en 

viktig egenskap är att vara pålitlig och fullfölja sina åtaganden. Det svarsalternativet har 

hamnat som den näst viktigaste egenskapen. Medan de egenskaper som enhetscheferna själva 

anser vara viktigast inte innefattar detta svarsalternativ bland de fem högst besvarade. Det 

som framkom i enkätundersökningen var att enhetscheferna anser att våga leda/ta tag i 

problem är den viktigaste egenskapen. Enhetscheferna tror också att verksamhetscheferna ser 

det som den viktigaste egenskapen. Sammantaget är att lojalitet och ärlighet är någonting som 

verksamhetscheferna anser som några mycket centrala egenskaper att ha som enhetschef. VC 

2 var väldigt tydligt i sitt uttalande angående vikten av att vara lojal i sin yrkesroll som 

enhetschef. VC 2 menar att det krävs lojalitet hos en mellanchef i en politiskt styrd 

organisation. Kommunikation är ett viktigt instrument för enhetschefen för att på ett tydligt 

och bra sätt nå fram i dialogen till medarbetarna enligt VC 3. 
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5. Resultat 
Vi har kommit fram till att utbildning har en viss betydelse vid lönesättning men främst vid 

anställning. Samtliga av våra informanter, som deltagit i enkätundersökningen, har angett att 

de har någon typ av högskoleutbildning. Utbildningens storlek varierar dock mellan hela 

program till enskilda kurser. Den utbildning som är den högst prioriterande utbildningen är 

enligt verksamhetscheferna Sociala omsorgsprogrammet. Det har även visat sig att de 

personer som har den utbildningen generellt sett har högre lön. Vad gäller utbildningens 

betydelse vid lönesättning har det framgått att man inte kan få en anställning utan utbildning 

och att man efter att ha fått en anställning inte ser till vilken utbildning man sedan har vid 

lönesättningen, utan hur man sköter sitt arbete utifrån bedömningsnyckeln. Vid varje års 

lönesättning ser man till varje enskild individ, eftersom det är en individuell lönesättning som 

tillämpas inom organisationen. Vid den individuella lönesättningen av enhetschefer har 

verksamhetschefen till sin hjälp ett bedömningsformulär som innefattar diverse kriterier, som 

både enhetschefen och verksamhetschefen ska kryssa i inför lönesamtalet. Vid lönesamtalet 

kan enhetschefen inte påverka den redan satta lönen, utan bara påverka den kommande lönen. 

Verksamhetschefens uppgift under ett lönesamtal är att klargöra orsakerna till den satta lönen. 

Det är verksamhetschefen som sätter lönen och enhetschefen kan inte ändra på en redan satt 

lönen. Det som en enhetschef kan påverka med sin lön är inför det kommande året. De flesta 

enhetschefer anser att individuell lönesättning är positivt, trots detta är det många som inte är 

nöjda med sina löner. De som i huvudsak är nöjda är de som har högst löner och de som är 

missnöjda är de som har lite lägre löner. Andra faktorer som är viktiga vid lönesättning är 

arbetslivserfarenhet och antal år som enhetscheferna har arbetat inom yrket. 

 

Angående genus betydelse vid lönesättning kan vi till viss del se tecken på att män skulle vara 

fördelaktigt behandlade inom detta avseende i vårt enkätresultat. Ett stort problem, som vi är 

medvetna om, är att vi bara har med två manliga informanter i vår studie vilket innebär att det 

är svårt att dra några generella slutsatser på ett så tunt underlag. På frågan om 

verksamhetscheferna anser att genus har betydelse vid lönesättning framkommer att man idag 

vill få in fler män i organisationen och på så vis kan genus visst ha betydelse vid 

lönesättningen, eftersom man kanske vill anställa en man och väldigt få män söker idag. På så 

vis kanske en man kan förhandla sig till en bättre grundlön än en kvinna. Det framkommer 

också i intervjun att männen har förtur vid anställning, om de uppfyller alla kriterier och har 

en likvärdig merit som en kvinnlig sökande är det mannen man idag väljer att anställa. 

Orsaken till det är att man vill få in fler män i organisationen, som annars ser ut att vara en 

väldigt kvinnodominerad arbetsplats. I enkätundersökningen framkom det att 11 stycken anser 

att genus har stor betydelse vid lönesättning, medan två stycken anser att genus har mycket 

stor betydelse vid lönesättning. Tio stycken anser att genus varken har stor eller liten 

betydelse. En enhetschef anser att genus har liten betydelse vid lönesättning och en enhetschef 

anser att genus har mycket liten betydelse vid lönesättning. Den betydelse genus kan tänkas 

ha vid lönesättning är det faktumet att männen prioriteras vid anställning och på så kanske kan 

förhandla sig till en bra grundlön. När en man väl är inne i organisationen som enhetschef kan 

vi inte se något samband i att genus har betydelse vid lönesättning, utan att det då är 

bedömningsnyckeln och individen som styr. 

 

I frågorna 12-15 kan man se att alla tycker det är bra med individuell lönesättning men att 

många är missnöjda med sin lön och anser att de inte får den lön de förtjänar. Och det framgår 

att det är de som har lägst medelinkomst som är mer missnöjda än de som har hög. På 

frågorna i enkäten som tar upp lönen i fråga om nöjdhet, enhetschefens egen förmåga att 

kunna påverka den och upplevelsen av att det är en individuell lönesättning som tillämpas 

framgår att majoriteten av enhetscheferna har besvarat frågan om hur nöjda de är med sin lön 
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till ett positivt resultat på skalan. Två stycken är mycket nöjda, sju är nöjda, elva stycken är 

varken nöjda eller missnöjda. Endast fyra respektive en är missnöjda respektive mycket 

missnöjda med sina löner. Den bakomliggande orsaken till att man känner att man inte får den 

lön man förtjänar kan bero på att så pass många anser att det är genus som styr lönen från 

grunden, då man anställs och att man därefter blir lönesatt efter bedömningskriterierna. På 

frågan om de har möjligheten att påverka sin lön svarar 13 stycken att de upplever att de kan 

det, medan nio stycken menar att det varken stämmer bra eller dåligt att de kan påverka sin 

lön. Endast tre enhetschefer anser att det stämmer dåligt respektive mycket dåligt att de kan 

påverka sin lön. Med tanke på att enhetscheferna har informerat oss om 

bedömningskriterierna som finns i den lönenyckel som tillämpas anser de att enhetscheferna 

kan påverka sin lön, eftersom man kan sträva efter att uppfylla kriterierna som finns på 

bedömningsformuläret. Det är också på så vis man blir lönesatt. På så sätt kan man se det som 

att man kan påverka sin lön i och med det man presterar i organisationen och på så vis 

uppfyller kraven för förhållningssätt, utvecklingsförmåga och resultat på ett mycket bra sätt.  

På frågan om hur de upplever att det är en individuell lönesättning som tillämpas inom 

organisationen svarade ingen att de anser att det är dåligt eller mycket dåligt. Endast en anser 

att det är varken bra eller dåligt och så många som nio stycken anser att det är bra och 15 

stycken anser att det är mycket bra med individuell lönesättning. Vår upplevelse av 

verksamhetschefernas åsikt om individuellönesättning är också positiv, samt att de upplever 

att enhetscheferna delar den åsikten med dem. 

 

I enkätundersökningen hade vi tre frågor som handlade om egenskaper i förhållande till 

enhetschefens yrkesposition. Vilka egenskaper som anses vara mest värdefulla och vilka som 

är minst värdefulla, då vi självklart är medvetna om att samtliga egenskaper är bra att ha med 

sig som chef. Vi hade också en fråga som handlade om vilka egenskaper som enhetscheferna 

trodde att verksamhetscheferna tyckte var de fem mest betydelsefulla. För att redovisa detta 

resultat på ett bra sätt har vi nu gjort en tabell som dels tar upp de fem egenskaperna 

enhetscheferna själva ansåg som mest betydelsefulla och de fem egenskaper som 

verksamhetscheferna nämnde som viktigast, samt de fem egenskaperna som enhetscheferna 

trodde att verksamhetscheferna skulle uppleva som viktigast.  

 

Viktigaste egenskaperna 

enligt enhetscheferna 

Vad enhetscheferna tror att 

verksamhetscheferna anser 

som viktigaste egenskaperna 

Viktigaste egenskaperna 

enligt verksamhetscheferna 

Våga leda/Ta tag i problem (22 

st) 

Våga leda/Ta tag i problem (21 

st) 

Våga leda/Ta tag i problem  

Förmåga att engagera sin 

personal (17 st) 

Pålitliga och fullfölja sina 

åtaganden (17 st)  

Pålitliga och fullfölja sina 

åtaganden 

Förmåga att ge medarbetarna 

positiva signaler och bekräftelse 

(15 st) 

Samarbetsförmåga (17 st) Känslomässig stabillitet och 

självkontroll 

God 

kommunikatör/Lyhörd/Sända 

ut budskap (11 st) 

God 

kommunikatör/Lyhörd/Sända 

ut budskap (16st) 

God 

kommunikatör/Lyhörd/Sända 

ut budskap 

Vara tillgänglig (11 st) Förmåga att engagera sin 

personal (12 st) 

Förmåga att engagera sin 

personal 

 

Tabell 22. Informanternas uppfattning av vilka egenskaper för enhetschefer som har 

störst betydelse 
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Tabellen ovan visar tydligt att enhetschefer och verksamhetschefer har samma uppfattning att 

betydelsen av att våga leda/ta tag i problem är mycket viktigt i arbetet som enhetschef. 

Emellertid har enhetscheferna en klar uppfattning av vad verksamhetscheferna anser som 

ännu en viktig egenskap nämligen att vara pålitliga och fullfölja sina åtaganden. Det stämmer 

med vad verksamhetscheferna säger. Däremot har enhetscheferna själva inte samma 

uppfattning om betydelsen av den egenskapen. De anser istället att förmåga att engagera sin 

personal är betydligt viktigare. Som tredje alternativ anser enhetscheferna själva att förmåga 

att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse är av betydelse, medan de tror att 

verksamhetscheferna anser att samarbetsförmåga är nästa viktiga egenskap. 

Verksamhetscheferna anser däremot att känslomässig stabilitet och självkontroll är viktigt. På 

det alternativet hade enhetscheferna och verksamhetscheferna helt olika uppfattningar om vad 

som är bland de viktigaste egenskaperna. Som fjärde alternativ är enhetschefer och 

verksamhetschefer fullständigt överrens om att god kommunikatör/lyhörd/sända ut budskap 

en viktig egenskap att inneha som enhetschef. Som femte och sista alternativ har 

enhetscheferna rätt uppfattning om vad verksamhetscheferna anser som en viktig egenskap för 

enhetschefer, som är förmåga att engagera sin personal. Enhetscheferna själva anser däremot 

att vara tillgänglig är den femte viktigaste egenskapen att inneha i sin profession.  
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6. Analys 
Efter att ha gjort denna studie upplever vi att genus visst har en viss betydelse, även om den 

inte har lika stor betydelse som vi trodde från början. Vi hade en föreställning om att det var 

lättare att få en bättre lön som man, vilket vi tycker att vi kan se. VC 3 gör ett uttalande om att 

män har fördelar vid anställning, eftersom verksamheten vill få in fler män i organisationen. 

Vid anställning prioriteras männens ansökningar och med tanke på det har vi börjat spekulera 

kring ifall detta kan innebära att männen naturligt utgår ifrån en högre grundlön. Det kanske 

beror på att männen får lättare att förhandla till sig en bra lön vid anställning, eftersom deras 

kön är efterlyst inom den här verksamheten.  

 

Efter att ha studerat våra tabeller kan vi se att männen har ganska hög månadsinkomst i 

förhållande till hur många år de arbetat som enhetschefer och med tanke på att de inte har 

särskilt lång arbetslivserfarenhet bakom sig. Vilken utbildning man har tror vi inte är en 

bakomliggande orsak till vilken lön man har. Utbildning är idag ett krav från ledningen vid 

anställning, samt att sociala omsorgsprogrammet bör ha företräde, men att 

socionomprogrammet ses som likvärdigt, enligt VC2. Alltså har vilken utbildning man har 

relevans för lönesättning, men framförallt vid anställning. Den enda bakomliggande orsaken 

till att männens löner ligger högt är att de har lättare att förhandla till sig en bättre lön vid 

anställning inom denna annars kvinnodominerande yrkeskategori. 

 

Även om det framkommer att verksamhetschefens uppgift är att leda och styra i en politisk 

organisation, där det måste finnas regelverk som följs har vi fattat det som att det till viss del 

föreligger diskriminering av kvinnor vid anställning, eftersom man väljer att skriftligt uttrycka 

att man helst ser att män söker ett ledigt arbete. I en politiskt styrd organisation finns det 

regler som säger att det inte får förekomma diskriminering av grupper, som ändå kan 

uppfattas sker i detta fall. Det som gör att det kan uppfattas som diskriminering är att kvinnor 

marginaliseras vid anställning och har mindre chans att bli utvald att komma på intervju och 

få en anställning på grund av sitt kön då det står mellan en kvinnlig sökande som har samma 

goda kompetens som en manlig sökande. Motiveringen till detta är att detta är ett 

kvinnodominerat yrke där man strävar efter att få in fler män. I våra intervjuer framkom det 

till och med att man idag väljer att anställa en man för att det betyder att man får ryggen fri i 

och med att kommunen strävar efter att få en mer jämnfördelad organisation. 

 

Tyvärr så är de manliga informanterna väldigt få, vilket har försvårat vår strävan efter att 

behandla enkätmaterialet på ett konfidentiellt sätt. Ett annat problem är att när det endast är 

två män som medverkar i vår studie förekommer risk för validiteten. Eftersom vi ändå vill 

fullgöra den undersökning som vi har börjat med har vi ändå valt att se resultatet utifrån 

denna grund. Det kan innebära att denna undersökning med endast två manliga deltaganden 

bygger på slumpmässighet. Det som ändå framkommer är att en av dessa män har en högre 

lön jämförelsevis med kvinnliga  enhetschefer som ligger likvärdigt eller bättre till i 

undersökningen, vad gäller yrkesbakgrund, utbildning och år inom yrket.  Det framgår tydligt 

i våra tabeller. Den här mannen har färre års arbetslivserfarenhet än kvinnorna och har arbetat 

kortare tid som enhetschef, men innehar ändå högre lön än vad en kvinna med samma grund 

har. Om det beror på att han är man eller om det bara är en slump och att det kanske är andra 

bakomliggande orsaker framgår inte i vår studie. Det vi har diskuterat kring är om den här 

lönesättningen har blivit av genom grunderna för det undermedvetna könsbaserade skillnader, 

som ibland kan generalisera situationer ur ett manligt perspektiv. Här kan vi återigen se 

tydliga tecken på könsmaktsordningens inverkan. På något sätt kanske de manliga 

egenskaperna har haft förmågan att undermedvetet skapat bättre förutsättningar för en högre 

lönesättning. En faktor kan, som en av verksamhetscheferna även uttrycker, bero på att män 
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generellt har lättare för att vara rakt fram och säga vad de menar och vad de vill, medan en 

kvinna kanske är lite mer tillbakadragen. 

 

Den lag mot könsdiskriminering i arbetslivet, som skapades 1980 skulle innebära att 

arbetslivet idag 28 år senare borde ha hunnit bearbeta dess innebörd och på något sätt hunnit 

forma samhället till att bli jämställt. Men fortfarande påträffas löneskillnader mellan män och 

kvinnor i arbetslivet och mannen ses fortfarande som norm i samhället, där kvinnan är 

stigmatiserad. Hur ska vi kunna skapa en neutral grund för lönesättningen för män och 

kvinnor i samhället rent generellt? Vilka chefer är det som klarar av att sätta löner utan att se 

till genus? Många frågetecken lever fortfarande kvar vad gäller lönesättning ur ett 

genusperspektiv. Att säga att samhället är jämställt idag är detsamma som att blunda för 

verkligheten. Fortfarande lever vi i ett könsdiskriminerat samhälle. Men det visar sig att det 

kanske ändå finns hopp för kvinnan inför framtiden. Vår studie har i alla fall visat på att genus 

inte har någon betydelse vid lönesättning efter anställning. Det är ett resultat som gläder oss. 

Kan det vara så att vi inom denna kvinnodominerandeposition är på väg att finna någon sorts 

jämställdhet där inte det ena könet är mer värt än det andra. Vi kämpar absolut inte för att 

kvinnor ska ha mer lön än män, utan att lönen för män och kvinnor ska sättas på samma 

grunder och förutsättningar och bortse ifrån vilket kön man har. Om detta ska uppfyllas krävs 

det i så fall att strävan efter att få in män inom denna verksamhet påverkar ingångslönen. 

 

Den viktigaste egenskapen för en enhetschef är att våga leda och ta tag i problem. Dessa 

egenskaper ansåg våra informanter vara de mest viktigaste egenskaperna att inneha som 

enhetschef. Enhetscheferna och verksamhetscheferna var eniga i den frågan. Enhetscheferna 

var övertygande om att verksamhetscheferna skulle ange dessa egenskaper som nummer ett. 

De egenskaperna är en grundförutsättning i en ledande position. Att samarbeta är en annan 

mycket viktig egenskap för en enhetschef, eftersom man som enhetschef är en mellanchef. En 

mellanchef måste kunna samarbeta både med ledningen och med medarbetarna de har ansvar 

för. Medarbetarna skall utföra beslut som enhetschefen verkställer.  

 

Informanterna i enkätundersökningen upplever individuell lönesättning som bra, samtidigt 

som de anser att det stämmer dåligt med att de har rätt lön i förhållande till arbetsuppgifter. 

Det ska innebära att de kan påverka lönen utifrån de förutsättningar som finns vid 

lönesättningen i kommunen. Men rent generellt har de låg lön. Hur kan de uppfatta individuell 

lönesättning som bra om de anser att de har fel lön i förhållande till de arbetsuppgifter de 

besitter. Enhetscheferna anser fortsättningsvis även att de kan påverka sin lön, men hur kan 

man då uppfatta att man har fel lön. En bakomliggande orsak till detta kan vara de 

samhälleliga normerna kring lönebildning, då enhetscheferna menar att individuell 

lönesättning är bra, trots att vissa är missnöjda med lönen och anser att de själva missgynnats. 

Mycket talar för att kommunals höjning av omvårdnadspersonalen har gjort att cheferna blivit 

ännu mer missnöjda med sin lön, med tanke på att det inte alls mycket som skiljer i lön mellan 

enhetschef och omvårdnadspersonal.  

 

När löneskillnader mellan undersköterskor och enhetschefer blir mindre kan det kännas tungt 

att gå in och arbeta som enhetschef när personalen har likvärdig inkomst. VC 3 talade om att 

hon tyckte att det var helt rätt att man som nybliven enhetschef hade lägre grundlön än en 

undersköterska som hade arbetat länge inom sin yrkesbransch. Vi anser att det ska vara en 

lönemässig skillnad vad gällande enhetschef och omvårdnadspersonal. Är man enhetschef 

med ansvar över personal menar vi att det absolut ska synas i lönekuvertet. Vi anser att det är 

nervärderande att som chef ha lägre lön än personalen man ansvarar för. 
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Det uttalande som en av verksamhetscheferna gjorde på frågan om hur det går till vid 

lönesättning, ställer vidare funderingar av betydelsen av individuell lönesättning. 

Verksamhetschefen menar att det är acceptabelt att en medarbetare som avancerar till 

exempelvis enhetschef får en lägre grundlön vid anställning som nyutexaminerande 

enhetschef än den tidigare hade som omvårdnadspersonal. Om en enhetschef har 

yrkeserfarenhet sedan tidigare med en annan inriktning än ledarskap men inriktning inom 

vård och omsorg är det en självklarhet att det skall ske en avancering i löneprocessen. Thålin 

menar att incitamenten svaga med ett sådant förhållningssätt lönemässigt från, som vi 

uppfattar, verksamhetschefernas inställning.  

 

Enligt Trydegårds forskning utifrån ett historiskt perspektiv, där uppfattningen av att 

kommunerna i allt större utsträckning föredrar att anställa sköterskor som enhetschefer inom 

vård och omsorg. Vilka nödvändiga färdigheter behövs för att leda vården och omsorgen av 

äldre och funktionshindrade personer. Är det meningen att exempelvis ett gruppboende för 

vuxna människor med utvecklingsstörning skall anställa sjuksköterskor som ledare/chefer 

över omvårdnadspersonal som utför omsorgen för brukare i särskilda boendeformer?  

Den frågan är högaktuell vad gäller att särskilja på de olika professionella inriktningarna inom 

olika bonden och institutioner. Vi behöver vara vaksamma över den enskildes behov och 

önskemål så att inte personen underordnars olika vårdplaner och ekonomiska mål ställda 

utifrån organisationens sida.  

 

I vår undersökning har våra informanter ungefär lika lång utbildningstid, däremot skiljer sig 

utbildningarna åt lite. Flertalet informanter har social omsorgsutbildning, medan vissa har 

medicinsk inriktning på sin utbildning. Vår studie visar att social omsorgsutbildning medför 

högre medelinkomst än sjuksköterskeutbildning. Det innebär att utbildning har betydelse för 

enhetschefernas lönesättning. Man skulle kunna säga att detta överrensstämmer med 

teoribildningen inom ekonomisk sociologi, eftersom Sociala omsorgsutbildningen har gett 

högre lön och är mer eftertraktad för positionen än Sjuksköterkeutbildade. Oavsett vilken 

utbildningsbakgrund våra informanter har är det intressant att alla bedriver enheter inom 

organisationen och ska leda omvårdnads personal, kvalitetssäkra arbetet samt ha en 

övergripande budgetansvar för sina områden. Vi finner det intressant att våra informanter 

utifrån olika utbildningsbakgrund skall bedriva olika verksamhetsområden med samma 

målsättningar för enheterna och dess ansvarsområden.  

 

Den ekonomiska sociologins angreppssätt för den samhälleliga ekonomin hjälper till att 

belysa den ekonomiska lönesättningen för kvinnodominerande yrken. Brante beskriver hur 

den ekonomiska sociologins föregångare skiljer sig från dagens där genus är ett begrepp som 

är centralt. Vi menar att organisationer och företag i dagen samhälle lyfter fram vikten av en 

bra löneutveckling. Samhällets intresse samt mediernas bevakning av olika yrkesgrupper i 

samhället där främst kvinnodominerade yrken har lyfts fram har löner debatteras och 

diskuteras, det är ett högaktuellt ämne.  

 

Vi kan se i vårt resultat att lönesättning ur ett genusperspektiv har vissa skillnader mellan män 

och kvinnor i löneprocessen. Vi är som tidigare sagt väl medvetna om att vi inte kan 

generalisera då vårt underlag av manliga deltagare är för få, men det har visat sig tydligt att de 

kvinnodominerade yrkeskategorierna finns i den offentliga sektorn, medan de 

mansdominerade yrkeskategorierna finns inom den privata sektorn. Efterfrågan av män inom 

den offentliga sektorn kan på längre sikt möjliggöra en ökning generellt lönemässigt, då 

statusen på exempelvis chefsnivå inom kommunala verksamheten ökar. Vi menar att vi 

tydligare kan se hur kvinnor tar sig in på den mansdominerade marknaden, genom att fler 
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kvinnor innehar chefsbefattning. Men en chefsbefattning inom den kommunala verksamheten 

har idag inte likvärdig status som den privata. En bakomliggande orsak kan vara att den 

kommunala verksamheten är kvinnodominerad inom chefspositioner.  Detta anser vi har 

tydliga kopplingar till den nuvarande löneutvecklingen för män vid anställning, eftersom 

kommunen idag eftersträvar en jämnare könsfördelning. Detta kan på sikt öka chefsstatusen 

inom kommunen, eftersom könsfördelningen blir jämnare. För att få in fler manliga chefer 

inom den kommunala sektorn kan det innebära att männen kan förhandla sig till högre lön vid 

anställning, eftersom färre män söker chefstjänster inom kommunen samtidigt som 

kommunen eftersträvar att anställa fler män. Detta kan vara en bakomliggande orsak till att 

männen generellt sett får högre lön vid anställning, som vår studie har visat.  

 

Vår studie visar fortsättningsvis att utbildningsnivån för kvinnor är högre än männen, ändå 

har männen en allt högre och bättre löneutveckling än kvinnor. Kvinnorna har en högre 

akademisk nivå generellt enligt vår studie ändå ligger de långt efter sina manliga kollegier i 

liknade chefsbefattning. I vår studie dominerar kvinnorna, flertalet av dem har mångårig 

chefsbefattning. De få män som vi har med i studien har inte många års erfarenhet som 

enhetschefer, ändå har det visat sig att männen i genomsnitt ligger långt ifrån kvinnliga 

kollegor med samma antal år inom yrket. Den ekonomiska sociologin lyfter fram den 

samhälliga normen som har skapats utifrån ett ekonomsociologiskt perspektiv, där 

löneprocessen har utgått ifrån mannens löneutveckling i samhället. Kvinnornas löneprocess 

har således hamnat i skymundan, vilket vi kan se tydligt i vår studie. Det har resulterat i att de 

flesta kvinnodominerande yrkeskategorier inte har haft samma positiva löneutveckling som 

män i mansdominerade yrken. Strävan efter att få in fler män i den offentliga sektorn innebär 

att män har lättare att förhandla till sig en högre lön vid anställning, vilket har framgått i vår 

studie att så fungerar det idag inom denna kommunala förvaltning. 

 

Vår studie har visat att genus inte har någon bakomliggande orsak till den fortsatta 

löneutvecklingen efter anställning. Den fortsatta löneutvecklingen bygger till stor del på 

yrkeserfarenhet, år inom enhetschefsyrket och utbildning. Ju längre tid enhetscheferna arbetar 

inom yrke ju mer hinner man utvecklas som chef och på så vis göra ett bra arbete som kan 

resultera i en högre löneutveckling. I vår sista tabell som vi gjorde i syfte med att få fram om 

det föreligger ett samband mellan genus och lön, räknade vi ihop alla kvinnors bakgrund som 

innehar en lön som ligger mellan den högst betalda- och lägst betalda mannen. Vi kom då 

fram till att kvinnornas bakgrunder inte alls stämmer överrens med männens bakgrund. Det 

enda som var jämlikt var lönen. Kvinnorna var 12 år äldre och hade i genomsnitt 18 år längre 

arbetslivserfarenhet, samt hade de arbetat dubbelt så lång tid som enhetschefer än männen. I 

och med det resultatet har vi fått fram hur mycket det kan skilja för män och kvinnor i 

ingångslön vid anställning, eftersom det är vid anställningen som vi har kommit fram till att 

männen kan påverka sin lön avsevärt mycket mer än kvinnor som anställs. Frågan är om detta 

är rätt sätt att få en jämnare fördelning ur ett genusperspektiv på chefsfronten inom den 

kommunala verksamheten. Det kommer på lång sikt innebära att män som innehar 

chefspositioner inom kommunen kommer att ligga väldigt mycket högre än sina kvinnliga 

kollegor rent lönemässigt. Det i sin tur innebär att genus har betydelse för vilken lön man har 

som enhetschef inom omvårdnadsförvaltningen i kommunen. 
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7. Slutsats och förslag på vidare forskning 

 
I vår studie framkommer det att man idag föredrar att anställa män som enhetschefer inom 

vård och omsorg, eftersom det är ett kvinnodominerat yrke. Genus kan alltså påverka vid 

nyanställning när tjänster tillsätts. Det har framkommit att männen i och med det kan påverka 

sin ingångslön mycket mer än sina kvinnliga kollegor som anställs. Det innebär att det till viss 

del föreligger samband mellan genus och lön. Med tanke på att männen i regel förhandlar till 

sig högre löner än kvinnor vid anställning innebär det att de hela tiden ligger högre än 

kvinnorna även om det är andra faktorer som spelar in under den fortsatta löneutvecklingen 

efter anställningen som utbildning, erfarenhet, prestation (väl utförda uppgifter, effektivitet 

etc.) och bedömningsnyckeln (generaliserande över yrkesgruppen). Vi är väl medvetna om att 

vårt manliga underlag är väldigt litet, men anser att vi även har fått information som täcker 

upp vår slutsats ytterligare genom intervjuerna. Där framkom det tydligt att man idag väljer 

att anställa en man framför en jämbördes kvinna, samt att män har lättare för att förhandla till 

sig en högre lön vid anställning.  

 

Någonting som skulle vara intressant att studera vidare är om det går till på samma sätt inom 

mansdominerade yrkeskategorier. En jämförande studie mellan mansdominerat och 

kvinnodominerat yrke gällande individuell lönesättning skulle vara intressant. Kan det 

exempelvis tänkas att man vill ha in fler kvinnor inom yrkeskategorier som kräver 

kroppsarbete och som ses som manliga, samt skulle kvinnor som anställs i så fall erbjudas 

högre lön än sina manliga kollegor?  
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Kan Du hjälpa oss att fylla i denna enkät! 

 

Vi är två studenter som läser Sociala Omsorgsprogrammet vid 

Högskolan I Gävle. Vi håller just nu på att skriva C-uppsats i 

Sociologi. Vi har valt att skriva om individuell lönesättning av 

enhetschefer, ur ett genusperspektiv. Vill Du, som enhetschef, 

vara snäll att hjälpa oss med att fylla i denna enkät? Frågorna är 

riktade till enhetschefer och handlar om enhetschefens 

uppfattning av sin position och lönesättning. 

 

Samtliga enhetschefer inom handikapp- och äldreomsorgen i Din 

kommun har blivit utvalda att delta i enkätundersökningen. Vi 

kommer att behandla allt material konfidentiellt. 

 

När Du har fyllt i enkäten, lägg den i bifogat kuvert och stoppa i 

närmaste brevlåda. Enkäten bör vara oss tillhanda senast den 22 

april.   

 

Har Du frågor vänd Dig till någon av oss. 

 

 

 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

 
Marie Ericson-Holm  &  Katarina MacDonald 

                         vso05mem@student.hig.se        vso05ken@student.hig.se  

            0706-75 25 52 0733-71 07 77 
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Bakgrundsinformation om Dig    

 

1. Hur gammal är du?   ________ år  

 

2. Är du man eller kvinna? Man  Kvinna              

 

3. Vilket civilstånd har du? Sambo/Gift Ensamstående 
 

4. Har du barn?   Ja Nej 

 

5. I så fall hur gammal/gamla är ditt/dina barn? __________________ 
 

 

Bakgrundsinformation om Din utbildning 
 

6. Vilken är din högsta utbildning och hur benämns den?   

 

________________________________________________________ 

 

7. Vilket år blev du klar med din högsta utbildning? ______________ 

 

8. Vid vilken skola avlade du examen för din högsta utbildning? 

 

________________________________________________________ 
 

 

 

Lön och arbete 

 
9. Vilka personliga egenskaper anser du är mest betydelsefulla för en 

enhetschef att ha? (Kryssa i fem alternativ)  

 
       Analytisk  
         
        Förmåga att engagera sin personal 
          
        Förmåga att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse 
           
        Flexibla personlighetsdrag/vidsynthet 

          God kommunikatör/lyhörd/sända ut budskap 
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        Intelligens/Begåvning 
                

        Känslomässig stabillitet/självkontroll 
  
        Positiv människosyn 
                 

        Pålitliga och fullfölja sina åtaganden 
             

        Samarbetsförmåga 
            

        Social intelligens 
          
        Självförtroende 
           
        Vara tillgänglig 
          
        Våga leda/Ta tag i problem 
           
        Öppen och lyhörd  

 

10. Vilka personliga egenskaper anser du är minst betydelsefulla för 

en enhetschef att ha? (Kryssa i fem alternativ) 
 

       Analytisk  
         
        Förmåga att engagera sin personal 
          
        Förmåga att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse 
           
        Flexibla personlighetsdrag/vidsynthet 
                     

        God kommunikatör/lyhörd/sända ut budskap 
                  

        Intelligens/Begåvning 
 

        Känslomässig stabillitet/självkontroll 
           
        Positiv människosyn 
                  

        Pålitliga och fullfölja sina åtaganden 
          
        Samarbetsförmåga 
            

        Social intelligens 

            

        Självförtroende 
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        Vara tillgänglig 
          
        Våga leda/Ta tag i problem 
           
        Öppen och lyhörd  
 

11. Vilka egenskaper tror du verksamhetschefer prioriterar då de 

rekryterar enhetschefer? (Kryssa i fem alternativ) 
 

       Analytisk  
         
        Förmåga att engagera sin personal 
          
        Förmåga att ge medarbetarna positiva signaler och bekräftelse 
           
        Flexibla personlighetsdrag/vidsynthet 
                     

        God kommunikatör/lyhörd/sända ut budskap 
                  

        Intelligens/Begåvning 
 

        Känslomässig stabillitet/självkontroll 
           
        Positiv människosyn 
                  

        Pålitliga och fullfölja sina åtaganden 
          
        Samarbetsförmåga 
            

        Social intelligens 
          
        Självförtroende 
           
        Vara tillgänglig 
          
        Våga leda/Ta tag i problem 
           
        Öppen och lyhörd  
     

 

12. Vad anser du om individuell lönesättning? 
 

       Mycket bra                   Bra           Varken bra eller dåligt            

       

      Dåligt              Mycket dåligt 
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13. Anser du att du kan påverka din löneutveckling? 

 
Stämmer mycket bra         Stämmer bra     Stämmer varken bra eller dåligt  

 

Stämmer dåligt       Stämmer mycket dåligt          
 

14. Anser du att du får rätt lön i förhållande till det ansvar du har som 

enhetschef? 

 
Stämmer mycket bra         Stämmer bra     Stämmer varken bra eller dåligt  

 

Stämmer dåligt       Stämmer mycket dåligt          

          

15. Hur nöjd är du med din lön? 

 

       Mycket nöjd           Nöjd            Varken nöjd eller missnöjd  

 

       Missnöjd         Mycket missnöjd 

 

16. Vilken är din månadsinkomst före skatt? _______________kronor 

 

17. Hur många års arbetslivserfarenhet har du?   ____________ år 

 

18. Hur många år har du arbetat som enhetschef?   ____________ år 

 

19. Vilket är ditt verksamhetsområde?  

       

      Handikappomsorg             Äldreomsorg/Särskilda boendeformer 

 

       Äldreomsorg/Hemtjänstverksamhet 

 

20. I vilken utsträckning anser du att genus har betydelse vid 

lönesättning av enhetschefer?  
 

      Mycket stor         Stor        Varken stor eller liten       Liten         Mycket liten 
 

 

Tack för Din hjälp och medverkan! 
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INTERVJUGUIDE 
 

Bakgrund 
 

 Vilken är din utbildning och yrkesbakgrund? 

 

 Hur länge har du arbetat som verksamhetschef? 

 

 Har du någon särskild utbildning i lönesättning? 

 

 

Enhetschefer/Lönesättning 
 

 Hur går det till när man sätter löner av enhetschefer? 

 

 Vad är det som avgör vilken lön enhetscheferna får? 

 

 Har du särskilda lönesamtal med enhetscheferna eller ingå det i 

utvecklingssamtal? 

 

 Vad anser du, som enhetschef, är viktigt att diskutera i dessa samtal? 

 

 Vad vill enhetscheferna diskutera i lönesamtalet/utvecklingssamtalet? 

 

 Finns det några kriterier för lönesättning? 

 

 Vilka är dina utgångspunkter vid lönesättning? 

 

 Finns det en standard ingångslön för enhetschefer? 

 

 Hur förhåller sig er lönesättning till kollektivavtalet? 

 

 Hur fördelas den lokala lönepotten? 

 

 Finns det något samband mellan lönesättning och utbildning? 

 

 Vilken utbildning ger högst lön? 

 

 Vilken betydelse har genus vid lönesättning? 

 

 Har genus någon betydelse vid anställning? 

 

 Vad krävs för att få en bra lön? 

 

 Kan enhetscheferna påverka sin lönesättning?  

 Hur i så fall? 

 

 Vilka personliga egenskaper anser du är betydelsefulla för en enhetschef? 
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 Finns det någon skillnad i lön för enhetschefer mellan er verksamhetschefer? 

 

 Vilket lönespann föreligger mellan medarbetarna i din organisation? 

 

 Vilket förfogande har du som verksamhetschef att lönesätta dina medarbetare? 

 

 Har tidigare arbetslivserfarenhet någon betydelse för anställning och 

lönesättning? 
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Lönekriterier/bedömningsformulär för individuell lönesättning  
 

Nedanstående lönekriterier (sid. 1-2) gäller som lönepåverkande kriterier för bedömning av 

individuell lön för chefer inom denna kommun från och med 2007. 

I efterföljande sidor (sid. 3- 5) återfinns bedömningsformulär med beskrivande och 

förklarande texter. 

 

 
LÖNEPÅVERKANDE KRITERIER         

Chefer 
 

 

Arbetsplats:     Anställd som: 

 

Namn:    Personnummer: 

 

Tillsvidareanställd   Datum för samtal:  

Visstidsanställd    

 

 

 
 
Resultat 

Behöver 
utveckla 

 

Bra 

 Mycket 
bra 

 Planer, mål och strategier – styrning 
        

     

 Måluppfyllelse 
        

     

 Resursanvändande 
        

     

 
Motivera Din bedömning: 
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Förhållningssätt Behöver 
utveckla 

 

Bra 

 Mycket 
bra 

  Förhållningssätt till medarbetare 
 

     

  Förhållningssätt till arbetsgivarrollen 
 

     

 Samverkan internt och externt 
 

     

 

Motivera Din bedömning: 

 

 

 

 

 

 

Utvecklingsförmåga Behöver 
utveckla 

 

Bra 

 Mycket 
bra 

 Tar ansvar för egen utveckling  
 

     

 Arbetar för utveckling av verksamheten 
 

     

 
Motivera Din bedömning: 
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Bedömningsformulär (generellt) för individuell lönesättning av chefer 
 
Resultat 

 Behöver utveckla  Bra  Mycket bra 

 
Planer, mål och 
strategier - styrning 

 Har kännedom om 
övergripande planer, 
mål och strategier 
men svårigheter att 
bryta ner dessa till 
egen nivå. 

 Förmedlar över-
gripande planer, mål 
och tillvägagångssätt 
till medarbetarna. 

 

  Har kunskaper om 
övergripande planer, 
mål och strategier 
och bryter ner dessa 
till egen nivå. 

 Diskuterar och 
förankrar planer, mål 
och tillvägagångssätt 
bland medarbetarna. 

 

  Är väl förtrogen med 
övergripande planer, 
mål och strategier. 

 Utvecklar mål och 
mätmetoder för ett 
kontinuerligt och 
systematiskt   
förbättringsarbete. 

 Använder med-
arbetarna som en aktiv 
resurs för att tydliggöra 
planer, mål och 
tillvägagångssätt för 
den egna 
verksamheten. 

 

 
Måluppfyllelse 

 Svårt att omsätta 
planer och mål i 
handling. 

 Visar brister i sitt sätt 
att mäta och redovisa 
måluppfyllelsen. 

 Har svårigheter att 
förutse konsekvenser 
av olika handlingar. 

 Når inte upp till 
målen. 

  Omsätter planer och 
mål till handling 

 Mäter och redovisar 
måluppfyllelsen på ett 
tillfredsställande sätt. 

 Förutser 
konsekvenser av 
olika handlingar. 

 Uppnår förväntade 
mål. 

  Omsätter på ett syste-
matiskt sätt planer och 
mål.  

 Är skicklig på att följa 
upp, utvärdera och 
dokumentera i syfte att 
uppnå ökad 
måluppfyllelse.  

 Skicklig i att upprätta   
beslutsunderlag och att 
analysera konse-
kvenser av olika 
handlingsalternativ. 

 Har en måluppfyllelse 
som överträffar 
förväntningarna 

 
Resurs-
användande 
(kan avse t ex 
budgeterade medel, 
personal, lokaler, 
material eller tid) 

 Visar brister i att 
planera, använda och 
följa upp resurser på 
ett kostnadseffektivt 
sätt. 

 Svårigheter att ställa 
om till olika 
förutsättningar och 
situationer. 

 

  Planerar, riktar, 
använder och följer 
upp resurserna på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

 Visar flexibilitet, d v s 
ställer om till olika 
förutsättningar och 
situationer när så 
krävs. 

  Utvecklar metoder för 
att förbättra resurs-
användandet. 

 Följer kontinuerligt upp, 
ställer snabbt om, 
replanerar och 
utvecklar verksamhet/ 
ekonomi utifrån kort- 
och långsiktiga mål. 

 

 

 

Förhållningssätt 

 Behöver utveckla  Bra  Mycket bra 

 

Förhållningssätt till 
medarbetare 

 Visar osäkerhet i 
ledarrollen. 

 Är otillgänglig för 
medarbetarna. 

 Har svårigheter att 
vara tydlig, uttrycka 
krav, förväntningar, 
mål eller återkoppla. 

 Inhämtar sällan 
åsikter, kunskaper 
och erfarenheter. 

 Visar liten tilltro till 

  Är tydlig i ledarrollen.  

 Är tillgänglig för med-
arbetare. 

 Är tydlig, uttrycker 
krav, förväntningar, 
mål och återkopplar. 

 Rådfrågar berörda 
inför beslut. 

 Visar tilltro till med-
arbetarna och 
delegerar. 

 Uppmuntrar med-

  Visar stor säkerhet i     
ledarrollen. 

 Är närvarande för med-
arbetarna. 

 Skicklig på att kommu-
nicera krav, 
förväntningar och mål. 

 Återkopplar 
kontinuerligt och 
medvetet för att nå 
bättre måluppfyllelse. 

 Inhämtar åsikter,  
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medarbetare och 
släpper ogärna ifrån 
sig kunskaper, 
erfarenheter, ansvar 
eller befogenheter. 

 Undviker eller blundar 
för konflikter. 

 Bygger en barriär 
mellan sig och 
medarbetare. 

arbetare. 

 Visar mod och 
förmåga att hantera 
konflikter. 

 Har medarbetarna 
med sig. 

kunskaper och   
erfarenheter inför 
beslut samt gör alla 
delaktiga i besluts-
processen vid behov. 

 Delegerar aktivt och 
medvetet för att få ökad 
effektivitet och med-
arbetare som 
utvecklas. 

 Entusiasmerar, 
motiverar och 
inspirerar. 

 Skicklig i sitt sätt att 
förebygga och hantera 
konflikter. 

 Skicklig ledare som 
skapar ”vi-anda”. 

 

Förhållningssätt till 
arbetsgivar-rollen 

 Är svag i 
arbetsgivar-rollen 
internt och externt. 

 

  Är tydlig i 
arbetsgivar-rollen 

 Företräder verk-
samheten internt och 
externt samt 
genomför fattade 
beslut, avtal och 
uppdrag.  

 

  Står upp för – och 
driver – fattade beslut, 
avtal och uppdrag. 

 Marknadsför aktivt 
verksamheten – en 
mycket god 
ambassadör. 

 

Samverkan internt 
och externt 

 Visar litet 
intresse för 
samverkan – svårt att 
se nyttan. 

 Svårigheter att 
skapa och behålla 
kontakter. 

 Svårigheter att 
se den egna 
verksamheten som en 
del i en större helhet. 

  Visar intresse för – 
och är delaktig i – 
samverkan. 

 Skapar och behåller 
kontakter. 

 Ser den egna 
verksamheten i ett 
större perspektiv – 
visar kollegie-
tänkande.  

       Arbetar för vertikal 
och horisontell 
samverkan. 

  Skapar – och är aktiv i 
– samverkan. 

 Skapar, behåller och 
utvecklar kontakter, 
mötesplatser och 
nätverk. 

 Tar initiativ och 
utvecklar samverkan 
och samverkansformer 
såväl vertikalt som 
horisontellt. 

 

 

 

Utvecklingsförmåga 

 Behöver utveckla  Bra  Mycket bra 

 

Tar ansvar för egen 
utveckling 

 Håller sig inte ajour 
med nya kunskaper, 
nya arbetssätt, ny 
teknik, nya rutiner    
m m. 

 Visar ointresse för att 
ta del av kunskaper 
och   erfarenheter. 

 Ovillig att delta i 
gemensam 
kompetens-
utveckling. 

 

  Håller sig ajour med 
utvecklingen inom 
området. 

 Tar del av kunskaper 
och erfarenheter. 

 

  Är välinformerad om 
utvecklingen inom 
området. 

 Efterfrågar kunskaper 
och erfarenheter.  

  Söker aktivt vägar för 
att utveckla sin 
kompetens. 



Bilaga 4 

 

 

 

Arbetar för 
utveckling av 
verksamheten 

 Kommer sällan med 
idéer och förslag. 

 Visar en negativ 
inställning till 
utveckling – ”så har vi 
aldrig gjort”. 

 Passiv inför nya ut-
maningar och 
uppgifter. 

  Kommer med idéer 
och förslag. 

 Visar en positiv 
inställning till 
utveckling –  

       vågar pröva och  
förändra/förbättra.  

 Tar till sig nya 
utmaningar och 
uppgifter. 

 
 

  Kommer ofta med 
genomtänkta och 
genomförbara idéer 
och förslag – får andra 
med sig. 

 Tar initiativ till att pröva 
och förändra/förbättra. 

 Söker/efterfrågar nya 
utmaningar och 
uppgifter. 

 Tar initiativ till sådant 
som utvecklar med-
arbetare, arbetsplats 
och verksamhet. 
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OMVÅRDNADSFÖRVALTNINGEN 
Organisation fr o m april 2004, reviderad maj 2006 

 

 FÖRVALTNINGSCHEF   

   

    

STABSPERSONAL    

   

     

VERKSAMHETSCHEF 

Äldreomsorg  

 VERKSAMHETSCHEF 

Äldreomsorg  

 VERKSAMHETSCHEF 

Handikappomsorg 

        

Hemtjänst   
 

 

 

 

 Särskilda boenden 

för äldre 

 

 Gruppbostäder 

för personer med 

utvecklingsstörning 

 

Stugsund 1, Stugsund 2, Skytten 

1, Skytten 2, Sunnanåker, Alen, 

Smeden, Melonen, Solsidan, 

Tallmossen Söderala, 

Stenbacken  

Korttidshemmet Balder 

5 Hemtjänstområden  

 

 4 Servicehus 

3 Ålderdomshem 

1 Ålderdomshem 

 

 

& Servicehus 

 12 Gruppbostäder 

1 Korttidshem 

   

 

  

        

Nattpatrull, trygghetslarm  

matdistribution, anhörigstöd 

2 Dagverksamheter 

 

Boteam – boendehandläggare 

 Vårdkoordinator 

 

 

 Rehabiliteringsverksamhet 

 

Hjälpmedelsverksamhet 

 

 Särskilda boenden för personer 

med psykiskt funktionshinder 

 

 1 Gruppbostad 

 2 Serviceboenden  

 

 1 Dagverksamhet 

 

     
Boendestöd i ordinärt 
boende  Särskilda boenden för äldre 

1 Sjukhem och  

Korttidsboende/Växelvård 

    Boendestöd i ordinärt boende 

Sjuksköterskerådgivning 

Västerbacken sjukhem och 

korttidsboende/växelvård. 

 

Sjuksköterskerådgivning 

    

  LSS-verksamhet 

 

 


