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Sammanfattning 
Vår undersökning handlar vad de anställda inom en kvinnodominerad och en mansdominerad arbetsplats ser 
som viktiga faktorer inom den individuella lönesättningsprocessen. I linje med vad tidigare forskning inom 
området kommit fram till visar vårt resultat att de anställda på den mansdominerade och kvinnodominerade 
arbetsplatsen värderar skilda faktorer som viktiga vid lönesättningsprocessen. 
 
Bakgrund: 
Lönen är ett ämne som belysts från flera olika forskningsområden. Mycket av detta kan bero på att den så 
hårt kan kopplas till dagens arbetsliv. Begreppet lönearbete ligger här helt i linje med forskningen på 
området och påtalar det mer kapitalistiska förhållningssättet att separera produktionen från hushållet. Sett 
från dagens perspektiv är det av betydelse att få en förståelse för hur de enskilda arbetstagarna ser på de 
kontinuerliga lönesamtalen och hur deras förutsättningar till förändringar i löneanspråk och slutgiltig lön tar 
form. Tidigare forskning visar bland annat att alla människor är olika och att personliga egenskaper som kön, 
kompetens, utbildningsnivå, ålder, attityder, uppfattningar etcetera är viktiga påverkansfaktorer för vad 
individen kommer att värdera som belöning. Personers materiella, sociala och/eller privatekonomiska 
förhållanden utgör också en variabel i inställningen till lönen som instrumentell eller symbolisk. Individers 
olika situationer och egna motivation till arbetet kan alltså rimligen antas påverka deras inställning till, och 
tillfredsställelse till sin lön. 
 
Syfte: 
Syftet med denna undersökning var att undersöka vad de anställda inom en kvinno- respektive 
mansdominerad arbetsplats ser som viktiga faktorer inom den individuella lönesättningsprocessen, samt 
undersöka eventuella skillnader gällande faktorerna arbetsplatserna emellan. Utöver detta undersöktes även 
synen på tillfredsställelse, jämställdhet samt påverkansmöjlighet inom lönesättningsprocessen och även om 
det fanns några skillnader gällande dessa aspekter mellan arbetsplatserna.  
 
Metod: 
Kvantitativ metod i form av enkätundersökning. För att sammanställa våra resultat användes ANOVA och 
Mann-Whitney U test. 
 
Resultat: 
Det som framkom av resultatet gällande vad som borde anses viktigt för de anställda när lönerna bestäms 
skilde sig markant åt mellan de båda arbetsplatserna i och med hur de rankade de olika faktorerna. De 
anställda på den kvinnodominerade arbetsplatsen värderade vid lönesättningen faktorer som formell 
utbildning, anställningstid samt sättet att bemöta brukare/klienter som allra viktigast vid lönesättningen. På 
den mansdominerade arbetsplatsen i vår undersökning värdesätter de anställda mer hårda faktorer som 
ansvar och befogenheter samt resultatet av arbetet, vilket skulle kunna tyda på en mer instrumentell 
inställning till arbetet och på så vis även till de faktorer som bör påverka lönesättningen. När det gäller synen 
på tillfredsställelse, möjlighet till påverkan och uppfattningen av jämställdheten inom lönesättningsprocessen 
gav vårt resultat enbart signifikanta skillnader mellan de båda arbetsplatserna när det gällde jämställdhet. 
Dock uppmättes här ett högre F-värde om man delade upp grupperna efter kön. Vi kunde även se signifikans 
mellan månadslön och tillfredställelse samt mellan månadslön och påverkansmöjlighet i 
lönesättningsprocessen. Även vilket årtionde man var född gav signifikans gällande upplevelsen av 
tillfredställelse. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Lönen är ett ämne som belysts från flera olika forskningsområden. Mycket av detta kan bero 
på att den så hårt kan kopplas till dagens arbetsliv. Begreppet lönearbete ligger här helt i linje 
med forskningen på området och påtalar det mer kapitalistiska förhållningssättet att separera 
produktionen från hushållet. Priset på varan arbetskraft är således lönen. (Marx, 1997) Sett 
från dagens perspektiv är det viktigt att få en förståelse för hur de enskilda arbetstagarna ser 
på de kontinuerliga lönesamtalen och hur deras förutsättningar till förändringar i löneanspråk 
och slutgiltig lön tar form. Exempel på parametrar som påverkar både förutsättningar för samt 
faktiskt lön arbetstagaren får kan vara förmåga till arbete, kompetens eller effektivitet. 
(Kjellberg, 2002)  
 
Utöver lönen fanns det även ett intresse av hur socialisation påverkar synen på lönen. Idag 
syftar begreppet socialisation till formandet av en personlighet som är ett resultat av 
individens förmedling och inlärning av färdigheter. Det kulturella systemet, i vilket individen 
ingår i, internaliseras hos denne och på så vis även de beteendemönster, normer och sedvänjor 
som redan är etablerade. Socialisationsprocessen är dynamisk och påverkas av omväxlingar 
och kontexten i ett samhälle där individen har en aktiv och viktig roll. Likväl som att en 
internaliseringsprocess förekommer så pågår även en externaliseringsprocess, där individer 
aktivt försöker sträva efter att förändra och anpassa verkligheten efter sina behov, men likaså 
tillägna sig denna. Undersökningen koncentrerades till en mans- och en kvinnodominerad 
arbetsplats för att undersöka i vilken utsträckning dessa grupper skiljer sig åt relaterat till hur 
vissa faktorer i lönesättningsprocessen värderas och ses som viktiga. Detta för att se vad som 
enligt respondenterna i de olika grupperna bör vara av betydelse när lönen sätts. De anställdas 
tillfredsställelse, möjlighet till påverkan och uppfattningen av jämställdhet kring 
lönesättsättningsprocessen undersöktes i vår studie. 
 
Tidigare forskning visar bland annat att alla människor är olika och att personliga egenskaper 
som kön, kompetens, utbildningsnivå, ålder, attityder, uppfattningar etcetera är viktiga 
påverkansfaktorer för vad individen kommer att värdera som lön för möda (Eriksson och 
Leander, 1995). Personers materiella, sociala och/eller privatekonomiska förhållanden utgör 
också en variabel i inställningen till lönen som instrumentell eller symbolisk. Individers olika 
situationer och egna motivation till arbetet kan alltså rimligen antas påverka deras inställning 
till, och tillfredsställelse med sin lön. Vissa individer stimuleras av ett individuellt 
lönesättningssystem medan många andra istället upplever ett sådant system som något 
negativt och orättvist. Vidare visar forskning på att konsekvenserna av en decentraliserad 
lönebildning också har lett till ökad lönespridning på den svenska arbetsmarknaden 
(Granqvist och Regnér, 2006). Detta har sina orsaker i att anställda med högre utbildning fått 
ett procentuellt lönepåslag som är högre är andra gruppers, något som ökar känslan av 
rättvisa. Samtidigt påtalas att detta också är ett sätt att öka produktivitetsvinsterna då de 
anställda kan känna att de kan påverka sin lön genom att också bli mer effektiva i det de gör. 
Det finns här även effektivitetslöneteori inskrivet inom ramen för flera avtal inom SACO som 
påtalar att fack och arbetsgivare närmar varandra i denna fråga. 
 
Andersson och Harriman (1999) diskuterar lönen ur ett individperspektiv där rättvisan också 
uppfattas som den enskildes rätt att råda över sina möjligheter att påverka sin lön. De ser inte 
lönen som enbart ett svar på strukturella skillnader i samhället där belöningarna ska fungera 
på ett fördelningspolitiskt plan för att jämna ut orättvisor. Frågan om vad ’lika lön för likartat 
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arbete’ bygger på är också något de tar upp. Det finns här avvikelser mellan de som anser att 
en viss arbetsinsats ger en viss lön bland annat beroende på hur mycket man har bidragit till 
resultatet, om det anses vara en tjänst man tillhandahåller eller om man ser lönen som 
ingenting mer än en mänsklig rättighet. (Andersson och Harriman, 1999) 
 
Andra studier av enskilda arbetstagare visar även på att den decentraliserade lönebildningen 
fått lönerna att öka mer på arbetsplatser som tillämpar individuella lönesamtal än på dem som 
inte gör det (Granqvist och Regnér, 2006). Detta samband går att urskilja extra tydligt när det 
gäller kvinnor både inom privat och inom offentlig sektor. Orsakerna till detta tros vara att 
arbetsgivaren genomför individuella lönesamtal enbart med de kvinnor som anses ha betytt 
mycket för verksamheten men också på grund av att de kvinnor som deltar i lönesamtalen 
också är mer aktiva och har lättare att hävda sig än de kvinnor som inte har lönesamtal. Om 
man ser till männen kan man genom att jämföra olika branscher se ett negativt samband 
mellan de män som deltar i enskilda lönesamtal då dessa har lägre lön än de män som inte gör 
detta. Inom den statliga sektorn satsar arbetsgivarna avsiktligt mer på kvinnorna vad gäller 
lönen. Detta sägs bero på att medvetenheten hos arbetsgivaren om löneskillnaderna mellan 
könen har ökat till följd av ett ökat jämställdhetsarbete. 
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2 Disposition 
I det inledande kapitlet ger vi en bakgrund till vårt valda ämnesområde och en kortare inblick 
i delar av den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår 
studie. Därefter följer ett kapitel med en mer ingående redogörelse över den tidigare 
forskningen med rubriker som; inställning till lönen och individuell lönesättning. I det tredje 
kapitlet presenteras våra teoretiska utgångspunkter som består av socialisationsbegreppet med 
den primära och den sekundära socialiseringen samt även könssocialisation som en aspekt. 
Dessa teorier kommer sedan att användas vid analysen av vårt resultat. Det fjärde kapitlet 
består av undersökningens syfte och frågeställningar. Under detta kapitel ligger också en 
definition av studiens centrala begrepp vilka är: enskilda lönesamtal och individuella 
löneförhandlingar, faktorer, tillfredställelse, påverkan och jämställdhet. Metodkapitlet består 
av ett resonemang kring vårt urval av respondenter, redogörelse för hur vår insamling av 
material gick till, undersökningens genomförande samt också en bortfallsanalys. Kapitlet 
visar också hur vi bearbetat och analyserat materialet från enkäterna och på vilket sätt vi tagit 
hänsyn till reliabilitet och validitet. Följande kapitel består av vårt resultat som vi 
sammanställt utifrån materialet från våra enkäter. Resultatdelen är uppbyggd för att redovisa 
vardera huvudfråga inom ramen för dess underrubriker med påverkansfaktorerna i fokus i den 
första och uppfattning av tillfredsställelse, möjlighet till påverkan och uppfattning av 
jämställdhet inom lönesättingsprocessen inom den andra. För att redogöra resultatet använde 
vi oss till stor del av deskriptiv och analyserande statistik. Vi presenterar sedan en analys av 
resultatet i följande kapitel där vi kopplar samman den tidigare forskningen samt våra valda 
teorier med vårt eget resultat. Slutligen för vi en diskussion i det sista kapitlet kring metod 
och resultat.   
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3 Tidigare forskning 

3.1 Lönen 

3.1.1 Inställning till lönen 
Eriksson och Leander (1995) menar att alla människor är olika och att personliga egenskaper 
som kön, kompetens, utbildningsnivå, ålder, attityder, uppfattningar etcetera är viktiga 
påverkansfaktorer för vad hon kommer att värdera som belöning. Vissa individer stimuleras 
av ett individuellt lönesättningssystem medan många andra istället upplever ett sådant system 
som något negativt och orättvist. Personers materiella, sociala och/eller privatekonomiska 
förhållanden utgör också en variabel i inställningen till lönen som instrumentell eller 
symbolisk. Individers olika situationer och egna motivation till arbetet kan alltså rimligen 
antas påverka deras inställning till, och tillfredsställelse med sin lön. (Eriksson & Leander, 
1995) 
 
I en svensk enkätundersökning utförd på statsanställda (www.st.org) tillfrågades respondenter 
om vilka egenskaper som var viktigast respektive borde vara viktigast när lönen bestäms. 
Resultatet av undersökningen visade att ansvar och befogenheter, formell utbildning, 
samarbetsförmåga, arbetets resultat och svårighetsgrad i arbetet var de aspekter som i 
turordning ansågs ha störst inflytande vid bestämning av lönen. När man däremot tillfrågade 
respondenterna vilka aspekter som de ansåg borde vara viktigast blev rangordningen en 
annan. Kvalitet på utfört arbete kom här på första plats följt av skicklighet, ansvar och 
befogenheter, arbetets resultat samt svårighetsgrad i arbetet. Formell utbildning som 
rangordnades högt i den första frågan kom här först på 13: e plats av 16 möjliga alternativ. 
Aspekter som statsanställda ansåg borde vara mindre viktiga i bestämningen av lönen var 
vidareutbildning, anställningstid, yrkesgruppens efterfrågan och stigande ålder. De slutsatser 
som drogs av undersökningen är att kriterier relaterade till tariffbelöningssystem, det vill säga 
när exempelvis ålder eller tid i yrket är direkt avgörande för löneutvecklingen, värderas lågt 
av de statsanställda, samtidigt som de verkar vara positivt inställda till prestationsbaserade 
kriterier när det gäller frågan om vad de ansåg bör ha störst inflytande när lönen bestäms. 
(www.st.org) 
 
I en annan svensk studie från 1999 tillfrågades 4700 kommunanställda kring lönerelaterade 
frågor. Majoriteten av respondenterna i studien ansåg att lönen inte alls beror på 
arbetsresultat, utan att den i första hand bestäms utifrån kriterier som formell utbildning, 
vidareutbildning, ansvarstagande och anställningstid. Samtidigt som denna åsikt vädrades 
menade mer än 40 procent av respondenterna att skillnader i arbetsresultat också bör ge 
löneskillnader. Bland respondenterna som var under 35 år förekom detta ställningstagande 
hos drygt 60 procent av den aktuella populationen. Det verkade därigenom finnas en oenighet 
mellan arbetare och arbetsgivare om vilka aspekter som de facto bör styra när lönen bestäms. 
(Carlsson & Wallenberg, 1999)  
 
Andersson och Harriman (1999) ser inte lönen som enbart ett svar på strukturella skillnader i 
samhället där belöningarna ska fungera på ett fördelningspolitiskt plan för att jämna ut 
socioekonomiska orättvisor i samhället. Lönen diskuteras av dem därför även ur ett 
individperspektiv där rättvisan också uppfattas som den enskildes rätt att råda över sina 
möjligheter att påverka sin lön. De tar också upp frågan om vad ’lika lön för likartat arbete’ 
bygger på och påtalar fyra gemensamma beröringspunkter som ser till hur den 
marknadsmässiga lönen, svårighetsgraden och ansvarsstrukturen, dennes arbetssätt och 
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resultat och hur den tidsmässiga löneutvecklingen över tid sett ut inom det aktuella yrket. Hur 
mycket dessa delar i sin tur bör påverka lönesättningen beror främst på vad den som sätter 
lönen anser sig betala för. Andersson och Harriman (1999) påvisar här skillnader mellan de 
som anser att en viss arbetsinsats ger en viss lön bland annat beroende på hur mycket man har 
bidragit till resultatet, om det anses vara en tjänst man tillhandahåller eller om man ser lönen 
som ingenting mer än en mänsklig rättighet.  

3.2 Individuell lönesättning 
Inom ramen för sin avhandling pekar Eriksson och Leander (1995) på konsekvenser av 
individuell lönesättning för personalen vid Linköpings Universitet. Dessa lyfter här fram 
vikten av att lönesystemet inte upplevs som godtyckligt och orättvist. En central problematik 
här är hur tydlig kopplingen är mellan prestation och lön. Är kopplingen mellan dessa två 
variabler otydlig eller svag, och lågpresterande individer premieras med samma belöning som 
högpresterande, kan detta leda till en upplevelse av orättvisa vilket i sin tur kan påverkar 
tillfredställelsen i arbetet negativt för högpresterande individer. Eriksson menar att det inte 
finns något universellt lönesystem som är lämpligt för samtliga organisationer. Man måste här 
beakta att belöning alltid sker inom ramen för en kontext där individer, arbetsuppgifter, 
värderingar och organisatoriska förhållanden har en viss karaktär. Med andra ord behöver ett 
väl fungerade lönesystem i en organisation inte vara lika självklart för en annan. Här blir 
förtroendet för bedömaren och hanteringen av lönesystemet två centrala punkter. Hanteras 
bedömningen på ett otydligt sätt kan det lätt skapas ett förtroendeunderskott och missnöje mot 
det rådande systemet. (Eriksson & Leander, 1995) 
 
Även Granqvist och Regnér (2006) presenterar en rad forskning kring individuella 
lönesamtal. Bland annat menar de att konsekvenserna av en decentraliserad lönebildning 
också har lett till ökad lönespridning på den svenska arbetsmarknaden. Detta först och främst 
på grund av att personal med högre utbildningar fått ett procentuellt lönepåslag som är högre 
är andra gruppers. Granqvist och Regnér (2006) menar här att detta både ökar känslan av 
rättvisa vilket får till följd att de också kräver en liknande löneutveckling. Samtidigt påtalas 
att detta också är ett sätt att öka produktivitetsvinsterna då de anställda kan känna att de kan 
påverka sin lön genom att också bli mer effektiva i det de gör. Det finns här även 
effektivitetslöneteori inskrivet inom ramen för flera avtal inom SACO som påtalar att fack 
och arbetsgivare närmar varandra i denna fråga. Inom ramen för en studie som dessa har 
genomfört visar denna att de ovan nämnda teorierna också sammanfaller med vad de 
tillfrågade akademikerna, inom Granqvists och Regnérs studier, själva anser. Bland annat 
kommer denna fram till att bara 13 procent av respondenterna anser att arbetsinsatsen inte 
påverkar lönen alls och att det här skiljer sig mellan privat och statligt anställda i det avseende 
att de inom privat sektor ansåg att arbetsinsatsen påverkade i större utsträckning. Det var 
också vanligare med individuella lönesamtal inom den privata sektorn. Det påtalas också att 
nästan 60 procent av de tillfrågade anser att missnöje med lönen även påverkar deras 
arbetsprestation negativt. Dock menar kvinnorna i detta test i mindre omfattning än männen 
att lönedifferentieringen har någon inverkan på det som utförs. Det ser heller inte att detta 
påverkar dess arbetsmotivation i samma grad. Även olika åldersstrata kan urskiljas då äldre i 
större utsträckning påtalar att de inte själva förhandlat om sin lön samtidigt som de yngre 
också anser sig vara bättre på att löneförhandla än sina äldre kollegor. Mycket av denna 
skillnad i inställning mellan olika strata antas här bero på hur de individuella lönesamtalen, 
eller avsaknaden av denna, inverkat på lönen.  
 
Granqvist och Regnér (2006) påtalar också att andra studier av enskilda arbetstagare visar på 
att den decentraliserade lönebildningen fått lönerna att öka mer på arbetsplatser som tillämpar 
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individuella lönesamtal än på dem som inte gör det. Detta samband är speciellt starkt när det 
kommer till kvinnor både inom privat och inom offentlig sektor. Detta kan dock bero på andra 
saker än att individuella lönesamtal i sig skulle skapa denna skillnad. Bland annat kan det vara 
så att arbetsgivaren genomför individuella lönesamtal enbart med de kvinnor som anses ha 
betytt mycket för verksamheten. En annan orsak kan också vara att de kvinnor som deltar i 
lönesamtalen också är mer aktiva och har lättare att hävda sig än de kvinnor som inte har 
lönesamtal. Vad gäller männen i stort finns det inom ramen för denna studie inte någon 
statistiskt säkerställd skillnad mellan de som tillämpar decentraliserad lönepolitik och de som 
inte gör det. Dock kan viss signifikans hittas mellan olika branscher då exempelvis den 
statliga sektorn kan visa på ett negativt samband mellan där de män som deltar i enskilda 
lönesamtal har lägre lön än de som inte gör detta. Som slutsats kommer Granqvist och Regnér 
(2006) fram till att arbetsgivarna inom den statliga sektorn avsiktligt satsar mer på kvinnorna 
vad gäller lönen vilket i sin tur sägs bero på att medvetenheten hos arbetsgivaren om 
löneskillnaderna vilket föregås av ett ökat jämställdhetsarbete. (Granqvist & Regnér, 2006) 

4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Socialisation 
Begreppet socialisation formades i början av 1900-talet av Emile Dürkheim då han syftade till 
den vuxna generationens påverkan på den yngre, det vill säga dem som ej ännu var färdiga för 
samhällslivet (Angelöw & Jonsson, 2000). Idag syftar begreppet till formandet av en person 
som är ett resultat av samhällets förmedling, inlärning av färdigheter och normer. Det 
kulturella systemet, i vilket individen ingår i, internaliseras hos denne och på så vis även de 
beteendemönster, normer och sedvänjor som redan är etablerade. Socialisationsprocessen är 
dynamisk och påverkas av omväxlingar och kontexten i ett samhälle där individen har en 
aktiv och viktig roll (Nordenmark 2004). Likväl som att en internaliseringsprocess 
förekommer så pågår även en externaliseringsprocess, där individer aktivt försöker sträva 
efter att förändra och anpassa verkligheten efter sina behov, men likaså tillägna sig denna.  

4.1.1 Primär och sekundär socialisering 
Charon (2004) presenterar teorin om primär och sekundär socialisering. I det primära stadiet 
påvisas den internaliseringsprocess som människan går igenom tidigt i livet och då det oftast 
är dennes föräldrar som påverkar mest. Individens process med att konstruera ett 
självmedvetande initieras redan vid födseln och pågår under hela livet (Berg, 1992). Genom 
att utveckla ett ”mig” i samspel med för individen viktiga personer blir denne en del av 
samhället. Man kan här prata om att barnet föds in i en social värld där denna blir dess första, 
och under denna tid enda, verklighetsuppfattning. Detta visar sig också i att individen inte 
ifrågasätter denna, ofta känslobetonade, verklighet. Den verklighetsbild som de andra i 
individens närhet förmedlar blir den bild som anammas hos individen själv som den objektiva 
verkligheten. I detta ligger också att de som är inne i denna period av sitt liv inte heller 
uppfattar speciellt mycket av identifikationsproblem då ens grupp är mycket liten. Inom denna 
teori ses även könet som socialt betingat format av ett antal respons som påbörjas redan i det 
primära stadiet och sedan följer denne och reproduceras över tid. Steg för steg övergår 
individens till att alltmer se andra som en grupp och som samhällsnorm och inte enbart som 
konkreta andra (Berger & Luckmann, 1991).  
 
Primärsocialisationen är den grundkonstruktion som sekundärsocialisationen vilar på. Den 
sekundära socialisationen påbörjas då graden av intryck från omgivningen ökar, vilket 
sammanfaller med att antalet individer, både i den direkta närheten och som referensgrupp, 
också tilltar. Sekundärsocialisationen ger individen alternativa sanningar till de som denna fått 
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under den primära. Här kan det uppstå identifikationsproblem i och med att inslagen av andra 
normer än föräldrarnas ökar vilket i sin tur skapar fler konflikter inom individen för 
motsättningarna mellan dessa normer (Charon, 2004). Individen tvingas hitta sätt att anpassa 
de nya kunskaperna och intrycken till de som denne redan har. För att underlätta detta kan 
individen ty sig till betydelsefulla personer som bestyrker den verklighet som individen vill 
känna sig vid (Berger & Luckmann, 1991). Även om vikten av grupptillhörighet enligt denna 
teori minskar något med tiden kan exempelvis socialisationen på en arbetsplats kunna 
appliceras på detta stadium. Här är det av vikt för individen att ingå i grupper som bekräftar 
den sanning som individen själv vill identifiera sig för att kunna bibehålla den subjektiva 
inställningen.  

4.1.2 Könssocialisation 
Mycket av det som tidigare nämnts kring socialisationsteorin i allmänhet ligger också till 
grund för ansatsen om hur det sociala könet konstrueras. Huvuddragen i denna teori bygger på 
att barn från den stund de föds behandlas i enlighet med de värderingar som förknippas med 
respektive kön. Könet bidrar till att individen ges kulturellt bestämda roller i olika 
sammanhang såväl inom yrkeslivet som på det privata planet (Berg, 1992). I detta ligger ett 
visst antal antaganden om hur kvinnor och män är och att det således också avspeglas i de 
förväntningar som sätts relaterat till värderingar och föreställningar om könet och allmänna 
könsnormer i samhället. Detta är något som indoktrineras genom vad som benämns 
socialisationsagenter, det vill säga aktiva subjekt, som utgörs av familjemedlemmar men även 
från andra delar av samhället så som lärare och andra inom närliggande referensgrupper. Via 
detta skapas en medvetenhet om vilket socialt kön personen i fråga är en del av. Respektive 
grupptillhörighet reproduceras och förstärks här kontinuerligt genom livet även om 
förväntningarna till viss del förändras över tid. Här kan bland annat ens föreställningar om 
arbetslivet, det slutgiltiga yrkesvalet och vilka förväntningar de enskilda individerna har på 
sig starkt påverkas av de konstruerade grupper som könet för med sig. Genom att 
förväntningar, krav och värderingar ser olika ut beroende på om individen är man eller kvinna 
kommer könens villkor att se olika ut (Angelöw & Jonsson, 2000). Detta tar sig uttryck i den 
könsdifferentiering som finns på arbetsmarknaden där män väljer andra yrken och 
arbetsuppgifter än kvinnor. Enligt det socialisationsteoretiska perspektivet beror detta även på 
att kvinnor och män tenderar att utveckla och uppskatta olika intressen utifrån de tidigare 
nämnda förväntningarna (Soidre 2002). 
 
Könet kan ses som en social konstruktion som hela tiden skapas och återskapas genom 
interaktion. Connell (2003) menar att individer borde ses som både objekt för sociala 
strukturer men även som agenter i de samma. Den process som Connell kallar för socialt 
förkroppsligande går ut på att individerna deltar i olika verksamheter som bildar sociala 
strukturer och personliga livsbanor som i sin tur skapar förutsättningar för nya verksamheter. 
Trots att genus handlar om socialt förkroppsligande så ska det biologiska inte betraktas som 
en grund, utan istället en arena – en plats där det sociala kan utspela sig. Det är strukturen som 
formar genuspraktiken men strukturen kan inte existera om man inte praktiserar den. Genus 
blir således något som praktiseras hela livet och människan har därmed även utrymme att vara 
aktiv och kreativ i sin genuskonstruktion.  
 
Det finns studier som visar på att män och kvinnor lägger vikt vid olika faktorer när det rör 
sig om en arbetssituation (Theandersson, 2000). Sociala relationer i arbete betonas som 
viktigare för kvinnor medan män å andra sidan betonar vikten av lön och anställningstrygghet. 
Att män lägger större vikt vid faktorer som lön tros ha sina orsaker i att de fortfarande 
förväntas vara den som i huvudsak försörjer familjen (Ellingsaeter, 1995). Att kvinnor också 
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uttrycker en större arbetstillfredsställelse, trots att de i många fall har sämre 
arbetsförhållanden än män, kan ha sina orsaker i könsspecifika socialisationserfarenheter som 
grundar sig på att kvinnor blivit fostrade till att mer inrikta sig på familjerollen på bekostnad 
av en yrkesroll. Män å andra sidan skulle ha blivit fostrade i motsatt riktning vilket gör att de 
värdesätter andra faktorer än kvinnor, något som skulle kunna appliceras på 
lönesättningsprocessen på en mans - respektive kvinnodominerad arbetsplats gällande vad 
som borde anses viktigt vid lönesättningen (Theandersson 2000). Likaså kan det tänkas vara 
skillnader i upplevelsen av tillfredsställelse, möjlighet till påverkan och uppfattningen av 
jämställdheten inom lönesättningsprocessen mellan kvinno- respektive mansdominerad 
arbetsplats på grund av de förväntningar som respektive kön har med sig från 
könssocialisationen.  
 
Könssocialisationen kan även kopplas samman med den sociala konstruktionismen på så vis 
att vi människor förhåller oss till de ting, som även benämns artefakter, och företeelser, som 
vi observerar med utgångspunkt i vad de har för mening för oss (Angelöw & Jonsson, 2000).  
På så vis påverkas vi av andra människor likväl som av att vara en del av en viss arbetsplats 
eller institution. Innebörd och mening uppstår ur den sociala interaktionen med människor 
som vi möter i vår vardag och således också i arbetslivet. Detta påverkar vår 
verklighetsuppfattning och våra värderingar och för att förstå varför människor beter sig som 
de gör och fattar de beslut de gör så måste man ha kunskap om den vardag individen lever i, 
såväl som kunskap om de grupper som denne ingår i.  
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5 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att undersöka vad de anställda inom en kvinnodominerad 
och en mansdominerad arbetsplats ser som viktiga faktorer inom den individuella 
lönesättningsprocessen, samt undersöka eventuella skillnader gällande faktorerna 
arbetsplatserna emellan. Utöver detta undersöktes även synen på tillfredsställelse, jämställdhet 
samt påverkansmöjlighet och om det finns några skillnader gällande dessa aspekter mellan 
arbetsplatserna.  Det bör dock påtalas att det i grunden inte rörde sig om en undersökning vars 
resultat kan generaliseras på hela den svenska arbetsmarknadens population utan snarare en 
mer specifikt nischad grupp som kategoriseras av arbetsmarknadsgrupper i miljöer där 
merparten av de anställda är kvinnor alternativt män. 

5.1 Frågeställningar 
De frågeställningar besvarades var: 

• Finns det några skillnader mellan den kvinnodominerade och mansdominerade 
arbetsplatsen i vad som borde anses vara viktigt, utifrån de anställdas perspektiv, när 
lönerna bestäms? 

• I vilken utsträckning skiljer sig de anställdas uppfattningar på dessa arbetsplatser i 
synen på tillfredsställelse, möjlighet till påverkan och uppfattningen av jämställdheten 
inom lönesättningsprocessen? 

5.2 Begreppsdefinitioner 

5.2.1 Enskilda lönesamtal och individuella löneförhandlingar 
Innebär att chefen eller annan utsedd tjänsteman tillsammans med den anställde för ett samtal 
om vad denne approximativt kan förvänta sig i löneökning den aktuella perioden. Detta beror 
i realitet på en mängd uttalade och/eller implicita faktorer. Beroende av vilka av dessa som 
tillämpas i de enskilda fallen påverkas lönen olika även om exempelvis arbetsprestation och 
liknande faktorer är de samma. (Granqvist och Regnér, 2006) 

5.2.2 Tillfredställelse  
Med begreppet tillfredställelse syftar vi till den tillfredsställelse som de anställda upplever i 
samband med sin lön. Lönetillfredställelse uppstår enligt Lawler (1983) då lönen ligger i fas 
med det arbetstagaren anser att de borde få. Tillfredställelsen och inställningen gentemot 
lönen påverkas mycket av hur arbetstagarna själva värderar sin arbetsprestation. De flesta 
arbetstagare anser att de arbetar bättre än genomsnittet av sina kollegor och menar på så vis 
att detta skall märkas vid lönesättningen (Lawler, 1983). Det finns olika egenskaper som 
värdesätts när individer utvärderar vilken belöning de anser att de borde få. Faktorer såsom 
utbildning, ålder, erfarenheter, vilket arbete man utför men även arbetsprestation är bara några 
i raden av faktorer som har en inverkan. Det är inte ovanligt att chefen vid lönesättning och 
vid utvärderingen av de anställda skattar arbetstagarna lägre än de själva gör (Mamman, 
1997). Detta tros ha sina orsaker i att arbetstagarna värderar sig själva utifrån kriterier som är 
mest fördelaktiga för dem själva men att chefen å andra sidan utgår ifrån mer allmänna 
kriterier som är menade att passa de flesta arbetstagare. 
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5.2.3 Påverkan 
Med påverkan åsyftas möjligheten för arbetstagaren att själv påverka lönesättningen och 
möjligheten till att göras delaktig i lönesättningsprocessen. Forskning visar att individuell 
lönesättning har en viss påverkan på arbetstagarnas prestation (Lawler, 1971). Enligt 
Mamman (1997) kan arbetstagarens inställning till själva lönesystemet påverka attityder och 
även i slutändan också arbetsinsatsen. De organisationer och företag som inte låter sina 
anställda vara med och påverka den egna arbetssituationen utan istället behandlar arbetarna 
utifrån att dessa endast motiveras att arbete på grund av lönen kommer att få arbetstagare som 
saknar lojalitet och engagemang i arbetet. Pfeffer (1998) menar att människor arbetar för 
pengar, men att de även arbetar för att det är stimulerande och således söker de sig ofta till 
arbeten de är intresserade av.   

5.2.4 Jämställdhet 
Jämställdhet definieras vanligen som att ”/…/ kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter att: ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, vårda hem och 
barn samt delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället.” (Bekkengen 2002). Det 
har sedan 1970-talet i Sverige förts en jämställdhetspolitik i landet med införande av 
föräldraförsäkringen 1974 och jämställdhetslagen, 1979 som ett led i en satsning för att skapa 
incitament för kvinnans förvärvsarbete och även för att skapa förutsättningar för att männen 
skulle kunna vara hemma med barnet. Jämställdhet mellan kvinnor och män är också en 
viktig fråga i det internationella samarbetet likväl som det bidrar till ekonomisk tillväxt 
genom att människors kompetens och kreativitet gynnas (www.regeringen.se). Ett arbete med 
syfte att ta fram en samlad taktik vad gäller jämställdhet på arbetsmarknaden och i 
näringslivet har inletts. Visionen är att om kvinnor och män delar makt och inflytande i alla 
delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle. När jämställdhet tas 
upp i detta arbete ligger fokus på om upplevelsen av denna finns med i hur man uppfattar 
lönesättningsprocessen och den slutgiltiga lönen. 
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6 Metod och material 

6.1 Empiriskt urval  
För att hitta lämliga respondenter till denna enkätundersökning använde vi oss av ett 
strategiskt urval. Med strategiskt urval menas att man väljer ut respondenter med kravet att de 
besitter en redan känd egenskap (Trost 1994, May 2001), vilket i detta fallet ligger i att de 
tillhör en kvinnodominerad eller mansdominerad arbetsplats som tillämpar individuell 
lönesättning. Viktigt att betona är här att det båda könen är representerade på respektive 
arbetsplats och ingår i urvalet. Tanken bakom urvalsförfarandet var att hitta både variation 
och gemensamma mönster inom den valda populationen, för att kunna uppfylla uppsatsen 
syfte och besvara dess frågeställningar. Det finns en medvetenhet att strategiskt urval inte 
medför möjlighet till generaliseringar till en större population vilket inte heller är del av 
uppsatsens primära syfte och frågeställning. Dock är urvalet utfört på ett sådant sätt att 
jämförelser kan göras mellan liknande mans- och kvinnodominerade organisationer.  
 
Tabell 6.1 Beskrivning av respondenter uppdelat efter respektive arbetsplats. 
 Mansdominerad 

arbetsplats 
Kvinnodominerad 
arbetsplats 

Medelålder 47 år 47 år 
Andel kvinnor 14% 93% 
Andel män 86% 7% 

Månadslön  
 

Mindre än 15.000  2% 
15.000 – 19.999 kr 5% 6% 
20.000 – 24.999 kr 52% 92% 
25.000 – 29.999 kr 24%  
30.000 – 34.999 kr 14%  
35.000 – 40.000 kr 5%  

Utbildningsnivå  
 

Folkskola, realskola, 
grundskola eller 
liknande 19% 15% 
Gymnasieskolans 1- 
eller 2-åriga 
linjer/program 28% 30% 
Gymnasium 3- 4-årigt 
gymnasium eller 
gymnasieskola 48% 19% 
Universitets- eller 
högskoleutbildning >3 
år 5% 28% 
 

6.2 Material 
Studien genomfördes med hjälp av en webbaserad enkätstudie på 
www.freeonlinesurveys.com där man själv bygger upp den layout man vill ha. Enkäten 
byggde på en enkät från en tidigare studie av Sverke m.fl. (www.st.org) och är tidigare 
validerad på svenska urval. För denna undersökning användes frågor som mätte variablerna 
lönepåverkan, lönetillfredsställelse, jämställdhet i lönefrågor och faktorer som borde vara 
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viktiga när lönen sätts. Där var det även viktigt att enkätsvaren via statistiska mätningarna 
kunde besvara våra frågeställningar. Efter en inledande text som förklarade enkätens syfte och 
påtalade respondenternas anonymitet påbörjades enkäten med ett antal bakgrundsfrågor av 
etnografisk karaktär. I vår enkätundersökning användes skalnivåerna nominal och 
intervallskala. Nominalskalan användes för att kategorisera svarsalternativen. Intervallskalan 
gav förutsättningar att kunna analysera resultatet kvantitativt och på så vis även urskilja 
nyanser i svaren (Howitt och Cramer, 2008).   
 
Efter de inledande frågorna var ett avsnitt med flera liknande frågor som användes som 
multipla indikatorer. Detta innebär att man ställer flera likartade frågor eller påståenden för att 
mäta ett bakomliggande begrepp viket i dessa fall var variablerna lönepåverkan, 
lönetillfredsställelse och jämställdhet i lönefrågor (www.st.org). Sedan används medelvärdet 
av individens svar på dessa frågor som dennes värde för begreppet ifråga där ett innebar ’ 
Stämmer inte alls’ och fem ’ Stämmer helt’. Slutligen kom den del där respondenten fick väga 
sexton på förhand valda faktorer som skulle besvara i vilken utsträckning dessa borde påverka 
lönen. I detta fall innebar en etta som svar att vet ansågs som ’ Mindre viktigt’ och en femma 
att det ansågs som ’Mycket viktigt’ 
 
Att enkäten utformades i webbaserad form berodde på att det ansågs fördelaktigt att kunna få 
del av svaren direkt via e-mail.  Då arbetsplatserna även internt var geografiskt spridda ansåg 
vi att inhämtningen av enkätsvaren skulle ha tagit längre tid om den genomförts i 
pappersformat. Till detta kommer också att vissa medarbetare inom den kvinnodominerade 
arbetsplatsen roterade mellan de geografiskt utplacerade enheterna vilket hade kunnat 
försvåras via traditionell enkätinsamling. Med den webbaserade versionen ansåg vi därför 
lättare kunna nå ut till våra respondenter och förenkla för denna insamling. Det tillsågs också 
att ingen skulle kunna spåra respektive respondents svar. Att enkäten inte var kodad och 
spårbar vara en av de viktigaste egenskaperna som påtalades som ett krav från våra 
respondenter för att de skulle ställa upp som deltagare i enkätundersökningen.  

6.3 Undersökningens genomförande 
Undersökningen påbörjades med en matchningsprocess där vi sökte efter organisationer som 
skulle kunna passa studiens frågeställningar och således även tillämpa individuell 
lönesättning. Via personliga kontakter hittades två som var villig att delta i vår studie. Det rör 
sig här om en kvinnodominerad verksamhet inom kommun som arbetar inom vård och 
omsorgsektorn och en mansdominerad lokal bilbrovningsstation vilka således kategoriseras 
som stadsanställda. Den kvinnodominerad bestod av 84 stycken anställda fördelade på 66 
kvinnor och 18 män. Motsvarande fördelning inom den mansdominerade arbetsplatsen var på 
totalt 25 anställda där 21 var män och 4 kvinnor. 
 
Ledningen för den kvinnodominerade arbetsplatsen var här positiv till vår undersökning då 
det i organisationen de senaste åren genomförts förändringar i lönesättningssystemet. De såg 
här även att undersökningsresultatet skulle kunna leda till ytterligare förbättringar av den 
samma. Den mansdominerade påtalade inte dessa fördelar men var ändå generellt positiv till 
att få ta del av resultatet av en sådan undersökning. Enkäten lämnades ut via ett e-
postmeddelande som innehöll information om denna undersökning samt en interaktiv 
weblänk till denna enkät. Denna skickades ut till de anställda via respektive chef. Kommunen 
ville dock vänta med detta utskick några veckor på grund av att denna organisation precis var 
i slutskedet av sina lönesamtal med medarbetarna. Motivering var att det skulle kunna tänkas 
påverka resultatets reliabilitet. Efter detta följde två påminnelseutskick till vardera 
arbetsplatsen. Dessa hade också samma struktur som det första utskicket med information om 
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undersökningen och en länk till densamma. Det var från början inte självklart med denna 
mängd påminnelser men då svaren uppfattades som få tog vi efter hand beslut om att 
genomföra dessa. Enkätundersökningen avslutades efter två veckor.  

6.4 Bortfall 
Genom att vi utförde en deskriptiv och kvalitativ bortfallsanalys, i form av samtal med 
ansvariga chefer på respektive arbetsplats, försökte vi att analysera bortfallet i vår 
enkätundersökning. Fokus låg här på att diskutera upplevda problem och eventuella 
synpunkter respondenterna tagit upp kring enkätundersökningen på respektive arbetsplatsträff 
vilket följdes av en diskussion mellan uppsatsförfattarna. Det huvudsakliga syftet med en 
bortfallsanalys är att försöka klargöra huruvida deltagare i den utvalda populationen, som valt 
att inte besvara vår enkätundersökning, uppvisar några väsentliga karaktärsdrag som kan 
tänkas inverka negativt på undersökningsresultatens representativitet. Den deskriptiva 
bortfallsanalysen fokuserade på att undersöka svarsfrekvensen hos enkätdeltagare utifrån de 
variabler som var centrala för undersökningens syfte och frågeställningar medan den 
kvalitativa försöker klargöra eventuella bakomliggande orsaker till varför vissa 
undersökningsdeltagare valde att inte besvara enkäten. 
 
Tabell 6.2 Analys av bortfallet inklusive internt bortfall vilket här avser de enkäter som 
inkommit men setts som obrukbara då de inte varit fullständigt besvarade. 

 
De variabler som var viktigast att ta hänsyn till i den aktuella undersökningen var kön och 
arbetsplatstillhörighet då undersökningens huvudsyfte bestod i att jämföra en mansdominerad 
arbetsplats med en kvinnodominerad. I nedanstående tabellen kan man se är den totala 
svarsfrekvensen var på 62 procent och att kvinnorna numerärt var överrepresenterade i denna 
enkätundersökning. Detta tycktes främst bero på att arbetsplatsernas storlek skilde sig åt 
avsevärt där den kvinnodominerade arbetsplatsen hade 84 stycken anställda respektive 25 på 
den mansdominerade. Något som även skilde sig mellan arbetsplatserna var, när man bortser 
från det interna bortfallet, den procentuella svarsfrekvensen. Med internt bortfall avses här de 
enkäter som inkommit men inte varit fullständigt besvarade. Detta medförde att dessa inte 
kunde användas inom ramen för resultatanalysen. Vad detta berodde på spekulerade vi om 
inom den kvalitativa bortfallsanalysen. Utifrån den diskussion vi hade med ansvariga på 

 
Netto-
population 

Fullständiga 
enkäter 

Internt 
bortfall 

Svarsfrekven
s (exkl. internt 
bortfall) 

Svarsfrekvens 
(ink. internt 
bortfall) 

Totalt 
bortfall 

Totalt 109 68 16 62% 77% 41 
Män 39 21 4 53% 64% 18 
Kvinnor 71 47 12 66% 83% 24 
       
Män i 
mansdominerad 
sektor 21 18 2 85% 95% 3 
Kvinnor i 
mansdominerad 
sektor 4 3 0 75% 75% 1 
       
Män i 
kvinnodominerad 
sektor 18 3 2 16% 27% 15 
Kvinnor i 
kvinnodominerad 
sektor 66 44 12 67% 84% 22 
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respektive arbetsplats drogs slutsatsen att detta kunde bero på att datorerna, på den 
kvinnodominerade till skillnad från den mansdominerade arbetsplatsen, inte ansågs var ett 
dagligt arbetsverktyg. Detta kunde tänkas ha försvårat möjligheten för individerna på den 
kvinnodominerade arbetsplatsen att delta i enkätundersökningen. Här kom även klagomål om 
enkätundersökningens längd till vår kännedom, vilket kan tänkas vara en möjlig förklaring till 
det relativt stora internbortfallet på den kvinnodominerade arbetsplatsen. Något som 
uppfattades som iögonfallande var det höga och avvikande bortfallet av män på den 
kvinnodominerande arbetsplatsen vilket vi också hade svårt att hitta en förklaring till. Detta 
då det interna bortfallet var lågt vilket är av vikt att poängtera som en påverkansfaktor på 
undersökningsresultatens representativitet. (Trost, 1994) 

6.5 Dataanalys 
Enkätresultaten analyserades med hjälp av en ANOVA i statistikprogrammet SPSS. En 
variansanalys, ANOVA, bygger på att man delar upp den totala variansen i urvalet i två delar. 
Dels den varians som finns inom grupperna, det vill säga skillnaderna mellan de undersökta 
individerna inom en grupp, samt den varians som finns mellan grupperna. (Djurfeldt, Larsson 
och Stjärnhagen, 2003) I detta fall byggde huvuduppdelningen mellan grupperna på om 
respondenten tillhör den mansdominerade eller kvinnodominerade arbetsplatsen. 
Variansanalys innebär att man undersöker hur mycket av den totala variationen i data som 
beror på skillnader mellan individer inom gruppen och skillnader mellan grupperna vilket 
benämns inomgruppsvarians och mellangruppsvarians vilket utläses av ett F-värde. Om 
ANOVA: n är signifikant så måste man gå in och titta på medelvärdena för att förstå den och 
kunna se vilka variabelvärden som skiljer sig åt. (Howitt och Cramer, 2008) Utifrån detta 
jämfördes sedan arbetsplatserna. Detta gjordes även på de i förhand valda faktorerna för att 
kunna utveckla denna analys. Här genomfördes även ett Mann-Whitney U test för att ranka 
hur de enskilda grupperna värderar dessa faktorer utifrån vad de anser bör påverka när lönen 
sätts. Här ingick även ett signifikanstest på rankingen, för varje enskild faktor, sett till hur de 
svarat grupperna i mellan. Det är viktigt att här poängtera att även om den numerära 
rankingen kan skilja sig mellan grupperna betyder inte detta att det per automatik att det blir 
en signifikant skillnad kring en faktor mellan grupperna då medelvärdesrankingen mellan 
dessa grupper kan vara för små. Med medelvärdesranking avsågs här att man med hjälp av 
Mann-Whitney U test tog hänsyn till spridningen av respondenternas svar kring respektive 
faktor. Detta medförde också att man kunde skapa ett rankingsindex uträknade efter de värden 
de fått i Sum of ranks. (Howitt och Cramer, 2008) Motsvarande körningar gjordes även mot 
kön för att kunna se huruvida minoriteterna svarat som majoritetsgrupperna och för att kunna 
uppfatta olika socialisationsprocesser inom denna förändring. 
 
Variablerna jämställdhet, tillfredsställelse och påverkan mättes genom multipla indikatorer, 
det vill säga att flera items som speglade samma fenomen sedan räknades samman för att 
bilda en indexvariabel. Begreppet jämställdhet bestod av fyra stycken items. Dessa frågor var; 
8. I lönefrågor råder det jämställdhet mellan män och kvinnor på min arbetsplats, 11. Vid 
löneförhandlingar spelar det ingen roll vilket kön du har, 18. På min arbetsplats strävar 
ledningen efter jämställdhet mellan könen när det gäller lönefrågor och 23. Den organisation 
jag arbetar i behandlar kvinnor och män likvärdigt i lönefrågor. Cronbach’s Alpha uppgick 
här till 0,859 vilket tyder på att svaren mellan frågorna korrelerar i hög grad. Det bör här 
nämnas att maxvärdet för Cronbach’s Alpha vid total samvariation ligger på ett och då 
samvariation helt saknas hamnar detta värde på noll. Utifrån detta kan därför värdet 0,859 
tolkas som att dessa frågor tillsammans utgör en bra indexvariabel och fungerade således bra 
som kontrollfrågor för att kunna mäta olika nyanser av samma fenomen. (Trost, 1994)  
Indexvariabeln för begreppet påverkan bestod av fem items i frågorna; 6. Jag har inflytande 



 

 15 

över hur min lön bestäms, 10. Jag kan själv ta initiativ för att påverka min lön, 17. Jag har 
stora möjligheter att påverka min lön, 20. Individuella löner ger bättre 
löneutvecklingsmöjligheter och 24. Lön kopplad till prestation ger större möjligheter att 
påverka den egna lönen. Dessa frågor gav tillsammans ett Cronbach’s Alpha-värde på 0,839 
vilket även här visar på en bra korrelation för en indexvariabel. Slutligen gjordes motsvarande 
körning på begreppet tillfredsställelse med frågorna 7. På det hela taget är jag nöjd med de 
pengar jag får ut av att göra mitt jobb, 9.  Jag tycker att den lön jag får för mitt arbete är 
tillfredsställande, 12.  Om jag tar hänsyn till mitt yrkeskunnande och den energi jag lägger 
ner på arbetet är jag nöjd med min lön, 15.  Jag är nöjd med min senaste löneförhöjning, 21. 
Jag är nöjd med min nuvarande lön, 16.  Jag tycker att min lön är rättvis när jag jämför med 
vad man tjänar inom andra yrkesområden på arbetsmarknaden, 19.  Jag tycker att min lön är 
rättvis utifrån vad jag presterar i arbetet och, 23. Jag tycker att min lön är rättvis när jag 
jämför med vad andra med likvärdiga arbetsuppgifter på min arbetsplats tjänar. Utfallet av 
Cronbach’s Alpha-mätningen hamnade här på 0,944 som också visar på att frågorna 
tillsammans väl lämpar sig som indexvariabel för begreppet tillfredställelse. 
 
Grupperna kovarierades även i fråga om tillfredsställelse, möjlighet till påverkan och 
uppfattningen av jämställdheten i löneprocessen mot kön, utbildningsnivå, födelseår och 
månadslön för att se om även dessa skulle kunna påverka, men även vara möjliga 
förklaringsvariabler till utfallet av frågorna. Det bör här nämnas att variabeln födelseår 
omformades till ’årtionde man är född’ för att kunna använda sig av detta då variablerna 
behövde vara antingen av ordinal eller av nominal karaktär för att kunna ingå i ANOVA: n 
och kovarianstestet. Kovariation kan också benämnas samvariation och mäter på vilken nivå 
de ovan nämnda etnografiska variablerna samvarierar med beroendevariablerna på en 
signifikant nivå och om dessa i så fall kan uppfattas som påverkansfaktorer eller om det rör 
sig om ett skensamband. (Howitt och Cramer, 2008) De kovarierade tabellerna visar utifrån 
detta bara på vad som samvarierar utifrån gruppvariabeln om inte annat nämns.  

6.6 Reliabilitet & validitet 
Frågorna i denna enkätundersökning var i stor utsträckning grundad på redan tidigare 
beprövade enkäter och deras mätegenskaper. Dess grundläggande upplägg var här hämtat från 
en tidigare studie av Sverke m.fl. (www.st.org) Att utgå från etablerade mått som var kända 
och beprövade innebar att man kunde öka reliabiliteten och validiteten samtidigt som man 
slapp uppfinna hjulet på nytt. Resultatet kunde också bli mer svårtolkat om man valde att själv 
skapa sin enkät då det inte gjorts några förstudier och analyser av vad dess resultat egentligen 
mätte. Utifrån den tidigare nämnda strukturen hade frågor som inte passat ihop med 
frågeställningen tagits bort för att tillse att vi mäter det vi vill att undersökningen ska mäta sett 
utifrån dess specifika syfte. (www.st.org) 
 
Något man även brukar försöka se till när man pratar om reliabilitet är objektivitet, precision 
och konstans. (Trost, 1994) Precisionsaspekten vid anpassningen av enkäten har även beaktats 
genom försök att användaranpassa utformningen för att göra det så enkelt som möjligt att 
svara på frågorna. En del i detta är också valet att förmedla denna via ett webformat för att 
bespara respondenterna besväret med exempelvis utskrifter och posthantering.  
 
Ett problem som vi resonerade kring var hur vi tillgodosåg konstansen över tid, detta då man 
kunde anta att vissa förändringar i svaren kunde uppstå om personalen var inne i olika 
förändringar på arbetsplatsen eller om det pågick lönesamtal under mätningens skede. Ur 
detta perspektiv blev vissa delar av resultatet missvisande då den kvinnodominerade 
organisationen di facto varit inne en sådan förändring samtidigt som personalen precis 
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kommit ut ur en sådan samtalsprocess. Detta bör man vara medveten om när man läser och 
försöker dra slutsatser av resultatet. Samtidigt låg det också ett värde i att mätningen 
genomfördes just när erfarenheten av de mätta fennomenen var som störst varför kravet på att 
det behövde råda en relativt stabil konstans i kortsiktig mening inte uppfattades som primär. 
Det skulle dock ha varit intressant att genomföra en jämförande studie en tid efter dessa 
lönesamtal för att kunna urskilja förändringar i första hand kopplat till attityder sett utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. Men då tidsspannet för uppsatsen inte tillät detta 
förkastades denna idé. (Trost, 1994) 
 
Vad gäller bortfallet skulle detta främst kunnat påverka utfallet på så vis att männen på den 
kvinnodominerade arbetsplatsen har ett lågt deltagande då bara 16 procent av dessa besvarat 
enkäten på ett fullständigt sätt. Detta betydde att av alla de som inkom med fullständiga svar 
från denna arbetsplats var bara sju procent män vilket kunde tänkas påverka nyanseringen 
mellan grupp- och könsvariabeln då männens svar inte påverkade i vart fall den 
kvinnodominerade gruppens värden nämnvärt. Detta skulle ha kunnat påverka 
tillförlitligheten av resultatet, det vill säga att reliabiliteten sjönk något. Att enkäten gjordes 
tillgänglig för arbetsplatserna i stort påverkade också hur väl man kunde lita på den det 
slutgiltiga resultatet. Det var samtidigt att av vikt att påtala att vi inte haft total kontroll över 
den miljö som respondenten befunnit sig i när denne valt att besvara enkäten. Samtidigt 
medförde detta att vi heller inte haft någon kontroll över om samma respondent svarat flera 
gånger. Vi gick dock in och kontrollerade för möjliga svarsdubbletter eller om några svar 
efterliknade varandra för mycket genom att vi främst tittade på om de socioekonomiska 
bakgrundsvariablerna i de enkätsvar som inkommit.  
 
Vid valet av teorierna var det av vikt att vara medveten om att en teori alltid är en förenkling 
av verkligheten och därför även exkluderar delar som kan vara av värde. Samtidigt skulle 
konkurrerande teorier kunna komma till andra slutsatser och resultat. De teorier som valdes 
har en koppling till problematiken som gjorde dem fördelaktiga för att utveckla vår analys 
ifrån då socialisationsprocessen kunde ses påverka uppfattningar inom de valda grupperna. 
Som alltid kan kontextet påverka utfallet av en studie via en rad andra möjliga 
förklaringsmodeller, dock ansåg vi oss här ha tagit upp de som mest primärt kunde antas 
påverka utfallet av denna uppsatts. 
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7 Resultat 
Inom ramen för detta kapitel följer en redogörelse av det resultat som framkommit ur denna 
enkätstudie. Respondenterna har i första hand delats upp i grupperna mansdominerad och 
kvinnodominerad arbetsplats men även oberoende av denna utifrån könstillhörighet. Kapitlens 
struktur är här uppbyggd för att redovisa respektive huvudfrågeställning under vardera 
underrubrik med påverkansfaktorerna i fokus i den första och uppfattning av tillfredsställelse, 
möjlighet till påverkan och uppfattning av jämställdhet inom lönesättingsprocessen inom den 
andra. För att redogöra resultatet använde vi oss till stor del av deskriptiv och analyserande 
statistik. 

7.1 Påverkansfaktorer 
Nedan följer en redogörelse av materialet för att kunna svara på fråga ett, det vill säga; Finns 
det några skillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser i vad som 
borde anses vara viktigt, utifrån de anställdas perspektiv, när lönerna bestäms? 
 
Tabell 7.1 Variansanalys och medelvärdesskillnader mellan mans- och kvinnodominerad 
arbetsplats samt mellan kvinnor och män på vilka faktorer man anser borde vara viktiga när 
lönen sätts 

 
Kvinnodominerad 
N = 47 

Mansdominerad 
N = 21 Grupp Kön 

 (Kvinnor N = 47) (Män N = 21)     
 Medelvärde Medelvärde F p F p 
Formell utbildning 4,36 (4,29) 3,19 (3,33) 22,62 *** 13,82 *** 
Vidareutbildning i yrket 4,49 (4,44) 4,19 (4,28) 3,17  0,89  
Anställningstid 4,19 (4,06) 3,38 (3,66) 10,11 ** 2,18  
Stigande ålder 3,74 (3,59) 3,0 (3,33) 5,72 * 0,66  
Initiativförmåga 4,81 (4,78) 4,48 (4,52) 7,29 ** 4,4 * 
Sättet att bemöta 
brukarna/klienterna 4,81 (4,81) 4,43 (4,52) 5,66 * 5,66 * 
Samarbetsförmåga 4,85 (4,85) 4,57 (4,57) 5,72 * 5,72 * 
Ansvar och befogenhet 4,81 (4,81) 4,48 (4,48) 5,71 * 5,71 * 
Svårighetsgrad i arbetet 4,64 (4,61) 4,19 (4,24) 6,39 * 4,45 * 
Skicklighet 4,79 (4,74) 4,38 (4,47) 9,4 ** 3,8  
Kvalitén på det utförda 
arbetet 4,83 (4,80) 4,67 (4,71) 2,26  0,73  
Resultatet av arbetet 4,81 4,78) 4,52 (4,57) 6,21 * 3,43  
Att yrkesgruppen är 
efterfrågad på 
arbetsmarknaden 3,94 (3,87) 3,9 (4,04) 0,01  0,44  
Att lönen motiverar mig till 
goda arbetsinsatser 4,51 (4,44) 4,33 (4,48) 0,88  0,02  
Att lönen stimulerar mig att 
fortsätta utvecklas i min 
yrkesroll 4,68 (4,61) 4,29 (4,43) 6,11 * 1,3  
Att lönen motiverar mig att 
stanna på nuvarande jobb 4,64 (4,55) 4,24 (4,43) 5,35 * 0,48  
Signifikansnivåer: * = p< 0,05 ** = p<0,01 *** = p<0,001      
 
I stort kan sägas att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller vilka faktorer 
man anser borde vara viktiga vid lönesättningar. Den kvinnodominerade arbetsplatsen tycker 
generellt att alla de mätta faktorerna är viktigare vid lönesättningen än vad männen gör. Av 
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faktorerna är det bara formell utbildning som ligger på den högsta signifikansnivån, det vill 
säga att i 99,9 procent av fallen beror inte skillnaden mellan grupperna på slumpen. Denna 
faktor kan också anses ha ett högt spridningsmått, när man jämför grupperna, i 22,62. Att 
denna faktor har ett högt F-värde visar på att skillnaden mellan grupperna är stor och 
variansen inom respektive grupp liten. På den näst högsta signifikantsnivån återfinns 
anställningstid, initiativförmåga och skicklighet, F-värdena ligger här på 10,11 och 7,29 
respektive 9,4 vilket kan anses borga för en medelstor skillnad mellan grupperna. Inom den 
lägsta signifikansnivån, det vill säga den med ett p-värde under 0,05, kan man hitta stigande 
ålder (med ett F-värde på 5,72), sättet att bemöta brukarna/klienterna (5,66), 
samarbetsförmåga (5,72), ansvar och befogenheter (5,17), svårighetsgrad i arbetet (6,39), 
resultatet av arbetet (6,21), att lönen stimulerar mig att fortsätta utvecklas i min yrkesroll 
(6,11) och att lönen motiverar mig att stanna på nuvarande jobb (5,35). De faktorer som 
ligger inom denna kategori har inte lika påtaglig signifikans som de tidigare kategorierna och 
kan därför inte heller anses lika statistiskt säkra sett till skillnaderna mellan grupperna. I takt 
med att p-värdet minskar sjunker även F-värdet, det vill säga att grupperna blir svårare att 
urskilja. En viktig sak att nämna är att den kvinnodominerade arbetsplatsens åtta högst 
värderade faktorer, utifrån medelvärdet, enligt denna grupp anses viktigare än den 
mansdominerade gruppens högst värderade vilket tydligt visar på att den kvinnodominerade 
gruppens mer positiva värdering av faktorerna över lag.  
 
Vi gjorde även en körning på faktorerna utifrån variabeln kön detta för att kunna se om 
minoritetsgruppen har någon inverkan på resultatet. Det som framkom här var F-värdet 
genomgående sjönk för de flesta faktorerna och samtidigt som några helt förlorade sin 
signifikans. Gällande exempelvis faktorn formell utbildning blev här f-värdet 13.82 till 
skillnad från den första körningen där det var 22.62. Detta visar på att skillnaderna gällande 
vad man värderar som viktigt vid lönesättningen påverkas mer av grupptillhörigheten än 
könet. Faktorerna som förlorade sin signifikans i körningen mot könsvariablen till skillnad 
från körningen mot gruppvariabeln var anställningstid, stigande ålder, Skicklighet, Kvalitén 
på det utförda arbetet, Resultatet av arbetet, Att yrkesgruppen är efterfrågad på 
arbetsmarknaden, Att lönen motiverar mig till goda arbetsinsatser, Att lönen stimulerar mig 
att fortsätta utvecklas i min yrkesroll och Att lönen motiverar mig att stanna på nuvarande 
jobb. Det framkom även att f-värdet och värdet för signifikansen för faktorerna Sättet att 
bemöta brukarna/klienterna, Samarbetsförmåga, Ansvar och befogenhet förblev oförändrade.  
 
 



 

 19 

Tabell 7.2 Signifikanstestad rankingtabell för i vilken ordning respektive grupp väger de 
olika faktorerna utifrån ett Mann-Whitney U test sett till vad man anser borde vara viktiga 
när lönen sätts. 
Kvinnodominerad  Mansdominerad   
Ranking Ranking  

1 - Formell utbildning *** 
1 - Att yrkesgruppen är efterfrågad på 
arbetsmarknaden 

 

2 - Anställningstid ** 2 - Kvalitén på det utförda arbetet  

3 - Sättet att bemöta brukarna/klienterna *** 
3 - Att lönen motiverar mig till goda 
arbetsinsatser 

 

4 - Stigande ålder * 4 - Ansvar och befogenhet *  
5 - Skicklighet ** 5 - Resultatet av arbetet *  
6 - Att lönen stimulerar mig att fortsätta 
utvecklas i min yrkesroll ** 6 - Samarbetsförmåga ** 

 

7 - Svårighetsgrad i arbetet ** 7 - Vidareutbildning i yrket *  

7 - Initiativförmåga ** 
8 - Att lönen motiverar mig att stanna på 
nuvarande jobb * 

 

9 - Att lönen motiverar mig att stanna på 
nuvarande jobb * 9 - Initiativförmåga ** 

 

10 - Vidareutbildning i yrket * 9 - Svårighetsgrad i arbetet **  

11 - Samarbetsförmåga ** 
11 - Att lönen stimulerar mig att fortsätta 
utvecklas i min yrkesroll ** 

 

12 - Resultatet av arbetet * 12 - Skicklighet **  
13 - Ansvar och befogenhet * 13 - Stigande ålder *  
14 - Att lönen motiverar mig till goda 
arbetsinsatser  14 - Sättet att bemöta brukarna/klienterna *** 

 

15 - Kvalitén på det utförda arbetet  15 - Anställningstid **  
16 - Att yrkesgruppen är efterfrågad på 
arbetsmarknaden  16 - Formell utbildning *** 

 

Signifikansnivåer: *= p< 0,05  **= p<0,01  ***= p<0,001 
 
Variansanalys säger inte mer än att det finns skillnader som antingen är signifikanta eller inte 
mellan grupperna medan medelvärdesanalysen indikerar på att den kvinnodominerade 
arbetsplatsen utifrån medelvärdena värderar alla egenskaper högre än den mansdominerade. 
Därför är det av värde att även köra ett signifikanstest för rankingen av faktorerna för att 
kunna se hur grupperna rankar faktorerna mot varandra. Detta är av hög vikt då vi inte kan se 
exakta skillnader mellan grupperna enbart utifrån variansanalys, utan för att göra detta krävs 
även ett ranktest för att kunna se mer av den exakta rankingen av faktorerna inom respektive 
grupp. För att åstadkomma detta gjorde vi ett Mann-Whitney U test. Genom detta test får man 
fram gruppernas rankingsumma för respektive faktor genom att hänsyn tas till spridningen av 
svaren för respektive faktor för att på så sätt kunna ranka faktorerna mot varandra inom 
gruppen. Testet visar även om skillnaden i den mellangruppsliga rankingen är signifikant för 
dessa faktorer. Detta kan anses vara viktigt att visa på i denna undersökning då rankingen 
grupperna emellan genomgående kan anses vara inverterade om faktorerna som fått samma 
poäng sätts enligt ovan. Dessa är utifrån den kvinnodominerade arbetsplatsen svårighetsgrad i 
arbetet och initiativförmåga som båda hamnar på en sjundeplats. På den mansdominerade rör 
det sig om initiativförmåga och svårighetsgrad i arbetet som hamnar på en delad niondeplats. 
Skillnaden mellan grupperna kan därför sägas vara påtaglig utifrån denna uppställning. Dock 
bör nämnas att de tre faktorer som hamnar först på den mansdominerade arbetsplatsen, och 
således sist på den kvinnodominerade, inte är signifikanta. I detta fall innebär detta att det 
genomsnittliga medelvärdet av rankingen av dessa tre faktorer inte skiljer sig så mycket 
mellan grupperna vilket dock är fallet inom grupperna. De tre faktorer som utifrån detta 
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rankingtest kan anses skilja mest mellan grupperna är därför i numerisk ordning; 1- Formell 
utbildning 2- Anställningstid samt 3- Sättet att bemöta brukarna/klienterna.  

7.2 Jämställdhet, Påverkan och Tillfredsställelse 
Här låg fokus på att presentera underlag för att kunna svara på fråga två, det vill säga; I vilken 
utsträckning skiljer sig de anställda på dessa arbetsplatser i synen på tillfredsställelse, 
möjlighet till påverkan och uppfattningen av jämställdheten inom lönesättningsprocessen ? 
 
Tabell 7.3 Korrelationsvärden av supervariabler med Chronbach´s Alpha, medelvärden och 
variansanalys för uppfattning av tillfredsställelse, möjlighet till påverkan och uppfattning av 
jämställdhet inom lönesättingsprocessen jämförd med utfallet mellan könen. 

  
Kvinnodominerad 
N = 47 

Mansdominerad 
N = 21   

  (Kvinnor N=47) (Män N = 21) Grupp  Kön  

 
Chronbach's 
Alpha Medelvärde Medelvärde F p F p 

Jämställdhet 0,859 3,32 (3,30) 3,85 (3,89) 4,82 * 6,29 * 
Påverkan 0,839 2,74 (2,78) 3,11 (3,02) 2,48  1,06  
Tillfredsställelse 0,944 2,56 (2,62) 2,91 (2,78) 1,85  0,37  
Signifikansnivåer: * = p< 0,05 ** = p<0,01 *** = p<0,001      
 
Utifrån mätningen såg vi att det bara är variabeln jämställdhet som visar på signifikanta 
skillnader mellan grupperna och då på 0.5 procents nivå. Sett utifrån medelvärdena kan därför 
uppfattas som att de anställda på den mansdominerade arbetsplatsen känner en större 
jämställdhet kring lönesättningen än de på den kvinnliga. I denna körning kunde vi dock inte 
uppmäta vare sig påverkans- eller tillfredställelsevariablerna som signifikanta relaterat till 
arbetsplatsvariabeln. Trots detta bör det ändå påtalas att medelvärdena från den 
mansdominerade sektorn på dessa supervariabler genomgående var högre. Detta kan således 
indikera på att de ser sin nuvarande lönesättning som mer tillfredställande och att de har större 
möjlighet att påverka denna än motsvarande jämförd grupp enbart sett utifrån medelvärdena. 
Samtidigt är det viktigt att påtala att könsuppdelningen i detta fall fick större utslag med 
bibehållen signifikans och således torde påverka mer än gruppvariabeln i detta fall. 
 
Tabell 7.4 Uppställning av övriga kovarierade variabler. 
Påverkansfaktorer Variabler F P 

Årtionde man är född Jämställdhet 3,3  
 Påverkan 0,55  
 Tillfredsställelse 5,63 * 
Utbildningsnivå Jämställdhet 1,29  
 Påverkan 0,36  
 Tillfredsställelse 0,02  
Månadslön Jämställdhet 3,74  
 Påverkan 7,27 ** 
 Tillfredsställelse 5,23 * 
Kön Jämställdhet 0,52  
 Påverkan 1,83  
 Tillfredsställelse 0,85  
Signifikansnivåer: * = p< 0,05 ** = p<0,01 *** = p<0,001  
 
Då vi kovarierade för att kunna upptäcka eventuella skensamband och vad det då skulle kunna 
röra sig om för andra påverkansfaktorer som skulle tänkas förklara ett högt F-värde och 
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signifikans mätte vi även för utbildningsnivå, månadslön, vilket årtionde man är född och 
kön. Detta gjorde att vi kunde uppfatta en grov signifikant skillnad i tillfredsställelse vid 
lönesättningen som främst varierar utifrån vilket årtionde respondenterna är födda och vilket 
månadslöneintervall dessa ligger inom snarare än gruppen de tillhör. Variationen i 
Månadslönen mellan respondenterna samvarierar här även med upplevelsen av att kunna 
påverka sin lön inom lönesättningsprocessen på en mellanstark signifikansnivå. Det vill säga 
att det snarare är när lönen varierar mellan respondenterna som är en förklaringsfaktor till den 
upplevda skillnaden i påverkansmöjlighet, än själva variabeln grupp i sig. Men då detta inte 
innefattas inom ramen för vår undersöknings syfte har vi inte valt att titta på hur eventuella 
bakomliggande orsaker till detta ser ut. 
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8 Analys av resultat 
I detta kapitel kommer att belysas hur resultatet kopplats till teori och tidigare forskning för 
att kunna konkretisera frågeställningarna och utveckla resonemangen kring dessa. Detta även 
för att kunna förhålla sig till teorierna och den tidigare forskningen gällande huruvida dessa 
överensstämmer med resultatet av undersökningen.  

8.1 Påverkansfaktorer 
Det som framkom av resultatet gällande vad som borde anses viktigt för de anställda när 
lönerna bestäms skilde sig markant åt mellan de båda arbetsplatserna i och med hur de 
rankade de olika faktorerna. De anställda på den kvinnodominerade arbetsplatsen värderade 
vid lönesättningen faktorer som formell utbildning, anställningstid samt sättet att bemöta 
brukare/klienter som allra viktigast vid lönesättningen. Inom den mansdominerade 
arbetsplatsen värderade däremot de anställda faktorer som att yrkesgruppen är efterfrågad på 
arbetsmarknaden, kvalitén på det utförda arbetet samt att lönen motiverar till goda 
arbetsinsatser som viktigast inom ramen för löneprocessen och bör därför även påverka 
löneutfallet mer. Då dessa tre faktorer inte var signifikanta utifrån hur grupperna värderar bör 
man se till de följande tre faktorerna; ansvar och befogenhet, resultat av arbetet samt 
samarbetsförmåga. Denna skillnad kan visa på en effekt av att olika socialisationsprocesser 
har ägt rum och på så vis format grupperna i olika riktningar så att de värdesätter skilda 
faktorer. I likhet med tidigare redovisad forskning på området visar vårt resultat att män och 
kvinnor värdesätter olika faktorer när det rör sig om en arbetssituation och i detta fall 
lönesättningsprocessen. Här bör bland annat nämnas Theanderssons avhandling (2000) där 
han framhäver att sociala relationer i arbete betonas som viktigare för kvinnor medan män å 
andra sidan betonar vikten av lön och anställningstrygghet. I vårt resultat kan man se att de 
anställda på den kvinnodominerade arbetsplatsen rankar sättet att bemöta brukare/klienter 
som en viktig faktor vid lönesättningen som således skulle kunna ses som ett uttryck för 
vikten av sociala relationer i arbetet. På den mansdominerade arbetsplatsen i vår undersökning 
värdesätter de anställda istället bland annat faktorer som ansvar och befogenheter samt 
resultatet av arbetet, vilket skulle kunna tyda på en mer instrumentell inställning till arbetet 
och på så vis även till de faktorer som bör påverka lönesättningen. Det faktum att den 
kvinnodominerade arbetsplatsens åtta högst värderade faktorer, utifrån medelvärdet, har fått 
ett högre värde än den mansdominerade gruppens högst värderade faktor visat på att den 
kvinnodominerade gruppen har en mer positiv värdering av undersökningens faktorer över 
lag. Detta faktum tycker vi är anmärkningsvärt och kan bara spekulera om troliga orsaker. 
Kvinnorna kan ha en mer övergripande positiv syn till faktorerna på grund av att de anser att 
samtliga faktorer är av vikt och att de således har svårt att väga faktorerna mot varandra och 
på så vis värdera en faktor viktigare än en annan.  
 
Sett till Granqvists och Regners (2006) forskning där de påtalar att kvinnliga anställda inte ser 
sambandet mellan lönedifferentieringen och arbetsmotivation kommer vi till motsvarande 
slutsats då den faktor som mäter detta och samtidigt har signifikans ligger på en tolfte plats på 
den kvinnodominerande arbetsplatsen medan den ligger på en andra plats på den 
mansdominerade arbetsplasten. Detta går i paritet med resultatet från Theandersson (2000) 
avhandling där han konstaterar att män i större utsträckning än kvinnor har en tendens att 
betona instrumentella faktorer som en motiverande i arbetet. Således ter det sig naturligt att 
den mansdominerade arbetsplatsen vår undersökning värderar resultatet av arbetet högt när 
det gäller lönesättningsprocessen. Troliga orsaker till detta skulle kunna vara 
könssocialisationen i och med omgivningens förväntningar då männen förväntas agera och 
vara på ett visst sätt utifrån de förväntningar som finns på respektive kön. Att 
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minoritetsgrupperna inom respektive arbetsplats, det vill säga kvinnorna på den 
mansdominerade arbetsplatsen och männen på den kvinnodominerade arbetsplatsen, tenderar 
att värdera faktorerna i linje med hur majoriteten inom arbetsplatsen svarat och kan bero på 
socialkonstruktionismen. Detta medför att de har påverkats av de andra anställda på 
arbetsplatsen men också på grund av att de är en del av den institutionen och således har 
likartade värderingar när det gäller vad som bör värderas som viktigt vid 
lönesättningsprocessen (Angelöw & Jonsson, 2000).  
 
Inom andra undersökningar har formell utbildning visat sig värderas lågt när det gäller vad 
som borde ha inverkan vid lönesättningen. Istället värderade prestationsbaserade kriterier högt 
när det gäller frågan om vad respondenterna ansåg bör ha störst inflytande när lönen bestäms. 
Detta kunde vi också urskilja på den mansdominerade arbetsplatsen då de rankade exempelvis 
resultat av arbetet som en viktig faktor medan formell utbildning hamnade längst ner på 
listan. Kvinnorna å andra sidan såg formell utbildning som det allra viktigare vid 
lönesättningsprocessen. I och med detta resultat kan vi dra paralleller till Granqvist och 
Regnérs (2006) forskning som visar på att anställda med högre utbildning får ett procentuellt 
större lönepåslag än anställda med lägre utbildning. Härav kan tänkas att de anställda på den 
kvinnodominerade arbetsplatsen ser formell utbildning som en väg till att kunna stiga i 
löneanspråk och på så vis rankas denna faktor högst vid lönesättningen.  
 
Utifrån resultatet från de båda grupperna visar det sig här att vikten av den sekundära 
socialisationen kan anses hög. Trotts att tidigare forskning påvisat att denna effekt minskar 
över tid kan detta resultat motsäga detta då det här är gruppen som påverkat mer än 
exempelvis kön. På frågan om det finns några skillnader mellan den kvinnodominerade och 
mansdominerade arbetsplatsen i vad som borde anses vara viktigt, utifrån de anställdas 
perspektiv, när lönerna bestäms visar sig så vara fallet. 

8.2 Jämställdhet, Påverkan och Tillfredsställelse 
När det gäller synen på tillfredsställelse, möjlighet till påverkan och uppfattningen av 
jämställdheten inom lönesättningsprocessen gav vårt resultat signifikant skillnad mellan de 
båda arbetsplatserna enbart när det kom till jämställdhet. Att den mansdominerade 
arbetsplatsen upplever sin arbetsplats som något mer jämställd kan, förutom att så faktiskt kan 
vara fallet, hänvisas till den körning som gjorts på könsvariabeln. Detta då denna variabel fick 
bättre F-värde och det kan därför antas att detta påverkanssamband är större än 
gruppvariabelns. Om så är fallet blir könssocialisationen betydande som förklaringsmodell då 
männen uppfattar känslan av jämlikhet vid lönesättningen som större än kvinnorna. Att det är 
just männen som känner detta i större utsträckning skulle här kunna bero på att de är det 
normativa könet och således inte uppfattar sitt kön på samma sätt som kvinnorna. 
 
Utöver detta kunde vi även se signifikans mellan månadslön och tillfredställelse samt mellan 
månadslön och påverkansmöjlighet i lönesättningsprocessen. Också vilket årtionde man var 
född gav signifikans gällande upplevelsen av tillfredställelse. Det skulle kunna vara troligt att 
främst de med högre lön känner större tillfredställelse och i lönesättningsprocessen och att 
faktorerna även varierar med ålder. Att vi inte fick någon signifikans gällande synen på 
tillfredsställelse, möjlighet till påverkan och uppfattningen av jämställdheten inom 
lönesättningsprocessen kan ha sina orsaker i att det egentligen är andra påverkansfaktorer som 
förklarar synen på påverkansmöjlighet, tillfredställelse och jämställdhet. Anledningen till att 
vi inte fick någon signifikans gällande jämställdhet kan bero på att grupperna per definition, 
då det ju rör sig om en mans- och kvinnodominerad arbetsplats, är relativt homogena och kan 
tänkas ha likartade åsikter och värderingar gällande denna faktor. Vi kan här bara spekulera 
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kring om resultatet skulle sätt annorlunda ut om mätningen genomförts på en mer jämställd 
arbetsplats.  
 
På frågan i vilken utsträckning de anställda skiljer sig på dessa arbetsplatser i synen på 
tillfredsställelse, möjlighet till påverkan och uppfattningen av jämställdheten inom 
lönesättningsprocessen blir svaret att vi inte kan se någon signifikant skillnad mellan 
tillfredsställelse och möjlighet till påverkan men att jämställdheten samvarierar med 
gruppvariabeln. Dock inte lika mycket som könsvariabeln. 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
Anledningen till att vi valde en kvantitativ metod vid vår undersökning var att vi såg den som 
mest fördelaktig för att kunna besvara våra frågeställningar. Det finns självklart både för och 
nackdelar vid val av kvantitativ metod men vi anser att fördelarna övervägde i vårt fall likväl 
som vi såg det som en utmaning att genomföra statistiska mätningar. Fördelen med kvantitativ 
metod har för vår del varit att vi kunnat få en övergripande bild av hur de anställda på de 
undersökta arbetsplatserna har värderat de olika faktorer vi undersökt samt att vi kunnat 
undersöka ett större antal respondenter än om vi hade använt oss utav en kvalitativ metod. Å 
andra sidan hade vi ingen möjlighet att få fördjupade svar från respondenterna i och med att 
de endast svarade via vår enkät. Som vi tidigare nämnt går det inte heller att kontrollera att 
respondenterna svarar sanningsenligt i sina svar. Något som skulle vara intressant att göra i en 
framtida undersökning är att använda sig utan en kvalitativ metod och intervjua personer med 
chefsbefattning på våra berörda arbetsplatser i liknande frågor som vi använt i vår 
undersökning för att se om uppfattningen gällande vad de anser viktigt vid lönesättningen 
skiljer sig åt jämfört med vad de anställda vi undersökt ansåg. På så vis skulle man kunna 
undersöka vad bakomliggande värderingar i lönesättningsprocessen har sitt ursprung om 
dessa exempelvis beror på påverkan från ledningen på arbetsplatsen, om det mer beror på den 
grupp i vilken man ingår och arbetar och/eller om det kanske kan bero på olika 
socialisationseffekter som kan finnas med redan innan individerna kommer in i 
organisationen och även ligger till grund för att dessa söker sig till denna arbetsplats.  
 
Då vår undersökning endast innefattar respondenter från två arbetsplatser samt att bortfallet 
inom den ena minoritetsgruppen var mycket stor är vi medvetna om att några generaliseringar 
utifrån resultatet är svåra att göra för populationen i stort. Dock är det samtidigt intressant att 
resultatet i mångt och mycket ändå stämmer överens med tidigare forskning, trots att 
respondenterna är relativt få och bortfallet högt.  

9.2 Resultatdiskussion 
Lönepolitiken på en arbetsplats är mycket viktig då otillfredsställelse i densamme kan antas 
ge negativa konsekvenser för skapande av ekonomiskt mervärde inom företag och 
organisationer, vilket även delar av den tidigare forskning visar. En undersökning i linje med 
vår kan vara till nytta för ledningen inom ett företag då missnöje i lönepolitiken kan komma 
upp till ytan och på så vis ges möjlighet till förändring.  
 
När det gäller att höja statusen på främst kvinnodominerade yrken talar man i olika 
sammanhang om att öka kraven på exempelvis formell utbildning. Frågan är om detta kan 
vara anledningen till att den kvinnodominerade arbetsplatsen i vår undersökning värderade 
faktorn formell utbildning högst. Att detta samtidigt är något som inom den mansdominerade 
arbetsplatsen rankas allra lägst får en att fråga sig om denna faktor verkligen är viktig vid 
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höjning av statusen på kvinnodominerade yrken. Vi har diskuterat lite utifrån tidigare kurser 
vi läst under vår utbildning och tror istället att det skulle kunna vara så att man bör titta på 
faktorer som mer manligt instrumentella attribut såsom exempelvis lönen för att höja statusen 
på ett yrke. Att kvinnor i större utsträckning än män verkar se utbildning som en väg till bättre 
förutsättningar inom arbetslivet kan ha sina orsaker i att män har andra vägar och sätt att 
hävda sig på arbetsmarknaden medan kvinnor där möter motstånd. Utbildning kan på så vis 
vara en möjlighet för kvinnor att komma högre upp i löneanspråk.  
 
På grund av att synen gällande vilka faktorer vid lönesättningsprocessen som anses borde vara 
viktiga skiljer sig markant åt mellan de båda arbetsplatserna kan man tänka sig att det finns 
skillnader även i andra arbetsrelaterade frågor och områden när man jämför kvinno- och 
mansdominerade arbetsplatser. Detta kan tänkas vara problematiskt och medföra svårigheter 
när det gäller att tillfredställa samtliga anställda på en arbetsplats då förväntningar och 
värderingar påverkas av så många skilda faktorer såsom exempelvis primär och sekundär 
socialisation, grupptillhörighet och könssocialisation. Målet i slutändan får kanske ändå vara 
att hitta en gyllene medelväg och att alltid utgå från den aktuella arbetsplatsen i fråga och inte 
använda generella mallar utan istället anpassar lönesystemet efter de förutsättningar som 
finns. Även om män och kvinnor värderar saker och ting olika vid lönesättningen så verkar 
det ändå inte finnas stora skillnader i tillfredställelse. Könssocialisationen är antagligen på så 
vis starkare och med påtaglig än vi själva vågar erkänna. I dagen samhälle som är så starkt 
influerat av diskussionen kring individens behov av jämlikhet ser vi ändå vid undersökningen 
av grupperna att de har helt skilda värderingar kring vad som borde vara viktigt vid 
lönesättningsprocessen.  
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar på OPUS-programmet (Organisation och 
personalutveckling i samhället) vid Högskolan i Borås. Vi skriver nu vår 
examensuppsats som berör uppfattningar kring variablerna lönepåverkan, 
lönetillfredsställelse, jämställdhet i lönefrågor och faktorer som borde vara 
viktiga när lönen sätts. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om du skulle 
vilja avsätta fem minuter och hjälpa oss genom att svara på vår 
enkätundersökning så uppriktigt som möjligt. Varje besvarad enkät betyder 
mycket för vår insamling av material och således också för dess resultat. 
 
Examensuppsatser blir offentliga handlingar vid godkännande, därför kommer 
samtliga deltagare naturligtvis att behandlas anonymt. Även de enskilda svaren 
kommer att behandlas konfidentiellt och vi har ingen möjlighet att se identitet på 
enskilda respondenter. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
M.v.h. 
Carl Steen & Ludvig Bilinski 
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Först några frågor om dig själv och din arbetsbakgrund 
Dessa frågor ställer vi för att exempelvis kunna studera skillnader mellan män och kvinnor eller 
undersöka vad ålder och utbildning betyder för synen på t ex lönen. Resultat från de statistiska 
analyser som görs omfattar stora grupper och går inte att knyta till enskilda personer 
 
 
1 Vilket år är du född? 19… 
 
2 Kön 
1 Man 
2 Kvinna 
 
3 Vilken skolutbildning har du? Markera den högsta avslutade utbildningen! 
1 Folkskola, realskola, grundskola eller liknande 
2 Yrkesskola, gymnasieskolans 1- eller 2-åriga linjer/program 
3 3- 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola 
4 Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 
5 Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 
 
4 Hur mycket brukar du tjäna per månad, inklusive tillägg, innan skatten är dragen? 
1 Mindre än 15 000 kr 
2 15 000 – 19 999 kr 
3 20 000 – 24 999 kr 
4 25 000 – 29 999 kr 
5 30 000 – 34 999 kr 
6 35 000 – 40 000 kr 
7 Mer än 40 000 kr 
 
 
Nedan finner du ytterligare några lönerelaterade frågor 

Stämmer inte alls  Stämmer helt 
1              2              3              4              5 

5 Det är bra att koppla lön till resultat 
 
6 Jag har inflytande över hur min lön bestäms 
 
7 På det hela taget är jag nöjd med de pengar jag får ut 
av att göra mitt jobb 
 
8 I lönefrågor råder det jämställdhet mellan män och 
kvinnor på min arbetsplats 
 
9 Jag tycker att den lön jag får för mitt arbete är 
tillfredsställande 
 
10 Jag kan själv ta initiativ för att påverka min lön 
 
11 Vid löneförhandlingar spelar det ingen roll vilket kön 
du har 
 
12 Om jag tar hänsyn till mitt yrkeskunnande och den 
energi jag lägger ner på arbetet är jag nöjd med min lön 
 
13 Jag tycker att min lön är rättvis när jag jämför med vad 
andra tjänar som har likvärdiga arbeten i andra 
organisationer/företag 
 
14 Jag tycker att individuella löner är bra för verksamheten 
 
15 Jag är nöjd med min senaste löneförhöjning 



 

 iii 

 
16 Jag tycker att min lön är rättvis när jag jämför med vad 
man tjänar inom andra yrkesområden på arbetsmarknaden 
 
17 Jag har stora möjligheter att påverka min lön 
 
18 På min arbetsplats strävar ledningen efter jämställdhet 
mellan könen när det gäller lönefrågor 
 
19 Jag tycker att min lön är rättvis utifrån vad jag presterar 
i arbetet 
 
20 Individuella löner ger bättre löneutvecklingsmöjligheter 
 
21 Jag är nöjd med min nuvarande lön 
 
22 De som presterar bra bör även ha bra betalt 
 
23 Jag tycker att min lön är rättvis när jag jämför med vad andra 
med likvärdiga arbetsuppgifter på min arbetsplats tjänar 
 
24 Den organisation jag arbetar i behandlar kvinnor och 
män likvärdigt i lönefrågor 
 
25 Lön kopplad till prestation ger större möjligheter att 
påverka den egna lönen 
 
 
Följande frågor handlar om hur du ser på lönesättningsprocessen på din 
arbetsplats 
I vilken grad anser du att… I mycket 

Stämmer inte alls  Stämmer helt 
1              2              3              4              5 

26  … lönesättningen har tillämpats på ett konsekvent 
sätt? 
 
27 … tillvägagångssättet vid lönesättningen har varit 
baserat på adekvat information? 
 
28 … din lön och det arbete du faktiskt utför står i relation 
till varandra? 
 
29 … du har haft inflytande över det lönemässiga resultat 
som nåtts? 
 
30 … din lön reflekterar den energi och engagemang 
som du lägger ner i ditt arbete? 
 
31 … tillvägagångssättet vid lönesättningen har varit 
etiskt och moraliskt acceptabelt? 
 
32 … du har haft möjlighet att påverka det lönemässiga 
slutresultatet vid den lönesättningsprocess som 
används? 
 
33 … din lön reflekterar vad du bidrar med till 
organisationen? 
 
34 … lönesättningen har varit felfri? 
 



 

 iv 

35 … du har haft möjlighet att uttrycka dina åsikter och 
känslor i lönesättningsfrågor? 
 
36 … din lön är berättigad med tanke på vad du presterar? 
 
Följande frågor handlar om hur du ser på de faktorer som du anser ligger 
till grund för fastställandet av din lön 
Vad tycker du borde vara viktigt när din lön bestäms? 

Stämmer inte alls  Stämmer helt 
1              2              3              4              5 

37 Formell utbildning 
38 Vidareutbildning i yrket 
39 Anställningstid 
40 Stigande ålder 
41 Initiativtagande 
42 Sättet att bemöta brukarna/klienterna 
43 Samarbetsförmåga 
44 Ansvar och befogenheter 
45 Svårighetsgrad i arbetet 
46 Skicklighet 
47 Kvaliteten på det utförda arbetet 
48 Resultatet av arbetet 
49 Att yrkesgruppen är efterfrågad på arbetsmarknaden 
50 Att lönen motiverar mig till goda arbetsinsatser 
51 Att lönen stimulerar mig att fortsätta utvecklas i min 
yrkesroll 
52 Att lönen motiverar mig att stanna på nuvarande jobb 

 
Stort tack för din medverkan! 


