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Löner och arbetsvillkor inom 

social omsorg: WICARE  
 

 

WICARE har som syfte att förbättra facklig information om löner och arbetsvillkor inom sociala 

tjänster i Europa. Det är ett initiativ som tagits gemensamt av EPSU, två forskningsinstitut– AIAS vid 

Amsterdams universitet och CELSI i Bratislava - tillsammans med stiftelsen WageIndicator. Projektet 

löper fr.o.m. december 2013 t.o.m. december 2014 och stöds av EU-kommissionen (nr VS/2013/0404). 

All information kommer att sättas upp på projektets hemsida WICARE med bl.a. sammanfattningar 

av de viktigaste resultaten på 22 språk. WICARE omfattar institutionell vård, hemtjänst, barnomsorg, 

socialarbete, rådgivning, välfärd, samt flykting-, samhälls- och likartade sociala tjänster. 

WICARE har för avsikt att samla informationer från enskilda arbetstagare inom sociala tjänster med 

hjälp av en internetenkät samt av ett tryckt frågeformulär. Enkäten omfattar frågor om löner och 

förmåner, arbetstider, pensionssystem, arbetsvillkor och arbetsbelastning, arbetsavtal, yrkesstrukturer 

och kompetens, omfattning av kollektivavtal och hur nöjda arbetstagare är med lönen. 

Frågeformuläret finns naturligtvis på [nationellt språk]. EPSU:s medlemsförbund förväntas spela en 

aktiv roll och inspirera sina egna medlemmar och andra löntagare att fylla i enkäten.  

Internetenkäten kan fyllas i online. Det här är länken till internetenkäten i ditt land 

lonecheck.se/wicare. Publicera gärna bannern på alla viktiga fackliga webbsidor samt alla andra 

betydande hemsidor, sprid bannern till så många webbmästare som möjligt, och se till att den syns på 

alla webbplatser. Internetenkäten publiceras också på WageIndicators nationella webbplats 

lonecheck.se/wicare.  

Det skriftliga frågeformuläret (både i PDF- och i Wordformat) skickas med e-post till alla EPSU:s 

medlemsforbund, som sedan själva kan skriva ut så många exemplar de vill. EPSU:s medlemsförbund 

ombedes att dela ut den skriftliga enkäten i sina tidskrifter, på möten, arbetsplatser eller vid alla andra 

tillfällen. Ifyllda frågeformulär bör läggas i en låda på arbetsplatser, möten eller fackliga lokaler, eller 

annars skickas in med posten. Fackförbund kan trycka mottagaradress på frågeformuläret. Lådor med 

ifyllda formulär skickas till CELSI i Bratislava (gratis).  

EPSU:s medlemsförbund uppmuntras att satsa så mycket reklam som möjligt med alla tillgängliga 

medier, t.ex. (fackliga) tidskrifter, tidningar, TV- och radiosändningar, eller sociala medier. Satsningen 

pågår fram till den 1 oktober 2014. 
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http://www.epsu.org/r/682
http://www.epsu.org/
http://www.uva-aias.net/39
http://www.celsi.sk/en/
http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation
http://www.epsu.org/r/682
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