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Bilaga 3 VÄRDERINGSSYSTEMET FÖR UNDERVISNINGS- OCH 
FORSKNINGSPERSONALENS INDIVIDUELLA ARBETSPRESTATIONER 

 

Systemet för värdering av den individuella arbetsprestationen omfattar de sätt, på vilka per-
sonens arbetsprestation värderas, de vid värderingen använda värderingsfaktorerna och vär-
deringsskalan. I kollektivavtalet avtalas hur personens prestation påverkar den individuella 
lönedelen. 
 
Värderingssamtalet är en viktig del av chefsuppgiften och personalledningen samt växelver-
kan mellan arbetstagaren och dennes chef. Ett lyckat värderingssamtal förutsätter omsorgs-
full förberedelse.  
 
1. Värdering av den individuella arbetsprestationen  
 
Den individuella lönedelen fastställs på basis av hur personen har klarat av de i arbetsplanen 
eller på motsvarande sätt uppställda målen och uppgifterna. Då man värderar den individu-
ella arbetsprestationen eller meriterna beaktas verksamhetsomgivningen samt omfattningen 
och kvaliteten av den internationella verksamhet och växelverkan som uppgiften förutsätter.  
 
Undervisnings- och forskningspersonalens individuella prestationer värderas övergripande i 
relation till arbetsplanen. De preciserande prestationskriterier som skall tillämpas på en per-
son bestäms utifrån arbetsuppgifterna med beaktande av eventuella universitetsspecifika 
preciseringar. Ifall personen endast har undervisningsuppgifter eller forskningsuppgifter, vär-
deras arbetsprestationen endast utgående från dessa uppgifter. 
 
Personens arbetsprestation värderas enligt huvudkriterierna som ett totaltal på basis av vilket 
personens prestationskategori och individuella prestationsprocent fastställs. 
 
Som grund för värderingen samlas de till den individuella arbetsprestationen hörande meri-
terna in och dokumenteras för minst de två föregående åren. Eventuella universitetsvisa pre-
ciserande nivåkriterier ska bestämmas redan innan prestationsvärderingen inleds.  
 
Undervisnings- och forskningspersonalen ska, innan värderingssamtalet förs, göra upp en 
förteckning över sina meriter enligt sina arbetsuppgifter (antalet publikationer, pedagogiska 
meriter osv.) Chefen granskar inkomsten och gör på basis av dem ett förslag till värdering av 
arbetsprestationen och till prestationskategori och prestationsprocent. Särskilt bedömning 
som avviker från den arbetsprestation som fyller uppgiftens krav ska motiveras.  
 
Därefter värderar arbetsgivaren enligt universitetets värderingspraxis arbetsprestationerna så 
att meriterna för en viss uppgift jämförs med meriterna för andra som är verksamma i samma 
uppgifter, i samma kravnivågrupper och i motsvarande uppgifter. Med andra ord ska meri-
terna för en person som finns på en viss nivå jämföras med meriterna för personer som ver-
kar i uppgifter av samma svårighet.  
 
Ifall värderingsresultatet enligt arbetstagarens åsikt inte motsvarar hans/hennes uppfattning 
om arbetsprestationen, antecknar arbetstagaren sin uppfattning jämte motiveringar i sam-
mandraget över värderingen.  
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2. Värderingskriterier / faktorer 
 
Huvudkriterierna för värdering av arbetsprestationen för undervisnings- och forskningsperso-
nal är: 
 

1. Pedagogiska meriter 
2. Forskningsmeriter 
3. Meriter i samhället och inom universitetssamfundet 

  
Den individuella arbetsprestationen värderas i relation till arbetsuppgifterna och arbetsplanen 
eller på övrigt motsvarande sätt uppställda mål.  
 
2.1. Pedagogiska meriter 
 
Då man värderar arbetstagarens undervisningsmässiga meriter fästs uppmärksamhet vid 
t.ex. 
 

• pedagogiska färdigheter 

• pedagogisk behörighet och utbildning och dess utnyttjande i undervisningen 

• annan kompetens som gagnar undervisningen och kompetens som kommer av 
undervisningserfarenhet 

• utveckling av undervisningen och deltagande i allmänna uppgifter för utveckling av 
undervisningen 

• handledning av studerande, från framskridande av studierna till handledning av 
studenternas examina  

• produktion av läromedel  

• deltagande i internationell undervisning 

• pris och utmärkelser i anslutning undervisningen 

• skapande av nätverk i anslutningen till undervisningen, dess underhåll och delta-
gande i nätverken 

 
2.2. Forskningsmeriter 
 
Då man värderar arbetstagarens forskningsmeriter beaktas t.ex. 
 

• vetenskapliga och konstnärliga publikationer (särskilt referee-publikationer) 

• internationellt forskningssamarbete 

• handledda fortsättningsstudier och disputationer 

• anskaffning av extern finansiering och dess förvaltning 

• förvärvad vetenskaplig eller konstnärlig behörighet (examina eller docent) 

• vetenskapliga eller konstnärliga expertuppgifter (opponentskap, begärda utlåtan-
den) 

• aktning uppnådd inom vetenskapsområdet och universitetssamfundet 

• pris och utmärkelser i anslutning till vetenskapliga och konstnärliga meriter 

• därtill konstnärliga förtjänster med beaktande av anvisningar i de olika universite-
ten 

 
Då man värderar forskningsmeriter hos en doktorand beaktas lärdomsprovets framskridande 
enligt forskningsplanen och annan framgång i lärdomsprovet (avhandling osv.) 
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2.3. Meriter i samhället och inom universitetssamfundet 
 
Då man värderar arbetstagarens förtjänster inom universitetet och i samhället fästs uppmärk-
samhet vid t.ex. 
 

• engagemang i arbetet och arbetsgemenskapen 

• deltagande i uppgifter inom universitetssamfundet 

• samarbetsförmåga 

• samarbete med intressentgrupper i den omfattning uppgiften förutsätter 

• samhälleliga expertuppgifter 
 
I fråga om arbetstagare som arbetar i chefsuppgifter värderas framgång och utveckling i led-
nings- och chefsarbetet (inkl. deltagande i lednings- och chefsutbildning) och chefsfärdig-
heter i allmänhet samt färdigheter att fungera som akademisk ledare. Vid värderingen 
beaktas hur chefen stöder, sporrar och motiverar arbetstagarna att nå sina mål och hur che-
fen skapar en positiv, fungerande och handlingskraftig arbetsgemenskap.  
 
Därtill värderas helhetsekonomisk och omsorgsfull resursanvändning i alla uppgifter inom 
personens ansvarsområde. 
 
3. Värderingsskala 
 
Prestationskategorierna som tillämpas fastställs enligt följande:  
 
Prestationskategori IV Arbetsprestationerna är utomordentliga och överskrider både kvanti-

tativt och kvalitativt alla prestationskrav och mål som uppställts för 
personen. 

 
Prestationskategori III  Arbetsprestationerna uppfyller på ett utmärkt sätt alla prestations-

krav. Prestationerna överskrider på vissa punkter både kvantitativt 
och kvalitativt de mål som uppställts för personen. 

 
Prestationskategori II Arbetsprestationerna uppfyller väl prestationskraven och de mål som 

uppställts för personen. Högklassiga prestationer inom de viktigaste 
uppgiftsområdena. 

 
Prestationskategori I Arbetsprestationerna uppfyller de grundläggande prestationskraven 

och en del av de mål som uppställts för personen. Det förutsätts 
dock utveckling inom vissa delområden. 

 
 
 
 
 
 
 


