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Bilaga 4 VÄRDERINGSSYSTEMET FÖR ÖVRIGA PERSONALENS 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. Arbetstagaren kan förbereda sig t.ex. genom att på förhand värdera sin 
egen arbetsprestation. Vardera parten ska för samtalet reservera tid som är fredad från 
andra arbetsuppgifter.  
 
1. Värdering av den individuella arbetsprestationen  
 
Värderingen av arbetstagarens individuella arbetsprestation sker i samband med värderings-
samtalet. Föremål för värderingen är hur personen klarar av de i sin arbetsbeskrivning defini-
erade arbetsuppgifterna och de av arbetsgivaren i övrigt ålagda arbetsuppgifterna samt de 
mål som man i samband med föregående utvecklingssamtal eller på motsvarande sätt har 
ställt upp. 
 
Personens arbetsprestation värderas enligt nedan definierade tre huvudkriterier. Underkrite-
rier används som grund för värdering av varje huvudkriterium, men de värderas inte själv-
ständigt.  
 
Chefen värderar arbetstagarens arbetsprestation och antecknar resultatet av bedömningen 
samt motiveringarna, vilka delges arbetstagaren. Chefen ger på basis av sin bedömning ett 
förslag till prestationskategori och prestationsprocent. Ifall bedömningen enligt arbetstaga-
rens åsikt inte motsvarar hans/hennes uppfattning om arbetsprestationen, antecknar arbets-
tagaren sin uppfattning jämte motiveringar. Arbetsgivaren fastställer prestationskategorin och 
prestationsprocenten bl.a. i relation till prestationsbedömningens motiveringar och de all-
männa värderingsriktlinjerna och i relation till de prestationer som andra personer i uppgifter 
av samma svårighet uppvisar.  
 
Särskilt bedömning som avviker från den arbetsprestation som fyller uppgiftens krav ska mo-
tiveras.  
  
2. Värderingskriterier / faktorer 
 
Huvudkriterierna för värdering av den individuella arbetsprestationen för övrig personal är: 
 

2.1. Yrkeskunskap 
 

Kunnande; när kunnandet värderas granskas bland annat 
 

• hur personen behärskar sitt uppgiftsområde som helhet; kunskaper, färdig-
heter, metoder och redskap  

• hur personer upprätthåller sin yrkesskicklighet 

• hur personen klarar av att koncentrera sig på det väsentliga 
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Utveckling; när utvecklingen värderas granskas bland annat 
 

• hur personen svarar på nya utmaningar och idéer och hur han eller hon för-
håller sig till nya uppgifter och verksamhetssätt 

• aktivitet när det gäller att utveckla det egna arbetet 

• hur personen utvecklar sitt kunnande 
 

Mångkunnighet / specialkunnande; när mångkunnigheten/specialkunnandet värderas 
granskas bland annat 

 

• om personen har kunnande som är bredare än den grundläggande uppgiften 
och som är till nytta för arbetsgemenskapen eller specialkompetens eller spe-
cialsakkunskaper  

• den generella mångsidigheten hos medarbetarens kunnande eller special-
kompetens som kan utnyttjas inom arbetsgemenskapen  

 
2.2. Ansvar i arbetet och verksamhet i arbetsgemenskapen 

   
Initiativtagande; när initiativtagandet värderas granskas bland annat 

 

• hur initiativtagande personen är i sitt arbete 

• hur initiativtagande personen är när det gäller att utveckla verksamhetssätten 
och arbetsgemenskapen 

 
Samarbetsförmåga; när samarbetsförmågan värderas granskas bland annat 

 

• hur personen samarbetar inom arbetsgemenskapen och med utomstående 
aktörer och intressentgrupper 

• hur personen främjar social gemenskap och ett gott klimat 

• hur personen handlar i konfliktsituationer 
 

Engagemang i arbetet och arbetsgemenskapen; när engagemanget värderas grans-
kas bland annat 

 

• hur personen deltar i utvecklingen av arbetsgemenskapen 

• hur personen iakttar gemensamt överenskomna verksamhetssätt 

• hur personen engagerar sig i sina arbetsuppgifter och i målen för arbetsge-
menskapen  

• i vilken grad personen deltar i utförandet av universitetssamfundets uppgifter 
 

I fråga om arbetstagare som arbetar i chefsuppgifter värderas framgång och utveckl-
ing i lednings- och chefsarbetet (inkl. deltagande i lednings- och chefsutbildning) och 
chefsfärdigheter i allmänhet. Vid värderingen beaktas hur chefen stöder, sporrar och 
motiverar arbetstagarna att nå sina mål och hur chefen skapar en positiv, fungerande 
och handlingskraftig arbetsgemenskap.  
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2.3. Kvalitet och resultat 
 

Driftighet; när driftigheten värderas granskas bland annat 
 

• hur till exempel de kvantitativa mål eller de mål enligt tidsplaner som upp-
ställts för medarbetaren uppnås 

 
Arbetets kvalitet; när arbetets kvalitet värderas granskas bland annat 

  

• kvaliteten på arbetet i relation till kraven på och målen för arbetsuppgifterna 
 

Hushållning med resurser; när resurshushållningen värderas granskas bland annat 
 

• den samlade resurshushållningen vid utförandet av arbetsuppgifterna 

• omsorgsfullhet när resurser används 
 
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. 


