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Abstract

The purpose of this study was to examine the routines of performance related pay systems in 

two Swedish municipal upper secondary schools. A second purpose was to examine what data 

was included for evaluation of a co-worker’s performance and how a principal collects data. 

The purpose was also to examine a principal and teachers´ view of performance related pay 

systems and if it was possible to note an agreement. Principals have been interviewed and 

teachers have answered a questionnaire to fulfil the purposes of this study. 

The study shows that the municipality had a good routine that included individual discussions 

with co-workers about their salary and had fixed municipal criteria. Data for evaluation were 

these fixed criteria together with unspoken criteria. Principals collected data verbally. It in-

creases the risk of subjective evaluation, which increases insecurity and inefficiency of per-

formance related pay systems. The teachers gave an insecure and divided image of perform-

ance related pay systems. Increased dialogue and defined criteria for the teachers’ salary are 

needed to improve the image.

Keywords: performance related pay system, teacher, upper secondary school, criteria of salary 

and data for evaluation. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sedan år 1995 har individuell lön föreskrivits i lärarnas löneavtal. Att skolan införde 

individuell lön var ingen självklarhet eftersom det är svårt att mäta prestationer, speciellt i 

offentlig sektor ( Sjölund, Wise 1997:13). Det finns svårigheter med att hitta objektiva 

mätbara kriterier då man arbetar med så kallat mjukt material och därmed finns svårigheter att 

mäta prestationer och systematiskt göra bedömningar av de anställdas arbetsinsatser vilket 

ökar risken för subjektiva bedömningar av lönesättande chef.  Ytterligare en svårighet i 

skolans värld är att det mesta av lärarnas arbetsinsatser sker på lektioner, det vill säga 

tillfällen då få eller inga chefer närvarar. 

Att det finns svårigheter kring detta med individuell lönesättning är något som för oss blivit 

tydligt då vi under vår verksamhetsförlagda utbildning rört oss på olika skolor och tagit del av 

lärares tankar och funderingar kring detta.  Man frågade sig vad det egentligen är som bedöms 

och värdesätts, om rektorer verkligen ser allt som den enskilda läraren gör så pass bra att man 

kan lönesättas efter det eller om det kunde vara så att den som talade för sig fick den högsta 

lönen. Lärarnas tankar rörde sig också kring detta om en utbredande tystnadens kultur, där 

man inte sade vad man tyckte för att detta skulle kunna påverka lönen i negativ riktning. Eller 

den motsatta effekten där en del lärare lägger ner mycket energi för att stå i rampljuset och 

göra sådant som syns, att andra delar av läraryrket blir lidande, för att påverka lönen positivt.

Eftersom effektiviteten i systemet minskar om löner sätts på tveksamma grunder är det av stor 

vikt att ta reda på vad det egentligen är som bedöms när man sätter individuella löner på lärare 

och vi vill således med denna studie söka svar på vad som ligger till grund för bedömningen 

och hur man samlar in den informationen. Det är intressant att ta reda på hur båda 

lönesättande rektor och de lönesatta lärarna ser på saken och har därför valt att ha dessa båda 

parters perspektiv med i studien. 
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1.2 Syfte och frågeställningar

För att synliggöra lönesättningsprocessens faktiska bedömningsgrunder är syftet med denna 

studie att undersöka vilka rutiner som tillämpas vid individuell lönesättning på två 

gymnasieskolor i en mellansvensk kommun. Huvudsyftet är att undersöka vad som utgör 

underlaget för bedömningen vid individuell lönesättning för lärare och hur detta underlag 

samlas in. Syftet med undersökningen är också att undersöka programrektorers och lärares 

syn på lönekriterier samt att undersöka hur pass samstämd bilden av lönesättningen är mellan 

lönesättande rektor och de lärare som blir lönesatta. 

Våra frågeställningar är:

 Vilka rutiner tillämpas vid individuell lönesättning på de två gymnasieskolorna?

 Vad utgör underlaget för bedömningen och hur samlas det in?

 Vet den enskilde läraren hur denne skall göra för att påverka sin lön? 

 Vilken syn har programrektor och lärare på lönekriterier och vilka anser de vara av 

störst vikt?

 Finns det en samsyn hos rektorer och lärare i fråga om hur den individuella 

lönesättningens tillämpas?

1.3 Avgränsningar 

Studien handlar om svenska skolans aktuella lönesystem, dvs. individuell och differentierad 

lön. Individuell lön är ett stort och tvärvetenskapligt område som spänner över till exempel 

psykologi, nationalekonomi, och statsvetenskap. Det är möjligt att fokusera på olika delar i 

lönesättningen såsom samtalsteknik vid lönesamtal, om lönen anses vara rättvis eller inte samt 

hur utbudet på arbetsmarknaden påverkar lönesättningen, vilket skulle kunna ge möjlighet till 

intressanta slutsatser, men då vi i vår undersökning valt att fokusera på vad som utgör 

underlaget för bedömningen ur programrektor och lärares perspektiv kommer denna studie 

inte ha detta i fokus. Enligt Nilsson och Ryman efterfrågas genusperspektiv i samband med 

undersökningar om individuell lön (Nilsson, Ryman 2005: 58). Från början var det tänkt att i 

studien ha med variablerna kön, ålder och antal år i yrket. Men då antal enkätsvar som kom 

åter blev färre än förväntat uteslöt vi dessa variabler ur vår undersökning. 
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2 Teoretisk bakgrund

För att få en större förståelse för dagens lönesystem skriver vi i början på detta avsnitt om 

historik kring lönesättning. Vidare följer en teorietisk bakgrund om hur individuell 

lönesättning är tänkt att fungera dels generellt och dels i den offentliga sektorn samt skolan. 

Under rubriken tidigare forskning presenteras olika forskare som har forskat inom områden 

som ligger nära vår studie. Dessa forskares resultat redovisas var för sig.

2.1 Historik

Vid 1900-talets början utvecklades många löneavtal med syfte ”lika lön för lika arbete”. Det 

avsåg att förändra en turbulent arbetsmarknad bestående av strejker och osäkerhet och genom 

att komma överens om villkor för arbetsgivare och löntagare skulle produktion, vinst och 

leverans bli säkrare. Då ansågs lön vara en kollektiv fråga och definitivt ingenting som berör-

de enskilda anställda eller deras chefer. På 1970-talet påbörjades ett paradigmskifte då den 

kollektiva lönesättningen sakta ersattes med individuell lönesättning (Frick 2004: 14). Syftet 

med den nya lönesättningsmodellen var:

”Individuell lön syftar till att lönen ska sättas efter arbetets innehåll, svårighetsgrad och prestation samt fungera 

som ett styrmedel och stödja verksamhetsutvecklingen. Individuell lön ska leda till att både verksamhet och 

individ blir vinnare (Frick 2004: 45).” 

Individuell lönesättning innebär att lön inte bara är ersättning för utfört arbete utan också ska 

bidra till att höja arbetarens motivation inför kommande arbetsuppgifter. Om medarbetaren 

vet vad som krävs för högre lön blir medarbetaren mer intresserad av att utvecklas. 

Medarbetaren styr alltså sin egen lön genom att påverka arbetsinsatsen i organisationen. 

Ytterligare en skillnad från kollektiv lönesättning är bedömningen av arbetsinsatsen. För att 

den ska bli korrekt måste lönesättningen göras nära medarbetaren. Det är kontrast mot 

kollektivavtalen som inte skiljde en individ från en annan (Carlsson 2001: 8). 
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Skolan höll länge fast vid en statlig lönereform med lönegrader och tariffer vilket var ett 

system som innebar en förutsebar löneprogression där de i stort sett enda variablerna var 

tjänstens inplacering i systemet och antal tjänsteår. ”Likalöneprincip” rådde mellan samma 

lärarkategori, exempelvis gymnasielärare i ämnet historia. Löneskillnader som fanns hade sin 

grund i antal tjänsteår, arvoderade uppdrag eller övertidstimmar. Det var olika löneutveckling 

och slutlön för olika lärarkategorier (Collberg 2004:11). 

Enligt löneavtal 1995, hade kommuners verksamhet krav på sig att minska underskottet men 

också att öka kvalitén på verksamheten. Det krävdes att nya arbetssätt prövades och för det 

behövdes engagemang från de anställda. Ett verktyg för att engagera de anställda var en 

lönepolitik som ökade motivationen men som också påverkade effektiviteten och slutligen det 

totala resultatet. Enlig avtalet från 1995 bör lönesättningen i offentlig sektor utformas på ett 

visst sätt (Löneavtal 95, Bilaga A):

”Lönesättningen bör därför göras på ett konsekvent sätt och ha sin grund i klara och tydliga 

lönesättningsprinciper vilka på förhand är väl kända av de anställda. Sambandet mellan löneutveckling och 

utveckling av arbetsuppgifter och arbetsprestationer bör vara tydligt.”

Tio år senare, år 2005, ska lärarlönen enligt Löneavtal 05 vara individuell och differentierad 

för medarbetarna. Syftet är att skapa en process där prestation och löneutveckling knyts ihop 

och där en dialog mellan medarbetare och chef förs. Dialogen ska byggas upp kring 

verksamhets mål, förväntningar, resultat och lön (Löneavtal 05,§1). De centrala ramarna har 

med andra ord sedan 1995 föreskrivit individuell lön, utformat enligt de generella principerna 

för individuell lönesättning. 

2.2 Individuell lönesättning

För att individuell lönesättning ska bli framgångsrik och fungera enligt sitt syfte krävs det att 

bedömningar som sker av medarbetaren är systematiserade (Carlsson 2001: 9). Generellt 

består en korrekt individuell lönesättningsstruktur av två delar; formella och individuella 

lönekriterier.  De formella kriterierna fokuseras på vilka medarbetarens arbetsuppgifter är, 

befogenhetsnivån, ansvarsnivån och svårighetsgraden. Det ingår också en bedömning av 

vilken önskvärd utbildning som gäller för tjänsten. Den lönesättande chefen måste i 
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bedömningen av de formella kriterierna besvara frågorna; har medarbetaren relevant 

utbildning, har medarbetaren ansvar och vilken är svårighetsgraden på arbetsuppgifterna. 

Svaren ger en beskrivning av vad medarbetaren förväntas göra (Frick 2004: 49). De formella 

kriterierna ger en viss befattningslön. Om det anses vara höga krav på till exempel 

utbildningsnivå och ansvarnivå ställs höga krav på arbetsuppgifterna och det ger en hög 

befattningslön (Carlsson 2001:13).

Varje befattning har också en lönebox som speglar lönespannet. Golvet för löneboxen är 

befattningslönen och taket är den maximala lönen som organisationen är villig att betala den 

medarbetare som innehar en viss tjänst (Carlsson 2001: 41f). Vad lönen blir för en enskild 

medarbetare utgår alltså från befattningslönen, men var medarbetaren finns i löneboxen 

avgörs av en individuell prestationsbedömning. 

För att individuell lönesättning ska fungera som det är tänkt, det vill säga vara ett sätt för den 

anställde att påverka sin egen lön bör de individuella lönekriterierna vara utformade på ett 

visst sätt. De ska anpassas efter verksamhetens mål, så kallad affärsstödjande lönebildning. 

Egenskaper och kompetenser som bedöms ska gynna organisationens uppdrag/mål och ska 

därför vara särskild anpassad till tjänsten och bör inte vara för allmänt hållna. Särskild 

kompetens kan vara att kunna språk, hantera teknisk utrustning eller något annat som den 

aktuella verksamheten har nytta av (Carlsson 2001:35). Kriterierna ska vara realistiska men 

ska samtidigt vara en utmaning (Lantz 1995:24). De ska vara enkla och lätta att förstå och 

vara väl etablerade bland medarbetarna. Varje medarbetare ska veta vilka individuella 

kriterier som gäller vid lönesättning (Carlsson 2001:32). Det är också viktigt att 

prestationsbedömningen är utformad så att det framkommer vilken yrkeskicklighet som 

medarbetaren har. Om den är bristfällig kommer det i så fall fram vid lönesamtalet och det 

ifrågasättas varför medarbetaren ens innehar tjänsten (Carlsson 2001:35). 

Vidare ska de individuella kriterierna utgå ifrån åtaganden som den anställde accepterar när 

denne skriver på anställningsavtalet. Medarbetaren är skyldig att utföra ett visst antal 

arbetsuppgifter med ”normal” kvalité. Vad det innebär ska chefen klargöra. Medarbetaren ska 

följa ordningsregler och arbetsmiljöregler exempelvis att passa tider, göra sjukanmälan på 

korrekt sätt, följa säkerhetsföreskrifter och förebygga olycksfall. Ett anställningsavtal är ett 

avtal om en relation och därför ska medarbetaren samarbeta med samtliga som den kommer i 
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kontakt med i verksamheten. Slutligen ska medarbetaren inte konkurrera med verksamheten 

eller tala illa om arbetsgivaren både internt eller externt. Konstruktiv kritik får ges och försök 

att påverka beslut får ske inom verksamheten (Frick 2004:23ff). 

Lönesamtalet, som är tidpunkten då de individuella kriterierna ska diskuteras, bör föregås av 

ett medarbetarsamtal. Under själva lönesamtalet är lönesättande chef ansvarig för att samtalet 

är strukturerat och chefen bör skapa ett klimat som gör medarbetaren avslappnad. För att 

lönesamtalet ska vara strukturerat bör det innehålla vissa delar; diskutera tidigare uppsatta 

mål, gå igenom medarbetarens arbetsresultat, tala om relationer på arbetsplatsen samt tala om 

verksamhetens mål. Vid slutet av lönesamtalet bör nya mätbara, konkreta och tidsbestämda 

mål sättas upp inför det kommande arbetsåret (Lantz 1995:23f). Det bör betonas att de mål 

som bestäms ska vara för ett år i taget eftersom att lönesamtalet sker årligen. Det innebär att 

det är endast det senaste årets arbetsinsats som diskuteras vid ett lönesamtal. 

I bedömningen av medarbetaren finns det risk för en så kallad haloeffekt. Det innebär att en 

medarbetare kan leva på gamla meriter. En medarbetare som förut har haft bra prestationer får 

trots försämrad prestation en positiv bedömning. Risken att det motsatta sker finns också, det 

vill säga att en lågpresterande medarbetare får negativ bedömning trots god prestation. Ju 

längre tid som lönesättande chef har känt sina medarbetare desto större är risken för 

haloeffekt (Frick 2004:63). 

Vid individuell lön finns det också en risk att medarbetarnas lön är ”hemlig”. Att de anställda 

inte vet vad kollegorna tjänar bidrar till misstänksamhet gällande hur de anställda lönesätts. 

”Hemliga” löner kan bero på att lönesättande chef då slipper motivera rejäla höjningar av lön 

men även att medarbetare inte behöver berätta om sin lön (Nilsson, Ryman 2005: 42). Med 

”öppen” lön är medarbetarnas löner kända vilket inte borde vara något problem om 

lönesättning fungerar korrekt. En fördel med ”öppna” löner är att risken minskar för 

godtyckliga löner. Löneskillnader måste diskuteras och sker det kan de medarbetarnas löner 

jämföras. Det skulle underlätta för att upptäcka eventuella orättvisa löner (Nilsson, Ryman 

2005: 42f). 

Individuell lönesättning kräver ett bra system som tillsammans som måste diskuteras 

strukturerat tillsammans med medarbetarna. I en verksamhet bör det inte finnas några 

avvikelser i systemet för lönebedömning vilket urholkar systemet, eftersom ett undantag 
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snabbt blir till flera undantag. Samtidigt är det viktigt att veta att lönesättning är en process. 

Lönekriterierna bör utvärderas och korrigeras vid behov. Det ska dock inte ske för ofta utan 

ska ske när verksamhetens mål förändras. Det finns också risk att medarbetaren inte hinner 

med i utvecklingen om lönekriterierna förändras helt och hållet.  Av den anledningen bör det 

huvuddelen av befintliga kriterier vara konstanta under en längre tid (Frick 2004:64). 

2.3 Lönesättning i offentlig sektor/skolan

I litteraturen gällande individuell lönesättning skriver man oftast utifrån ett företagsperspektiv 

och antar att verksamheten har en produkt som säljs på en marknad med syfte på ekonomisk 

vinst. Det finns i litteraturen ofta stor brister gällande de speciella förutsättningar som finns 

för offentliga verksamhet. Svensk skola är en offentlig verksamhet vilket innebär att den har 

särskilda förutsättningar för lönesättning som inte finns i den privata sektorn. Vad som är 

privat och offentlig verksamhet är inte självklart. Privata företag kan tvingas ta hänsyn till mer 

än ekonomisk vinst utan också till många olika mål. Offentlig verksamhet bolagiseras och 

inför begrepp som ”kunder”. Privata sektorns modeller för ledarskap används mer och mer 

inom offentlig verksamhet då det går att se många likheter mellan ledarskapet. Ledaren ska 

inom både privat och offentlig sektor leda, rekrytera, motivera personal och bedöma 

verksamhetens resultat (Sjölund, Wise 1997:10f).  

I offentlig sektor är lönerna ”öppna”. Eftersom verksamheten är offentlig kan vem som helst 

ta reda på lönerna hos en offentligt anställd och om löneskillnader inte kan förklaras medför 

det dålig stämning och sämre arbetsresultat. En konsekvens av offentlig insyn är att lönerna 

tenderar att ligga omkring marknadslägenivå eller lägre. De är inte högre än marknadsnivå 

eftersom att medborgarna kan misstycka om offentligtanställda är ”överbetalda”. Löner blir i 

jämförelse med privata sektorn då också lägre för högt kvalificerade befattningar. Det är dock 

viktigt ur ett demokratiperspektiv att lönerna är ”öppna” på grund av att medborgarnas 

förtroende påverkas av hur stor insynen är i offentliga sektorn (Sjölund, Wise 1997: 12f).

Det är svårt att mäta kvalité i offentliga sektorn. Det saknas marknadskrafter som bestämmer 

”priset” vad ”köparen” är villig att betala och det är komplicerat att räkna fram ett ”styckpris” 

på ”varorna”.  Offentliga sektorn mål är många och ibland står de i konflikt med varandra. 

Alla dessa förutsättningar gör det svårt att utforma entydiga lönekriterier. Lönekriterierna i 
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offentlig sektor blir därför för trubbiga jämfört med lönekriterierna i privata sektorn (Sjölund, 

Wise 1997: 13).

Verksamheten i offentlig sektor formas av lagar och regler som påverkar möjligheten att 

utveckla verksamheten. Det skulle inte gå att ta bort reglerna eftersom att det är grunden för 

förvaltningens legitimitet. Medborgarna måste ha ett förtroende att skattemedlen används 

korrekt och för det behövs regler som styr verksamheten. Men det är inte bara regler som styr 

verksamheten utan också samhällets värderingar och normer. Det ska sörjas för det 

gemensamma bästa det vill säga att effekterna är viktigare än ”styckekostnaden för 

prestationerna”. I privata sektorn stärker hög produktivitet ett företag men i offentliga sektorn 

spelar det mindre roll för medborgarna om kostnadseffektiviteten ökar för lärarlöner och 

lokalkostnader om antalet elever ökar i klasserna (Sjölund, Wise 1997:14).

Svensk skola har som offentlig myndighet flera utmaningar att ta hänsyn till vid lönesättning. 

Man måste ställa sig frågorna hur högt kvalificerade befattningar kan belönas utan att det blir 

negativa reaktioner från medborgarna och hur medborgarnas krav påverkar lönesättningen 

samt hur kvalité kan mätas. I skolans värld utförs dessutom det mesta av lärarnas arbetsinsats 

på lektioner, det vill säga tillfällen då få eller inga chefer närvarar. Ytterligare kan chefer ha 

svårt att göra en korrekt bedömning om de inte träffar medarbetaren så ofta. Problemet blir 

således väldigt påtagligt; vem är det egentligen som skall bedöma lärarens insats i 

klassrummet, skolledaren eller kanske eleverna (Frick 2004:63).

2.4 Tidigare forskning

Majvor Sjölund skriver i artikeln ”Individuell lön- några erfarenheter” om erfarenheter av 

individuell lönesättning på lokal nivå, då hon intervjuat lönesättande chefer och 

förhandlingschefer vid några statliga myndigheter (Sjölund, Wise 1997: 63). Sjölund var ute 

efter fördelarna och problemen med systemet och kommit fram till att det är av stor vikt att 

göra de lönepolitiska utgångspunkterna, att definiera begreppet individuell lön samt att 

kriterierna är väl kända bland medarbetarna, men att det fanns stora brister på det området 

(Sjölund, Wise 1997: 65f). Det är av yttersta vikt att skapa tydliga kriterier för lönesättningen. 

Hennes undersökning visar att chefernas bedömningar i stort sett görs intuitivt. Kriterier som 

berör noggrannhet och saklighet i ärendehanteringar prioriteras högst och de mer allmänna 
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kriterierna som självständighet, samarbetsförmåga, flexibilitet och kreativitet hade de 

lönesättande cheferna svårt att rangordna efter angelägenhetsgrad. Någon diskussion fanns 

heller inte om hur dessa kriterier förhåller sig till varandra (Sjölund, Wise 1997: 69f). 

Resultatet visar också att det är svårt att åstadkomma en ökad lönedifferentiering då bland 

annat lönerevisionen för den befintliga personalen och lönesättningen av nyanställda bygger 

på olika förutsättningar vilket gör det svårt att balansera löneutvecklingen mellan grupperna. 

Detta kan medföra att kompetent personal kan se som enda utväg att söka nytt jobb för att 

erhålla högre lön. Vidare menar intervjuade chefer att man strävade efter en sammanhållen 

lönestruktur inom samma personalkategori för att skapa samarbete och flexibilitet bland 

personalen trots att vissa skillnader i prestationsförmåga borde avspegla sig mer i lönenivån 

(Sjölund, Wise 1997: 67ff).

De lönesättande cheferna uppfattade det som svårt att sätta lön och menade att 

löneskillnaderna var för små för att lönen skall kunna användas som styrmedel. Man tog 

också upp nackdelar med stora lönedifferenser och menade att det kan skapa långvarit 

missnöje, ledsnad och besvikelse som i slutändan kan ge negativa konsekvenser för 

verksamheten (Sjölund, Wise 1997: 73f).

I sin undersökning ”När rektor sätter lön- röster om den individuella lönesättningen i skolan” 

skriver Dan Collberg om svårigheterna att koppla enskilda lärares arbetsutförande till 

måluppfyllelsen i skolan och problem kring förekommande lönekriterier. Han har intervjuat 

rektorer och lärare och kommit fram till att det som rektor bedömer är fördelade på tre 

kategorier: 

 produkt- konkreta mätkriterier relaterade till lärares tjänst eller till skolans tjänst och 

uppdrag såsom formella meriter, arvoderade uppdrag, mätbara resultat.

 process- handlingar och resultat utan uttalat samband med skolans mål men som är viktiga 

för skolan som organisation och dess dagliga liv vilket ger nöjda brukare (elever och 

föräldrar)

 person- kriterier som är direkt knutna till individen och dennes egenskaper. (Collberg: 68, 

70)
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Gällande kategorin produkt är bedömningsgrunderna inriktade på formella meriter såsom 

utbildning och erfarenhet. Hit räknas uppdrag, även kallade ”kringuppgifter”, vilket kan 

innebära arbetslagsledning, anordnande av temadagar och drivande av projekt. Collberg

menar att dessa kriterier har hög reliabilitet och låg validitet och i huvudsak har kvantifierbart 

värderingsgrund. Någon huvudsakligen kvalitativt berömbar produkt såsom slutprestation 

(exempelvis elevers studieresultat) har han inte hittat (Collberg 2004: 69f).

Gällande process talar Collberg om hur pass nöjda elever och föräldrar är som en del, men 

fokuserar mest på arbetsutförandet, något som återkommer i olika former i de 

enhetskommunala lönekriterierna. Han menar att arbetsutförandet till viss del kan mätas 

genom brukarenkäter men anser att det ger låg validitet. Viktigare är rektors bedömning av 

lärares handlingar, vilket han kallar kvalitativt bedömbara värderingsgrunder, som sker 

genom exempelvis lektionsbesök. Vidare menar Collberg att exempelvis hur samarbetet i 

arbetslaget fungerar och hur man hanterar konflikter av olika slag är av stor vikt (Collberg 

2004: 70ff).

Den sista kategorin berör person. Collberg menar att man inom skolans värld ekonomiskt kan 

värdera och gradera lärare genom att ställa sig frågor som hur dyrt eller svårt det skulle bli att 

ersätta en lärare som slutar pga. missnöje med lönen eller vilka reaktionerna skulle bli hos de 

övriga lärarna om rektor ger mycket högre lön till en speciell individ. Något Collberg talar om 

som ett minerat fält är att bedöma värderingar och inställningar hos lärare. Han menar dock 

att det verkar vara viktigt ur lönesättningssynpunkt då man ofta ser till pedagogisk grundsyn 

och ideologi. Gällande personliga egenskaper frågar sig Collberg om man alls kan särskilja 

utförandekriterierna från personliga egenskaper, om man kan vara säker på att det är 

handlingen man bedömer och att det inte är karaktären, individen och personligheten. Han 

frågar sig var man hamnar när man tvingas gradera människor efter kriterier som går under 

typen ”social kompetens” och menar att detta har låg reliabilitet och hög validitet (Collberg: 

2004: 16, 70, 72f).

I sin avhandling ”Lärares raster. Innehåll i mellanrum” behandlar Ulla Karin Nordänger vad 

lärare sysslar med på sina raster. Rasterna fylldes av allehanda saker såsom samtal med 

elever, att förbereda lektioner, att söka information eller att leta efter någon – att vara ständigt 

tillgänglig. Anledningen till att många lärare utförde uppgifter under rasterna var för att de 
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skulle synas i den offentliga sfären. De ville synas i den offentliga sfären för att det var där de 

hade chansen att bli bedömda och därmed kunde öka chanserna att få sin lön höjd. 

I kommunen där Nordänger samlat sin empiri fanns underlag för individuell lönesättning där 

det var ”arbetstagarens prestation, duglighet och bidrag till verksamhetsförbättringar” som 

skulle bedömas utifrån satta kriterier. Dessa kriterier var kunnighet, arbetsintensitet, lednings-

alt. organisationsförmåga, omdöme, utvecklingsförmåga, ekonomiskt ansvar och 

samarbetsförmåga. Det kriteriet som skulle vägas tyngre än övriga enskilda kriterier var 

förmågan till samarbete. Nordänger påpekar att inget av kriterierna riktar sig direkt eller 

oavlåtligen mot undervisningen av eleverna, utan snarare till sådant som utförs i offentliga 

sammanhang (Nordänger 2002: 120ff).

I en enkätundersökning fick 86 lärare på grundskolan svara på var de ansåg att underlaget för 

bedömning av deras kvalitet som lärare i huvudsak inhämtades.  Hela 58 % uppgav att de 

ansåg att kvalitetsbedömningen inhämtades helt och hållet i informella sammanhang, då det 

skapas en bild av hur man är som lärare genom olika källor. 28 % uppgav att det är i formella 

sammanhang såsom studiedagar, konferenser och medarbetarsamtal som 

bedömningsunderlaget inhämtas. 13 % anser att det är en kombination av de ovan skrivna 

alternativen som utgör underlaget. Ingen av lärarna upplevde att underlaget för bedömningen 

hämtas i klassrums/undervisningssituationen (Nordänger 2002: 122f).

Nordänger skriver att lärare numer känner sig belysta av det offentliga ljuset, att man överallt 

konfronteras med en förmodad publik och därför alltid måste vara förträfflig. Hon menar, att 

det är lärares arbete utanför klassrummet som är det som lönesätts är en rimlig konsekvens av 

rörelsen i tiden att det är detta som framträder enklast och bäst och att en lärare som inte sitter 

ner och fikar på flera veckor uppfattas som mer ambitiös blir ett lätt kontrollerbart mått på 

ambition (Nordänger 2002: 180f).

Katarina Enström har i sin C-uppsats ”Individuell lönesättning i offentlig sektor, en studie av 

hur individuell lönesättning påverkar arbetet för lärare och förskollärare” gjort en 

undersökning gällande hur förskollärare och lärare upplever individuell lön. Hon har också 

undersökt om det finns någon skillnad i lärares och förskollärarnas uppfattning och slutligen 

hur deras uppfattning stämmer överens med löneavtalets syfte. (Enström 2004: 6) Enligt 

Enström anser sig lärarna, i jämförelse med förskollärarna, veta i något högre grad vilka 

kriterier lönen baseras på, vilka kriterier som väger tyngre än andra och känner i större 
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utsträckning ett samband mellan lön och prestation. Hennes undersökning visade stora 

skillnader mellan förskollärare och lärare i hur väl individuell lön fungerade. Individuell lön 

ska leda till ökad motivation och ökad effektivitet vilket Enström i större utsträckning kunde 

se hos lärarna jämfört med förskollärarna. Förskollärarna ansåg att den individuella 

lönesättningen inte gjort någon stor skillnad och Enström förklarar detta med att de i lika hög 

grad som lärarna inte känner till hur kriterierna bedöms. Enström menar att lärarnas löneavtal 

har förutsättningar för att individuell lön ska bli framgångsrik men att undersökningen visar 

att det finns brister i lönesystemet i den undersökta kommunen på grund av att graderingen av 

lönekriterierna inte är uttalade i kombination med subjektiva bedömningar. (Enström 2004: 

25)

Vår studie berör i mångt och mycket det som redan berörts i ovan nämnda forskningsansatser. 

En byggkloss vi vill lägga till är samsynen eller bristen på densamma som finns 

programrektorer och lärare emellan.
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3 Metod 

I början på detta avsnitt beskrivs hur vi gjort vårt urval inför inhämtandet av vårt empiriska 

materiel. Vidare följer en beskrivning av datainsamlingsmetoder och genomförandet av 

desamma samt hur resultatet redovisas.

3.1 Urval

Vi har valt en kommun som driver två större gymnasieskolor. Vårt val att vända oss till de två 

gymnasieskolorna och inte till grundskolor i kommunen grundar sig på att det finns ett större 

antal grundskolor i kommunen vilket gjorde det svårt att i så fall göra urvalet och slumpen då 

i högre grad skulle kunna spela avgörande roll vilket gällande undersökningens resultat av 

undersökningen skulle få och att valet av gymnasieskolorna då gör täckningen bättre. 

Vi har valt att i vår studie använda oss av de kommunala gymnasieskolorna, och inte 

friskolor, av den anledningen att vi efter telefonsamtal med ansvarig i kommunen fått vetskap 

om att de utgår från samma allmänkommunala kriterier i sin lönesättning. Vi har valt att inom 

dessa gymnasieskolor intervjua två programrektorer, en på vardera skola, som båda är 

ansvariga för både studieförberedande program med liknande inriktning och profilerade 

program och som har arbetat med individuell lönesättning några år. För att få lärarperspektiv 

och en jämförelseaspekt har vi valt att ge de lärare som respektive programrektor lönesätter 

enkäter att besvara.
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3.2 Datainsamlingsmetoder  

3.2.1 Intervjuer

För att öka validiteten har vi valt att göra semistrukturerade besöksintervjuer med 

programrektorerna. Betoningen under intervjuerna ligger då på den intervjuade då 

ordningsföljden gällande de olika frågorna är flexibel. Anledningen till att vi valt denna form 

av intervju är att vi ville ge intervjupersonen frågeställningar i förväg för att vi skulle kunna 

ha möjligheten att ställa komplicerade frågor och få fördjupade svar på frågorna, något som är 

svårare vid enkätundersökning. Nackdelen med intervjuer kan vara att intervjupersonen kan 

tillrättalägga svaren som sänker validiteten. Det blir också svårare att ställa känsliga frågor 

eftersom det inte finns någon anonymitet. Vi har valt att under intervjuerna anteckna svaren 

vi fått istället för att använda bandspelare, då en av oss har huvudansvaret för intervjun och 

den andre för anteckningarna. Detta har vi gjort för att intervjusituationen skall kännas mer 

avslappnad för den intervjuade. En nackdel ur vetenskaplig synpunkt med att inte använda sig 

av bandspelare är att det är svårare för andra forskare att kunna kontrollera grundmaterialet i 

undersökningen, vilket betyder att reliabiliteten minskar. (Eriksson Wiederheim- Paul, 2001: 

85, 87) 

3.2.2 Enkäter

Vi har valt att i vår undersökning använda oss av enkäter till de lärare som intervjuade 

programrektorer lönesätter. Detta har vi gjort för att enkäter passar frågor med långa 

svarsalternativ och att metoden ökar validiteten samt för att man kan ställa känsliga frågor då 

metoden ger anonymitet. Anledningen till att vi valde enkäter som metod för att få lärarnas 

bild av den individuella lönesättningen var för att vi på detta sätt fick möjlighet att få ett större 

antal lärares syn mot om vi hade valt intervjuer som då hade tagit mer tid i anspråk. Nackdelar 

med metoden är att det är svårt att följa upp frågor och att man kan få låg svarsfrekvens. Vårt 

val av enkäter ökar också undersökningens reliabilitet då det finns möjlighet att kontrollera 

svaren (Eriksson Wiederheim- Paul, 2001: 86).

Enkäterna är utformade så att vi på försättsbladet presenter oss och vårt syfte med 

undersökningen. Vi tackade för deras hjälp och bifogade en penna att använda när de fyllde i 

enkäten. Enkäten inleds med frågor om frågor om kön, ålder och antal år i yrket. Sedan följer 
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en del där lärarna ska gradera de enhetliga allmänkommunala kriterierna, där siffran 1 står för 

det som de anser vara av störst vikt. För att ta reda lärarnas syn hur individuell lön tillämpas 

kommer sedan frågor om vilka rutiner som finns för lönesättning och vad som är underlag för 

bedömningen och hur det samlas in. Efter det kommer frågor som handlar om synen på de 

enhetliga allmänkommunala kriterierna. Enkäten avslutas med möjlighet att ge egna 

kommentarer. Med enkäten skickade vi med ett förslutbart svarskuvert som besvarad enkät 

skulle läggas i för att sedan lämnas till rektor där vi sedan den 7maj 2007 hämtade 

svarskuverten.

Programrektorerna besvarade endast den del av enkäten som berörde graderingen av de 

enhetliga allmänkommunala kriterierna, det vill säga fråga 4- 9.

3.2.3 Genomförande 

Intervjuerna med programrektorerna ägde rum den 20 april 2007 i de respektive rektorernas 

arbetsrum. Intervjuerna varade en timme vardera. Vid intervjutillfället lämnade vi också ut de 

enkäter som vi ville att lärarna som programrektorerna lönesätter skulle besvara vilka 

programrektorerna vidarebefordrade till lärarna genom att lägga dem i respektive lärares 

postfack.  Totalt lämnade vi ut 40 enkäter. På den skola som vi har valt att kalla skola A, 

lämnade vi ut 14 enkäter och på den skola, som vi har valt att kalla skola B, lämnade vi ut 26 

enkäter. Antalet utlämnade enkäter skiljer sig åt på grund av att programrektorerna lönesätter 

olika antal lärare. På skola A besvarade sju lärare utlämnad enkät och på skola B besvarades 

enkäten av elva lärare, varav en endast besvarade frågorna 10- 17.

3.2.4 Redovisning av resultaten

Svaren vi fick från lärarna på de två skolorna kommer generellt att redovisas tillsammans. 

Detta gäller också intervjuerna med programrektorerna. Detta på grund av att det inte i 

huvudsak finns någon jämförande aspekt på vår studie gällande de båda skolorna, 

jämförelseaspekten ligger i första hand mellan de lönesättande programrektorernas och de 

lönesatte lärarnas svar. Vid skilda resultat kommer dock vid behov exempel ges från svar från 

de olika skolorna.
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Rangordningen av de allmänkommunala lönekriterierna redovisas i tabellform med 

förtydligande text därtill och är hopräknade enligt följande modell. Siffrorna för följden i 

rangordningen har omvandlats till poäng. Markering för det viktigaste kriteriet markeras med 

en etta, näst viktigast med en tvåa och så vidare, vilket betyder att det viktigaste kriteriet efter 

sammanräkning får den lägsta poängen medan det minst viktigaste får den högsta. Vid de 

tillfällen ingen markering har gjorts vid gradering har graderingen tillgivits den lägsta 

graderingen och därmed den högsta poängen. 

3.3 Metoddiskussion 

Validitet innebär i hur hög grad forskaren med hjälp av de metoder denne valt verkligen 

undersökt det den i syftet framhållit skall undersökas. Vi menar att de metoder vi valt att 

använda oss av i vårt arbete har varit ändamålsenliga. Vi har genom att använda oss av både 

intervjuer och enkäter inhämtat empiriskt materiel från både programrektorer och lärare och 

således fått båda sidors perspektiv på våra frågeställningar. 

Vid ett intervjutillfälle finns risk för att den intervjuade tillrättalägger svaren samt att det blir 

svårare att ställa känsliga frågor eftersom det inte finns någon anonymitet (Eriksson, 

Wiedwesheim- Paul 2001:85, 87). Vi upplevde dock att atmosfären under intervjuerna med 

programrektorerna upplevdes som trygg, att de intervjuade visade ett stort lugn och ett ärligt 

engagemang inför situationen samt att de var sanningsenliga när de gav sina svar. 

Enkätundersökningen bland lärarna visar ett relativt stort bortfall. Tänkbara anledningar till 

detta bortfall är många. Tanken med att vi bifogade en färgglad penna med vår enkät var att 

det dels skulle göra dokumentet synligt bland alla andra i lärarnas postfack dels att det skulle 

vara enkelt att besvara densamma och att vi på detta sätt skulle öka svarsfrekvensen. Effekten 

av detta drag kan hända helt uteblev. En orsak till bortfallet skulle kunna vara att besvarad 

enkät distribuerades genom programrektor, att detta på något sätt hindrade lärare från att 

besvara enkäten. I efterhand tänker vi att vi borde ha följt vår första tanke att ta kontakt med 

de lärare som skulle besvara enkäten och personligen överlämnat den, vilket borde ha ökat 

svarsfrekvensen något. Likaså skulle ett brev innehållande påminnelse om att besvara enkäten 

kunna ha skickats ut och därmed ökat svarsfrekvensen. 
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Reliabiliteten innebär att forskaren bör ställa sig frågan om resultatet skulle bli detsamma om 

någon annan genomförde undersökningen och vi anser att reliabiliteten kan ifrågasättas då en 

ny underökning där svarsfrekvensen skulle vara större troligen skulle ge ett annat resultat. 

Gällande utformning av intervju- och enkätfrågorna ser vi i efterhand att det hade varit en 

fördel att i förväg testat frågställningarna på experter på området som inte skulle vara med i 

själva undersökningen för att få möjlighet att korrigera frågställningar så att de ännu bättre 

passat för vårt syfte (Eriksson, Wiedwesheim- Paul 2001:92).

Vi vill till sist betona att studien inte gör anspråk på någon generaliserbarhet rörande resultatet 

i sin helhet i någon annan kontext än just den vi i denna studie har undersökt.
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4 Resultat 

Först i detta avsnitt ges en inblick i hur den individuella lönesättningen i undersökt kommun 

går till. Sedan följer resultatet av intervjuer och enkäter. Svaren från intervjuerna med 

programrektorerna och de längre enkätfrågorna till lärarna är sammanslagna under olika 

ämnesrubriker för att sedan följas aven presentation av programrektorers och lärares 

rangordning av de allmänkommunala lönekriterierna. 

Resultaten av rangordningen av lönekriterierna redovisas i tabellform. Programrektorernas 

rangordning presenteras först och därefter presenteras lärarnas. Programrektorernas 

resultat visas i en tabell med förtydligande text under. Lärarnas resultat presenteras i sex 

mindre tabeller där varje kriterieområde presenteras var för sig med förtydligande text 

under.  

4.1 Individuell lönesättning i undersökt kommun

Den undersökta kommunen införde de nuvarande lönekriterierna år 2001. Lönekriterierna 

utformades i samråd med de olika fackförbunden och arbetsgivare, och var från början 

utformade på olika sätt gällande olika yrkesgrupper i kommunen. Kriterierna uppdaterades år 

2006. Syftet med ” Lönesamtal – Bedömning för lönerevision (verksamhetsanknutna 

pedagoger)” är följande:

”En förutsättning för att du ska uppfatta din lön som rättvis är att du tillsammans med din lönesättande chef har 

dialog kring dina prestationer. I den dialogen gör ni en gemensam bedömning utifrån denna 

lönerevisionsdokumentation. Detta sker en gång per år, i samband med den årliga lönerevisionen.” 

Innan lönesamtalet ska chef och lärare göra varsin bedömning efter en bifogad skala (U-I). U 

står då för u för ”utmärkt” och I för ”inte acceptabel” och däremellan kommer omdömen som 

B för ”bra” och A för ”acceptabel”. De separata uppskattningarna utgör sedan 

diskussionsunderlaget under lönesamtalet då chef och lärare tillsammans går igenom hur väl 

de uppsatta målen är utförda. Alla bedömningar ska vara kopplade till det aktuella arbetet.

Det är medarbetarens bedömning som man ska utgå ifrån men det är viktigt att förstå den 
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andres bedömning. Diskussionen ska utmynna i ett resultat och nedtecknas i en ” resultat 

lönesamtal”.

De nu gällande lönekriterierna är uppdelade i totalt fem kategorier varav de fyra första gäller 

för samtliga anställda inom kommunen:

 värdegrund och medskapande förhållningssätt

 Samarbetsförmåga

 utvecklingsförmåga

 arbetsprestation

Den femte kategorin speglar målen för verksamhetsanknutna pedagoger och omnämns som 

”Verksamhetsanknutna kriterier för pedagoger inom Barn Utbildning och Kultur”. Dessa fem 

kategorier har sedan 4- 6 underkriterier var som beskriver målen mer detaljerat.

 Arbetar kreativt med metodutveckling för ökad måluppfyllelse

 Arbetar utifrån en pedagogisk helhetssyn

 Möter varje enskild individ/grupp utifrån dennes förutsättningar och behov 

 Bidrar till ett ökat inflytande för barn/studerande/föräldrar

4.2 Intervju- och enkätsvar

4.2.1 Rutiner för lönesättning 

Både programrektor (hädanefter PR) och lärare tar upp att man har två typer av samtal, ett 

medarbetarsamtal och ett lönesamtal. Båda samtalen liknar varandra i sitt utformande. Vid 

medarbetarsamtalet skickas vid skola A ett måldiskussionsunderlag ut till lärarna där 

frågeställningar som skall tas upp under samtalet finns. Det är frågor som gäller 

verksamhetens mål och individuella mål, samarbete i arbetslaget, syn på elever och deras 

lärande, arbetsmiljön, kompetensutveckling, tjänsteunderlag och lön. Vid lönesamtalet kretsar 

diskussionerna kring de allmänkommunala kriterierna som lärare och PR i förväg har fyllt i 

och sedan sparas sedan från år till år. PR på skola B har dock tagit bort kriterieområdet 

”arbetsprestation” vilket också påpekas av lärare på samma skola. Vissa lärare vill enligt PR 

på skola A ha dessa båda samtal sammanslagna och då finns möjlighet till detta. Lönenivåerna 

sätts gemensamt med andra PR på samma skola, men varje PR sätter lön på sina medarbetare. 

Lönepåslaget meddelas så fort det är klart via e-post och ett erbjudande om samtal om så öns-

kas.
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4.2.2 Vad som utgör underlag för lönesättning och metoder för insamlandet av 
det

Vad läraren själv säger vid dagliga samtal med PR och vid medarbetarsamtal och lönesamtal 

tas upp av både PR och lärare. Ett flertal lärare nämner de ovan nämnda lönekriterierna där 

lärare bedömer sin egen insats och där PR gör en uppskattning av lärarens insatser, någon 

lärare benämner det som ”intervju med arbetstagare”. Vidare tas upp att man bedöms vid 

mentors- och ämneskonferenser samt arbetslagsmöten.

PR menar att delaktighet och engagemang i utvecklingsarbetet är en viktig del i 

lönesättningen. Att man är positiv och bidrar till skolans utveckling och inte ”agerar 

bromskloss” är viktig ur lönesättningssynpunkt. Utvecklingsarbete är ofta ”kringuppgifter”, 

sådant man gör utanför klassrummet och risken finns, anser PR, att detta lätt tar över i 

bedömningen. 

PR påpekar att man har diskussioner i skolledningen kring lärare som undervisar inom olika 

program.

PR från skola A gör lektionsbesök för att titta efter undervisande lärares kontakt med eleverna. 

Vanligtvis ett besök per lärare och år, fler om det finns anledning till detta på grund av 

klagomål eller liknande. PR från skola B gör inte några lektionsbesök med den motiveringen 

att ett besök är inget besök, att läraren kan ha en dålig dag just som PR besöker klassrummet 

och besöket blir då inte representativt för lärarens arbete. Samma bild av detta ger lärarna då 

lärare från respektive skola nämner det ovan skrivna. Dock efterlystes lektionsbesök av lärare 

på skola B.

PR talar om att de samlar in information från elevhåll för att få deras uppfattning om lärarens 

arbetsinsats på olika sätt. Detta gör man bland annat genom utvärderingar av kurser. Man 

lyssnar också in då man så att säga ”rör sig i faggorna” kring lektionssalar, elevers 

uppehållsrum och i korridorer. Man hör sig för vad eleverna tycker då man möter elever vid 

tillfällen då programrektor vikarierar i klasser. Förtroendesamtal mellan elever och PR 

gällande lärare spelar också in. Några lärare tar upp sådant som kursutvärderingar och 

enkätundersökningar av elever som underlag för bedömning. Vissa lärare tar också upp PR 

samtal med elever för att kolla upp lärares popularitet samt att rykten och från eleverna 

eventuellt framförda klagomål tas med som underlag i lönesättningen. 
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PR från skola A menar att man också kan väga in de betyg eleverna får, men påpekar också att 

detta kan vara väldigt känsligt och används av långt ifrån alla programrektorer. PR menar att 

man på så sätt kan se hur pass bra en lärare möter eleven på den nivå denne är. Om det är 

många IG i en klass kan man fråga sig, menar en PR, om aktuell lärare har satt ribban för högt 

och inte gett eleverna rätt förutsättningar. Det finns en risk med att ha elevbetyg med som ett 

kriterium i lönesättningen, menar PR på skola B, och menar att det i förlängningen kan ge 

inflation i betygsättningen. Ingen lärare tar upp detta med att betyg kan vara med i underlaget 

för lönesättning men talar om” skendemokrati”- att PR kollar upp popularitet och resultat och 

menar att PR endast har en vag uppfattning om vad elever anser, och går på vad enstaka 

elever fäller för kommentarer.

PR nämner också ordet ”magkänsla”, att när PR och lärare har känt varandra en längre tid vet 

man vad som gäller vad läraren går för.

PR menar att mentorskapet är en viktig del i lönesättningen, inte bara att man är mentor utan 

att man är en bra mentor som ser till mer än bara undervisningen i sitt ämne. Ett bra 

mentorskap menar PR är att man måste kunna agera både som exempelvis kurator och 

studievägledare, göra så mycket man förmår sedan slussa vidare eleven. Den som inte är 

mentor har ofta andra arbetsuppgifter på sitt ansvar och där gäller samma sak, det gäller ur 

lönesättningssynpunkt att man inte bara gör uppgifterna utan gör det bra.

Lärare påpekar detta att PR tar hänsyn till samarbete som exempelvis samarbete med lärare 

som undervisar i andra ämnen i olika projekt och teman samt att man tar ansvar för den egna 

kompetensutvecklingen och menar också att ”de ser om man ställer upp och är med på extra 

aktiviteter och gör vårt allra bästa i den dagliga undervisningen samt inom mentorskapet”.

Att man jämförs med andra, som har jobbat lika länge, och att rektorn endast har en 

”uppfattning av hur jag sköter mitt jobb” är också faktorer som lärare tar upp. En lärare menar 

att lönen egentligen följer en viss trappa, att det enda som är relevant är hur länge man har 

arbetat Ett flertal lärare har svarat att det är osäkert, oklart och att de inte vet eller är osäkra på 

vad som används som underlag och hur PR samlar in information om dem inför 

lönesättningen. Påpekanden som att det är som lotteri har fällts från lärarhåll.
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De flesta lärare svarade att det finns oskrivna, outtalade kriterier som är med i bedömningen 

vid lönesättning. Att det handlar om traditioner som sitter i väggarna och att nya, yngre lärare 

har svårt att bli respekterade och få igenom sina idéer, att det handlar om ålder och status på 

arbetsplatsen. Man tar också upp graden av synlighet och om att vara kompis med rektorn och 

”smörande”. Att ämneskunskaper inte beaktas och att detta att ha egna åsikter bedöms som 

negativt. Att det i mångt och mycket handlar om subjektivitet i bedömningen tas också upp. 

Argument från PR att ”alla skall få lika” nämns av någon.

4.2.3 Om lärare vet vad de skall göra för att påverka sin lön

PR tror inte att alla lärare vet vad de skall göra för att påverka sin lön. PR menar att det 

handlar om självkännedom. Många vet inte vad som förväntas och vad som menas med vissa 

kriterier. Alla har inte, menar PR, bearbetat vissa formuleringar såsom exempelvis ”profes-

sionellt arbetssätt”. Vidare har inte alla accepterat att lärarrollen är så bred, man vill inte se 

alla kringuppgifter såsom bemötandet av elever och föräldrar som sitt ansvar utan ser bara 

kunskapsförmedlingen som sitt jobb. PR menar att en bra lärare kan se helheter, att man måste 

se att det man gör som enskild lärare på sina lektioner endast är en liten del av det stora hela, 

endast en liten del av skolans verksamhet och framför allt av elevens liv. Man måste kunna 

samarbeta med skolans övriga personal, samt både kunna och vilja jobba på olika sätt. PR 

menar också att det är viktigt att kunna rannsaka och reflektera över sig själv.

En del lärare kommer till medarbetar- och lönesamtal väl förberedda med kursutvärderingar, 

dokumentationer osv. vilket PR anser i viss mån vara bra då läraren tillhandahåller PR 

information gällande berörd lärares arbete. PR menar dock att man ser igenom överdrivna 

”säljasigsjälvaktioner”. Likaså anser PR att man vet vilka som är duktiga lärare trots att de 

inte själva säger det och försöker uppmuntra dessa lärare. Det finns också de lärare som inte 

alls är delaktiga i skolans arbete utanför den egna undervisningen, som gör sina 

undervisningspass och sedan avviker från arbetsplatsen. Självklart, menar PR att det märks i 

lönekuvertet. 

Ett par lärare svarade att de vet vad de skall göra för att öka sin lön – ”att lägga ner mycket tid 

på jobbet, vara positiv, ge järnet, vara proffsig, vara kunnig, flexibel ta ansvar och utvecklas, 

hitta nya/förbättra metoder för att lära ut. Få eleverna att trivas!”, att ”alltid göra sitt bästa” 

men att PR ger argumentet att det inte finns så stort löneutrymme och att lönesamtalen därför 
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blir meningslösa. Att vara projektansvarig ges också som svar på vad man skall göra för att få 

högre lön. Många har svarat att de inte vet vad de skall göra för att få högre lön, att det inte 

finns några regler eller också att de vet vad man skall göra men att ”jag är ingen ja- sägare”. 

Flera menar att det enda sättet att öka sin lön är att byta arbetsplats och kommun eller genom 

att jobba länge. Någon ser sig blivit diskriminerad i lönesättningssammanhang och anmält 

kommunen till diskrimineringsombudsmannen

4.2.4 Syn på de allmänkommunala lönekriterierna

PR påpekar att de allmänkommunala kriterierna har fått kritik för att de är för generella, att de 

är för allmänt hållna och lämnar för stort utrymme för egen tolkning. De eftersöker ett mer 

förfinat system, gärna specifika kriterier för gymnasieskolans behov. PR på skola A menar 

dock att tydligheten beror på vad man gör med dem. Om man jobbar aktivt med att få mer 

dem på en konkret nivå och regelbundet diskuterar dem med sina medarbetare kommer 

kriterierna närmare verksamheten.

Många lärare svarade att de allmänkommunala kriterierna inte är tydliga nog, att de är 

luddiga, för vagt skrivna och kan tolkas hur som helst Att de är för allmänt formulerade och 

inte passar in på lärare, att det inte finns utrymme för lärares skicklighet. Några svarade också 

att kriterierna i sig inte är svåra att förstå men att de inte ger svar på vad som kan göras av 

enskild lärare för att denna skall få bättre betalt och att de därför inte fyller någon funktion, 

även om man skulle klara alla kriterier med max poäng ger det inga större lönepåslag. Någon 

lärare menar att kriterierna egentligen inte alls används som löneunderlag. 

PR på skola A tror att dennes medarbetare har relativt lika syn på kriterierna som PR själv har 

på grund av att det diskuteras regelbundet kring dem men att man som sagts ovan måste vara 

medveten om att alla tolkar innebörden av kriterierna olika. Exempelvis kan kriteriet ”har 

förmåga att prioritera” tolkas olika för olika lärare, alla behöver prioritera olika saker. 

Uppskattningsvis, menar PR på skola B, har 50- 75% av lärarna samma syn på kriterierna 

som denne själv.

Bland lärarna är svaren relativt jämt fördelade på vet inte/ja/nej av de som besvarade frågan 

om de tror att deras lönesättande PR har samma syn på lönekriterierna som de själva. De som 

svarade nej menar att den lön som var satt från början av PR av denne anses som korrekt och 
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att dennes uppgift endast är att besluta om tillägget och inte att lyfta den till jämnårigas, 

senare anställdas lön, och att PR inte motiverat lönebeslutet. Vidare tar man under denna 

punkt upp att lärares skicklighet ej beaktas utan att det som beaktas är det som syns. Man tar 

upp att det inte spelar någon roll hur duktig, skötsam och arbetsam man är att det är antal år i 

yrket som är avgörande för lönen. Att kvaliteten i undervisningen betyder mindre för PR än 

”spektakulära projekt och teman” som är det som betalas bra i individuell lönesättning. Vidare 

påpekas av en lärare att PR anser att det ska vara få lärare på skolan som hamnar på ”U”, men 

menar att det kan finnas många bra lärare på skolan.

4.2.5 Övriga tankar kring individuell lönesättning

PR menar att tanken med individuell lönesättning är god men att det är ett för trubbigt 

mätverktyg i områden där man jobbar i mjuka områden - med människor. PR menar också att 

man rent allmänt måste förstå processen med individuell lönesättning och veta att 

löneutrymmet inte är särskilt stort. Detta att skillnaderna mellan lönerna är så liten gör att det 

skapar missnöje. PR skulle vilja ha större utrymme och därmed få bredare lönespann. 

Vidare menar PR att systemet med individuell lönesättning inte ökar motivationen hos 

lärarna, det lilla lönepåslaget ett ökat engagemang bidrar till anses inte vara mödan värt. Att 

individuell lön är personlig och inte skall jämföras med kollegors löner menar PR är viktigt 

att framhålla i lönesamtal men påpekar också att detta är lättare sagt än gjort. Jämförelse och 

avundsjuka kan lätt uppstå eftersom det ändock i viss mån handlar om subjektiv bedömning.

PR menar att systemet med individuell lön, trots sina svårigheter, ändå är bättre än det gamla 

systemet. Det gamla systemet gav exempelvis äldre lärare bättre lön än yngre, som om det 

skulle vara självklart att en äldre lärare alltid är bättre än en yngre. Det gäller dock att söka sig 

fram i arbetet med individuell lönesättning och prova olika sätt. Och man måste absolut, 

menar PR, vara medveten om att skolan är en organisation som förändras i ett långsamt 

tempo.PR talar också om frustrationen kring detta att löneförhandlingarna inte är klara då lönesamtal 

hålls, att man då inte kan lämna några besked om vad lönepåslaget handlar om i kronor.

Någon bland lärarna menar att det inte känns som om varken rektor eller lärare kan påverka så 

mycket, att det inte finns så mycket pengar att fördela att det känns som om det inte märks 

lönemässigt om man gör ett toppenjobb eller bara OK jobb att det blir samma löneökning för 
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de flesta ändå. Denne påpekar att ämnet är viktigt och att många har åsikter kring detta. En 

lärare menar att denne inte har några problem med individuell lönesättning men att det är 

tråkigt att det finns så lite pengar att förhandla om. Att skillnaderna mellan högst och minst i 

löneökning är så liten att det blir fånigt och att det endast är i nyanställning som man kan 

påverka lönen nämnvärt. Någon tar upp att det finns ett allmänt missnöje med den 

individuella lönesättningen hos adjunkter då de menar att de förlorar gentemot lärare med 

kortare utbildning. Ytterligare någon menar att om man kommer med konstruktiv kritik och 

för en rak kommunikation kan man inte räkna med någon löneökning. En lärare menar att det 

inte existerar någon öppen diskussion från skolledningens sida och att denne är motståndare 

till individuell lönesättning på grund av att skolledarna inte är kompetenta för uppgiften, att 

det leder till tystnad och ”ja- sägare” och att det största problemet ligger i att någon får för 

dålig lön än att någon får för hög. 

4.2.6 Rangordning av lönekriterierna

4.2.6.1 Rangordning enligt programrektorerna

Tabell 1

Rangordning av kriterieområdena

Skola A Skola B
Värdegrund och medskapande förhållningssätt 1 3
Samarbetsförmåga 1 4
Utvecklingsförmåga 1 5
Arbetsprestation 1 2

Verksamhetsknutna kriterier för pedagoger inom 
Barn Utbildning Kultur 1 1

Samarbetsförmåga

Skola A Skola B
Kommunicerar rakt och ärligt. 1 4

Delar med sig och tar del av, kunskap, erfarenhet 
och information. 1 3
Har ett professionellt förhållningssätt. 1 1
Bidrar till ett positivt och tillåtande arbetsklimat. 1 2

Värdegrund och medskapande förhållningssätt

Skola A Skola B
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Känner till och respekterar verksamhetens 
uppställda mål och givna ramar. 2 3

Deltar aktivt, ansvarsfullt och engagerat i det 
gemensamma arbetet för att uppnå verksamhetens 
mål. 1 1

Deltar aktivt i utvärdering och kvalitetsförbättring 
av arbetslagets prestation. 1 2

Bidrar aktivt till och tar eget ansvar för den 
gemensamma arbetsmiljön. 2 4

Utvecklingsförmåga

Skola A Skola B

Bidrar aktivt till egen utveckling och underhåller 
den egna kompetensen. 1 3
Finner alternativ och möjligheter istället för 
hinder. 1 2
Är öppen för förändringar och nya idéer. 1 4

Omsätter kunskap och erfarenhet i praktisk 
handling. 2 1

Deltar aktivt i utvärdering och kvalitetsförbättring 
av det egna arbetet. 1 5

Arbetsprestation

Skola A Skola B
Uppnår bra arbetsresultat med hög kvalité 1 2
Slutför uppgifter enligt avtalad tid. 1 6
Har förmåga att prioritera. 1 5
Har förmåga att fatta beslut. 1 4
Har förmåga att ta ansvar. 1 3
Är serviceinriktad/brukarorienterad. 1 1

Verksamhetsanknutna kriterier för pedagoger inom Barn Utbildning Kultur
Skola A Skola B

Arbetar kreativt med metodutveckling för ökad 
måluppfyllelse 1 3
Arbetar utifrån en pedagogisk helhetssyn 1 1

Möter varje enskild individ/grupp utifrån dennes 
förutsättningar och behov 1 2

Bidrar till ett ökat inflytande för 
barn/studerande/föräldrar 1 4
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Programrektor från skola A menar att det inte går att rangordna de olika kriterieområdena, 

hon anser att alla kriterieområdena är lika viktiga och har endast rangordnat vid tre tillfällen. 

Två av dessa rangordningar är gjorda under kriterieområdet ”värdegrund och medskapande 

förhållningssätt” och då har kriterierna ”Deltar aktivt, ansvarsfullt och engagerat i det 

gemensamma arbetet för att uppnå verksamhetens mål” och ”Deltar aktivt i utvärdering och 

kvalitetsförbättring av arbetslagets prestation” fått rangordningen av större vikt vilket är 

desamma som programrektorn från skola B placerat som de två viktigaste. Den tredje av 

rangordningen är gjord under kriterieområdet utvecklingsförmåga då kriterier ”Omsätter 

kunskap och erfarenhet i praktisk handling” har markerats som mindre viktigt. Detta kriterium 

har programrektor på skola B markerat som det viktigaste ur lönesättningssynpunkt.

4.2.6.2 Rangordning enligt lärare 

Resultatet som redovisas i tabellerna är hopräknade enligt följande modell. Siffrorna för 

följden i rangordningen har omvandlats till poäng. Markering för det viktigaste kriteriet 

markeras med en etta, näst viktigast med en tvåa och så vidare, vilket betyder att det 

viktigaste kriteriet efter sammanräkning får den lägsta poängen medan det minst viktigaste 

får den högsta. Vid de tillfällen ingen markering har gjorts vid gradering har graderingen 

tillgivits den lägsta graderingen och därmed den högsta poängen.

Tabell 2

Rangordning av kriterieområdena
Skola A Skola B Gemensam

Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats
Värdegrund och medskapande förhållningssätt 23 3 30 3 53 3
Samarbetsförmåga 21 2 27 2 48 2
Utvecklingsförmåga 26 5 30 3 56 4
Arbetsprestation 7 1 14 1 21 1

Verksamhetsknutna kriterier för pedagoger 
inom Barn Utbildning Kultur 25 4 44 5 69 5

Båda skolornas rangordningar av de allmänkommunala lönekriteriernas kriterieområden 

visade att man tyckte att kriteriet arbetsprestation var av störst vikt vid lönesättning. Båda 

skolorna tyckte sedan att ”samarbetsförmåga” var näst mest viktigt och att ”värdegrund och 

medskapande förhållningssätt” skulle placeras som tredje viktigaste kriterieområde vid 

lönesättning. Det sammanlagda resultatet från båda skolorna satte ”utvecklingsförmåga” på 



32

näst sist plats och kriterierna för ”verksamhetsanknutna pedagoger” placerades sist i 

rangordningen.

Tabell 3

Samarbetsförmåga
Skola A Skola B Gemensam

Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats
Kommunicerar rakt och ärligt. 10 1 28 4 38 2

Delar med sig och tar del av, kunskap, 
erfarenhet och information. 19 4 22 2 41 4
Har ett professionellt förhållningssätt. 14 2 26 3 40 3
Bidrar till ett positivt och tillåtande 
arbetsklimat. 15 3 15 1 30 1

Gällande kriterieområdet samarbetsförmåga var resultatet mer ojämnt gällande vilket 

kriterium man ansåg var av störst vikt vid lönesättning. Resultatet från skola A säger att det är 

viktigast att man ”kommunicerar rakt och ärligt” medan man på skola B menar att det är 

viktigast att man ”bidrar till ett positivt och tillåtande arbetsklimat” Men de sammanräknade 

poängen på de båda skolorna visar att det viktigaste kriteriet var att man bidrar ”till ett positivt 

och tillåtande arbetsklimat”. Båda skolorna har placerat kriteriet ”delar med sig av tar del av 

kunskap, erfarenhet och information” som minst viktigt.

Tabell 4

Värdegrund och medskapande förhållningssätt
Skola A Skola B Gemensam

Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats

Känner till och respekterar verksamhetens 
uppställda mål och givna ramar. 20 2 33 4 53 4

Deltar aktivt, ansvarsfullt och engagerat i det 
gemensamma arbetet för att uppnå 
verksamhetens mål. 9 1 10 1 19 1

Deltar aktivt i utvärdering och 
kvalitetsförbättring av arbetslagets prestation. 20 2 20 2 40 2

Bidrar aktivt till och tar eget ansvar för den
gemensamma arbetsmiljön. 21 4 29 3 50 3

Båda skolorna har under kriterieområdet värdegrund och medskapande förhållningssätt

placerat kriteriet ”deltar aktivt, ansvarsfullt och engagerat i det gemensamma arbetet för att 
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uppnå verksamhetens mål” på tydlig första plats. De tre övriga kriterierna får placeras sedan i 

olika ordning på de olika skolorna, med ytterst få poäng emellan sig. 

Tabell 5

Utvecklingsförmåga
Skola A Skola B Gemensam

Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats

Bidrar aktivt till egen utveckling och underhåller 
den egna kompetensen. 21 3 24 2 45 3
Finner alternativ och möjligheter istället för 
hinder. 13 1 29 4 42 2
Är öppen för förändringar och nya idéer. 21 3 26 3 47 4

Omsätter kunskap och erfarenhet i praktisk 
handling. 18 2 14 1 32 1

Deltar aktivt i utvärdering och kvalitetsförbättring 
av det egna arbetet. 34 5 29 4 63 5

Vad gäller utvecklingsförmåga visar det sammanvägda resultatet från de båda skolorna att 

man prioriterar kriteriet ”omsätter kunskap och erfarenhet i praktisk handling” högst. Det näst 

viktigaste kriteriet är att man ”finner alternativ och möjligheter istället för hinder” tätt följt av 

att man ”bidrar aktivt till egen utveckling och underhåller den egna kompetensen” och att man 

”är öppen för förändringar och nya idéer”. Sist i rangordningen av kriterier inom detta område 

kommer att man ”deltar aktivt i utvärdering och kvalitetsförbättring av det egna arbetet”.

Tabell 6

Arbetsprestation
Skola A Skola B Gemensam

Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats
Uppnår bra arbetsresultat med hög kvalité 12 1 14 1 26 1
Slutför uppgifter enligt avtalad tid. 29 4 42 6 71 5
Har förmåga att prioritera. 29 4 41 4 70 4
Har förmåga att fatta beslut. 35 6 41 4 76 6
Har förmåga att ta ansvar. 20 2 23 2 43 2
Är serviceinriktad/brukarorienterad. 22 3 33 3 55 3

Inom det kriterieområde som ansågs som viktigast ur lönesättningssynpunkt, arbetsprestation, 

gjorde skolorna följande rangordning: båda skolorna ansåg att det viktigaste är att ”uppnå bra 

arbetsresultat med hög kvalitet”. Båda skolorna ansåg sedan att det näst viktigaste är att man 
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”har förmåga att ta ansvar”. På tredje plats kommer enligt båda skolorna detta att man är 

”serviceinriktad/brukarinriktad”. Vidare kommer i tät följd ”har förmåga att prioritera”, att 

man ”slutför uppgifter enligt avtalad tid” samt att man ”har förmåga att fatta beslut”.

Tabell 7

Verksamhetsanknutna kriterier för pedagoger inom Barn Utbildning Kultur
Skola A Skola B Gemensam

Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats

Arbetar kreativt med metodutveckling för ökad 
måluppfyllelse 14 2 25 3 39 3
Arbetar utifrån en pedagogisk helhetssyn 18 3 20 2 38 2

Möter varje enskild individ/grupp utifrån 
dennes förutsättningar och behov 13 1 14 1 27 1

Bidrar till ett ökat inflytande för 
barn/studerande/föräldrar 25 4 32 4 57 4

Inom kriterieområdet verksamhetsanknutna kriterier för pedagoger inom Barn Utbildning 

Kultur , vilket var det område lärarna ansåg vara av minst vikt ur lönesättningssynpunkt, 

ansåg båda skolorna att det viktigaste är att man ”möter varje enskild individ/grupp utifrån 

dennes förutsättningar och behov”. Det andra och tredje viktigaste kriteriet är att man ”arbetar 

utifrån en pedagogisk helhetssyn” och att man ”arbetar kreativt med metodutveckling för 

ökad måluppfyllelse”. Det som enligt båda skolornas lärare ansågs som minst viktigt ur 

lönesättningssynpunkt var detta att man ”bidrar till ett ökat inflytande för 

barn/studerande/föräldrar”.
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5 Resultatdiskussion 

5.1.1 Medarbetar- och lönesamtal kring allmänkommunala kriterier

När det gäller vilka rutiner som tillämpas vid lönesättning tar PR och lärare upp 

medarbetarsamtal och lönesamtal med de enhetliga kommunala kriterierna som 

diskussionsunderlag. De är överens om att de enhetliga allmänkommunalkriterierna fylls i på 

varsitt håll och sedan förs ett samtal kring dem. Rutinerna följer med andra ord det som 

föreskrivs av kommunen. Rutinerna följer också Carlssons (2001) och Lantz (1995) teorier 

om ett behov av systematik vid individuell lönesättning. Carlsson anser att bedömningarna av 

medarbetaren ska vara systematiserade (Carlsson 2001:9) och Lantz skriver om hur 

lönesamtalet ska vara strukturerat, att man där skall tala om medarbetarens resultat, relationer 

på arbetsplatsen och verksamhetens mål (Lantz 1995:23f). I den undersökta kommunens 

lönekriterier finns de diskussionsgrunderna som enligt Lantz bör finnas med. Medarbetarens 

resultat finns med i ”arbetsprestation”, relationer kan inkluderas under rubriken ”samarbete” 

och verksamhetens mål finns med i de speciella kriterierna för lärare. I och med att det finns 

speciellt anpassade kriterier tillämpas det som Carlsson kallar affärsstödjande lönebildning. 

Carlsson skriver också att medarbetarens yrkesskicklighet inte kommer fram om det finns 

brister i bedömningsskalan (Carlsson 2001:35). Bedömningsskalans I (icke acceptabelt) kan 

ifrågasättas eftersom det innebär att medarbetaren inte har de kvalifikationer som behövs och 

därmed inte klarar av jobbet man innehar. Lärare påpekar också att det på en arbetsplats inte 

kan ha för många lärare som har U (utmärkt).  I praktiken lämnar det endast kvar två 

bedömningsnivåer i skalan, B (bra) och A (acceptabelt). 

5.1.2 Underlaget består av mer än de allmänkommunala kriterierna

Gällande underlaget är de allmänkommunala lönekriterierna kända av lärarna, vilket stämmer 

överens med vad Carlsson skriver om när han talar om att lönekriterier skall vara etablerade 

(Carlsson 2001:32). PR och lärare är dock överens om att det finns med fler kriterier än dessa 
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som PR har med i sin bedömning av medarbetaren. Resultatet i vår undersökning stämmer 

överens med vad Nordänger skriver om i sin avhandling. Att en stor del av de lärare som 

tillfrågades uppgav att kvalitetsbedömningen inhämtades helt och hållet i informella 

sammanhang, då det skapas en bild av hur man är som lärare genom olika källor (Nordänger 

2002: 122f). Tillsammans täcker lärarna in nästan alla saker som PR uppgav som underlag vid 

bedömningen. Vid en närmare granskning av lärares svar ser vi dock att enskilda lärare tar 

upp en eller två saker men att få tar upp samma saker. Det visar att enskilda lärare inte verkar 

veta allt som tas med i bedömningen utöver de allmänkommunala lönekriterierna. Generell 

tolkar vi det så att lärarna uttrycker en stor osäkerhet kring denna fråga.

5.1.3 Insamlingsmetoden i huvudsak muntlig

En förklaring till osäkerheten skulle kunna vara att insamlingen i princip alltid sker verbalt, 

genom muntlig information: elever talar om vad de anser om lärare, lärare beskriver sitt arbete 

och berättar om sin undervisning, muntlig delaktighet på möten, samtalet mellan lärare och 

PR vid lönesamtalet, diskussioner mellan PR på olika gymnasieprogram där lärare undervisar 

osv. Det är problematiskt att insamlingsmetoden är muntlig dels eftersom att det är svårt att 

dokumentera informationen och dels att det är svårt att gå tillbaka till muntlig information. 

Det kan också vara svårt att senare motivera för en medarbetare om deras insats. Dock 

förekommer skriftlig information såsom elevers utvärderingar och lektionsbesök, men det är 

en relativt liten del av underlaget för bedömningen. Den övervägande muntliga delen av 

insamlandet av underlag ökar risken för subjektiva bedömningar, vilket också några lärare 

uttrycker. De anser att det i praktiken är för mycket subjektivitet i bedömningarna av deras 

arbetsinsatser. 

Lärare tar upp saker som enligt Carlsson inte bör förekomma som underlag för 

lönesättningen, såsom ”smörande”, ”för nära vänskap med PR”, ”traditionens makt” och 

”gissningar”. Det bryter mot kravet objektivitet och att lönesättningen skall vara systematisk 

(Carlsson 2001:9). Detta ökar risken för det som Frick kallar haloeffekt (Frick 2004:63). 

Vilket innebär att en nära vänskap mellan PR och en enskild lärare gör att PR kan göra en 

bedömning som felaktigt gynna denne i lönesättningen. Risk finns också att PR inte 

uppdaterar en etablerad bild av lärare och kanske missar viktiga bedömningsgrunder vilket 

kan betyda att vissa lärare missgynnas i lönesättningen. Båda PR tar upp att de känner sina 

medarbetare, vilket ökar risken för bli påverkad av haloeffekten. 



37

Ett problem är att PR skapar en bild av en enskild lärares arbetsinsats som denne tar med till 

lönesamtalet, en bild som kanske är svår att ändra på under det korta samtalet. Det är viktigt 

att betona att subjektivitet förekommer i alla typer av bedömningar. Det är dock allvarligare 

om en chef är subjektiv i sitt insamlade av underlag eftersom att PR har så pass mycket makt i 

lönesättningsprocessen. 

Lärarens popularitet bland elever, i relation till lönesättning kom upp bland lärarna. Att en 

lärares popularitet eller impopularitet bland elever spelar in i lönesättningen ställer lärarna sig 

kritiska till. Frågan man kan ställa sig är om det verkligen är problematiskt. Popularitet eller 

impopularitet kan anses vara en arbetsprestation. Gör man ett bra jobb med eleverna, jobbar 

med sin undervisning och ser varje grupp och varje individ, är det rimligt att det uttrycker sig 

som popularitet. Svårighet från PR:s håll är att dock att bedöma varför en lärare är populär 

eller inte. Att man tar hänsyn till elevers åsikter ur lönesättningssammanhang är något som 

också Collberg kom fram till i sin studie ”Rektor sätter lön” (Collberg 2004: 70ff). 

5.1.4 Avsaknad av helhetsbild gällande det totala bedömningsunderlaget

Den splittrade bild och avsaknaden av en helhetsbild av det totala bedömningsunderlaget som 

vi ser hos lärarna i vår undersökning är anmärkningsvärt. Dolda outtalade kriterier är enligt 

Frick ett problem och skapar misstänksamhet eller nonchalans till hela lönesättningen, vilket 

också Enströms undersökning visar (Frick 2004:63f, Enström 2004:25). Frick tar också upp 

vikten av att föra en öppen dialog gällande vilka kriterier och vilket underlag som gäller för 

den individuella lönesättningen. Vår undersökning visar att programrektorer använder sig av 

olika metoder vid insamlandet av underlaget till lönesättningen, vilket inte borde vara något 

problem om det bara är klart, tydligt och uttalat samt lärarna är väl medvetna om vet vad just 

deras lönesättande programrektor tar hänsyn till i lönesättningen. 

Gällande synen på de kommunala lönekriterierna får de kritik av både PR och lärare för att 

det är för allmänna/generella vilket går helt emot Carlsson som menar att lönekriterier ska 

vara enkla att förstå samt att man bör undvika att göra dem för allmänna (Carlsson 2001:35). 

PR anser att tydligheten beror på vad man i verksamheten gör med kriterierna och anser att 

kriterierna regelbundet behöver konkretiseras och diskuteras med lärarna, vilket stämmer 

överens med Fricks tankar kring lönekriterier (Frick 2004:64). PR anser också att samsynen 

på lönekriterierna är relativt lika PR och lärare emellan, eftersom de menar att det finns en 
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sådan diskussion kring lönekriterierna. PR på skola B uppskattar exempelvis att 50-75% av 

lärarna har samma syn som PR själv. Det stämmer dock inte överens med lärarnas svar, då 

endast två lärare svarar att de anser att PR och denne själv har samma syn på lönekriterierna 

och fem att de inte vet. De övriga påpekar att så inte är fallet eller ger kommentarer kring 

sådant de vet skiljer sig åt. 

Det finns en samsyn när det gäller huruvida medarbetarna vet vad de ska göra för att påverka 

sin lön eller inte. Både PR och lärare är överens om att inte alla lärare vet vad de ska göra. Det 

bekräftar bilden av de allmänkommunala kriterierna som otydliga samt att det saknas en 

helhetsbild av det totala bedömningsunderlaget. PR och lärare har dock lika olika syn på 

anledningarna till att lärarna inte vet hur de kan påverka sin lön. PR på skola A menar att det 

beror på brist på självinsikt eller att de inte har insett eller vill inse, hur bred lärarrollen är. 

Bland de lärare som har svarat att de vet hur de kan påverka sin lön finns det två grupper. Den 

ena gruppen har en positiv inställning och tar upp saker såsom ”lägga ner mycket tid på 

jobbet, vara positiv, ge järnet, vara proffsig, vara kunnig, flexibel, ta ansvar och utveckla, hitta 

nya/förbättra metoder för att lära ut. Få eleverna att trivas!”. Den andra gruppen tar upp att de 

vet vad de skall göra men att de inte vill vara någon ”ja-sägare”, ”byta kommun är enda sättet 

att öka sin lön” eller att ” jobba länge”. Att en lärare påpekade detta att ”Jobba länge” är det 

enda sättet att höja sin lön visar att det gamla tariffsystemet då antal år som anställd angav 

lönenivån fortfarande finns med i tankarna kring lönesättning. Samma person har nämligen 

också sagt att ”alla följer en viss trappa, finns inga egentliga löneskillnader”. 

PR och lärarna anser att ett problem med den individuella lönesättningen är det snäva 

löneutrymmet. PR är kritiska och anser att det extra engagemanget inte lönar sig i 

lönekuvertet, att lärarnas motivation inte ökar då löneutrymmet är för litet. Enligt Frick är ett 

syfte med lönesättningen att öka motivation och få engagerade lärare, vilket enligt PR miss-

lyckas ( Frick 2004: 14). Lärare håller med om att löneutrymmet är för begränsat och att 

löneskillnaderna är för små. Sambandet mellan prestation och lön anses vara svagt vilket gör 

lönediskussionen ”fånig” eller ”meningslös”.  

PR anser att det finns subjektiva inslag i samband med den individuella lönesättningen som 

medför risk för jämförande av löner som kan ge upphov till avundsjuka. PR betonar i detta 

sammanhang att lönen är personlig och inte ska jämföras samt att anställda måste förstå 

systemet, vilket också Sjölund och Wise påpekar ( Sjölund, Wise 1997: 65f). Lärarnas kritik 

att PR ”skyller på” litet löneutrymme tillsammans med att de indirekt jämför löner kan tolkas 
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som är lärarna inte riktigt är insatta hur individuell lön fungerar vilket är ytterligare en 

problematik med systemet. Trots detta anser PR att individuell lön är bättre än kollektiva 

löneavtal och menar att det exempelvis var felaktigt att anta äldre lärare gör en bättre 

prestation än yngre. 

5.1.5 Samsyn gällande vissa lönekriterier men inte gällande andra

Det finns en samsyn mellan vad PR och lärarna anser vara av störst vikt i de enhetliga 

allmänkommunala lönekriterierna rörande vissa kriterier. De är överens om att arbetspresta-

tion är av störst vikt vid lönesättning. Lärarna på båda skolorna har satt det på första plats och 

PR har prioriterat arbetsprestation. Bland underkriterierna för arbetsprestation var det 

viktigaste enligt lärarna att uppnå ett bra resultat med hög kvalité. De är överens om att för-

måga att ta ansvar också är viktigt. Enligt rangordningen från PR är resultatet här relativt lika 

lärarnas. Samsynen gäller också kriteriet gällande att slutföra saker i tid. PR och lärare är 

överens om att det inte är av störst vikt, utan att det är viktigare med hög kvalité. Det går att 

utläsa av deras placering av slutföra uppgifter enligt avtalad tid som allra sist eller långt ner. 

Underkriteriet deltar aktivt, ansvarsfullt och engagerat i det gemensamma arbetet för att 

uppnå verksamhetens mål prioriteras högt i både PR:s och lärarna rangordning, tätt följt av 

deltar aktivt i utvärdering och kvalitetsförbättring av arbetslagets prestation”.

Resultatet visar också på brist i samsyn. Detta är lättare att se på skola B där PR har 

rangordnat kriterierna, jämfört med skola A där PR valde att inte rangordna, förutom vid tre 

tillfällen. PR som inte rangordnade bekräftar det som Sjölund och Wise skriver om gällande 

svårigheten att rangordna allmänt hållna lönekriterier (Sjölund, Wise 1997: 69f). Intressant är 

att lärarna generellt var överens om det speciellt anpassade kriteriet verksamhetsanknutna 

kriterier för pedagoger var av minst vikt medan PR ansåg att det vara av störst vikt. PR och 

lärare är dock ense gällande vad som är viktigast bland underkriterierna. Samsynen brister 

också på kriterieområdet samarbetsförmåga.  PR har satt det på en fjärde plats medan det 

anses viktigt för lärarna. Bland kriterieområdet utvecklingsförmåga råder relativt stor 

samstämmighet mellan PR på skola B och lärare på samma skola men på skola A har PR gjort 

en markering som det minst viktigaste underkriteriet inom utvecklingsförmåga. 

Vad som PR och lärare gemensamt anser vara av störst vikt visar att tillämpningen av den 

individuella lönesättningen på undersökta skolor stämmer väl överens med vad Frick skriver 



40

om arbetsprestation, hög kvalité och engagerade lärare (Frick 2004: 14). Intressant är att PR 

på skola B tog bort kriterieområdet arbetsprestation när denne markerade det som näst 

viktigaste kriterieområde. Det visar att PR på skola B gör undantag i sin lönesättning av 

medarbetarna, vilket Frick motsätter sig (Frick 2004:64). Lärare är överens om att det som 

borde ligga dem närmast, de verksamhetsanknutna kriterierna för pedagoger, inte är de 

viktigaste. Detta skulle man kunna tolka som att de inte är tillräckligt anpassade efter lärarnas 

mål och verksamhet, vilket de borde vara enligt Carlssons affärsstödjande lönebildning 

(Carlsson2001: 35). När sedan PR på skola B anser att dessa kriterier är av störst vikt visas en 

brist i samsynen för de lärare som blir lönesatta av PR på skola B. 

Frick skriver att samarbete är en förutsättning, att det är en medarbetarens skyldighet att 

samarbeta (Frick 2004: 23ff). Även Nordängers undersökning visar att samarbete är ett viktigt 

kriterium (Nordänger 2002: 120ff). En medarbetare ska alltså kunna samarbeta, men 

samarbete som lönekriterium ska mäta hur pass bra man samarbetar. Det är av yttersta vikt, 

såsom Sjölund och Wise skriver, att man uttalar och definierar begreppet samarbetsförmåga

så att det betyder samma sak för den som lönesätter och den som blir lönesatta (Sjölund, Wise 

1997: 65f). 
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6 Avslutning

Den undersökta kommunen har skapat förutsättningar enligt praxis igenom att använda sig av 

enhetliga kommunala lönekriterier som används som grund i medarbetar- och lönesamtal och 

därmed bedömning av medarbetarens prestation. Trots bra förutsättningar visar studien på att 

programrektorerna använder sig av flera olika sätt att grunda sin bedömning av lärarna på. 

Detta skapar en osäkerhet hos de lönesatta lärarna kring vad som egentligen ingår i 

bedömningsunderlaget och hur det samlas in. 

Studien ger en splittrad bild från lärarna men visar ändå på en överraskande stor samsyn av 

vilka allmänkommunala lönekriterier som är av störst vikt. PR och lärare är överens om att 

områden som berör arbetsprestation och hög kvalité är de som bör prioriteras vid lönesättning

Problemet kan ligga i att innebörden tolkas olika av olika individer och att det inte förs 

tillräcklig dialog kring detta. Vidare forskning kring denna problematik skulle kunna vara att 

närmare analysera de allmänkommunala lönekriterierna för att kunna se en mer nyanserad 

bild av dess innehåll. Likaså att undersöka vad programrektorer och lärare lägger in för 

betydelse i de olika begreppen i kriterierna.

Teorin säger att det krävs mycket kunskap och kommunikation kring för att individuell 

lönesättning skall fungera. Kanske beror den splittrade bilden som studien visar också på 

okunskap på systemet i sin helhet, företeelsen är relativt ny i skolans värld och lönekriterierna 

i kommunen är nya. Det kan vara såsom en programrektor påpekade, att skolan är en 

organisation som förändras i ett långsamt tempo.

Det vore av stort intresse att göra denna undersökning och inkludera samtliga programrektorer 

och lärare inom hela kommunala gymnasieskolan i kommunen för att finna om resultatet blir 

detsamma. Intressant vore dessutom att göra en liknande undersökning i en annan kommun 

och sedan jämföra dessa. Vi anser också som Nilsson och Ryman att en genusaspekt på 

området vore eftersträvansvärt (Nilsson, Ryman 2005: 58). Det skulle också vara av intressant 

att göra en liknande undersökning bland de i växande antal gymnasiala friskolorna för att se 
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hur den individuella lönesättningen fungerar där. Dels vore underlaget och insamlingsmetoder 

av det, som undersökts i denna studie vara intressant men också en jämförande studie gällande 

lönens storlek mellan de kommunala skolorna och friskolorna vore av intresse. 
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Bilagor
Bilaga 1

Underlag inför intervju med programrektor

 Berätta lite om ”ditt” program. 

 Beskriv lärargruppen som du lönesätter?

 Vad är din yrkesbakgrund?

 Hur länge har du arbetat som rektor med ansvar för lönesättning?

 Vilket system, vilka rutiner finns på skolan för lönesättning?

 Vad används som underlag för bedömning vid lönesättning? 

 Hur samlar du in information om lärares arbetsutförande inför den individuella 

lönesättningen?

 Är de kommunala lönekriterierna tydliga och lätta att förstå? Om nej, vad anser du är 

otydligt?

 Anser du att det finns oskrivna, outtalade kriterier som är med i bedömningen vid 

lönesättning? Om ja, vad är det i så fall?

 Anser du att lärarna som du lönesätter har samma syn på lönekriterierna som du har? 

Om nej, vad är skillnaden? 

 Vet lärarna som du lönesätter vad de ska göra för att påverka sin lön?
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Bilaga 2

18 april 2007

Hej,

Vi heter Helen och Sara och vi läser på Södertörn högskolas lärarutbildning. Vi skriver vårt 

examensarbete om individuell lön i skolans värld. Vi har valt att undersöka de kommunala 

gymnasierna i XXX kommun och behöver din hjälp för att undersöka lärarnas syn på 

individuell lönesättning. Svaren på enkäten kommer att anonymiseras, det vill säga att det inte 

kommer att framgå vilken skola, personalgrupp eller kommun som undersökningen är gjord i.

Vi hoppas att du vill svara på enkäten. 

Var vänlig lämna in enkäten till XX senast den 4 maj 2007. 

Tack på förhand.

Helen Hjalmarsson Sara Sjöberg
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Enkät gällande individuell lön

1. Kön

Kvinna Man

2. Ålder

20-30 31-40 41-50 51-60 61 eller äldre

3. Antal år i yrket

1-3 4-10 11-20 21 eller mer

4. Vilket av följande kriterieområden från lönekriterier för verksamhetsanknutna pedagoger i 

xxx kommun anser du är av störst vikt vid lönesättning? (Gradera 1- 5 där 1 är av störst vikt)

__Värdegrund och medskapande förhållningssätt

__Samarbetsförmåga

__Utvecklingsförmåga

__Arbetsprestation

__Verksamhetsanknutna kriterier för pedagoger inom xxx

5. Vilket av följande kriterier under området ”värdegrund och medskapande förhållningssätt” 

anser du är av störst vikt vid lönesättning? ( Gradera 1- 4 där 1 är av största vikt)

__Känner till och respekterar verksamhetens uppställda mål och givna ramar.

__Deltar aktivt, ansvarsfullt och engagerat i det gemensamma arbetet för att uppnå 

verksamhetens mål.

__Deltar aktivt i utvärdering och kvalitetsförbättring av arbetslagets prestation.

__Bidrar aktivt till och tar eget ansvar för den gemensamma arbetsmiljön.
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6. Vilket av följande kriterier under området ”samarbetsförmåga” anser du är av störst vikt vid 

lönesättning? ( Gradera 1- 4 där 1 är av störst vikt)

__Kommunicerar rakt och ärligt.

__Delar med sig och tar del av, kunskap, erfarenhet och information.

__Har ett professionellt förhållningssätt. 

__Bidrar till ett positivt och tillåtande arbetsklimat.

7. Vilket av följande kriterier anser du är av störst vikt vid lönesättning? ( Gradera 1- 5 där 1 

är av störst vikt)

__Bidrar aktivt till egen utveckling och underhåller den egna kompetensen.

__Finner alternativ och möjligheter istället för hinder.

__Är öppen för förändringar och nya idéer. 

__Omsätter kunskap och erfarenhet i praktisk handling.

__Deltar aktivt i utvärdering och kvalitetsförbättring av det egna arbetet.

8. Vilket av följande kriterier under området ”arbetsprestation” anser du är av störst vikt vid 

lönesättning? ( Gradera 1- 6 där 1 är av störst vikt)

__Uppnår bra arbetsresultat med hög kvalité

__Slutför uppgifter enligt avtalad tid.

__Har förmåga att prioritera.

__Har förmåga att fatta beslut.

__Har förmåga att ta ansvar.

__Är serviceinriktad/brukarorienterad.

9. Vilket av följande kriterier under området ”verksamhetsanknutna kriterier för pedagoger 

inom Barn Utbildning Kultur” anser du är av störst vikt vid lönesättningen? (Gradera 1- 4 där 

1 är av störst vikt)  

__ Arbetar kreativt med metodutveckling för ökad måluppfyllelse

__ Arbetar utifrån en pedagogisk helhetssyn

__Möter varje enskild individ/grupp utifrån dennes förutsättningar och behov 

__Bidrar till ett ökat inflytande för barn/studerande/föräldrar 

10. Vilket system, vilka rutiner finns på skolan för lönesättning?
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Vad används som underlag för bedömning vid lönesättning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12. Hur samlar lönesättande rektor in information om ditt arbetsutförande inför den 

individuella lönesättningen?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

13. Är de kommunala lönekriterierna tydliga och lätta att förstå? Om nej, vad anser du är 

otydligt?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

14. Anser du att det finns oskrivna, outtalade kriterier som är med i bedömningen vid 

lönesättning? Om ja, vad är det i så fall?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

15. Anser du att din lönesättande rektor har samma syn på lönekriterierna som du har? Om 

nej, vad är skillnaden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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16. Vet du vad du ska göra för att påverka din lön?

Ja Nej

Kommentar:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

17. Övriga kommentarer

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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Bilaga 3

Avskrifter av svar på enkätfrågorna, frågorna 10- 17 

Svaren från skola A presenteras först. Svaren från skola B presenteras i direkt anslutning och 

dessa svar är kursiverade. Ord som är oläsliga markeras med frågetecken.

Fråga 10


 -
 -
 -
 Lärarna fyller i ”kriterierna” innan medarbetarsamtalet sedan genomförs samtalet och 

rektor/läraren redovisar sina kryss och motiverar/diskuterar. Sen antar jag att rektor 
sätter lönen när alla medarbetare genomfört sina samtal.

 ?
 Alla följer en viss trappa, egentligen inga egentliga löneskillnader. Det enda som är 

relevant är hur länge man har arbetat.
 Utvecklingssamtal och lönesamtal
 -

 Lönesamtal
 Vet ej! Oklart. Ej definierat. Gissningar
 Vet ej
 Vi har lönesamtal men jag har svårt att se att de har någon funktion i nuvarande 

utformning
 Lönesamtal, men man vet inte sin nya lön efter samtalet!!
 -
 Individuell lönesättning
 Lönesamtal, ny lön kommer som ett färdigt beslut
 Arbetsgivare och arbetstagare bedömer oss arbetstagare var för sig. Lönesamtal, 

jämföra och diskuterar. Arbetsgivare fyller i arbetstagaren bedömning bredvid sin 
(men inget resultat!! Se blanketten) kopia till arbetstagaren. Meddelande om ny lön 
skriftligt ???? kontakt vid behov.

 Lönesamtal som inte känns rättvis eller som att det fyller någon funktion
 Det finns lönesamtal

Fråga 11

 -
 De kommunala lönekriterierna
 Ett formulär
 Medarbetarsamtalet, elevenkäter, utvärderingar, mentorskonferenser/arbetslagsmöten. 

Elevsamtal i kombination med lektionsbesök. 
 Oklart



51

 Jämförelse med andra som har arbetat lika länge
 Utvärderingar, projekt, teman mm under året
 -

 En mall med centralt fastställda kriterier
 Vet ej. Okart, Gissningar.
 Vet ej
 Lönesamtalet
 Ifyllt papper hur väl man passar in i olika rutor
 -
 Elevernas utvärderingar, samarbete med andra ämnen/lärare- alltså 

ämnesövergripande, kompetensutveckling, men jag är inte säker.
 Ett självuppskattningshäfte, lönesättaren redovisar sin uppskattning av insats
 Kriterierna enligt fråga 4 ovan, utom ”arbetsprestationer”
 Lönesamtal
 lönesamtal

Fråga 12

 -
 -
 Intervju med arbetstagare
 De ser ju om vi ställer upp och är med på extra aktiviteter och gör vårt allra bästa i den 

dagliga undervisningen samt inom mentorskapet.
 Vet ej
 Jämför med andra. Skendemokratiskt kollar de upp resultat, popularitet mm men det 

ger ingen effekt.
 Utvecklingssamtal, lönesamtal, utvärderingar och lektionsbesök
 -

 Vet ej
 Vet ej
 Vet ej, men bygger inte på några lektionsbesök
 Genom samtal med mig
 Rektorn har en uppfattning om hur jag sköter mitt jobb
 -
 Det är en bra fråga, jag är inte helt säker, tyvärr. Min rektor är/har varit (trots min 

önskan vid utvecklingssamtal) inte närvarande på några av mina lektioner. Ibland 
förekommer det skriftlig utvärdering ifrån eleverna som jag lämnar till min rektor.

 Inte alls- utöver häftet
 ???? rykten? Elevers klagomål/ickeförekommande klagomål? Protokoll vid 

ämneskonferenser
 Genom papper som jag fyllt i
 Genom att prata med mig
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Fråga 13

 -
 Inte svåra att förstå
 Nej, många punkter går ej att???? Är för vagt skrivna
 Nej, det finns en hel del luddiga allmänt formulerade kriterier. Mer specifikt för de 

olika yrkeskategorierna vore önskvärt. 
 Nej de passar inte in på lärare
 Används och nyttjas inte så länge, så frågan är irrelevant, men de är inte svåra att 

förstå.
 -
 -

 Nej- det mesta
 Nej 
 Nej, kan tolkas hur som helst
 Nej! Jag får inga konkreta svar om jag frågar vad jag ska göra för att få högre lön
 -
 -
 De är anpassade efter en allmän mall vilket inte passar vår yrkesgrupp. Även om du 

skulle få max poäng ger det inga större lönepåslag. Arbetsgivaren skyller på facket 
vilket är felaktigt.

 Lärares skicklighet har ej utrymme
 De är tydliga- problemet ligger i föregående fråga
 NEJ: Kan inte få ett bra svar på vad som kan göras för bättre betalt (förutom att byta 

skola)
 Nej, inte tydliga nog

Fråga 14

 -
 Vet ej
 Enstaka elevers kommentarer
 -
 Ja ”kompis med rektorn”, ”smörande”, enskilda elevers klagomål
 Ja, se svar på fråga 11 och 12
 Rektorns vaga uppfattning om vad exempelvis elever anser. Mer kontakt med rektorn.
 -

 Ja, hänsyn till andra, ”alla ska få lika”
 Ja
 Ja, troligen ålder. Ämneskunskaper negativt. Egna åsikter negativt
 Vet ej!
 JA, vet ej, det finns ingen på denna arbetsplats som vet det, lotteri
 -
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 Ja, helt klart, det finns favoritlärare som får fördelar av det. Yngre lärare har även 
svårt att bli respekterade och få sina idéer att bli tagna på allvar. Traditionerna sitter 
i väggarna!

 Subjektivitet – ja!
 ”status” på arbetsplatsen, graden av synlighet
 Vet ej
 Ingen aning

Fråga 15

 -
 Ja
 ja
 Ja, jag hoppas det!
 Nej, har inte motiverat
 Absolut inte, se tidigare svar. Hur duktig, skötsam, arbetsam som man är så spelar det 

ingen roll. År i arbetet avgör lönen.
 Alltid en subjektiv bedömning. Kvalitén i min undervisning betyder mindre för 

rektorn jämfört med spektakulära projekt och teman som ”betalas” bra i individuell 
lönesättning.

 -

 Vet ej
 Nej, vet ej vad rektor tycker
 Nej
 Ingen åsikt!
 JA
 Ja
 Jag vet faktiskt inte
 Inte alls. Rektor anser att min lön är korrekt satt en gång för alla, och att rektors 

uppgift är att (justera) besluta om tillägget, ej lyfta min lön till jämnårigas, senare 
anställda. Skicklighet beaktas ej, utan sådant som SYNS.

 Skillnad: rektor tycker att det skall vara få som får ”U”, det vill säga utmärkt. Jag 
tycker att antalet är ointressant- det kan ju finnas många bra lärare på skolan! 

 ingen aning
 vet ej

Fråga 16

 Ja
 Nej
 Nej
 Ja, lägga ner mycket tid på jobbet, vara positiv, ge järnet, vara proffsig, vara kunnig, 

flexibel, ta ansvar och utveckla, hitta nya/förbättra metoder för att lära ut. Få eleverna 
att trivas!

 Nej
 Ja, jobba länge 
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 Anpass???, projektansvarig
 -

 nej
 nej, finns inga reglar
 Ja, men jag är ingen ”ja- sägare”
 Ja, byta kommun.
 Nej
 Ja
 Båda ja och nej, jag gör alltid mitt bästa, låter eleverna vara med i 

lektionsplaneringen, tar ansvar för min kompetensutveckling mm. Det är dock mycket 
dåligt att arbetsgivaren kör med argumentet, det finns inte ett så stort löneutrymme, 
därför upplever jag lönesamtalen meningslösa.

 Ja, har anmält kommunen till diskrimineringsombudsmannen……
 Nej
 Ja, byta skola och kommun
 Byta arbetsplats och kommun

Fråga 17

 -
 -
 Känns inte som om varken rektor eller lärare kan påverka så mycket. Jag har jobbat på 

olika skolor och rektorerna har alla tyckt att jag gör ett mycket bra jobb. Men den 
rektor jag har haft längst tid sa alltid: ”a, tyvärr så är det inte mycket pengar jag har att 
fördela”. Det känns alltså som om det inte märks lönemässigt om jag gör ett 
toppenjobb eller bara OK jobb. Det blir samma löneökning för de flesta ändå. 400-
500 kr. jag tycker att ni har tagit upp ett viktigt ämne! Det är många som har åsikter 
om detta! -

 Lärare som kommer med kritik (konstruktiv) och sen för en rak kommunikation göre 
sig icke besvär

 -
 -
 -

 -
 -
 Har inte fyllt i 4- 9 då det ej går att veta. Finns ingen öppen diskussion från 

skolledningens sida. Jag är motståndare till individuell lönesättning av flera skäl: 
skolledarna är inte kompetenta för uppgiften, leder till tystnad och ”ja- sägare”, det 
är större problem att någon får för dålig lön än för hög lön

 -
 -
 Har inga problem med individuell lönesättning - tråkigt bara att det finns så lite 

pengar att förhandla om
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 Allmänt är det missnöje med den individuella lönesättningen bland oss adjunkter. Vi 
förlorar mot lärare med kort utbildning.

 Skillnaderna mellan högst och minst löneökning är så liten att det blir fånigt. Det är 
endast i nyanställning man kan påverka lönen nämnvärt.


