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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Arbetsgivarpolitik: 2005-2:35 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Ken Johnsson 
 
Nyckelord: Lönebildning 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen i Skåne 
respektive Västra Götaland 
Medlem i Pacta 
Personalfrågor 

Ny forskningsrapport 
Vad är ett bra arbetsresultat? Individuell lönesätt-
ning och verksamhetsutveckling i kommuner och 
landsting 
Vad förbättrar en verksamhet och på vilket sätt kan individuell lönesättning bidra 
till en sådan process? 

Det är den frågeställningen som varit utgångspunkten för ett treårigt forsknings-
projekt som Sveriges Kommuner och Landsting bedrivit tillsammans med Arbets-
livsinstitutet. Medarbetare och verksamhetschefer vid tre arbetsplatser har till-
sammans med arbetslivsforskaren Lotte Alsterdal undersökt vad som är ett bra 
arbetsresultat och hur detta kan kopplas samman med den individuella lönesätt-
ningen. 

Förutsättningarna och genomförandet på respektive arbetsplats (en skola, en fa-
miljeläkarmottagning samt en intensivvårdsavdelning) såg och ser olika ut, vilket 
ger en extra dimension till resultatet. I flera avseenden ändrades också villkoren 
under arbetet.  

Resultatet av detta arbete finns nu redovisat i denna forskningsrapport.  

Rapporten kan beställas från trycksaksbeställningen, tfn: 020-21 32 30,  
fax: 020-31 32 40 eller från webbplatsen www.skl.se. ISBN 91-7164-077-0. 

Priset är 160 kronor per styck. Vid beställning av fler än 10 exemplar är priset  
125 kronor per styck, frakt och moms tillkommer. 

http://www.skl.se/
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 

Annelie Löfqvist 

 

 Ken Johnsson 
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