Løntermometer
Vedligehold dit lønsystem

Et lønsystem fungerer godt, når medarbejderne er tilfredse med lønsystemet, og det har den effekt, virksomheden ønsker.
Et lønsystem bør stemme overens med virksomhedens strategi og
forretningsmæssige mål. Nye produkter, teknologi, markeder, kunder og konkurrenter gør, at virksomheden konstant må være opmærksom på sin situation. Er lønsystemet fortsat tidssvarende, eller
skal det justeres efter en ny situation?
DI og CO-industri udgav i 2002 “PlusLøn”, der beskriver rammerne for lønsystemer for timelønnede og funktionærer. I 2004 udkom
fire pjecer, der satte fokus på, hvordan virksomhed og medarbejdere
sammen finder den bedste måde at udvikle og implementere et lønsystem på.
Med det nye Løntermometer gør vi arbejdet færdigt: Løntermometer
er et værktøj til at vedligeholde virksomhedens kvalifikations- eller
resultatlønsystem, så det fortsat fungerer godt og ikke strander på for
eksempel dårligt samarbejde eller misforståelser. Hvis først lønsystemet er strandet, skal man typisk starte helt forfra på en proces, der
kan kræve meget tid.
Løntermometer er udviklet i samarbejde med mere end 50 virksomheder, hvor op mod 2.000 ledere og medarbejdere velvilligt har stillet sig til rådighed for vores spørgsmål. Svarene indgår i grundlaget
for Løntermometer, så nye virksomheder har noget at sammenligne
sig med.
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DI og CO-industri opfordrer virksomheder og medarbejdere til at
benytte Løntermometer samt til at kontakte organisationerne, hvis
der er behov for hjælp til at bruge termometeret eller til at fortolke
tallene.
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Tag temperaturen på dit lønsystem
Løntermometeret måler temperaturen på din virksomheds lønsystem gennem en række spørgsmål. DI og CO-industri anbefaler, at
virksomheden lader ledere og medarbejdere besvare spørgsmålene
via løntermometer.dk. Det giver den bedste måling, det bedste sammenligningsgrundlag og det bedste afsæt for at vedligeholde lønsystemet.
Som introduktion til Løntermometer har DI og CO-industri udviklet
en demonstrationsmodel, som gennemgår brugen af Løntermometer
fra start til slut.

Hvorfor bruge tid på en måling
med DI og CO-industris Løntermometer?
Mange virksomheder oplever, at et ellers godt lønsystem efter nogle
år ikke længere har den samme effekt. Eller at medarbejderne har fået
et andet syn på systemet.
Der er derfor fem gode grunde til at bruge Løntermometer:
1.

Løntermometer kan opdage i tide, hvis lønsystemet
er ved at køre af sporet.

2.

Løntermometer søger at finde, hvor skoen trykker:
Er det f.eks. samarbejdet, informationen eller selve
lønsystemet, der kan blive bedre?

3.

Løntermometer gør det let at sammenligne udviklingen
over tid eller at sammenligne sig med andre virksomheder.

4.

Løntermometer er et ligeværdigt samarbejde mellem
ledelse og medarbejdere, som øger medarbejdernes
ejerskab til lønsystemet og lønsystemprocessen.

5.

Løntermometer dokumenterer effekterne af lønsystemet
og arbejdet med lønsystemet og er derfor med til at sikre,
at virksomheden afsætter de nødvendige ressourcer til
vedligeholdelse af lønsystemet.
…og så koster det ikke noget at bruge Løntermometer!

For at få det fulde udbytte af undersøgelsen bør det nuværende lønsystem have et element af differentieret løn eller bonus/akkord (resultatbaseret) system.
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Hvorfor virker lønsystemet ikke længere?
Mange virksomheder har allerede målt temperaturen på lønsystemet
med DI og CO-industris Løntermometer. Målingerne har blotlagt de
forhold, der har størst betydning for lønsystemets påvirkning af medarbejdernes tilfredshed og motivation. Det drejer sig om:
–

Information om vigtige beslutninger om den daglige drift

–

Medarbejdernes muligheder for at udvikle sig

–

Planlægning af den daglige drift

–

Samarbejde mellem de daglige ledere og medarbejderne

–

Accept af lønspredning

–

Tillid til de daglige lederes vurdering af medarbejderne
(kvalifikationsløn)

–

Egen og ledernes opbakning til skabelsen af resultater
(resultatløn)

–

Tillid til lønsystemudvalget.

Hvordan kommer virksomheden i gang
med Løntermometer?
For at få adgang til systemet og de bagved liggende data kræver det,
at arbejdsgiveren er organiseret i DI, og at virksomheden har en
overenskomst på Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst eller Træ- og Møbeloverenskomsten mellem
DIO I for Træets Arbejdsgivere og 3F Industri.
Disse virksomheder, der er medlem af DI, kan oprette sig som bruger
af Løntermometer direkte på adressen løntermometer.dk
Oprettelse kræver såvel en ledelses- som en medarbejderrepræsentant fra virksomheden. Herefter udfylder medarbejderne omfattet af
lønsystemet og deres ledere et spørgeskema over internettet. I denne
pjece kan du se de mest centrale spørgsmål. Når svarene er kommet
ind, kan lønsystemudvalget se sammentællinger og analyser direkte
i løntermometeret.
Kontakt DI, CO-industris eller 3F Industris lønkonsulenter for eventuelle spørgsmål.

Halter det på et af disse områder, så halter det formentlig også med
lønsystemet. Du kan læse mere om disse resultater i DI og CO-industris rapport om Løntermometer samt på de to organisationers hjemmesider.
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Eksempel på måling med Løntermometer

Løntermometerne giver mulighed for at sammenligne temperaturen i
din virksomhed med temperaturen på andre virksomheder.

Løntermometerne giver mulighed for at gennemføre den samme måling flere år i træk og følge udviklingen over tid. Løntermometerne
dokumenterer på denne måde effekterne af lønsystemet og arbejdet
med lønsystemet. Se eksemplet nedenfor:

For hvert enkelt spørgsmål kan du se, om medarbejderne er mere eller mindre positive end i andre virksomheder. Se eksemplet nedenfor:

Jeg oplever, at der gives løbende informationer om vigtige beslutninger
vedrørende den daglige drift i virksomheden
Undersøgelsesnavn/01-10-2005
(Respondenter: 88)
Undersøgelsesnavn/01-10-2006
(Respondenter: 93)
Undersøgelsesnavn/01-10-2007
(Respondenter: 95)

Resultatlønsystemet er enkelt og forståeligt

Uenig

Enig

Undersøgelsen

Uenig

Enig

Industri

Uenig

Enig

Eksemplet viser en virksomhed, der tre år i træk har gennemført den
samme undersøgelse. Igennem de tre år er medarbejderne gennemsnitligt blevet mere tilfredse med information om den daglige drift i
virksomheden.

Industriens nedre kvartil (25 pct.)

Enig

Uenig

Enig

n

Virksomhedens gennemsnit
n

Uenig

m

Industriens median (50 pct.)

m

ø

ø

Industriens øvre kvartil (75 pct.)

Eksemplet viser, at virksomhedens medarbejdere gennemsnitligt ligger næsten midt imellem uenig og enig, når de skal vurdere, om resultatlønsystemet er enkelt og forståeligt. Dette er faktisk i den gode
ende sammenlignet med andre virksomheder, for søjlen “Industri”
viser, at virksomhedens gennemsnit ligger over medianen, som deler
virksomhederne i to lige store halvdele.
Når lønsystemudvalget skal vurdere besvarelsen af et spørgsmål, kan
det således ske på flere måder, der supplerer hinanden:
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–

Hvordan ligger besvarelsen i forhold til skalaen?
Er man i det røde, det gule eller det grønne område?

–

Hvordan ligger besvarelsen i forhold til andre virksomheder?
Er man blandt de bedste, de dårligste eller midt imellem?

–

Hvordan har udviklingen været over tid?
Er man blevet bedre eller dårligere?
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Resultat af undersøgelsen

Spørgsmålene i Løntermometer

I figuren viser den blå prik et eksempel på, hvor virksomhedens resultat ligger i det øverste gule felt. Det betyder, at mere end 50 pct. af
medarbejderne er tilfredse med lønsystemet, hvorimod lederne ikke
mener, at effekten af lønsystemet er tilstrækkeligt positiv. Den blå
prik bør ligge i det grønne felt, hvor begge parter er tilfredse med lønsystemet.

I skemaet på de næste sider er gengivet de mest centrale spørgsmål i
DI og CO-industris Løntermometer. Bemærk, at der er flere spørgsmål i den web-baserede model end på disse sider.

Medarbejdernes 100
samlede
vurdering
af lønsystemet

Pct.
20 pct. af
virksomhederne

45 pct. af
virksomhederne

5 pct. af
virksomhederne

30 pct. af
virksomhederne

Har medarbejderne et positivt syn på lønsystemet, og er der samtidig
den ønskede effekt på produktivitet og fastholdelse med mere, så har
lønsystemet det godt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan årsagerne måske findes i svarene på spørgsmålene om information, planlægning,
samarbejde mv. Så enkelt fungerer Løntermometer.

50

0
Meget
negativ

Ingen
effekt

Spørgsmålene kortlægger medarbejdernes syn på lønsystemet og effekten af lønsystemet. Men spørgsmålene går også bag om lønsystemet og belyser områder som information, planlægning og samarbejde.

Ledernes
vurdering af
effekten af
lønsystemet

Meget
positiv

Den lodrette akse viser medarbejdernes vurdering af lønsystemet. Over 50 pct.
angiver, at mere end halvdelen af medarbejderne svarer, at de er tilfredse med
lønsystemet. På i alt 65 pct. af virksomhederne svarer medarbejderne, at de er
tilfredse.

Hvis virksomhedens lønsystemudvalg ikke ønsker at anvende det
egentlige Løntermometer på løntermometer.dk, kan udvalget alternativt drøfte de centrale spørgsmål f.eks. en gang årligt. Drøftelsen vil
vise, hvor udvalget skal sætte ind, for at lønsystemet fungerer bedst
muligt.

Den vandrette akse viser ledernes besvarelse. Her deles der, når tilfredshedsgraden hos lederne er så positiv, at de er tilfredse med lønsystemets effekt.
Det svarer lederne på 75 pct. af virksomhederne.
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I det røde felt er hverken medarbejderne eller lederne tilfredse med
lønsystemet, det gælder i 5 pct. af virksomhederne.



I de gule felter er det kun den ene part, der er tilfreds med lønsystemet.



I det grønne felt er begge parter tilfredse med lønsystemet.
Det er tilfældet i 45 pct. af virksomhederne.



Den blå prik viser niveauet for ledelsens og medarbejdernes samlede
vurdering af lønsystemet. Skal der være en effekt af lønsystemet,
skal den blå prik være placeret i det grønne felt.
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Centrale spørgsmål i løntermometeret		

Lønsystemudvalgets
Lønsystemudvalgetsnoter
noter

Centrale spørgsmål i løntermometeret		

Medarbejdernes syn på kvalifikationsløn

Effekten af lønsystemet

Er medarbejderne omfattet af systemet
enige eller uenige i disse udsagn?

Har lønsystemet en effekt på disse forhold?



Kvalifikationslønsystemet er enkelt, forståeligt
og retfærdigt



Det kan betale sig at gøre en ekstra indsats i hverdagen,
da det bliver belønnet i kvalifikationslønsystemet



De daglige ledere har det nødvendige kendskab til
medarbejderne til at kunne foretage en kvalifikationsvurdering



Den vurdering, der ligger til grund for kvalifikationslønnen, er forståelig og acceptabel.



Virksomhedens økonomiske resultater/produktivitet



Virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde
medarbejdere



Sygefraværet



Medarbejdernes motivation og tilfredshed



Medarbejdernes faglige viden og fleksibilitet
(vilje til at påtage sig forskellige job)



Medarbejdernes løn.

Lønsystemudvalgets noter

Medarbejdernes syn på resultatløn
Er medarbejderne omfattet af systemet
enige eller uenige i disse udsagn?
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Resultatlønsystemet er enkelt, forståeligt og retfærdigt



Resultatlønsystemet er en hjælp til at nå fastlagte
produktionsmål



Medarbejderne har tillid til den måde, som
beregningerne foretages på i resultatlønsystemet



Medarbejderne deltager aktivt i at forbedre
resultatmålene i lønsystemet



De daglige ledere deltager aktivt i at forbedre
resultatmålene i lønsystemet



De daglige ledere opfordrer medarbejderne til at
foreslå forbedringer og er lydhøre over for de forslag,
som medarbejderne kommer med.

Holdningen til lønspredning
Er medarbejderne omfattet af systemet
enige eller uenige i disse udsagn?
Er deres ledere enige eller uenige?



Det er rimeligt, at medarbejdere inden for samme
faggruppe/med samme uddannelsesniveau har
forskellig løn, hvis der er forskel på deres arbejdsindsats, adfærd og kvalifikationer



Det er rimeligt med forskellige basislønninger
til forskellige faggrupper.
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Centrale spørgsmål i løntermometeret		

Lønsystemudvalgets noter

Centrale spørgsmål i løntermometeret

Medarbejdernes syn på mål, forventninger
og krav

Medarbejdernes syn på arbejdet
med lønsystemet

Er medarbejderne omfattet af systemet
enige eller uenige i disse udsagn?

Er medarbejderne omfattet af systemet
enige eller uenige i disse udsagn?



Medarbejderne kender nogle af virksomhedens
forretningsmål f.eks. krav om kvalitet, produktudvikling, leveringsevne, salgsmål og/eller krav og
mål for produktionen



Medarbejderne ved, hvem de skal henvende
sig til med spørgsmål om lønsystemet



De daglige ledere kan svare på spørgsmål
om lønsystemet



Medarbejderne oplever, at der gives løbende
information om vigtige beslutninger vedrørende
den daglige drift i virksomheden



Tillidsrepræsentanterne kan svare på
spørgsmål om lønsystemet



Medarbejderne ved, hvad der forventes af
dem i hverdagen



Lønsystemet bliver løbende evalueret og
justeret efter behov



Medarbejderne får den nødvendige information
for at kunne planlægge og udføre arbejdet



Gruppen, der er ansvarlig for lønsystemet,
gør et godt arbejde



Medarbejderne oplever, at den daglige
planlægning er god



Medarbejderne har mulighed for at udvikle sig
gennem arbejdet (f.eks. via oplæring, træning,
uddannelse og kurser).

Lønsystemudvalgets noter

Medarbejdernes syn på samarbejdskulturen
Er medarbejderne omfattet af systemet
enige eller uenige i disse udsagn?
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Der er et godt samarbejde medarbejderne imellem



Der er et godt samarbejde mellem de daglige
ledere og medarbejderne



De daglige ledere er gode til at skelne mellem
ubegrundet brok/kritik (personer der brokker
sig uden grund) og reelt brok/kritik.
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DI og CO-industri har udviklet Løntermometer® til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens situation, og så du opdager i tide, hvis
det er ved at køre af sporet.
For at få adgang til systemet og de bagved liggende data kræver det,
at arbejdsgiveren er organiseret i DI, og at virksomheden har en
overenskomst på Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst eller Træ- og Møbeloverenskomsten mellem
DIO I for Træets Arbejdsgivere og 3F Industri.
Denne pjece beskriver, hvordan du kommer i gang med Løntermometer via hjemmesiden løntermometer.dk.
Løntermometer bygger på, at ledere og medarbejdere svarer på en
række spørgsmål om lønsystemet og hverdagen i virksomheden.
De mest centrale spørgsmål kan du finde i denne pjece. Et alternativ til at bruge Løntermometer på internettet kan derfor være at tage
en snak i virksomhedens lønsystemudvalg med udgangspunkt i disse
spørgsmål.

CO-industri
Vester Søgade 12, 2.
1790 København V
Tlf. 3363 8000
Fax: 3363 8099
co@co-industri.dk
co-industri.dk

DI
1787 København V
Tlf. 3377 3377
Fax: 3377 3300
di@di.dk
di.dk

3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf: 70 300 300
Fax: 70 300 301
3f@3f.dk
3f.dk

